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1.  Zariadenie SOLITEA SMART 8

1.1 Začíname – Solitea SMART 8
Zariadenia má v spodnej časti umiestnené tri tlačidla.

1. tlačidlo 
„Spustené aplikácie“ 

nemá v Solitea Launch-
er žiadnu funkciu.

3. tlačidlo
„Krok späť“

Vás vráti o jeden krok 
späť.

2. tlačidlo 
„Domov“ 

Vás z akéhokoľvek 
bodu v rôznych ap-
likáciách vždy vráti 

na domovskú stránku 
Launcheru. Toto tlačid-

lo môže tiež spustiť 
sťahovanie a inštaláciu 
novej verzie Launche-

ru, prípadne povinných 
aplikácii.
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2. Aktivácia zariadenia

2.1 Registrácia na portál

2.1.1 1. krok – Registracia na www.portal.soliteapay.com

2.1.2 2. krok – Vyplnenie registračných údajov

Pre hladký a bezchybný priebeh aktivácie musí byť splnených nasledujúcich 5 bodov:

1. prebehla registrácia na www.portal.soliteapay.com

2. prebehlo vytvorenie pobočky a zariadenia

3. prebehlo správne zapnutie zariadenia

4. ariadenie je pripojené na internet

5. prebehlo zadanie správnych aktivačných údajov

1. Výber štátu – štátna príslušnosť užívateľa

2. Celé meno a priezvisko

3. Email, telefónna predvoľba štátu, telefónne číslo

4. Heslo

Pre úspešnú registráciu vyplňte údaje o užívateľovi a firme.

Pre aktiváciu zariadení je nutné sa registrovať na stránkach www.portal.soliteapay.com.

Podľa druhu vzťahu k Solitea Pay vyberte:

• 1. Koncový užívateľ zariadenia – „Nový užívateľ? Registrujte sa tu“
• 2. Obchodní partner – „Nový SO partner? Registrujte sa tu“ 

2. (prihlásenie ako SO partner prebieha po registrácii a schválení partnera zo strany Solitea Pay)

Užívateľ

http://www.portal.soliteapay.com
http://www.portal.soliteapay.com
https://portal.soliteapay.com/registration?role=EU_CUSTOMER
https://portal.soliteapay.com/registration?role=SO_PARTNER
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1. Vyplnenie údajov o firme prebieha pomocou zadania IČ subjektu do kolónky „IČO“ a následne 
stisnutím tlačidla „Hľadať“. Údaje o firme sa automaticky vyplnia. V prípade absencie údajov 
v niektorom z polí, údaje doplňte ručne. 
V prípade chyby pri vyhľadávaní údajov o firme pomocou políčka „Hľadať“, doplňte údaje ručne.

2. Pre úspešnú registráciu je nutné zatrhnúť pole „Registráciou súhlasím so Všeobecnými 
obchodnými podmienkami a Pravidlami ochrany osobných údajov.“. Bližšie informácie o 
všeobecných obchodných podmienkach a pravidlách ochrany osobných údajov je možné nájsť na 
www.soliteapay.com, alebo po kliknutí na „Všeobecnými obchodnými podmienkami a Pravidlami 
ochrany osobných údajov.“.

3. Odoslanie registrácie

Firma 2.1.3 3. krok – Úspešná registrácia

2.1.4 4. krok – Potvrdenie registrácie

Po odoslaní správne vyplnenej registrácie Vás portál informuje o úspešnej registrácií. Registráciu je 
nutné potvrdiť v emaily, ktorý bude zaslaný na zadanú emailovou adresu pri registrácii.

V odoslanom potvrdzovacom maily kliknite na tlačidlo „Aktivovať“, čím svoju registráciu potvrdíte. Po 
aktivácií budete presmerovaní na úvodnú stránku soliteapay.com, kde sa do Vášho účtu prihlásite.

http://www.soliteapay.com
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2.2 Vytvorenie pobočky

Po prihlásení do Vášho účtu je pre aktiváciu zariadenia nutné vytvoriť pobočku a k nej priradiť 
zariadenie.

