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Ved mersalg af vare, hold knap nede for 
den enkelte vare og vælg antal ved 
nedenstående pop-up, herefter ”god-
kend”

Kunde betaling
Kreditkort

Kontant

Kontant / Anden valuta

Vælg ”Kreditkort”
Kreditkort

Betaling
Delbetaling

VIP-Betaling

Vælg de 
ønskede 
betaling-
småder

Del-betaling

Offl ine Betaling
Offline betaling sker kun 

efter aftale med ansvarshav-
ende og i nødstilfælde.

Dette kan der være mange forskellige gunde 
til. Der skal derfor betales med anden 
betalingsform, for disse kunder.

Alle udenlandske kreditkort afvises

Første kvittering er butikkens
Anden kvittering er kortholders og udleveres 
til denne.

Der udskrives to kvitteringer efter 
endt transaktion

Indsæt kort med chip
Kunden taster PIN
Husk kortet

Chip
Ønsker kunden at 
betale kontant vælges

Kontant
Ved anden valuta end 
DKK, vælges ”Valuta”

Anden valuta

Kortet holdes over 
skærm på dankort 
terminalen

Kontaktløs

- Kortet køres igennem 
   magnetlæseren

- Kunden taster PIN

Magnet

Såfremt kunden ønsk-
er en kvittering for sit 
køb skal du vælge.

Kvittering
Vælg beløb (her 
vælges eventuelt ”DKK 
over”)

Vælg valuta

Der er i forvejen udreg-
net et minimumsbeløb 
af den valgte valuta 
der dækker købet.

”Rest”  skal være nul 
inden der godkendes

VIP-kortet holdes over 
skærm på dankort 
terminalen

Kreditkort

Vareoprettelse
Type

Antal

Telefon: 77 344 500  -  Mail: hello@ditbetalingssystem.dk  -  www.ditbetalingssystem.dk

FUNKTIONSOVERSIGT
I denne vejledning kan du få et overblik på alle funktioner i din nye POS løsning

Ring på 77 344 500 eller skriv på support@ditbetalingssystem.dk
Vi sidder klar hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål

Ditbetalingssystem ApS - Sindalsvej 42A - 8240 Risskov - CVR: 39730758

Vælg varegruppe og type

Se skærmbillede på
bagsiden

Vælg antal

Ved fejl eller større nedbrud kontakt vores support
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Telefon: 77 344 500  -  Mail: hello@ditbetalingssystem.dk  -  www.ditbetalingssystem.dk

FUNKTIONSOVERSIGT
Få overblik her

Ring på 77 344 500 eller skriv på support@ditbetalingssystem.dk
Vi sidder klar hvis du har brug for hjælp eller spørgsmål

Ditbetalingssystem ApS - Sindalsvej 42A - 8240 Risskov - CVR: 39730758

Har du spørgsmål så husk at


