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I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen for en bruker, dvs en kunde  
som skal handle i kiosken, fra nedlasting av mCASH-appen, samt beskrive de tjenestene  
som tilbys alle brukere av mCASH-appen idag.

1.1 Introduksjon
Trenger man egentlig bankkort? Trenger man egentlig kontanter? Trenger man egentlig store, kostbare kassasystemer  
og terminaler? Det var der det hele startet.
 
mCASH begynte i 2006 som en enkel idé om å bruke mobilen - noe alle har med seg til enhver tid - til å betale  
kjapt og trygt, til hvem som helst, hvor som helst. I dag er mCASH-plattformen ledende i en pågående omveltning  
innenfor betaling der mobiltelefonen er i sentrum. mCASH er en unik infrastruktur som kobler banker, utsalgssteder og 
personer sammen. mCASH har introdusert sanntidsbetalinger mellom mobiletelefoner (også kjent som vennebetaling)  
og legger til rette for enklere betaling og økt lønnsomhet for butikker og netthandel.
 
Visjonen for mCASH er å gjøre alle, uansett hvor de er, i stand til å betale og ta imot betalinger på en enkel måte,  
og på en og samme plattform. 

1.2 Nedlasting av mCASH-appen
Det første du må gjøre er å laste ned mCASH-appen fra AppStore (Apple) eller Google Play (Android) på din mobil.  
mCASH er i dag ikke tilgjengelig på Windows Phone. Appen er gratis å laste ned. Klikker du på denne linken tas du  
automatisk til nedlasting for din telefontype: http://mcash.no/app

Alternativt: Søk på “mcash” i søkefeltet og du vil få opp: “mCASH - enklere betaling”. Trykk “installer”.
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1.3 Registrering og oppkobling av betalingskort
Før du kan ta i bruk tjenesten, må du registrere deg. Det første du blir bedt om, er å verifisere ditt telefonnummer. 
Telefonnummeret må være norsk. Start ved å trykke «Kom i gang», fyll så inn ditt telefonnummer og trykk  
“Fortsett” eller “Ferdig”.

Du vil nå motta en aktiveringskode på SMS. Tast inn denne aktiveringskoden i neste vindu. Dersom du ikke mottar  
koden kan du be om en ny. (NB! Av og til kan det være forsinkelser i mobilnettet som gjør at koden ikke kommer  
med en gang.)

Neste steg er å velge en egen PIN-kode som skal tastes inn hver gang du åpner mCASH-appen.  
Koden må bestå av minst 4 sifre. Husk at din kode er privat og aldri skal deles eller skrives ned.

Etter du har valgt PIN-kode, får du mulighet til å legge inn et betalingskort med en gang. Har du ikke kortet  
for hånden kan du velge å hoppe over dette steget og heller legge inn kortet senere. For å koble ditt betalingskort  
til mCASH fyller du inn kortdetaljer og lagrer kortet. 
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1.4 Tidslinjen
Den første skjermen som møter deg etter registrering er “Tidslinjen”. Tidslinjen er “startsiden” i mCASH.  
Her får du en kronologisk visning av all din aktivitet i mCASH, samt tilgang til andre nøkkelfunksjoner.  
Tidslinjen ser slik ut (med engelske språkinnstillinger på mobilen):
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Hvis du trykker på menyknappen øverst til venstre får du tilgang til all annen funksjonalitet i mCASH.  
Menyen ser slik ut:

1.5 Bruk av mCASH-appen

1.5.1 Vennebetaling
Vennebetaling gjør det enkelt å betale eller forespørre om penger fra venner ved hjelp av kun et telefonnummer.  
Pengene overføres på sekundet og tjenesten er helt gratis uavhengig av betalingskilde. Penger som mottas med  
vennebetaling kan også utbetales til en bankkonto. Utførte vennebetalinger vil umiddelbart dukke opp i din tidslinje.  
Trykk på “overfør” eller “forespør” i tidslinjen din.

