Kobra II Betalkorthantering

Ta betalt med kort
- direkt från Kobra II
De flesta verkstäder och återförsäljare idag erbjuder sina kunder att betala
med kort. Genom att integrera Kobra II med kortterminalerna blir själva

Fördelar

betalningstillfället enklare för både dig och kunden.

• Aldrig mer manuell inknappning i terminalen!

När betalningen kommer in från banken kan den enkelt spåras till aktuell kor-

• Tidsbesparing

tutställare (Visa, MasterCard osv) och datum för betalning, vilket gör arbetet

• Koll på dagskassan i realtid

smidigare för ekonomiavdelningen. Ekonomiansvarig kan också få överblick över

• Ekonomiavdelningen kan

samtliga terminaler och total dagskassa i realtid.

enkelt koppla ihop fakturerade
order med inkommande betal-

I själva integrationen har vi byggt in ett par bra funktioner som minskar risken för
fel eller uteblivna intäkter. Genom att Kobra II skickar beloppet från ordern direkt
till terminalen säkerställer vi att din kund betalar rätt belopp.

ning från bank
• När det är systemet som
skickar beloppet från ordern
minskas risken att det blir fel
belopp

Detta ingår i modulen

• Servicemottagarens signatur

• Integration mot Nets terminaler

• Historik (alla transaktioner)

kopplas till betalningen oavsett

• Rutin för dagsavslut

• Interimskonto för obetalda eller

kassa, vilket gör det enklare

• Rutin för kassaavstämning
• Förinställda kortutställare: Visa,
Mastercard, Diners Club,
American Express
• Stöd för egna kort (Endast Toyota)

avbrutna transaktioner

vid felsökning

• Ursprungsmärkning in i redovisningen ( per kortutställare)
• Kassa, terminal och operatör lagras på transaktion (spårbarhet)

Skulle en transaktion blivit avbruten, får man information om detta i en särskild
lista så att man kan gå tillbaka och spåra vad som hänt. Med vårt behörighetssystem kan du begränsa möjligheten att ta emot kontantbetalningar och enbart
styra mot kort. Du kan istället utse enstaka personer med kontantbehörighet.
Servicemottagarens signatur kopplas till betalningen oavsett kassa, vilket gör det
enklare vid felsökning.

Modulen kräver att du har någon
av följande grundmoduler:
Kobra II Lager, Verkstad
eller Fordon som fakturerande system samt en
godkändterminal från
Nets.
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