1 Rejestracja zestawów operatora: Lyca
Sposoby rejestracji:
Istnieje kilka sposobów rejestracji zestawu startowego:



Rejestracja po pełnym numerze karty SIM
Rejestracja po numerze telefonu z jednorazowym hasłem

1.1 Rejestracja po numerze karty SIM
Wprowadzanie pełnego numeru karty SIM
Po udanej autoryzacji kodu PIN sprzedawcy na terminalu wyświetli się poniższy ekran, w
którym za pomocy czytnika kodów kreskowych lub klawiatury numerycznej terminala
wprowadzamy pełny numer karty SIM rejestrowanego zestawu startowego (z przedrostkiem
894809). Na ekranie urządzenia nie mieści się pełny numer karty SIM dlatego cyfry
niemieszczące się na ekranie w trakcie wprowadzania zamienią się w znak + (89480)
Rejestracja Lyca

Numer SIM:
+22715072877011_
Opcja/wpisz caly

Przycisk

wymazuje ostatnią pozycję, przycisk

zatwierdza wprowadzony numer.

Wybór sposobu weryfikacji osoby rejestrowanej
Po udanym wprowadzeniu pełnego numeru karty SIM wyświetli się poniższy ekran , w którym za
pomocy strzałek góra/dół terminala należy wybrać jeden z poniższych opcji potwierdzającej
tożsamość osoby rejestrowanej:
 PESEL
 Paszport

Rejestracja Lyca

Identyfikator:
▼ PESEL

Przycisk

zatwierdza wybór aktualnie wyświetlanej opcji.

W zależności od wybranego opcji należy wprowadzić odpowiedni numer za pomocą
klawiatury terminala (cyfry) i/lub klawiatury ekranowej terminala (litery oraz znaki
specjalne).
Obsługa klawiatury ekranowej terminala opisana jest szczegółowo w podpunkcie 1.5
instrukcji
Wprowadzanie imienia

Po udanym zatwierdzeniu przyciskiem
powyższej opcji, wyświetli się poniższy ekran, w
którym za pomocy klawiatury ekranowej terminala należy wprowadzić imię osoby
rejestrowanej:
Rejestracja Lyca

Podaj imię:
JAN_
▲█/-AĄBCĆDEĘFGH▼
Wstawienie znaku [*]

Przycisk * wybiera znak zaznaczony kursorem, przycisk
zatwierdza wprowadzone imię.

wymazuje ostatnią pozycję, przycisk

Wprowadzanie nazwiska
Po udanym wprowadzeniu imienia wyświetli się poniższy ekran, w którym za pomocy
klawiatury ekranowej terminala należy wprowadzić nazwisko osoby rejestrowanej:
Rejestracja Lyca

Podaj nazwisko:
KOWALSKI_
▲IJKLŁMNŃOÓPRSŚ▼
Wstawienie znaku [*]

Przycisk * wybiera znak zaznaczony kursorem, przycisk
zatwierdza wprowadzone nazwisko.

wymazuje ostatnią pozycję, przycisk

Zatwierdzenie/poprawa danych
Po udanym zatwierdzeniu nazwiska wyświetli się poniższy ekran, w którym wyświetlają się
wprowadzane za pośrednictwem terminala dane osoby rejestrowanej, w celu ich weryfikacji:
Zatwierdzanie danych
SIM: 4899061140900
TEL:
IMIĘ: JAN
NAZW: KOWALSKI
DOKUM: Dowód osobisty
DOKUM:AGM161127
Popraw[1]
ZGODNE[OK]

W przypadku konieczności poprawy danych należy użyć przycisku 1 na klawiaturze terminala, w
przypadku wyświetlenia prawidłowych danych osoby rejestrowanej, należy użyć przycisku
aby
zweryfikowane dane wysyłać do operatora w celu rejestracji. Na ekranie terminala pojawią się
kolejno komunikaty: Połączenie, Autoryzacja, Transmisja oraz odpowiedz operatora w formie
komunikatu.

