
GAVEKORT-PC



NÅ KAN DU SELGE FLERE GAVEKORT! 

Gavekort er en flott måte å gi kundene dine muligheten til å glede familie og venner, 
og er dessuten den vanligste gaven for firmaer når det nærmer seg høytid eller 
jubileer. Men de kan også medføre mye ekstra jobb for kjøpesentre og butikkjeder.

IKKE NÅ LENGER.

Microlog gjør det nå lettere for senterinformasjonen, senterkontoret eller 
kjedekontoret ditt å selge gavekort. Vår nye løsning er enklere, raskere og sikrere 
enn deres tidligere måte å lade kort på. Den fungerer med din eksisterende 
gavekortløsning, og består av et PC-program, en kvitteringsskriver og en kortleser,  
alt integrert. Siden alle transaksjoner er sporbare på vår webportal, tilfredsstiller  
du bokføringsloven, og kun autoriserte brukere har adgang til webportalen med  
sitt unike brukernavn og passord. Når du kobler vårt nye program til din eksisterende 
betalingsterminal, får du et effektivt verktøy for å lade kort sikkert og raskt. Dette vil 
både dine kunder og ansatte sette stor pris på!

 DEN NYE, ENKLE OG AUTOMATISKE MÅTEN Å SELGE GAVEKORT.

ENKELT FOR KUNDENE DINE

• Kunden kan betale med  
alle kort deres betalingsterminal 
støtter slik som; BankAxept,  
Visa, Mastercard osv.

•  Lad opptil 10 kort pr minutt  
med integrert kortleser

•  Kunde får godkjent kvittering etter  
at alle kort er ladet

•  Sjekk saldo på kort med ett tastetrykk

ENKELT FOR DINE ANSATTE

• Lad 1-20 gavekort pr salg med  
kun fire tastetrykk

• Firmagavekortsalg - foreta innskudd  
på 1-200 kort uten betalingskort

•  Avstemming med kun to tastetrykk
•  Kopi av siste kvittering, avstemming
•  Annullér siste transaksjon  

med kun to tastetrykk
•  Enkelt oppgjør for hvert arbeidsskift

BRUKERVENNLIG OG OVERSIKTLIG

• Intuitiv dialog gjør det enkelt  
å selge eller lade kort for  
dine medarbeidere

• Automatisk utsendelse av uke-  
og månedsrapporter til autoriserte  
brukere pr e-post

•  Søkefunksjon for transaksjoner  
og kopiavstemminger

SIKKERT OG PÅLITELIG

•  Unike brukernavn og passord for  
tilgang til program og webportal

•  Alle transaksjoner og avstemminger  
sendes kryptert til webportal via VPN

•  All kommunikasjon mellom bruker og  
webportal er kryptert (https)

Det enkleste er om dere allerede har 

betalingsterminal og PC. Da trenger du bare 

programvarelisens, kortleser og kvitteringsskriver.



Vår anbefaling er den komplette 
pakkeløsningen:

• PROGRAMVARELISENS
• BETALINGSTERMINAL
• MICROLOG TOUCH-PC MED 

INTEGRERT KVITTERINGSSKRIVER  
OG KORTLESER

Kjøp eller leasing - Vi ordner alt.

Volumkunder vil foretrekke automatisert lading  

med en innebygget dispenser med kapasitet på  

250 gavekort. Dispenser lader gavekortene slik  

at du kan bruke tiden til andre ting.

BETALINGSLØSNINGER 
FRA MICROLOG AS

Microlog er spesialisert på 
betalingsløsninger og leverer 
gavekortautomater til Steen & Strøm, 
Amfi, Olav Thon m.fl. Grunnet vår 
høye løsningskvalitet, intuitive 
brukergrensesnitt, fornuftige priser 
og supporttjenester er vi den 
foretrukne leverandøren for de 
største kjøpesenteraktørene i Norge. 
Microlog leverer og drifter også 
kinobillettautomater for Oslo Kino, 
Trondheim Kino med flere, i tillegg til 
vanlige betalingsterminaler til mange 
andre kunder.

Høy kompetanse på betalingsløsninger, 
vårt store nettverk innen  
bransjen og høyt servicenivå  
betyr mye for våre kunder!



Microlog AS | Holterveien4B | 1448 DRØBAK | NORWAY | +47 47800200 | support@microlog.no

1.  Sikker innlogging med unikt brukernavn  

og passord for hver bruker. 

(Bakgrunnsdesign skreddersyr vi for våre 

kunder, dette er et eksempel)

3. Den ansatte velger antall gavekort kunde 

ønsker å kjøpe, deretter...

2. Deres ansatte kan velge mellom Salg 

av gavekort via betalingsterminal eller 

Multiload (lad 1-200 kort uten å bruke 

bankkort).

4. ...velger man enkelt beløp med  

forhånds- definerte beløpsknapper,  

eller annet beløp...

5. Vil man lade flere kort i samme transaksjon 

med forskjellige beløp  

velger man bare knappen ”Flere”

6. Deres ansatte kan hele tiden følge 

prosessen mht betaling. Ved godkjent 

betaling lader man opptil 10 gavekort pr 

minutt. Kunden får godkjent kvittering. 

Effektivt, Enkelt og sikkert!