2.2.1 1. krok – vytvorenie pobočky

1. Vyberte „Firmy a pobočky“

2. Vyberte „Pobočky“

3. Vyberte „Nová pobočka“
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2.2.2 2. krok – Výber firmy 2.2.3 3. krok – Informácie o pobočke

1. Označte firmu, pre ktorú budete pobočku vytvárať.

2. Potvrďte výber firmy kliknutím na „Vybrať“.

1. Vyplňte Vami vybraný nezev pobočky.

2. V prípade rovnakej adresy pobočky, ako je adresa sídla firmy, vyberte možnosť „Rovnaká adresa“. 
Informácie sa prepíšu automaticky. Pokiaľ sa jedná o novú pobočku, na inej adrese než je adresa 
sídla firmy, vpíšte údaje do sekcie „Adresa“.

3. Možnosť „Mobilná prevádzka“ vyberte, pokiaľ bude zariadenie používané v mobilnej prevádzke.

4. V prípade rovnakej kontaktnej osoby, ako je kontaktná osoba uvedená v informáciách o firme, 
vyberte možnosť „Rovnaká kontaktná osoba“. Informácie sa prepíšu automaticky.

5. Uložte vyššie zadané údaje.
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2.3 Vytvorenie zariadenia

2.3.1 1. krok – Vytvorenie zariadenia

2.3.2 2. krok – Výber firmy

1. Vyberte Zariadenia a služby“

2. Vyberte „Zariadenia“

3. Vyberte „Nové zariadenie“

1. Označte firmu, pre ktorú budete zariadenie vytvárať.

2. Potvrďte výber firmy kliknutím na „Vybrať“.
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2.3.3 3. krok – Výber pobočky 2.3.4 4. krok – Úprava zariadenia

1. Označte pobočku, pre ktorú budete zariadenie vytvárať.

2. Potvrďte výber kliknutím na „Vybrať“.

1. Vyberte typ terminálu, ktorý vlastníte.

• POS terminál

• Platobný terminál 

• POS a platobný
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2. Vyberte model, ktorý vlastníte.

3. Zadajte Vami vybraný názov zariadenia. 

príklad: Smart 8 (názov firmy).

4.  Sériové číslo (S/N)

 Zadanie sériového čísla je v procese aktivácie jedným z najdôležitejších krokov. Preto dbajte na 
správne zadanie sériového čísla.

 Sériové číslo zariadení nájdete na krabici, v ktorej ste zariadenie zakúpili, alebo na samotnom zari-
adení. Toto sériové číslo prepíšte do kolónky „Sériové číslo“.

 S/N na zariadení / S/N na krabici:

5. Potvrďte zadané údaje stisnutím tlačidla „Uložiť“.

 * - „Názov pobočky“ – automatiky vyplnený riadok z informácii o pobočke, ktorej zariadenie 

priradzujete.

 ** - „Pin“ – kód Pin, ktorý sa Vám po úspešnom vytvorení zariadenia vygeneruje k danému 

zariadeniu. Slúži k úspešnej aktivácií zariadenia (tu)

• Smart 8

• Smart 10

2.4 Aktivácia zariadenia

2.4.1 1. krok – 1. zapnutie zariadenia

2.4.2 2. krok – aktivačné údaje

Aktiváciou zariadenia sa rozumie uvedenie zariadenia do plne funkčného stavu. Bez aktivácie nie 
je možno zariadenie používať. Aktivácia prebieha zadaním údajov z www.portal.soliteapay.com do 
zariadenia.

Aktivačné údaje sú IČO a PIN.
PIN nájdete na www.portal.soliteapay.com v sekcií „Zariadenie a služby“ >„Zoznam zariadení“.

Podržaním tlačidla v pravom hornom rohu zariadenia 
(cca 3 sekundy).

1. Vyberte „Zariadenia a služby“

2. Vyberte „Zariadenia“

3. Vyberte „Zoznam zariadení“

http://www.portal.soliteapay.com
http://www.portal.soliteapay.com
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Aktivačný PIN kód k zariadeniu nájdete v stĺpci „PIN“. PIN kód je pradený zariadeniu podľa sériového 
čísla (S/N), ktoré nájdete v stĺpci „Sériové číslo“. Zariadenie sa po zapnutí nachádza v Deme režime. Aktiváciou sa demo režim vypne.

