
12-09-2016 
 

 
 

Opsætning af betalingsveje via kort ID 

Fra terminalen returneres kreditkortnummeret med mange cifre x’et ud. I dag returneres kun de først 4 og 
de sidste 4 cifre. Med tiden vil hele kortnumret bliver x’et ud, hvorfor denne metode ikke længere vil virke.  

Vi anbefaler derfor at man sætter EasyPOS op til at benytte kort ID allerede nu. Det der skal gøres er: 

1. Opsætning af kort ID knytninger. Herunder evt. oprettelse af nye betalingsveje og deaktivering af gamle 
2. Ændring af metoden til at lokalisere betalingsvej 

1 Opsætning af kort ID knytninger 
For at sætte dette op, skal man i EasyPOS kontor have opsat knytninger imellem kort ID og EasyPOS 
betalingsveje.  

Dette sker via <Stamoplysninger>, <Finans> og <Betalingsvej>. Dette vindue fremkommer: 

 

Betalingsveje i EasyPOS Kontor 

Her vil man se en oversigt over de betalingsveje, som er oprettet i EasyPOS.  

For at skabe knytningen imellem betalingsveje og kort ID, skal man nu ind i menupunktet <Kontrol>, <Opret 
Kreditkorts ID poster (Valgte afdeling)> og derefter i <Diverse> og <Opret / Rediger kortkoder ID>. 
Nedenstående vindue vil nu fremkomme. 
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Kortkoder ID tilknytning 

Det er i dette vindue, at man knytter kort ID til betalingsveje. Ved at dobbelt klikke på en linie, fremkommer 
et vindue, hvor man kan vælge terminalbetalingsvej for den pågældende kort kode. 

 

Knytning af betalingsvej til kort ID 

I tabellen nedenfor er vist de mest almindelige kort. Laves som minimum betalingsveje og disse knytninger 
vil man have korrekt knyttet størstedelen af de kreditkort, som man kan modtage i dag. Enkelte specifikke 
tilretninger kan dog forekomme. 

Kort ID Betalingsvej 

001 Dankort/VISA-Dankort 

008 Forbrugsforening 

009 Acceptcard 



12-09-2016 
 

 
 

012 SBV – Sparbank Vest Kontokort. Bruges i mange storcentre, bl.a. 
Storcenter Nord i Århus 

015 Ikano Finans 

028 Lyngby Storcenter 

029 Rødovre Centrumkonto 

037 MASTERCARD LIC (udgår) 

038 MASTERCARD FDM 

060 Roskilde Handel (Stjernekortet) 

065 Hundige Center Kort 

067 Ro’s Torv 

069 City Vejle Gavekort 

070 Esbjerg City Gavekort 

071 Sønderborg Handel internet 

084 Centergavekortet (bl.a. Bruuns Galerie) 

085 Frederiksberg Centret Gavekort 

134 Randers Storcenter Gavekort 

135 Ringsted Outlet 

200 MASTERCARD 

201 VISA 

202 AMERICAN EXPRESS 

203 DINERS CLUB 

205 MASTERCARD COOP 

204 JCB International 

209 Frederiksberg Center 

 

Hvis man kan modtage nogle andre kort (herunder diverse center gavekort), kan der være betalingsveje der 

skal oprettes og flere knytninger, der skal foretages.  

Kopi af Nets-OTRS 

BINtable 004 2016-09-23.xlsx 

1.1 Ændring af kortID  fra Nets juni 2015 
Nets har fra 22. juni 2015 besluttet at ændre det såkaldte Reconsiliation Counter ID. Dette betyder, at 

transaktioner/kort fremover bliver grupperet lidt anderledes i forhold til tidligere. Denne nye gruppering er 

indført for at blive kompatibel med internationale standarder. 

FØR ÆNDRING 

- EC/MC/VI danske gik på kortID 002 

- EC/MC/VI udenlandske gik på kortID 003 

- AMEX danske gik på kortID 004 
- AMEX udenlandske gik på kortID 034 

 
EFTER ÆNDRING - Fremadrettet går de nu på: 

- EC/Mastercard (Alle) kortID 200 

- Visa (alle - dog ikke Visa/Dankort) kortID 201 

- AMEX (alle) kortID 202 

Det man typisk ser i EasyPOS er at summen på terminalbetalingsvejene passer, men ikke de enkelte poster. 

Desuden forekommer der nu mange poster på UKENDT KORT. 
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Det man derfor skal gøre er enten at oprette 3 nye terminalbetalings veje hhv. EC/Mastercard, Visa og 

AMEX og knytte til KortID hhv. 200, 201 og 202 eller at redigere de nuværende. For de fleste vil det være 

lettest at redigere de eksisterende således (husk at tjekke om kontonumre for afregning på betalingsvejene 

er ok – skal gøres for hver maskine):  

- ændre navnet fra EC/MC/VI DK til EC/MASTERCARD samt ændre kortkoder til 200 

- ændre navnet fra EC/MC/VI/JCB UDL til VISA samt ændre kortkoder til 201 

- ændre kortkoder på AMEX DK og på AMEX UDL til 202 (deaktiver evt. den ene betalingsvej og kald 

blot den anden AMEX)  

Ændring af navn på betalingsveje sker under EP Kontor – Stamoplysning – Finans – Betalingsvej – 

Betalingsveje – Rediger. 

2 Ændring af metoden til at lokalisere betalingsvej 
Efter at man har opsat sine kort ID knytninger, skal man have ændret EasyPOS salg til at benytte disse. 

Det sker ved, at man i EasyPOS Salg går ind i <Diverse> og <Indstillinger> og herefter vælger fanebladet 
Point Terminal. Følgende vindue fremkommer: 

 

Opsætning af Point Håndtering i EasyPOS Salg 

Her skal der i højre side rettes i rubrikken Lokaliser betalingsvej via til at være Kreditkorts ID. 
Herefter skal man afslutte EasyPOS Salg og starte det op igen. 


