Samba Mobile Client Kurulum Rehberi
Web sitemizden müşteri panelinden hesabınıza İşletme Ekle diyerek müşterilerinizi ekleyin.
Mağaza bölümünden ihtiyacınız kadar lisans ataması yapın.
Sepette ödeme ekranına geçin ve herhangi bir resim veya pdf dosyasını dekont yükle diyerek yükleyin.
Onay sonrası mail adresinize lisans aktivasyon keyi gelecektir. Bu key kurulum sonrası istenecektir.
İndirme sayfasından kurulum için gerekli dosyayı indirin ve çalıştırın.
https://www.liwasoft.com/download/sambapos-mobile-client/
Lisans keyinizi girip aktivasyon işlemini tamamlayın.
Kurulum bittiğinde masaüstünde Mobile Client Control Center adında bir kısayol oluşacaktır. Bu panel
lisans bilgilerinizi ve son kullanım tarihini gösterecek ve gerektiğinde aktif kullanıcılarınızı da
sıfırlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca diğer kurulum ayarlarını da buradan yapacağız.

API AYARLARI butonuna tıklayın
SambaPOS için kullanılan bağlantı ayarları otomatik gelecektir.

API KURULUM butonuna tıklayın ve gerekli kurulumlar bitene kadar bekleyin. Bu işlem Windows için gereken
bazı modülleri internetten yükleyecektir. Kurulum süresi internet ve bilgisayar hızınıza göre 3-15 dk. arasında
sürebilir. Kurulum bittiğinde TAMAM butonuna tıklayarak aşağıdaki mesajı gördüğünüze emin olun.

Bir sonraki aşamada OTOMATİK YENİLEME SERVİSİ seçin ve Yükle diyerek servisin yüklenmesini
sağlayın. Bu servis Samba ile Mobile Client arasında işlem yapıldıkça ekranların otomatik yenilenmesini
sağlayacaktır.

SambaPOS açın ve Ayarlar > Kullanıcılar > Uygulamalar yolunu izleyerek Uygulama Ekle seçin
Uygulama Adı : pda
Tanımlayıcı : pda
olacak şekilde bir uygulama ekleyin. Diğer ayarlar varsayılan değerlerdir.

Daha sonra Kullanıcılar sekmesine geçin ve Kullanıcı Ekle diyerek aşağıdaki gibi kullanıcı ekleyin.
Kullanıcı Adı : pda
Pin kodu : herhangi bir şey yazabilirsiniz
Parola : 2520634
Eğer daha önceden SambaPOS’un eski uygulamasını kullanılıyorsa bu kullanıcı ve uygulama zaten sistemde vardır, bu
adımı atlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT !
Uygulamamızın sağlıklı olarak çalışması için en düşük Android 7.1 ve en az 2 GB ram olan cihazlar kullanmanızı öneriyoruz !

Mobile Uygulamamızı çalıştırın ve Ana ekrandaki Ayarlar butonunu seçin. Şifre : 27983721
Ayarlar kısmına girdiğinizde Sunucu Bul diyerek wifi ağınızda SambaPOS ‘un kurulu olduğu bilgisayarın bulunmasını sağlayın. Bunun
için SambaPOS kurulu olduğu bilgisayarda güvenlik duvarının kapalı olmasına veya 9000,1433 ve 4680 portlarının açık olmasına dikkat
etmelisiniz. Sunucu bulunduğunda SEÇ tıklayarak gerekli ayarların listelenmesini sağlayın. Burada kullanılacak parametlerleri seçin ve
ONAYLA butonunu seçerek SambaPOS ‘da oluşturduğunuz kullanıcı şifresi ile uygulamaya giriş yapın.
Kullanım ve diğer detayalar için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=-Ymz2P-8dnQ
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