
 
 

 

 

INSTRUCCIONS UTILITZACIÓ BitTPV 

 

BitTPV és el processador de pagaments que facilita als negocis cobrar en Bitcoins  als clients, i rebre  a la 

compte del banc, els euros corresponents. Aquest servei es dona sense cap comissió ni despesa extra 

per l’empresa. 

Abans d’utilitzar BitTPV, si no ho hem fet ja,  ens hem de donar d’alta al processador mitjançant el 

següent enllaç: http://www.cryptobit.cat/alta-bittpv.html 

Una vegada realitzat el registre, en un termini màxim de 24 hores, rebrem la confirmació amb les dades 

validades, i la contrasenya d’accés al processador (Aquesta es pot canviar en qualsevol moment per part 

del usuari). 

Per accedir a BitTPV des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet (PC, MAC, Telèfon mòbil, 

Tablet, Ipad, etc) hem d’accedir al nostre navegador (Explorer, mozilla, Chrome, etc) i escriure la següent 

adreça: http://www.bittpv.com 

Una vegada ja estem a la pàgina, li donem al botó ACCESO (Actualment el processador sols està en 

castellà. En breu el tindrem també en català, anglès i rus). 

Primer de tot ens hem d’identificar, posant el nostre nom d’usuari o correu electrònic del registre i la 

contrasenya. 

Aquí podrem accedir a totes les opcions que ofereix el processador, veure el nostre perfil, editar les 

dades que vam donar inicialment, modificar la contrasenya i sortir del processador. 

En la següent imatge es veu el menú principal de BitTPV:  

http://www.cryptobit.cat/alta-bittpv.html
http://www.bittpv.com/


 

 

DESCRIPCCIÓ DE LES OPCIONS DISPONIBLES 

TPV:  

Aquesta és l’opció més utilitzada. Ens permet cobrar en bitcoins als nostres clients. El sistema 

està preparat per poder cobrar a més d’un client a l’hora, o utilitzar el processador en tots els 

terminals que tinguem al negoci. 

Primer de tot veiem la següent imatge:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mitjançant els botons numèrics, entrarem la quantitat a cobrar en euros (igual com ho faríem 

amb un terminal de VISA). En el nostre exemple hem posat 50€ 

On posa CLIENTE podem, opcionalment, posar el nom del client (No es poden posar ni punts, 

comes ni altres caràcters que no siguin lletres i números). 

L’apartat CONCEPTO en permet, si volem, posar una breu descripció de la venta o, per exemple, 

posar el número de factura o de tiquet (No es poden posar ni punts, comes ni altres caràcters 

que no siguin lletres i números). 

Una vegada finalitzada l’operació, li donem al botó OK. Si ens equivoquem al entrar la quantitat a 

cobrar, podem esborrar-la prement la tecla C. 

El sistema genera una ordre de pagament en Bitcoins perquè el client, mitjançant la seva 

bitlletera (normalment s’utilitza el telèfon mòbil) escanegi el CODI QR que ja inclou la quantitat a 

pagar i el lloc on enviar els bitcoins i pagui en bitcoins el import de la venta (Veure la següent 

imatge)   

 



 
 

Aquesta pantalla ens ensenya el import de la venta en euros i el que pagarà el client en Bitcoins 

(IMPORTANT: El canvi EURO/BITCOIN es calcula automàticament per cada operació i pot variar 

d’una bitlletera a l’altre ja que no existeix un canvi oficial). 

Una vegada el client a pagat, el sistema mostrarà un missatge d’ OPERACIÓN REALIZADA 

El client te un temps màxim de 15 minuts per fer el pagament. Passat aquest temps, l’operació 

queda cancel·lada i s’ha de tornar a realitzar tot el procés. 

En qualsevol moment podem iniciar una nova venta polsant el botó TPV (NUEVO COBRO) El fet 

d’iniciar una nova venta, no afecte a l’anterior. 

TRANSACCIONES: 

La següent opció del menú principal ens permet veure les  ventes realitzades, marcades en 

diferent color en funció de si s’han confirmat o no (Verd= Confirmat, Groc= Pendent, Vermell= 

Caducada). (Veure la següent imatge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsant sobre el ull corresponent a cada operació podem veure el seu estat, i si encara està 

pendent (Color groc) veure el codi QR assignat per així ensenyar-lo al client. 

 



 
PAGOS: 

Aquesta opció ens permet veure els pagaments que hem rebut i que ja estan confirmats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS: 

Aquesta opció ens dona accés al llibre de comptes que te el client amb CryptoBit (L’empresa que 

fa els pagaments). Un cop per setmana, CryptoBit realitza els pagaments pendents que tingui el 

client. Tots els pagaments en Bitcoins que hagi rebut el client, surten amb el seu valor real en 

euros, com a HABER del llibre de comptes. Una vegada pagats, la compte quedarà a 0€. 

CryptoBit realitza les transferències bancàries a la compte assignada al client. 

Si el client vol rebre els Bitcoins enlloc de euros, a l’hora de configurar el compte, ha d’especificar 

el seu compte bitcoin. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORMES: 

Aquesta opció ens permet veure el balanç del nostre compte, amb tota l’ informació necessària 

en una sola pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenen qualsevol dubte del funcionament del sistema es poden posar en 

contacte amb CryptoBit pels següents mitjans: 

 Correu electrònic: bittpv@cryptobit.cat 

 Telèfon: 972-858791 (de dilluns a divendres de 9-14 / 16-20) 

 Telèfon mòbil: 615-287987 (de dilluns a divendres de 9-14 / 16-20) 

 WhatsApp: 615-287987 

 Telegram: xcbtrader 

 

 

 

 

 

 

mailto:bittpv@cryptobit.cat

