
Kære Kunde, 

Pga et udløbet certifikat softwaren til de ældre terminaler af model 

Sagem Flexi, er vores support pt meget overbelastet og det er 

meget svært at komme igennem til os.  

Hvis du er en af dem der stadigvæk afventer hjælp, er det vigtigt 

for os at du kan komme videre så hurtigt som mulig, derfor bedes 

du læser nedstående nøje. 

Hvis du er i tvivl om din kreditkort terminal er af modellen;  

Sagem Flexi, så er den sort med rød bund (se billedet her). 

 

 

For at være sikker på at du er ramt af certifikat fejlen, skal en af flg pkt. være tilstede..: 

- Terminalen beder ofte om at foretage afstemning 

- Afstemningen går ikke igennem når du godkender den 

- Du får popup vindue med ”Advisering mod DIBS ikke er gennemført” 

- Du kan ikke se transaktionerne i Backoffice 

- Skærmen på din terminal er sort og virker ikke 

Og, for at afhjælpe denne fejl, skal du blot følge denne vejledning (det er vigtigt at du her benytter Internet 

Explorer): 

 

Åbne vores hjemside i Internet Explorer: http://www.opensolutionnordic.dk/support/ 

1) Klik på zip filen: Chippay certificate zip fil 

 

Når du klikker på filen får du mulighed at gemme den enten som her: 

 

Eller som her: 

 

http://www.opensolutionnordic.dk/support/


 

Hvis du ikke får mulighed at gemme og åbne, så gem filen på eksempelvis skrivebordet: 

 

 

Herefter udføres følgende: 

A) Højreklik på filen og Åbn. 

Hvis du ikke har Winrar, WinZIP eller lignende der åbner zip filer, kan du åbne filen, ved at 

dobbeltklikke på den. 

B) Højreklik på filen, hvis du har et zip-fils program installeret på din computer skal du bruge det 

for at pakke filen ud. Hvis ziplæser programmet ikke længere virker pga fx at licensen ikk er 

fornyet o.l. skal du slette ziplæser programmet (*se hvordan her under) helt for at kunne åbne 

filen. Derefter åbner du zip-filen som nævnt her oven (A). 

 

 

* For at slette et program: Gå ind i Windows Start meny, venstre bund flag: Søg på: fjern et 

program, find ziplæser programmets navn i listen som kommer frem og klik på: Fjern. 

 



 

 

Åbning af filen: 

For Windows 8, 8.1 og 10 har du indbygget beskyttelse på computeren, så du får følgende skærmbillede: 

Klikke på ”Flere oplysninger”. 

 

Derefter: Kør alligevel, så får du lov at åbne filen. 

 

Når du har kørt programmet her, kommer følgende boks op, og så er du færdig .. 

 



Åben din Chippay. Afstemningen kommer til at virke, når du har genstartet din computer.  

 

 


