Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom
Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet
Har du några frågor om denna tjänst?
Kontakta oss på support@chalmerskonferens.se alternativt på 031-772 3953
Du behöver först registrera ditt kort för att komma igång. Sedan är det dags att ladda kortet.
Det finns möjlighet att ladda vid enstaka tillfällen eller teckna sig för periodisk laddning. Din
första laddning är alltid en engångsladdning, därefter kan du koppla på periodiska laddningar.
Du anger dina fullständiga kortuppgifter vid första landningstillfället. Vid nästa tillfälle räcker
det med dina CVV2-siffror, vilket snabbar upp förfarandet. Om du vill ta bort funktionen med
periodisk laddning så kan du göra det på vår hemsida genom att klicka på ”Avsluta periodiskt”
När du laddar via vår hemsida genomförs samtliga köp via en betalväxel. Vi
samarbetar med NETS epayment www.nets.se som via en krypterad anslutning till din bank
kontrollerar att ditt bankkort är giltigt för köp. Du lämnar alltså ingen känslig information om
ditt betalkort till Chalmers Konferens & Restauranger. NETS garanterar att säkerhetskrav,
ställda av bankerna efterlevs. Detta innebär att din betalning hanteras på ett säkert sätt.
Vi accepterar endast Visa och Mastercard som är anslutna till-

Inloggning
Ange ditt kortnummer. Kortnumret står på kortet och består av 4 eller 5 siffror för gästkort
och 16 siffror för kårkortet.

Lösenord
Ange din mejladress och ett lösenord kommer att skickas till din mejl. Det finns en länk i
mejlet för att komma tillbaka till registreringen.
Du kommer nu till lösenordsdelen där du får fylla i ditt lösenord samt en capture-ruta som ska
stämma överens med bild.

Bockar man i ”Kom ihåg mig” så sparas lösenordet i telefonen eller datorns ”cookies” så man inte
behöver logga in igen med lösenord. Rensar man cookies/cache så kommer man till denna sida igen.
För att byta lösenord trycker man på ”Byta lösenord” i menyn efter man loggats in.

Registrering
För att kunna använda systemet behöver du registrera ditt namn och din mejladress. Hittar
systemet oregistrerade fält vid inloggning skickas du vidare till registreringssidan där du får
fylla i de fält som krävs. Därefter sker inloggning precis som vanligt. Till mejladressen du har
angivit skickas kvittens vid laddning samt information om vår verksamhet. Om du inte önskar
information från oss så klickar du ur boxen

Orderbilden
Detta är huvudbilden från vilken du väljer de olika laddningarna som kan göras. Här kan du
också ta ut ett kontoutdrag för ditt kort. På denna bild visas också aktuellt kortsaldo och
vilken periodisk laddning som är aktiv.

Hantera laddning
Med funktionen ”Hantera laddning” finns möjlighet att ta bort att kortuppgifter sparas för
framtida snabbladdningar och periodiska laddningar. Istället måste man då varje gång ange
sina kortuppgifter.

Enstaka laddning
För att ladda pengar till ditt kort endast en gång, klicka på knappen "Ladda en gång". Nedan
bild visas. Välj ditt belopp (minst 200 kr) samt koden från baksidan av ditt betalkort. Klicka på
kvitterings-knappen OK.

Har du nytt eller vill byta kontokort?
Gör en ny enstaka laddning och lämna CCV fältet tomt. Då kommer du till Nets betalsida och
anger dina nya kortuppgifter.
Ladda periodiskt
Det finns också möjlighet att låta systemet ladda ditt kort automatiskt enligt 4 olika varianter.
1. Mini nivå. Ditt kort laddas först med givet belopp när ditt kortvärde understiger ett min
värde.
2. Kortet laddas alltid första dagen i månaden med ett givet belopp
3. Kortet laddas alltid sista dagen i månaden med ett givet belopp
4. Kortet laddas alltid en specifik dag i månaden med ett givet belopp
Du kan dock inte "ladda tillbaka" pengar från ditt PTM kort till ett betalkort, så ange inte
högre belopp än vad du kommer handla för. Är du osäker på hur mycket du kommer handla
för under en månad, välj istället alternativ 1 som endast laddar över pengar vid behov, inte
varje månad.
Du kan när du vill avsluta periodisk laddning genom att klicka på knappen "Avsluta periodiskt".
Observera att du alltid måste göra en engångsladdning innan du kopplar på periodisk
laddning.
I nedan exempel byter användaren från periodiskt dag 2 i varje månad, till att istället ladda
pengar till kortet när kortvärde understiger en viss nivå.

Kvitteringsbilden
Du kommer nu till kvitteringsbilden som sammanfattar din order samt väntar på ditt svar.
Klicka på länken "villkoren" och läs igenom avtalet. Bocka sedan i rutan bredvid. När det är
klart, klickar du på knappen "Bekräfta" (som blir aktiv först när du bockat i rutan bredvid).

Nets Terminal bilder
Du kommer nu till Nets terminal för att ange ditt betalkorts uppgifter.
Steg 1 är att ange vilken typ av betalkort du vill använda.
I steg 2 anger du kortnummer, giltighetstid samt din CVV-kod.

Kvittensbilden
Efter avslutad betalning kommer du till kvittensbilden. Här kan du också mejla eller skriva ut
din kvittens på en skrivare.