Odpowiedzi operatora opisane są szczegółowo w podpunkcie 4.3 instrukcji

1.2 Rejestracja po numerze telefonu z jednorazowym hasłem
Wprowadzanie numeru karty SIM
Po udanej autoryzacji kodu PIN sprzedawcy na terminalu wyświetli się poniższy ekran, w którym aby
skorzystać z opcji jednorazowego hasła należy bez wpisywania numeru karty sim zatwierdzić poniższy
ekran za pomocą przycisku
Rejestracja Lyca

Numer SIM:
_
Opcja/wpisz caly

Wprowadzenie numeru telefonu
Po zatwierdzeniu ekranu wprowadzania numer karty SIM pojawi się poniższy ekran, w którym za
pomocy klawiatury numerycznej terminala należy wprowadzić 9 cyfrowy numer telefonu (bez
przedrostka 48, 0048, +48)
Rejestracja Lyca

Numer telefonu:
987654321_
Przycisk

wymazuje ostatnią pozycję, przycisk

zatwierdza wprowadzony numer.

Wybór sposobu weryfikacji osoby rejestrowanej
Po udanym wprowadzeniu 9 cyfrowy numer telefonu wyświetli się poniższy ekran, w którym za
pomocy strzałek góra/dół terminala należy wybrać jeden z poniższych sposobów potwierdzenia
tożsamości osoby rejestrowanej:
 PESEL
 Paszport
Rejestracja Lyca

Identyfikator:
▼ PESEL
Przycisk

zatwierdza wybór aktualnie wyświetlanej opcji.

W zależności od wybranego opcji należy wprowadzić odpowiedni numer za pomocą
klawiatury terminala (cyfry) i/lub klawiatury ekranowej terminala (litery oraz znaki
specjalne).
Obsługa klawiatury ekranowej terminala opisana jest szczegółowo w podpunkcie 1.5
instrukcji

Wstępna weryfikacja danych u operatora
Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych z wybranego sposobu weryfikacji następuje
wysyłka danych w celu ich wstępnej weryfikacji. Na ekranie terminala pojawiają się kolejno
komunikaty: Połączenie, Autoryzacja, Transmisja oraz odpowiedz operatora w formie
komunikatu.
W przypadku zakończenia wstępnej weryfikacji sukcesem na ekranie terminal pojawi się
komunikat:

Rejestracja Lyca

Dane poprawne.
Kontynuuj
rejestrację.
Aby kontynuować należy zatwierdzić powyższy ekran za pomocą przycisku

Wprowadzanie jednorazowego hasła
Na terminalu wyświetli się poniższy ekran, w którym za pomocy klawiatury terminala należy
wprowadzić jednorazowe hasło wysłane przez operatora:
Rejestracja Lyca

Podaj kod z SMS:
1234_
Aby kontynuować należy zatwierdzić powyższy ekran za pomocą przycisku

Wprowadzanie imienia
Po udanym zatwierdzeniu przyciskiem
powyższej opcji, wyświetli się poniższy ekran, w
którym za pomocy klawiatury ekranowej terminala należy wprowadzić imię osoby
rejestrowanej:
Rejestracja Lyca

Podaj imię:
JAN_
▲█/-AĄBCĆDEĘFGH▼
Wstawienie znaku [*]

Przycisk * wybiera znak zaznaczony kursorem, przycisk
zatwierdza wprowadzone imię.

wymazuje ostatnią pozycję, przycisk

Wprowadzanie nazwiska
Po udanym wprowadzeniu imienia wyświetli się poniższy ekran, w którym za pomocy
klawiatury ekranowej terminala należy wprowadzić nazwisko osoby rejestrowanej:
Rejestracja Lyca

Podaj nazwisko:
KOWALSKI_
▲IJKLŁMNŃOÓPRSŚ▼
Wstawienie znaku [*]

Przycisk * wybiera znak zaznaczony kursorem, przycisk
zatwierdza wprowadzone nazwisko.

Zatwierdzenie/poprawa danych

wymazuje ostatnią pozycję, przycisk

Po udanym zatwierdzeniu nazwiska wyświetli się poniższy ekran, w którym wyświetlają się
wprowadzane za pośrednictwem terminala dane osoby rejestrowanej, w celu ich weryfikacji:
Zatwierdzanie danych
SIM:
TEL: 987654321
IMIĘ: JAN
NAZW: KOWALSKI
PESEL:86121616290
Popraw[1]

ZGODNE[OK]

W przypadku konieczności poprawy danych należy użyć przycisku 1 na klawiaturze terminala,
w przypadku wyświetlenia prawidłowych danych osoby rejestrowanej, należy użyć przycisku
aby zweryfikowane dane wysyłać do operatora w celu rejestracji. Na ekranie terminala
pojawią się kolejno komunikaty: Połączenie, Autoryzacja, Transmisja oraz odpowiedz
operatora w formie komunikatu.
Odpowiedzi operatora opisane są szczegółowo w podpunkcie 4.3 instrukcji

