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Zer da DPOS?

3

Hasiera

Saltokiko soluzioa, zure eskura 

DPOS zure saltokiko terminalarentzako All in One 
soluzioa da; zure negozioaren eguneroko kudeaketa 
egiten laguntzen dizu.

Zure produktu-katalogoa 
saltokiko terminalean 

Saltokiko terminaletik aukera duzu zure salgaiak 
konfiguratzeko, prezio finkoak edo aldagarriak 
konfiguratzeko eta bakoitzaren kategoria 
zehazteko.

Saltokiko terminalarekin, 
kobratu txartelaren bidez 
...eta eskudirutan 

DPOSek txartel bidez eta eskudirutan egindako eragiketei 
buruzko informazio guztia bateratzen du kutxa-itxieran.

TicketBAI araudia 

betetzen du 
DPOS softwarea TicketBAI sistemaren bermatzaile gisa 
erregistratuta dago, eta Foru Aldundiaren fakturazio-
betebeharrak betetzeko aukera ematen dizu.
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Konfigurazioa. Hasierako ezarpenak

4

Hasiera

Saltokiaren datuak 
Inprimatutako zure salmenta-tiketen goiburuan azalduko dira. 

Hurrengo tiketaren seriea eta zk. 
Konfiguratu salmenta- eta itzulketa-tiketen seriea eta zenbakiak.

Salmenta-tiketaren behealdea:  
tiketaren behealdean mezu bat inprimatu nahi baduzu, konfiguratu 
hemen gehitu nahi duzun mezua.

Ordainbideak 
Gaitu itzazu saltokian onartuko dituzun ordainbideak (eskudirua/txartela/
Euskadi Bono Denda).Zergak 

Hautatu BEZ lehenetsia, salgaiak sortzeko.

Deskontuak 
konfiguratu zure salmenta-tiketetan aplikatu nahi dituzun aurrez 
zehaztutako deskontuak.

Opari-tiketa 
Gaitu edo desgaitu opari-tiketa inprimatzeko aukera. 

TicketBAI 
Zure enpresak egoitza Euskal Herrian badu, araudia betetzeko, 
TicketBAI aukera gaitu behar duzu.
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Konfigurazioa. TicketBAI aktibatzea
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1 2 3 4

Hasiera

Hasierako ezarpenak / Nire kontua

Gaitu TicketBAI 

Sakatu irudiaren botoia 
TicketBAIren konfigurazioa 

gaitzeko. 

Foru Aldundia eta 
BEZ araubideak 

Berretsi zein Foru Aldunditan 
fakturatzen duzun eta hautatu 

BEZ araubide bat gutxienez 
(3 gehienez).

Gailuaren ziurtagiria 

TicketBAIren konfigurazioa 
gordetzean, automatikoki 
deskargatuko da TicketBAI 

fitxategiak sinatzeko 
beharrezkoa den gailuaren 

ziurtagiria. 

Ziurtagiriaren gakoa 

Zure helbide elektronikoan jasoko 
duzu ziurtagiriaren pasahitza, eta 
pantaila honetan idatzi beharko 

duzu. 

Sakatu gordetzeko aukera 
TicketBAI konfiguratzen 

bukatzeko.
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Konfigurazioa. Kategoriak
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Kategorien bidez, zure katalogoko produktuak motaren arabera antola ditzakezu (adibidez: Oinetakoak, Alkandorak, Prakak…). Hasiera

Kategoria bat editatzeko, egin klik haren gainean. 

Kategoria bat ezabatzeko, erabili botoi hau: 

Kategoria berri bat sortzeko, sakatu

Sartu menu nagusitik Nire kategoriak atalera. 

Idatzi kategoriaren izena.

Menua > Nire kategoriak Zure katalogoko kategorien 
zerrenda

Editatzea edo kategoria berria
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Konfigurazioa. Salgaiak
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Kategoriak sortu ondoren, gehitu zure katalogoko produktuak. Konfiguratu ondoren, salmenta-tiketean sar ditzakezu eta kobratzeari ekin.Hasiera

Salgai bat editatzeko, egin klik haren gainean. 

Salgai bat ezabatzeko erabili botoi hau: 

Salgai berria sortzeko, sakatu 

Gogoko gisa gehitzeko, markatu izarra

Sartu Menu nagusitik Nire salgaiak atalera.

