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Beschrijving CM EVO
Lyfra is trots om zijn gloednieuwe tool voor te stellen. CM Evo is een onlineverkoopsysteem voor
elektronische kaarten en e-vouchers zoals GSM reloads en andere producten.
Het belangrijkste voordeel van CM Evo is dat het een WEB-based tool is. Dit betekent dat nieuwe
kaarten en producten makkelijk toegevoegd kunnen worden. Lange updates horen er niet meer bij.
In deze folder kunt u een overzicht en de handleiding van de verschillende functionaliteiten
terugvinden.
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1. Eerste verbinding
Bij de eerste verbinding, zult u het bericht krijgen dat uw POS of verkooppunt nog niet geregistreerd
is.

Om uw verkooppunt (computer) te activeren en uw “Verkoopsgebruiker” login te genereren, dient
u zich aan te melden via de Administrator Account. U zal vooraf de nodige informatie toegezonden
krijgen via e-mail.
Via deze mail krijgt u uw login (klantnummer Card Manager) en uw wachtwoord. Wij raden u aan om
uw wachtwoord te wijzigen zodra u verbonden bent met uw Administrator Account.

Om u aan te melden, geef de volgende informatie in :
•

In het eerste veld, uw klantnummer

•

In het tweede veld, het wachtwoord dat in de e-mail staat

• In het derde veld, de code weergegeven op uw Digipas
(token). Druk de knop in. De code die u te zien krijgt is maximaal
30 sec geldig.

Digipas
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Als u aangemeld bent met uw Administrator Account kunt u uw verkooppunt (computer(s))
registreren:

Als u volgende uitnodiging krijgt, klik op “JA” en geef een naam aan uw POS of verkooppunt.

Klik daarna op “POS TOEVOEGEN”
U zult gevraagd worden om uw standaard “Gebruiker” aan te
maken, de Sales User 00. Noteer de PIN code voor u het venster
sluit.

Vervolgens krijgt u de kans om de instellingen van deze
gebruiker te wijzigen.
Het is mogelijk om de PIN code te wijzigen, om een gebruiker te
blokkeren of om de identificatie modus te veranderen (telkens
per transactie of éénmaal bij de opstart).
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2. Gebruikers toevoegen
Als uw verkooppunt meerdere verkopers heeft, krijgt u hier de mogelijkheid om verschillende
gebruikers toe te voegen. Elke gebruiker kan zijn eigen PIN code krijgen:

Klik op Gebruiker
Toevoegen

•

Crëeer een extra gebruiker :

Voer de volgende informatie in :
•
•

•
•

•

De naam van de Verkoper en zijn taal
De gebruikersnaam 01, 02…etc. en de
gewenste PIN code met 4 cijfers (let op: de 00
is voor de Administrator voorbehouden)
Specifiëer zijn rechten
Creëer de nieuwe account door de gebruiker
met de token te linken door
HIER te klikken
Klik tenslotte op “Gebruiker toevoegen”
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•

Beheerder Wachtwoord wijzigen :

Klik op “Instellingen”

Tik HIER twee keer uw nieuwe wachtwoord in

U bent nu klaar om u aan te melden met uw “VERKOPER” account.
Klik op AFMELDEN :
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3. Verkoper Menu
Zodra de administratie klaar is, krijgt u de kans om u zich bij uw “VERKOPER” account aan te melden.

•

Geef uw PIN code in : 00xxxx of als er
meerdere verkopers bestaan 01xxxx etc

•

Voer de code van uw Digipas of token in
het « TOKEN » veld in

•

Klik daarna op “AANMELDEN”

a. Verkoop Menu
U heeft zich aangemeld en het is nu mogelijk om alle beschikbare producten te verkopen.
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b. Verkoop Kaarten
Kies een leverancier. Bij de pop up, geef u het aantal kaarten in dat u wenst. Klik daarna op
AFDRUKKEN.
Met het CM EVO systeem is het ook mogelijk om meerdere kaarten tegelijkertijd af te drukken.

Klik daarna op “AFDRUKKEN” om alle kaarten tegelijkertijd af te drukken

Of klik HIER –bij de kaart die u wenst - om slechts één exemplaar van dit type kaart af te drukken
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Controleer na het klikken op “AFDRUKKEN” dat de geselecteerde printer de juiste ticket printer is
(het is ook mogelijk om een reload op een A4 printer af te drukken) en klik daarna op “OK”

***LET OP***
Dit beeld kan naar gelang
van uw Windows versie
verschillen

Voilà, het is gelukt om uw eerste kaart af te drukken.

c. Historiek en Herafdruk
Het “Historiek” overzicht geeft een overzicht van uw afgedrukte kaarten en geeft u de mogelijkheid
om alle kaarten die u geprint heeft binnen de drie uur nogmaals af te printen.
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d. Verkoopslimiet
Met de CM Evo, heeft u voortdurend zicht op uw verkoopslimiet:

4. Verkoopstatistieken
Met CM Evo, krijgt u de mogelijkheid om uw verkoopstatistieken te bekijken, af te drukken of ze
naar een EXCEL of PDF te exporteren. Het printen van de statistieken op Ticket gaat binnenkort
verdwijnen. Het “Tabel” formaat wordt door ons aangeraden om uw statistieken te controleren.
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5.Waarschuwing
Zorg dat u uw Administrator wachtwoord “VEILIG” bewaard. Zonder uw wachtwoord kan u zich niet
aanmelden bij de administrator account en uw gebruikers dan ook niet beheren.
Als uw « Administrator » login geblokkeerd is, dient u contact opnemen met de Lyfra Helpdesk :

03/355.31.60
Maandag – Donderdag, van 08:00 tot 18:00
Vrijdag, van 08:00 tot 16:45
Zaterdag, van 08:00 tot 18:00