1.5.2 Kjøp fra utsalgssted med mCASH
Hvis du skal handle med mCASH finnes to forskjellige måter å få tilgang til butikkens meny:

• QR-kode
• I Nærheten 
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Mulighet 1 – Skanne QR-kode
QR-koder, eller “Quick Response” koder, er todimensjonale mosaikkkoder som kan skannes med mobilen  
for å lese data. QR koder er fleksible og kan postes på en hvilken som helst flate, både i selve butikken, men  
også på en reklameplakat, eller på et sosialt medie. Ved å scanne en QR-kode med mCASH-appen knyttes  
din mobil opp mot det respektive salgsstedets digitale meny som du får opp på mobilen. Her kan du bestille  
og betale for varene dine. Du åpner mCASH sin QR-leser fra tidslinjen - øverst i midten av skjermen finner du  
en knapp som heter “Betal”.

 Trykk på “Betal” i tidslinjen Skann med QR-leser Menyen åpnes

Mulighet 2 – I nærheten
Hvis du ikke befinner deg i nærheten av en QR-kode, er det fortsatt mulig å få direkte adgang til salgsstedets  
meny via mCASH sin “I Nærheten”-funksjon. I menyknappen fra tidslinjen finner man “I Nærheten”.  
“I Nærheten” fungerer akkurat slik det høres ut - her vil alle mCASH utsalgssteder som finnes i nærheten av deg  
listes opp, med de nærmeste først. Trykker man på et utsalgssted her vil man automatisk videreføres til deres  
digitale meny, der man kan bestille og betale for varene sine.

 Trykk på “I Nærheten” i tidslinje Velg ønsket utsalgssted Menyen åpnes
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1.6 Mine Penger
For å få en oversikt over dine betalingskilder, eller for å legge til nye betalingskilder, går til du til “Mine Penger”  
i menyknappen. Hver gang du betaler med mCASH, kan du selv velge hvilken betalingskilde du ønsker å belaste.
                                                 

mCASH støtter følgende betalingskilder:

1) mCASH-kontoen -  En virtuell konto som opprettes automatisk under installasjon av mCASH og er  
 standard mottakskonto. Penger man mottar fra venner havner her - i sanntid. 
2) Betalingskort -  Det er støtte for å ha to aktive betalingskort samtidig i mCASH-appen (eks Visa og Mastercard). 
3) Bankkonto - Kunder av banker som utsteder mCASH kan få koblet opp sine bankkontoer i mCASH-appen. 

1.7 Sikkerhet i mCASH
For alt av betaling er sikkerhet viktig, også ved bruk av mCASH. mCASH har konsesjon som betalingsforetak og  
e-pengeforetak fra Finanstilsynet i tråd med betalingstjenestedirektivet (PSD, 2007/64/EC). 

Betaling med mCASH er like sikkert som med kort
For å åpne og bruke mCASH må du først skrive inn din personlige kode. Her velger du selv en kombinasjon av fire siffer eller 
mer. På samme måte som med pinkoden til kortet er det ditt ansvar å sørge for at ingen andre får tilgang til denne.  
En innebygget sikkerhetsmekanisme gjør også at du ikke kan gjette deg frem til pinkoden med gjentatte forsøk.

Like sikker som mobilbank
Ingen sensitiv informasjon lagres på telefonen. Alt ligger på sikkerhetsklarerte servere på samme måte som i mobilbanken. 

Sperring
Skulle du være så uheldig å miste telefonen din er det enkelt å sperre både mCASH og telefonen din.  
Dette gjøres ved å ringe mCASH på tlf: +47 460 16 848 eller ved å sende en mail til help@mcash.no. 

Sporing
Hver gang du betaler med mCASH, gir telefonen fra seg sin GPS-posisjon til mCASH og posisjoneres.  
Ved en reklamasjon kan mCASH oppgi tid og sted for betalingen det reklameres på. Skulle den bli stjålet er det derfor  
lettere å finne den igjen. I og med at overføringer skjer elektronisk vil heller ikke pengene forlate systemet uten videre. 
Oppdager du at din mCASH har blitt misbrukt kan pengene spores og returneres.

Full oversikt
Alt av betalinger og overføringer gjort gjennom mCASH finner du igjen på en egen tidslinje inne i appen  
som en forenklet kvittering. På den måten har du fullt oversikt over alle transaksjoner på mCASH til enhver tid.  
Her kan du også se saldo på din konto om du har valgt å knytte opp dette som pengekilde.

