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Hoe log ik in? 

1. Ga naar de EMS website http://www.emspay.nl.
2. Klik onderaan de webpagina op de link naar ‘EMS Reports’.
3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u per e-mail heeft ontvangen.

U komt direct in een scherm waarin gevraagd wordt uw wachtwoord te wijzigen.

Let op dat u regelmatig inlogt. Wanneer u vier weken niet heeft ingelogd, wordt uw wachtwoord om veiligheidsredenen 
inactief gemaakt. U kunt per e-mail via contact@emspay.eu een nieuw wachtwoord aanvragen.

Hoe verander ik mijn wachtwoord?

1. Log in op EMS Reports en klik op ‘Klantenservice’.
2. Uit het submenu kiest u voor ‘Verander wachtwoord’.
3. Vul eerst uw oude wachtwoord in.
4. Rechts op het scherm voert u tweemaal uw nieuwe wachtwoord in.

* Het nieuwe wachtwoord moet letters én cijfers bevatten.
* Het nieuwe wachtwoord mag niet eerder door u zijn gebruikt op EMS Reports.

5. Klik vervolgens op ‘Change Password’. Het wachtwoord is veranderd.

Lukt het inloggen niet of zijn er problemen? Neem dan contact op met de klantenservice.

Menu structuur

Nadat u bent ingelogd ziet u aan de bovenzijde van de pagina de volgende tabs waarmee u toegang krijgt tot de 
rapporten. 

Als u meerdere accounts heeft en verschillende valuta verwerkt, kunt u met de drop-downmenu’s de juiste accounts en 
betaalkaarten selecteren.
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Hoe krijg ik inzicht in mijn contract details?

Onder het menu ‘Profiel’ > ‘Acceptant Gegevens’ vindt u een overzicht van de gegevens zoals wij die geregistreerd 
hebben. Lager in het scherm is een menu waarin u zaken kunt inzien zoals het contractinformatie, producten en 
terminals die u van ons heeft, en verkoopstatistieken. U kunt deze gegevens wijzigen door een e-mail te sturen aan de 
klantenservice.

Belangrijke informatie op uw bankafschrift, terminal bonnen of 
dagafsluitingen
Op uw bankafschrift en terminalbonnen vindt u de volgende informatie over de storting die is gedaan. Deze informatie 
dient als uitgangspunt wanneer u in EMS Reports meer informatie wilt opzoeken.

De belangrijkste informatie die u nodig heeft zijn:

Van het bankafschrift:
• MID = Merchant ID.
• Brand = merk van de kredietkaart of debetkaart (bijv Visa of Mastercard,
• Bancontact/MisterCash).
• Posting DD = verwerkingsdatum.
• TOT TRX = aantal transacties dat in de batch is meegenomen.
• GROSS = bedrag van de batch.
• CHARGES = kosten die EMS inhoudt voor de dienstverlening, ex btw.
• TRX SLIPNR = Transaction slip number.
• VAT = btw op de kosten die EMS inhoudt.
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Van de terminalbon:
• Trace-nr = unieke transactienummer.
• Licentie-nummer = uniek nummer dat wordt gegeven aan elke goedgekeurde autorisatie.
• AS-tijd = tijd waarop de autorisatie plaats vond.
• Bedrag = transactiebedrag.

Hoe controleer ik uitbetalingen en afzonderlijke transacties die al uitbetaald 
zijn? 

Als u wilt controleren hoe transacties of uitbetalingen zijn verwerkt kijkt u onder ‘Transacties’ > ‘Verwerkte Batches’ 
of bij ‘Verwerkte Transacties’.

1. Om te controleren welke transacties onder een uitbetaling op uw bankrekening (een batch) vallen kijkt u bij 
‘Verwerkte Batches’.

2. Selecteer bovenin het scherm de data (maximaal een maand) of batchnummer. U ziet een overzicht van 
batches.

3. In de meest rechter kolom kunt op ‘Zie batch’ klikken om de afzonderlijke transacties in de batch te zien.

U kunt de juiste batch vinden met behulp van de boekdatum zoals dat op uw rekeningafschrift staat aangegeven.
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U kunt ook van een afzonderlijke transactie zien in welke batch die verwerkt is via ‘Verwerkte Transacties’.
1. U selecteert een periode waarin de transactie plaatsgevonden heeft (maximaal 7 dagen).
2. Klik op ‘Zoek’. Vanuit het overzicht dat verschijnt kunt u de bijbehorende batch selecteren. 