Editatu salgaia, honako datu hauek adierazita: 
• Salgaiaren izena 
• Prezioa (BEZa barne) 
• BEZa 
• Prezio aldagarria: markatu laukitxo hau salgaiaren prezioa 

salmentaren unean adierazi nahi baduzu. 
• Kategoria: salgaiaren produktu-familia

Menua > Nire salgaiak Salgaien zerrenda kategoriaren 
arabera

Editatzea edo salgai berria
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Salmenta. Nola sortu salmentako tiketa
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Hasiera

Salgaiak hautatzea Salmenta-tiketa Tiket-lerroko aleak editatzea

Aleak editatzeko, egin klik tiket-lerroaren gainean 
(ikusi 3. irudia) 

Tiket-lerro bat ezabatzeko, egin klik lerroaren ondoan. 

Tiketa ezabatzeko, egin klik azpialdean. 

Proformako faktura inprimatzeko, egin klik azpialdean.

Nabigatu kategorien artean eta hautatu tiketean sartu nahi dituzun 
salgaiak (ale gehiago gehitzeko klikatu behin eta berriz). 

Gehitu beharreko aleak gutxitzeko, sakatu 

Tiket osoa husteko, sakatu 
 

Tiket-lerroko aleak editatzeko pantaila.



DPOS. Erabilera-eskuliburua     v.3.0     |

Salmenta. Salmenta bat zain uztea
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Salmenta-tiketa zain utz 
dezakezu, artikuluak aukeratzeko 

pantailatik edo salmenta-
tiketetik, goiko barrako botoia 

sakatuta:

Sartu salmentaren 
identifikatzailea, hura 

aurkitzeko eta geroago 
berreskuratzeko. 

Zain dituzun salmentak 
kontsultatzeko, sartu hemen: 

menu nagusia >  
“Sarrerak irekita”

Egin klik salmentaren gainean, 
hura berreskuratzeko, 

salmenta-tiketa aldatzeko, 
artikulu gehiago gehitzeko edo 

kobrantza gauzatzeko.

1 2 3 4

Hasiera
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Salmenta. Deskontuak aplikatzea

10

Salmenta-tiketetik bertatik 
deskontu bat aplika dezakezu, 
goiko barrako botoia sakatuta:

Aukeratu hasierako konfigurazioan (ikusi “Hasierako ezarpenak”) 
aurrez zehaztu duzun deskontu-bonu bat edo zuzeneko 

deskontu bat (ehunekoa edo zenbatekoa).

Deskontua gehitu ondoren, 
salmenta-tiketaren 

zenbatekoaren kalkulu berria 
agertuko da pantailaren 

behealdean.

1 2 3

Hasiera
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Salmenta. Prezio aldagarria duen salgaia / salgai azkarra
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Prezio aldagarriko salgaiaren salmenta Salgai azkarraren salmenta

Prezio aldagarriko salgai bat gehitzeko, 
aldez aurretik Nire salgaiak atalean 
konfiguratu behar da.

Artikulu azkar bat gehitzeko, ez dago aldez 
aurretik konfiguratu beharrik, baina 

salmenta-unean informazio gehiago jarri 
beharko duzu.

1 2

1

2

Hasiera

Konfiguratuta dugun prezio 
aldagarriko salgai bat hautatuko 

dugu.

Datu hauek sartzeko eskatuko 
digu aplikazioa: 

Aleak 
Salmenta-prezioa.

Artikulu azkar bat (katalogotik 
kanpokoa) gehitzeko aukera 

hautatuko dugu.

Datu hauek sartzeko eskatuko 
digu aplikazioak: Salgaiaren izena 

Aleak 
Salmenta-prezioa 

BEZa.
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Kobrantza. Tiket bat ordaintzeko eta kobratzeko metodoa
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1 2 3 4

ACEPTAR

Hasiera

Salmenta-tiketa > Kobratzea Ordainbidea hautatzea Kobratzeko prozesua: 
Entregatutako eskudirua  

Txartela (ordainketa-
pasabidearekin konektatzea)

Egindako ordainketa berretsi 
eta TicketBAI sistemara 

bidaltzea

TicketBAI errore-mezua: errorea 
gertatu da XML fitxategia sortzean 

Gailu-ziurtagiria ez badago ondo konfiguratuta, 
iraungita badago edo egoitza elektronikoan 

baliozkotu ez bada*  

*Ez da nahitaezkoa borondatezko epean. 
Ikusi «Egoitza elektronikoan baliozkotzea» 
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Kobrantza. Tiketak inprimatzea
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No imprima a menos que sea necesario, tenga en cuenta el medio ambiente.