Forhandlerbevis
For at ingen skal kunne lure til seg pengene dine er det tydelig merking av forhandlere som er godkjente  
for bruk med mCASH. Betalingsløsningen i seg selv er sikker, men det er fortsatt viktig at du selv passer på. 
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mCASH KIOSK passer perfekt for deg som driver kiosk, kantine, med arrangementer, 
innsamlinger og billettsalg. 

Etter godkjent registrering hos mCASH får du en QR-kode som kan skrives ut på plakater, brukes på7 på  
sosiale medier eller i annonser. Kjøper skanner QR-koden med skanneren i mCASH-appen for å få frem deres  
digitale meny. Kjøper kan også finne menyen gjennom “I Nærheten” inne i mCASH-appen. Kunden trykker på  
ønsket produkt, betaler med mobilen og får varene utlevert ved å “løse inn” en digital kupong. 

Se på følgende videoer for å lære hvordan mCASH KIOSK funker på en skole og et idrettslag:

mCASH KIOSK på Sandefjord Videregående Skole:
http://www.nrk.no/vestfold/betaler-med-mobilapp-i-kantina-1.12393705

mCASH KIOSK på Fredriksad Stadion:
https://www.youtube.com/watch?v=-jTj6PnI4Os

Vi går gjennom et case fra Sandefjord VGS steg for steg.

Case - Sandefjord VGS
Sandefjord VGS er Norges største videregående skole, og de har hatt mCASH KIOSK i kantinen sin i over 6 måneder.  
Kantinen er delt i to med kun mCASH betalinger på den ene siden, og kort/kontanter på den andre.  
Vi går gjennom en vanlig handleprosess for en elev på Sandefjord VGS.

Steg 1 - Tilgang til menyen via QR/I Nærheten
På vei ned til kantinen i lunsjpausen kan eleven koble seg til kantinemenyen ved å skanne en QR-kode  
på en av mange plakater plassert rundt på skolen, eller ved å gå inn på “I Nærheten” i mCASH-appen.

Steg 2 - Velg varer
Etter eleven har skannet QR eller trykket på Sandefjord VGS i “I Nærheten” vil han få opp menyen.  
Menyer er utstyrt med overordnede produktkategorier og tilhørende enkeltprodukter.   
Eleven trykker på “+” for å legge til varer i “handlekurv”, så trykker han “Bestill” for å komme videre til betaling.
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Steg 3 - Betal
Etter at eleven har trykket på “Bestill” videreføres han til betalingsskjermen. I bildet under er det lagt en vare  
i «handlekurven» for 35 kr. Vi ser at betalingen skal sendes til Sandefjord VGS fra elevens registrerte betalingskort.  
Hvis eleven ønsker å endre betalingskilde, kan han enkelt trykke på fanen “fra”. Eleven  sveiper til høyre for å betale.
  

Steg 4 - Åpne og løs inn kupong
Når betalingen er gjennomført vil dette dukke opp som en aktivitet i tidslinjen. Eleven trykker på “Vis Kupong”  
for å få opp kupongen med informasjon om hvilke produkter han har kjøpt. Alle steg nevnt til nå kan eleven gjøre  
før han ankommer kantinen. 

Når eleven kommer til kantinen kan han plukke varene sine selv, gå inn i “mCASH hurtigkø” og vise frem sin  
uløste kupong til kassemedarbeideren. Kassemedarbeideren observerer at kupongen samstemmer med varene som  
er plukket og trykker “løs inn” på kundens mobil. OBS! Det er veldig viktig at kupongen løses inn - om kupongen  
ikke løses inn vil pengesummen tilbakeføres til brukeren etter 3 dager.

Den ferdiginnløste kupongen er utstyrt med et blinkende bilde og en klokke slik at billetter ikke kan fotograferes  
eller brukes flere ganger. Man gjennomfører altså alle salg uten egne kassepunkter, og betalingen krever bare  
et trykk for å valideres. Dette åpner for å redusere kø betraktelig.

