NY QUICKPAY VERSION10
Quickpay har for nyligt lanceret sin seneste version der nu åbner dørene for en masse nye muligheder til din webshop
i Mono-værktøjet. Vi anbefaler dig at oprette dig på den nyeste Quickpay-version for at sikre den bedste
brugeroplevelse og service for dine kunder.

Quickpay version 10 giver blandt andet følgende muligheder:
1.

Betalingsvinduet for indtastning af kreditkortoplysninger åbnes nu på hjemmesiden og
ikke som eksternt pop-op vindue

2.

Links til din hjemmeside i den mobile version af Facebook vil nu ikke længere afbryde betalingsflowet.

3.

Tag betaling med flere forskellige indløsere som fx Nets/ Teller, Clearhaus, MobilePay Online, PayPal, Paii, Sofort
og ViaBill.

4.

Ny prisstruktur, der i de fleste tilfælde er billigere end din aftale på den gamle version

Med de nyeste Quickpay muligheder kan vi kun anbefale at oprette dig med den nyeste Quickpay version. Vi guider
dig igennem hvordan du opretter dig i den nyeste version og kobler den til din Mono webshop.

Når du vælger at oprette din nye Quickpay konto så vil oprettelsen ske parallelt imens den gamle lever videre. Du
behøver således ikke miste omsætning i din shop ved at implementere den nye version.

Når du er færdig med implementeringen af den nye Quickpay version skifter du blot rundt, således at dine kunders
ordre derefter vil komme ind på din nye Quickpay konto.

Du har således både den nye konto som lever sideløbende med, din “gamle” Quickpay konto hvor evt. ubehandlede
transaktioner ligger. Når du ikke længere har afventende transaktioner på din gamle Quickpay så har du mulighed for
at opsige den eller bede Quickpay om at opsige den for dig. Kontakt Quickpay HER.

OPRET DIN NYE QUICKPAY KONTO

	
  

1.

Gå til din quickpay.net

2.

Klik på ‘SIGN UP’

3.

Indtast e-mail og klik på knap under indtastning

4.

Gå til din e-mail og klik på linket i mailen fra Quickpay for at bekræfte din oprettelse

5.

Vælg password og indtast det i begge rubrikker

6.

Indskriv e-mail og password
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7.

Klik ‘Create new account’

8.

Vælg i Pop-up vindue: ‘Merchant (Webshop Owner) og klik ‘Select’

9.

Udfyld ‘Shop information’

10. Udfyld ‘Address information’
11. Klik på den grønne knap: ‘Create merchant account’

INDSKRIV INDLØSER OPLYSNINGER I DIN NYE QUICKPAY

1.

Login på ny Quickpay

2.

Gå til menupunktet Acquirers

3.

Vælg din nuværende indløser og udfyld rubrikker med de informationer der er indsat i din gamle Quickpay
version og klik ‘Save’.

Du har nu oprettet din nye Quickpay konto.

FORBIND NY QUICKPAY MED MONO
For at forbinde din nye Quickpay med Mono skal du indsætte dine Integrations oplysninger fra din nye Quickpay
konto i Mono værktøjet.

1.

Login på ny Quickpay

2.

Gå til menupunktet Integration (Find her informationer til Mono værktøjet)

Billede viser hvor i den nye Quickpay, du finder informationerne til indsættelse i Mono værktøjet.
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3.

Åben nyt vindue og login på din Mono hjemmeside

4.

Gå til ‘SHOP’

5.

Klik på ‘Shopindstillinger’

6.

Klik på ‘Betalingsform’ og dernæst ‘Quickpay Ny Platform’

Billede viser hvor i Mono værktøjet de nye Quickpay informationer skal indsættes.

7.

Indsæt informationerne fra dine Integration oplysninger fra din nye Quickpay
a)

Kopier Merchant id fra Quickpay og indsæt under Merchant id i Mono værktøjet

b)

Kopier Private key fra Quickpay og indsæt under Private key i Mono værktøjet

c)

Kopier Agreement id (findes ud for din mail) i Quickpay, og indsæt det under Agreement id i Mono
værktøjet

d)

Kopier Api key (findes ud for din mail) i Quickpay, og indsæt det under Api key i Mono værktøjet

8.

Klik derefter på ‘Aktiver betaling med Quickpay’ og klik Gem

9.

VIGTIGT: Klik derefter på menupunktet ‘Quickpay Gammel Platform’ og fjern flugeben ud fra ‘‘Aktiver betaling
med Quickpay’ og klik Gem

Du har nu opsat dine nye Quickpay oplysninger i dit Mono-værktøj, aktiveret den nye Quickpay og deaktiveret den
gamle Quickpay. Din Mono webshop er nu sat op til at tage imod ordre på den nye platform.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din nye Quickpay løsning bedes du henvende dig til Quickpay, og derudover er
du selvfølgelig mere en velkommen til at skrive ind til Mono support.
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