1 2 1

2

Hasiera

Egindako kobrantzari buruzko 
informazioa

Tiketa eta/edo opari-tiketa 
inprimatzea

TicketBAI aztarnarekin eta QR 
kodearekin inprimatutako tiket 

baten adibidea

Tiket osoa edo opari-tiketa inprimatzea aukeratzeko pantaila). 

Oharra: zure negozioaren jardueran ez baduzu opari-tiketik 
entregatzen, aukera hori desgaitu dezakezu Nire kontua atalean. 

Kobratu ondoren, entregatutako zenbatekoa erakutsiko du 
aplikazioak, eta, eskudirutan ordaindu bada, baita itzuli beharreko 
zenbatekoa ere. 

Ordainketa txartel bidez egin bada, bankuko ordaintze-agindua 
inprimatuko du. 

Gainera, aplikazioak aukera ematen du salmenta-tiketa xehetasun 
eta guzti inprimatzeko edo, bestela, opari-tiket formatuan 
(prezioen eta zergen zenbatekorik gabe). 
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Bono Denda. ...
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Hasiera

HABILITAR BONO DENDA OPERATIVA DE VENTA Y COBRO CON BONODENDA

1. Nire Kontua > Gaitutako ordainketa-metodoak 

2. Gaitu “Euskadi Bono Denda”
1. Salmenta-Tiketa > “Kobratu” 
2. Aplikatu Bono Denda > Kantitatea Bono Denda (10, 20, 30 €) 
3. Ordainketa-metodoa hautatzen dugu gainerako zenbatekoa ordaintzeko 

Oharra: Euskadi Bono Dendak adierazten duen bezala, ez da itzulketarik onartzen Bono Denda aplikatu bada.
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Itzulketa. Nola egin itzulketa bat
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1 2 3 4

Hasiera

Tiketaren xehetasunak 
(Ikusi Nire salmentak atala 

tiketaren xehetasunak 
eskuratzeko)

Adierazi itzuli beharreko aleak 
(itzulketa osoa edo partziala)

Aplikazioak itzulketa berresteko 
eskatzen du

Egindako itzulketa berrestea eta 
TicketBAI sistemara bidaltzea
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Kutxa. Kutxako mugimenduak
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1

2

3

Hasiera

Menua > Kutxako mugimenduak Kutxan eskudirua sartzea edo 
bertatik ateratzea

Egindako kutxako mugimendua 
berrestea

Hautatu egin beharreko mugimendua, dirua sartzea edo ateratzea, 
eta idatzi zenbatekoa.

Kutxan eskudirua sartzeko edo bertatik ateratzeko, sartu Menu 
nagusitik Kutxako mugimenduak atalera.

Berretsi egindako kutxako mugimendua. 

Kutxan sartutako edo bertatik ateratako zenbatekoa hurrengo 
kutxako kontaketan azalduko da, eskudiru-kutxa koadratzean.
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Kutxa. Nola egin kutxa-itxiera

17
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Hasiera

Menua > Kutxa-itxiera Eskudirua kontatzea 

Egin kutxan dagoen eskudiruaren 
kontaketa

Fidantza 

Adierazi kutxan utziko duzun 
eskudiru-zenbatekoa (hurrengo 

egunerako, adibidez) 

Koadratu gabekoari buruzko 
informazioa 

Kutxa itxi aurretik, koadratu 
gabeko eskudiruari buruzko 

informazio zehatza emango dizu 
aplikazioak  

Kutxako kontaketaren laburpena 

Eskudirutan eta txartel bidez 
ordaindutako eragiketei eta zergei 

buruzko informazio zehatza
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Kontsultak. Tiketen historikoa
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Hasiera

Menua > Nire salmentak Egindako salmenten eta 
itzulketen zerrenda

Tiketaren xehetasunak

Aurkitu tiketa bilaketa-iragazkiak erabiliz: tiketaren zenbakia edo 
data. 

Sakatu tiketaren gainean xehetasunak ikusteko.

Zure salmentak eta itzulketak kontsultatzeko, sartu Menu nagusitik 
“Nire salmentak” atalera.

