VVV CADEAUKAART
ZO SLUIT U AAN

Om de VVV Cadeaukaart te kunnen accepteren in uw winkel, dient u zich
aan te sluiten op ons technische platform zodat transacties mogelijk zijn.
Deze koppeling is via verschillende technieken mogelijk. U kunt kiezen uit
vier opties:

SLUIT NU AAN
OPTIE 1

WEBKASSA

Door in te loggen op een beveiligde webpagina kunt u de
VVV Cadeaukaart verwerken en het saldo controleren. U ontvangt
een gebruikersnaam en wachtwoord om te kunnen inloggen. Met
een barcode scanner, eventueel aan te schaffen bij Central Point
(centralpoint.nl/kopen/barcode-lezers), kunt u de barcode van de
cadeaukaart scannen en een bedrag afschrijven. Dit is naast
optie 2, de Scan’r app, de meest efficiënte betaaloptie.

OPTIE 2

SCAN’R APP

De Scan’r app is gratis te downloaden vanuit de App store of Google
Playstore op uw smartphone of tablet. U ontvangt voor het gebruik van de
Scan’r app een username en wachtwoord. Daarna kunt u met de app de
barcode van de cadeaukaart scannen, het saldo controleren en een bedrag
afschrijven.

OPTIE 3

KASSASYSTEEM

Wellicht kan een koppeling met uw kassasysteem tot stand
worden gebracht. U kunt de cadeaukaart dan eenvoudig
scannen met de bestaande apparatuur en zo een betaling doen.
Hiervoor moet uw kassaversie een integratie met Intersolve
bevatten. Neemt u hierover contact op met uw kassaleverancier. Is de integratie aanwezig, dan hebben wij het aansluitnummer van de kassa nodig. De eventuele kosten die uw
kassaleverancier in rekening brengt, zijn niet bij de eenmalige
aansluitkosten inbegrepen.

SLUIT NU AAN
OPTIE 4

BETAALTERMINAL

Is het niet mogelijk om via één van bovengenoemde opties
aan te sluiten, dan kan een koppeling tot stand worden
gebracht met uw pinapparaat. Een betaling wordt dan
gedaan door de cadeaukaart door de magneetstriplezer
te halen.
Let op: voor deze mogelijkheid moet het pinapparaat zijn
voorzien van een magneetstriplezer. Wanneer de striplezer
is afgeplakt, moet deze weer beschikbaar worden gemaakt.
Houdt u er verder rekening mee dat binnen een aantal jaren
de magneetstrip zal verdwijnen; u moet dan alsnog kiezen
voor een andere betaalmogelijkheid. Vandaar dat wij u
dringend adviseren om voor optie 1 of 2 te kiezen.

HEEFT U VRAGEN OVER DE TECHNISCHE KOPPELING EN/OF HET AANSLUITEN
VAN DE VVV CADEAUKAART, DAN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET VVV NEDERLAND.
STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@VVVNEDERLAND.NL OF BEL 0343 - 439 489.