 Åpne kupong fra tidslinje Løs inn Kupong (vises i kasse) Ferdig-innløst kupong                        

Eleven har nå spart masse tid som kan brukes til å nyte friminuttet. 
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Du skal nå ha mottatt en epost med link til mCASH sin salgsportal, sammen med et brukernavn og  
passord for innlogging. 

Linken til salgsportalen er: mcashloyalty.appspot.com/ssp/.
 
mCASH salgsportal er en nettportal som kan logges inn på fra en hvilken som helst nettleser. I portalen finnes  
alle verktøy du trenger for å sette opp din egen digitale mCASH meny. I portalen kan du også følge med på alt salg  
via mCASH i sanntid.

Denne guiden vil ta deg steg-for-steg gjennom prosessen for å sette opp og vedlikeholde din mCASH KIOSK-løsning. 

3.1 Startsiden
Når du logger inn i mCASH salgsportal første gang, kommer du inn til “Dashboard”.  
Her vil alle dine registrerte mCASH utsalgssteder listes opp (“Merchants”):
             

Trykk på det utsalgsstedet (“Merchant”) du ønsker å opprette en meny for  
- du føres da videre til følgende hovedmeny:

Products: Her kan du opprette nye produkter samt redigere eksisterende produkter.
Menus: Her legger du produktene du har opprettet inn i en meny-struktur.
Sales: Her har du en oversikt over alt salg med mCASH i sanntid, og historisk.
Merchant Info: Her kan du endre på navnet på “Merchant” (det er det navnet som kunden ser i meny i mCASH-appen),  
laste opp logoen for Merchant og finne QR-koden.

3.2 Hvordan lager jeg QR-kode?
Gå til “Merchant Info”-siden. Her finner du QR-koden som er generert for din Merchant. Klikk på koden og få  
den opp i full størrelse - den kan brukes på plakater eller digitale flater for å navigere kunder direkte inn i menyen til 
utsalgsstedet ditt fra mobilen sin.
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3.3 Hvordan lager jeg produkter?
Gå til “Products” og trykk på “Create New”.

Idag finnes det en standard kupongtype - “Cancellable”. Kupongtypen definerer hvordan et kjøp med mCASH valideres. 
En “Cancellable” kupong gir kunden mulighet til å kansellere sitt eget kjøp og fordrer at en kassemedarbeider “løser inn” 
kupongen ved utlevering av varer. Når kupongen kjøpes, reserveres et pengebeløp, men det trekkes ikke fra kontoen  
til kunden før kupongen “løses inn” av en kassemedarbeider. En kassemedarbeider kan også velge å trykke “Kanseller” på 
kundens kupong om man for eksempel er tom for den varen. Innløsningen må seneste gjøres i løpet av 3 dager etter kjøp  
av kupongen. Hvis innløsning ikke finner sted, kanselleres kjøpet automatisk og reservasjon på pengebeløpet slettes.  
Dette betyr at denne kupongen ikke kan brukes for forhåndskjøp lenger enn 3 dager i forkant. 

For å lage produktet skal følgende felt fylles ut:

1. Name: Fyll inn navnet til produktet. Dette navnet er synlig i menyen så det oppfordres til korte og intuitive navn.

2. Description: Her kan du legge til en mer utfyllende beskrivelse av produktet om nødvendig.

3. Price: Fyll inn den endelige salgsprisen på produktet her. 

4. VAT: Dersom produktet er momsbelagt, fyller  du inn moms-satsen for produktet her.  
 Merverdiavgiften kalkuleres automatisk, og er kun for intern rapportering. Satsen må legges inn som prosent,  
 dvs. hvis det er 25% mva på produktet, fyller du kun inn “25”. 

5. Save: Husk å trykke på “Save” for å lagre produket.

Etter at produktet er lagret kommer det opp i produktoversikten under “Products”. Du kan enkelt redigere alle produkter  
ved å klikke på ´Edit´. Dersom du ønsker bilder av produktene i din meny, kan du også  legge til dette ved å klikke på den 
tomme firkanten under ´Picture´. 
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3.4 Hvordan setter jeg opp produktene i en meny?
Du setter opp din meny ved å gå til “Menus” og trykke på “New Menu”. For mCASH KIOSK produktet holder det å fylle ut 
informasjon på “Basic”-fanen.