Ikusi tiketaren informazio osoa, baita TicketBAIri buruzko 
informazioa ere (aztarna digitala eta QR kodea). 

Tiketaren inguruko aukerak: 
• Inprimatu tiketa edo opari-tiketa 
• Egin itzulketa osoa edo partziala (ikusi «Itzulketa»)
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Kontsultak. Kutxako kontaketen historikoa
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Hasiera

Menua > Nire kutxako kontaketak Egindako kutxako kontaketen 
zerrenda

Kutxako kontaketaren 
xehetasunak

Aurkitu kutxako kontaketa bilaketa-iragazkiak erabiliz: tiketaren 
zenbakia edo data. 

Sakatu kutxako kontaketa baten gainean xehetasunak ikusteko.

Zure kutxako kontaketak (kutxa-itxierak) kontsultatzeko, sartu 
Menu nagusitik Nire kutxako kontaketak atalera.

Ikusi kutxako kontaketaren informazio osoa: 

• Eragiketa-kopurua 
• Salmenten zenbatekoa 
• Kutxako mugimenduen zenbatekoa 
• Itzulketen zenbatekoa 
• Kutxa koadratzearen xehetasunak (eskudirua) 
• Laburpena zerga-motaren arabera 
• Laburpena ordainbidearen arabera
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Kontsultak. Bidaltzeko dauden TicketBAI tiketak
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3

ACEPTAR

Hasiera

Menua > TicketBAI TicketBAIra bidaltzeko zerrendan 
dauden  tiketak

TicketBAIra bidaltzean 
gertatutako errorea adierazteko 
informazio-mezuaren adibidea

Ikusi TicketBAIra bidaltzeko zain dauden tiketak. 

Tiket guztiak TicketBAIra berriro bidaltzeko, sakatu pantailaren 
azpialdeko botoia:

TicketBAI sistemara egoki bidali ez diren salmenta-tiketak ikusteko, 
sartu TicketBAIra.

Errore-mezua, dagokion tiket-errorearen informazio-botoia sakatu 
ondoren azaltzen dena.
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Egoitza elektronikoan baliozkotzea: Gipuzkoa

21

Lehenbiziko faktura sortu eta TicketBAIra bidali ondoren, dagokizun Foru Aldundiaren egoitza elektronikora sartu behar duzu eta faktura horiek zure negozioari dagozkiola baliozkotu. 
Baliozkotze-prozesua ez da nahitaezkoa borondatezko epean.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/
CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do

Sartu egoitza 
elektronikoan 

(Gipuzkoa)

Identifika zaitez zure  
ziurtagiri digitalarekin   

(erabili zure enpresaren IFK/
IFZri lotuta dagoen 

ziurtagiria)

Sartu hona:  

Ogasuna eta Finantzak  
> TicketBAI 

> Gailuen erregistroa
Azkenik, 

baliozkotu bidalitako fakturak 

botoi hau sakatuta:

1 2 3 4

Hasiera

https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do
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Egoitza elektronikoan baliozkotzea: Araba eta Bizkaia
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GARRANTZITSUA: Gailu-ziurtagiria erabiliz fakturak egiten eta TicketBAI fitxategiak sortzen hasi aurretik , dagokizun foru-aldundiaren egoitza 
elektronikora jo behar duzu ziurtagiria zergapekoari lotzeko. 

1 2 3 4

Sartu egoitza elektronikoan 
Bizkaia

Sartu egoitza elektronikoan 
Araba

Hasiera

Konfiguratu TicketBAl zure 
terminaleko DPOS appean, 

eta burutu ziurtagiria 
deskargatzeko prozesua  

ikusi 5. orria

Ikusi lotutako gailu-ziurtagiriaren serie-zenbakia menuaren 
atal honetan: 

“App honi buruz” > Gailuaren serie-zenbakia 

Sartu dagokizun foru-
aldundiaren egoitza 

elektronikoan gailu-ziurtagiria 
lotzeko: 

Hasi DPOS bidez saltzen 
eta fakturak bidaltzen 

TicketBAl sistema betez 

https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=1740
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=1740
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=1740
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=1740
https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai/registro-certificados-dispositivo
https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai/registro-certificados-dispositivo
https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai/registro-certificados-dispositivo
https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai/registro-certificados-dispositivo
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