Po úspešnej aktivácií zariadenia nájdete po rozkríknutí tlačidla menu, v ľavom hornom rohu, názov 
firmy pod ktorou ste zariadenia registrovali na www.portal.soliteapay.com.
V tomto momente je zariadenia aktivované.

2.4.3 3. krok – deaktivácia / vypnutie Demo režimu

2.4.4 4. krok – Úspešná aktivácia zariadenia

1. Vyberte tlačidlo menu v ľavom hornom rohu.

2. yberte deaktiváciu demo režimu kliknutím na „Deactivate demo“.

3. Vpíšte IČO do kolónky „Bussiness id“.

4. VVpíšte PIN do kolónky „Activation PIN“ (Návod kde nájsť PIN tu).

5. Kliknete na tlačidlo „ACTIVATE“, ktorým zariadenie aktivujete.

http://www.portal.soliteapay.com


20 21

3.1 1. krok – vstup do App Market

3.2 2. krok – výber a inštalácie aplikácií

3.3 3. krok – proces inštalácie

3. Inštalácie aplikácií

Inštalácie aplikácií na zariadení Solitea SMART 8 prebieha pomocou APP Market, ktoré plní funkciu úložiska aplikácií.

Pre výber a inštaláciu aplikácií je nutné mať zariadenie v aktivovanom režime. Pre postup aktivácie zariadení kliknete tu.

1. Kliknite v ľavom hornom rohu na menu, alebo v ľavom spodnom rohu na „App Market“ (3.).

2. kliknite na „App Market“.

1. „Market“ – tu nájdete všetky dostupné aplikácie.

2. „My apps“ – tu nájdete všetky nainštalované aplikácie.

3. „Updates“ – u nájdete nové verzie aplikácií.

4. Názov aplikácie v App markete

5. „Get this app“ – tlačidlo slúžiace k stiahnutiu danej 
aplikácie. Pre stihnutie aplikácie kliknite na toto tlačidlo. 
Po kliknutí na „Get this app“ sa aplikácia začne sťahovať 
a automaticky inštalovať.

6. Cena za aplikácie. V prípade popisu „Free“ aplikácia je 
zadarmo.

1. Kliknutí na tlačidlo „Get this app“ (tlačidlo nájdete v 2. kroku vyššie)

4. Po úspešnej inštalácií sa zariadenie reštartuje. 
Proces môže trvať niekoľko minút v závislosti od veľkosti aplikácie a kvality pripojenia k internetu.

2. Prebieha 
sťahovanie 
aplikácie

3. Prebieha 
inštalácia 
aplikácie

Po vstúpení do App Marketu vyberte aplikáciu, o ktorú máte záujem. V prípade, že sa Vám zobrazuje 
len jedna aplikácia, je to z dôvodu nastavenia predajcom.
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4. Aktivácia eKasy

Pre vloženie identifikačných a autentifikačných údajov je nutné, aby prebehla registrácia zákazníka na stránkach 

www.portal.soliteapay.com

V prípade, že nie ste zaregistrovaný, postupujte podľa pokynov tu.

4.1 1. krok – 1. výber zariadenia

4.2 2. krok – 2. úprava zariadenia

4.3 3. krok – správa súborov zariadenia

4.4 4. krok – 4. pridanie identifikačných údajov

V menu „Zoznam zariadení“ vyberte zariadenie, do ktorého budete vkladať údaje.

Vstup do zoznamu zariadení nájdete tu.

V „Zoznam zariadení“ vyberte „Úprava zariadení“ (v krúžku na obrázku).

Klikněte na „Spravovať súbory“.

1. Vyberte typ súboru „identifikačné údaje“.

2. Nahrajte súbor s identifikačnými údajmiZadejte heslo k certifikátu.

3. Kliknutím na „Nahrať“ nahrajte súbory. 

http://www.portal.soliteapay.com


24

4.5 5. krok – pridanie autentizačných údajov

4.6 6. krok – kontrola nahrania súborov do zariadenia

Po pridaní súborov je možne skontrolovať ich nahranie priamo v menu správy súborov zariadenia.

1. Vyberte typ súboru „autentifikačné údaje“.

2. Vyplňte heslo.

3. Nahrajte súbor s autentifikačnými údajmi

4. Kliknutím na „Nahrať“ nahrajte súbory.


