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e-Terminal Quick Reference Guide
Deze Quick Reference Guide helpt u om te starten met uw e-Terminal. Op https://emspay.nl/support/categorie/handleidingen
kunt u de uitgebreide User Guide vinden. We adviseren u om deze goed door te nemen.

De EMS e-Terminal maakt het u makkelijk. Betalingstransacties via internet worden eenvoudig gemaakt door elke PC, tablet of 
smartphone te veranderen in een Point of Sale terminal. De EMS e-Terminal is een veilig online portaal waar u al uw transactiepro-
cessen regelt.

Hoe logt u in

Allereerst download u het certificaat dat u via email heeft ontvangen van uw klantenservice team. Het downloaden kan op elk 
mobiel apparaat. Dit hoeft u alleen de eerste keer te doen als u inlogt. Het certificaat zorgt ervoor dat de transacties 
veilig gebeuren:
• Klik op Downloaden Certificaat en klik vervolgens op open om de zipfile te openen
• Dubbelklik op de unzipped file
• Volg de stappen van de installatie wizard (u heeft uw certificaat wachtwoord nodig) en voltooi.

Nadat u het certificaat geïnstalleerd hebt kunt u de e-Terminal webpagina openen via de link https://www.ipg-online.com/vt/login 
Log in met uw wachtwoord, en voer de transactie in.

Hoe doet u een veilige betaling

U heeft het volgende nodig van uw klant:
• geldig card nummer
• expiratie datum 
• de veligheidscode van de kaart

Op het hoofdscherm volgt u de eenvoudige stappen om een verkoop transactie te doen.

• Voer in: bestelnummer
• Voer in: bedrag
• Voer in: details van de kaarthouder
• Voer in: Verkoop op Transactie type
• Transactie origineel: gebruik altijd use Mail order.
• Voltooi en bevestig de transactie
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Hoe doet u een pre-authorisatie?

Volg dezelfde stappen als hierboven maar in plaats van Verkoop te selecteren in transactie type, selecteert u 
autorisatie.

Om uw autorisatie te voltooien en de transactie in te voeren, heeft u het ordernummer van de originele transactie 
nodig. Klik op afronden op het rechtermenu.

Voer het factuurnummer in en klik op terugkrijgen order. U ziet het onderstaande scherm:

Klik op ga verder en daarna invoeren transactie. 

Hoe zet u een transactie terug?

U heeft het factuurnummer van de originele transactie nodig. Klik op Refund aan de rechterzijde.

Voer het factuurnummer in en vul het bedrag in dat u wilt crediteren.
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Klik op ga verder en invoeren. Als u het factuurnummer niet heeft, verwijzen wij u naar de uitgebreide User Guide.
Deze tool heeft ook de mogelijkheid om de velden op maat aan te passen in uw e-Terminal pagina en rapportages. 

Wilt u hierover meer weten dan kunt u de uitgebreide user Guide raadplegen. Deze uitgebreide User Guide kunt u 
vinden op onze website www.emspay.nl/support/categorie/handleidingen
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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
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