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Velkommen
Denne guide har til formål at hjælpe med opsætning og brug af Wallmobs MobilePay-integration, samt demonstrere brugen af denne. God fornøjelse!

BRUGERVEJLEDNING
DANSKE BANK AFTALE
For at kunne gøre brug af MobilePay-integration, skal dette først aftales med Danske Bank, hvorfra du
modtager en konto hos samt en
MobilePay box. Wallmob er ikke ansvarlig for denne indledende del, og
skal derfor aftales med Danske Bank
inden MobilePay-integrationen kan
aktiveres fra Wallmob’s side. Læs
mere på: http://www.mobilepay.dk/
da-dk/erhverv/Pages/mobilepaypoint-of-sale.aspx

MOBILEPAY OPSÆTNING
Når du har modtaget MobilePay-box,
og dertilhørende ‘Location ID’ og
‘Brand ID’ kan du kontakte supporten
for at slå MobilePay til, hvorefter konfigurationen vil blive tilgængelig fra
Web Backoffice.
Supporten kan kontaktes på email:
support@wallmob.com eller telefon:
+45 70 80 80 67
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MOBILEPAY OPSÆTNING I
WEB BACKOFFICE
Når du har modtaget MobilePay-box,
og dertilhørende ‘Location ID’ og
‘Brand ID’ kan du kontakte supporten
for at slå MobilePay til, hvorefter konfigurationen vil blive tilgængelig fra
Web Backoffice.
Supporten kan kontaktes på email:
support@wallmob.com eller telefon:
+45 70 80 80 67

MOBILEPAY OPSÆTNING I
WEB BACKOFFICE
Når MobilePay er blevet slået til i dit
Web Backoffice, indtast derefter det
medfølgende Brand ID under ‘Integrations’-fanen og Location ID under
‘Shops’-fanen.
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MOBILEPAY INTEGRATION
Herefter tilgår man POSets BackOffice, og trykker på ‘Instillinger’-fanen
i venstre side.

MOBILEPAY OPSÆTNING
Tryk herefter på ‘MobilePay’-underfanen.
OBS.: Da funktionen kræver adgang
til enhedens indbyggede kamera for
at scanne QR-koder, vil man, såfremt
POS-enhedens kamera ikke er slået
til, først gang man åbner fanen blive
bedt om tilladelse til at POSet må
bruge enhedens kamera.
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MOBILEPAY OPSÆTNING
I MobilePay-vinduet vil man blive
bedt om at scanne QR-koden på
MobilePay-boksen via iPadens indbyggede kamera, eller ved manualt
at indtaste boks-ID’et på bagsiden af
MobilePay-boksen.

MOBILEPAY OPSÆTNING
Hvis QR-koden, eller det indtastede
ID, ikke er korrekt, vil man blive mødt
af en advarsel om at MobilePay ikke
kunne registrere enheden.
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MOBILEPAY OPSÆTNING
Hvis den scannede QR-kode, eller
indtastede ID, er korrekt, vil man
blive mødt med en pop-up, der indikerer at enheden er registreret. MobilePay kan nu tilvælges som betalingsmetode i betalingsvinduet.

MOBILEPAY BETALING
For at bruge MobilePay som betaling, vælg da de(t) ønskede produkt(er) i POSets salgsvindue.
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MOBILEPAY BETALING
Når de(t) ønskede produkt(er) er valgt, fortsæt da til betalingsvinduet
ved at trykke på ‘Sælg’-knappen.

MOBILEPAY BETALING
I betalingsvinduet vælges ‘MobilePay’ som betalingsenhed, ovenover
talknapperne.
Tryk herefter på ‘Sælg’-knappen.
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MOBILEPAY BETALING
POSet genererer nu QR-koden for
den tilknyttede MobilePay-boks, og
afventer at kunden scanner QR-koden med MobilePay-appen i deres
enhed.

Ønsker man at annullere denne proces, og vende tilbage til betalingsvinduet, swipe da ‘Annuller’-knappen
i midten af skærmen mod højre.

MOBILEPAY BETALING
!

Når den generede QR-kode står vist
på POS-enheden, tilgår kunden MobilePay-appens betalingsfunktion i
øverste højre hjørne. !
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MOBILEPAY BETALING
Under MobilePay-enhedens betalingsfunktion vælges da ‘Betal via
QR-kode’-knappen i bunden. !

!

MOBILEPAY BETALING
Via kundens mobilenhed scanner man da den viste QR-kode på
POS-enhedens display, ved brug af
mobilenhedens indbyggede kamera.
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MOBILEPAY BETALING
Når QR-koden er scannet korrekt,
vil beløbet af betalingen fremstå
på kundens mobilenheds display.
Kunden skal herefter blot bekræfte
købet ved at swipe betalingsknappen til højre.

MOBILEPAY BETALING
Når betalingen er gennemført, vil en
kvittering for denne fremstå på kundens mobilenheds display.
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MOBILEPAY BETALING
Den gennemførte betaling vil
ligeledes kunne ses på POS-enhedens display, og såfremt kunden
ønsker det, har denne mulighed for
at få tilsendt kvitteringen for købet
via email.
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