For at menyen din skal være ryddig og intuitiv for kunder anbefaler vi å holde menyen så kort som mulig.  
Dette kan gjøres ved å samle lignende produkter i samme priskategorier. F. eks, bør man legge inn “Brus” som  
et produkt for 25kr,  i stedet for tre separate produkter for  Cola, Sprite og Fanta til 25kr.

1. Name: Skriv navnet på din meny (for eksempel Kantine, Kiosk - fotball, Billettsalg fotballkamp).  
 Dette er det overordnede navnet på din meny som vil være synlig for kunder.

2. Deccription: Her kan du skrive litt mer detaljert beskrivelse av din meny. Her anbefales det å i det minste beskrive  
 hvor og når varer kan plukkes opp.

3. “Menu Enabled” er huket av som default og betyr at menyen din er aktiv.

4. Huk av “Show in Nearby” for å gjøre menyen tilgjengelig i mCASH sin “I Nærheten” funksjon.  
 Kunder vil da kunne få adgang til din meny direkte fra sin mobil uten å måtte skanne en QR-kode.  
 Når du huker av denne, kommer følgende undermeny opp:
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Legg inn utsalgsstedets adresse samt størrelsen området der ditt salgsstedet vil være tilgjengelig i mCASH sin  
“I Nærheten” funksjon (radius i meter). 

5. Skriv inn navnet til menykategorien, for eksempel Varmmat, Drikke, Salat osv.

6. Skriv mer detaljert beskrivelse på menykategorien om nødvendig.

7. Velg produkter som tilhører kategorien fra produktlisten og legg dem til ved å trykke på dem en og en.

8. Du kan lage flere menykategorier og sortere dem i foretrukket rekkefølge ved å trykke på pil opp/ned  
 (for eksempel, kampanje-produkter skal komme først):
 

9. Trykk på Save for å lagre menyen. OBS! Hust å trykk på “Save” hver gang du gjør endringer i menyen.
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Nå kan du se hvordan menyen din faktisk ser ut på kundens mobil ved å trykke på “Preview”:
 

Når menyen er ferdiglaget, må den kobles til QR-koden som er blitt opprettet for ditt salgssted.  
Dette gjør du ved å gå til Menus og trykke på “Make Default”:

Du kan også redigere din meny ved å trykke på “Edit” her - husk at alle endringene må lagres ved å trykke på “Save”.

Nå er utsalgsstedet ditt satt opp og du er klar for å ta imot mCASH KIOSK betalinger.
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Ved hjelp av salgsportalen og salgsrapporten er det lett å holde oversikt over salget ditt.

Når du er pålogget i salgsverktøyet, kan du gå på “Sales” for å følge med på salget i sanntid.
Du kommer automatisk til oversikt over dagens salg, men du kan også velge å se transaksjonshistorikken  
(siste uken, siste måneden etc.) ved å trykke på kalender-filteret:

 
Oversikten inneholder:
- ID på transaksjon: Unik kode som samstemmer med kupongen til kunden og som kan brukes for å identifisere kjøperen.
- Description: Navnet på produktet og antall solgt 
- Status: 
- Authorised - kupong er kjøpt men ikke innløst, beløpet er reservert på kortet - reservasjon kanselleres automatisk  
 hvis kupong ikke er innløst i løpet av 3 dager
- Paid - kupong er innløst, beløpet er trukket fra kortet
- Total: total pris for ordren (inkl mva)
- Dato og timestamp for kjøp

4.1 Salgsrapporten
Salgsrapporten kan også lastes ned fra mCASH salgsportalen, kun i csv-format (= kommaseparert tekstfil) som kan lett 
konverteres i Excel-format på maskinen din.
   

Rapporteringsperioden kan velges i portalen, dvs. rapporten kan tas ut daglig, ukentlig, etc. 

