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1. INTRODUCTIE:
Dit is een algemene beschrijving van de functies die mogelijk zijn in de webterminal. Het kan per klant
verschillen welke functies aanwezig zijn.
Deze handleiding beschrijft de functies
•
•
•
•
•
•
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Inloggen
Saldo opvragen
Activeren
Verzilveren
Retourneren
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2. LOG IN
Ga naar de URL welke u ontvangen heeft voor toegang tot de webterminal en geef uw gebruikersnaam
en wachtwoord op. Klik daarna op de knop inloggen.
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3. KAARTGEGEVENS OPVRAGEN
OPVRAGEN
Vul het kaartnummer in het kaartnummer veld in.
Na het invoeren van het kaartnummer kan er op ‘Controleer’ worden gedrukt of kan de invoer worden
afgesloten met ENTER.
Hierna zal de status en saldo van de kaart worden getoond, tevens worden de actie knoppen actief voor
de acties die toegestaan zijn voor het kaarttype.
(Dit scherm is hetzelfde als wanneer later op de knop ‘Geef waarde’ wordt gedrukt)
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4. KAART ACTIVEREN
Voor het activeren van een kaart kan in het kaartnummerveld een kaartnummer worden ingetoetst
Indien het een kaartnummer betreft dat nog niet is geactiveerd zal dit onderin het scherm verschijnen.
Ook zal de knop ‘activeren’ dan beschikbaar komen.

Druk op ‘Activeer’ om verder te gaan met het activeren van de kaart. Vul in het veld bedrag het bedrag
in waarmee de kaart geactiveerd moet worden (Indien het een kaart met vaste waarde betreft zal in
het veld bedrag de vaste waarde vooraf zijn ingevuld. Deze waarde is dan ook niet aanpasbaar).
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Na het invullen van de waarde moet er op de knop ‘Accepteer’ gedrukt worden. Hiermee zal de
daadwerkelijke opdracht tot activatie uitgevoerd gaan worden. Na bevestiging van de activatie zal het
resultaat onderin het scherm verschijnen.
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5. KAART VERZILVEREN
Voor het verzilveren van een kaart kan in het kaartnummerveld een kaartnummer worden ingetoetst.
Druk op ‘Betaal’ om de betaling te starten en vul het bedrag in dat van de kaart moet worden
afgehaald.(LET OP: bij sommige webterminal configuraties staat hier standaard het volledige
kaartbedrag ingevuld. Dit moet dan gewijzigd worden naar het gewenste bedrag).
Eventueel word hier ook extra informatie gevraagd aan de gebruiker om als additionele informatie bij
de transactie wordt opgeslagen.
Na bevestiging van de transactie zal de kaart voor het opgegeven bedrag verzilverd worden.
Het resultaat van deze actie zal ook weer onderin het scherm verschijnen.
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6. KAART RETOURNEREN
Voor het retourneren van een kaart kan in het kaartnummerveld een kaartnummer worden ingetoetst.
Druk op ‘retour’ om de retournering te starten, het bedrag wat er op de kaart staat wordt automatisch
ingevuld. Na bevestigen van de transactie zal de kaart gedeactiveerd worden en kan deze opnieuw
worden verkocht.
Het resultaat van deze actie zal ook weer onderin het scherm verschijnen.
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7. KAART HERLADEN
Voor het herladen van een kaart kan in het kaartnummerveld een kaartnummer worden ingetoetst.
Druk op ‘Herlaad’ om de actie te starten en geef daarna het gewenste bedrag.
Na bevestiging van de transactie zal de kaart voor het opgegeven bedrag bijgeladen worden.
Het resultaat van deze actie zal ook weer onderin het scherm verschijnen.
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