
KortAccept Online
– Ingår i tjänsten Kortinlösen – KortAccept

KortAccept Online är ett praktiskt verktyg för att få kontroll över ditt företags inlösta 
korttransaktioner. Med rapporter och sökfunktioner kan du enkelt och snabbt göra avstämningar 
eller hitta en transaktion.

Förenklar din avstämning av inlösta 
korttransaktioner
Här hittar du information om alla inlösta Visa, Visa Electron, 
MasterCard och Maestro transaktioner. Det går att se 
vilka buntar som har lösts in och betalats ut samt vilka 
transaktioner som ingår i respektive bunt. Det finns en 
sökfunktion som gör det möjligt för dig att hitta t.ex. ett 
visst belopp. Om företaget använder en referens, som t.ex. 
ordernummer i samband med att kortköpet sker, finner du 
även denna information. Eftersom all information går att 
exportera till andra program är det enkelt att skapa en datafil 
för avstämning mot andra system. 

Informationen i KortAccept Online uppdateras dagligen 
måndag till fredag .

Sök information och skapa dina egna rapporter
KortAccept Online är lättöverskådlig och du navigerar enkelt 
till den information du behöver. Du kan söka på enskilda 
transaktioner och buntar, du kan välja om informationen ska 
redovisas på total nivå för flera redovisningsnummer eller 
per redovisningsnummer. Du finner också information om 
era avgifter och notaförfrågningar. Med sökverktyget är det 
enkelt att skapa just de rapporter som du behöver.

Personlig och säker inloggning
Du loggar in på KortAccept Online med ett personligt 
användarnamn och får tillgång till dina egna sidor, 
särskilt anpassade efter ditt företags informationsbehov. 
Behörigheterna inom företaget hanteras av den 
administratör företaget utsett.

Några exempel på möjligheter som  
KortAccept Online erbjuder 
•	 Översikt över kortförsäljning hitills under månaden.
•	 Försäljning per butik eller totalt för hela kedjan.
•	 Möjlighet att skapa egna rapporter och filer för 

avstämning mot andra system.
•	 Möjlighet att söka på del av kortnummer, belopp, m. m.
•	 Specifikation av aviserade avgifter.

Aktivera KortAccept Online  
genom att fylla i tilläggsavtalet på 
www.kortaccept.se eller kontakta  
ditt kontor.

www.kortaccept.se



2www.kortaccept.se

Hur många kortköp gjordes igår?  
 
Hur många kortköp hade vi under  
ett kvartal? 
 
Har vi fått in samma belopp som 
dagsavslutet visar?

Svaren hittar du direkt på  
www.kortaccept.se.  

Lättnavigerat och överskådligt!
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