Rapporten viser HVA som ble kjøpt, inklusive MVA på produktnivå (dvs. denne rapporten kan brukes for MVA-rapportering), 
men inneholder ingen informasjon om mCASH gebyrer etc. Dermed er rapporten veldig godt egnet for kasseavstemming, 
men ikke så godt egnet for bankavstemming.
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4.2 Oppgjørsrapporten
Oppgjørsrapporten sendes ut daglig og følger alltid oppgjørsutbetalingen, dvs. at en mCASH innbetaling på kundens 
bankkonto tilsvarer en oppgjørsrapport. Bankreferansen og rapportnavn skal være identiske. Rapporten inneholder alle 
finansielle transaksjoner (kjøp og tilbakebetalinger) for en kjøpsdag og viser brutto, mCASH gebyrer og provisjon, netto 
(=bankutbetaling). Denne rapporten trenger man for bokføring av mCASH gebyrer og bankavstemming.

 
Oppgjørsrapporten kan tilsendes automatisk per e-post til så mange mottakere dere ønsker. Rapporten produseres i både 
Excel- og csv-format for e-post distribusjon, men det er kun mulig å definere ett format per juridisk enhet slik at alle mottakere 
vil motta rapporten i samme format.

Alternativt kan rapporten også lastes ned manuelt fra mCASH selvbetjeningsportalen:
Link: www.mcash.no/smb 
Påloggingsdetaljer: Brukernavn/passord som du valgte da du registrerte ditt salgsted første gang

Dersom du ikke trenger informasjon på enkelt-transaksjonsnivå, finnes det en oversikt på overordnet nivå i portalen  
som kan brukes som bilag for regnskap:
   

For mer detaljert oversikt over oppgjøret, trykker du på “Detaljer”:
 

4. Hvordan får jeg oversikt over salg og oppgjør?   Forts.



mCASH KIOSK er en fantastisk løsning som vil hjelpe deg å redusere køer og kutte unødvendige kostnader med 
kontanthåndtering og dyre betalingsterminaler. Det vil også kunne føre til økt salg av produkter, spesielt hvis du  
ikke har kunnet tilby kortbetaling før. 

Mobilbetaling er fortsatt et nytt konsept for mange, og erfaring viser at det tar tid å få kundene til å komme i gang.  
Det er derfor viktig å gjøre løsningen så smidig og enkel for kunden som mulig. Gode brukeropplevelser og ekstra  
insentiver (finne et bedre ord, gulerøtter,belønning etc)  i startfasen vil gjør at denne prosessen går fortere. 

Vår erfaring viser at det er noen grep som vil bidra til at mCASH KIOSK blir en suksess for deg raskere:

• God internettilgang: Kortere transaksjonstid gir en bedre brukeropplevelse av tjenesten. mCASH KIOSK er dermed  
 avhengig av at utsalgsstedet har god internettforbindelse  (WiFi og/eller mobilnett).

• God merking med mCASH-materiell: mCASH KIOSK fungerer best på de utsalgsstedene hvor mCASH-materiell  
 er godt synlig for kunden. QR-koder plasseres godt synlig ved kasser og plakater og kan henges rundt om i lokalet  
 for å gi en rask tilgang til menyen (fra hvor som helst).

• God opplæring: De som skal stå i kassen bør få opplæring i hvordan mCASH KIOSK fungerer og hvordan man tar  
 betalt med mCASH, samt kunne hjelpe kunder med nedlasting (av appen?) og gjennomføring av første kjøp.

• “Hurtigkø”: Oppsett av eksklusive “mCASH Hurtigkøer” med dedikert personal, som adskilles fra kort- / kontantbetaling   
 hjelper å bedre kjøpsopplevelsen for mCASH-brukere og reduserer køen.

• Gi kundene dine belønning for å bruke mCASH i startfasen: For å få flest mulig til å ta i bruk mCASH KIOSK hos deg,  
 er det lurt å ha en introduksjonskampanje. Gode tilbud og fordeler i startfasen har vist seg å gi veldig gode resultater  
 for en rekkeutsalgssteder. 

Du skal nå ha fått en oversikt over alt du trenger å vite for at mCASH KIOSK skal bli en suksess.
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i SpareBank 1 hvis du lurer på noe.

5. Hva må til for at mCASH KIOSK blir en suksess hos deg?