Met het bedrag, boekdatum en type transactie kunt u de transactie vinden, controleren en koppelen aan een 
batchbetaling (Intern batchnr).

Hoe weet ik wanneer batches of transacties naar mij overgemaakt worden?

Via het menu ‘Rapporten’ > ‘Uitbetaling’ > ‘Merchant Payment Advice’ kunt u kijken wanneer een batch met daarin 
afzonderlijke transacties wordt uitbetaald. 
1. Selecteer de periode (maximaal 1 maand) waarvan u wilt weten wanneer de transacties uitbetaald worden.
2. Klik op ‘Zoek’. U ziet een overzicht van uitbetalingen. 

De kolom ‘Verwerkingsdatum’ geeft de datum aan waarop de transacties hebben plaatsgevonden. In de kolom 
‘Uitbetaling Datum’ staat de datum waarop transacties als batch uitbetaald worden.
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Hoe kan ik zien of transacties goedgekeurd en verwerkt zijn?

Als u twijfelt of een transactie wel juist verwerkt is controleer dan ook of de transactie geautoriseerd is. Dit doet u in het 
menu ‘Acceptant Activiteit’ waarin u de autorisaties (de goedgekeurde én afgekeurde transacties) kan inzien.

‘Autorisatiegeschiedenis’ toont de afzonderlijke transactie statussen, maar over een lange periode en geen transac-
ties van de dag zelf. De belangrijkste delen van dit overzicht zijn:
• Bedrag én Aut. datum: hiermee kunt u specifieke transacties terugvinden.
• Kolom Aut. code: alleen goedgekeurde transacties krijgen een autorisatiecode mee. De code staat ook op het 

ticket.
• Kolom Resp. code: dit vertelt hoe een transactie beoordeeld is.
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Onder ‘Recente Autorisaties’ ziet u alleen de transacties van de afgelopen vier kalenderdagen terug. De verschillende 
kolommen geven de stappen aan die de transactie heeft doorlopen.

Hoe kan ik de kosten van de transacties inzien?

Via het menu ‘Uitbetaling’ > ‘Afschrift’ komt u in het maandoverzicht met daarin onder anderen de batches, diensten, 
terugbetalingen, eventuele btw en verrekende kosten voor de transacties. De informatie die u hier ziet betreft de afge-
lopen kalendermaand. 

Via het menu ‘Uitbetaling’ > ‘Rekening Overzicht’ vindt u ook de kosten, en eventueel de BTW onder ‘Batchnummer’ 
kunt u doorklikken naar het batchoverzicht.
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Hoe kan ik mijn overzichten downloaden?

U kunt batch en transactiegegevens downloaden in een .csv file, die u in Excel kunt openen. De knop hiervoor bevindt 
zich naast de ‘Zoek’ knop. Een pop-up melding verschijnt in het scherm om de download te bevestigen.

Het leesbaar maken van de informatie in Excel, gaat als volgt:

1. Selecteer kolom A, kies via het Excel menu ‘Data’ en dan ‘Tekst naar kolommen’.
2. Kies voor de optie ‘Gescheiden’.
3. Klik daarna op ‘Volgende’.
4. Vink de volgende opties aan:

• Tab, Komma.
5. Zet de tekstindicator op: “.
6. Klik daarna op ‘Volgende’.
7. Kies voor de optie ‘Gescheiden’.
8. Klik daarna op ‘Volgende’.
9. Vink de volgende opties aan:

• Tab, Komma.
10. Zet de tekstindicator op: “.
11. Klik daarna op ‘Volgende’.

U kunt nu met uw overzicht in Excel werken.
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Heeft u vragen aan EMS? 
Neem contact met ons op via: 
+31 20 66 03 120 of contact@EMSpay.eu 

Postbus 22764 
1100 DG, Amsterdam 
Nederland


