Andere valuta accepteren
Normaal accepteert u Euro’s. De valuta’s die u daarnaast kunt accepteren zijn de
volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Britse ponden (GBP)
Amerikaanse dollars (USD)
Zwitserse Frank (CHF)
Deense kroon (DKK)
Noorse kroon (NOK)
Zweedse kroon (SEK)
Poolse zloty (PLN)
Tsjechische kroon (CZK)
Hongaarse forint (HUF)
Roemeense Leu (RON)
Bulgaarse lev (BGN)
Kroatische Kuna (HRK)

In deze handleiding leggen we uit hoe u de terminal de-activeert en weer activeert
met een andere valuta.

Zo werkt het
Log op uw account in op de volgende URL: https://mypos.eu/nld/en/login
U kunt bij het inloggen een verzoek ontvangen om een veiligheidscode in te voeren.
Deze ontvangt u per SMS. Selecteer de menu-optie Terminals en vervolgens op
Instellingen

U krijgt nu een overzicht van uw terminals te zien:
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Onder de kolom Terminal staat wederom een knop met instellingen. Wanneer u hier
op klikt verschijnt onderaan de pagina de terminal en bijbehorende informatie,
waaronder de huidige valuta.

Druk nu op de link RESETTEN U krijgt nu een deactivatie code op het het scherm te
zien. U kunt nu uw betaalautomaat aanzetten, tikt u op de F2 Toets (Instellingen) en
selecteer vervolgens optie 1 RESET.
Tik nu de deactivatiecode in op de terminal en bevestig dit met de groene knop
(O).

We hebben de terminal nu losgekoppeld.
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Nu gaan we hem opnieuw koppelen met de nieuwe valuta. Ga naar Terminals en
vervolgens Activeer myPOS™ apparaat.

De product code staat op een sticker onder de terminal. Kies voor een mobiele of
vaste locatie. Bij de factuuraanduiding vult u de naam die op het afschrift van een
klant vermeld moet worden. Bij het veld valuta transacties selecteert u de valuta
waarin u wilt accepteren. Mocht u meerdere valuta-accounts hebben dan kunt u bij
settlement account kiezen waar de geaccepteerde valuta bijgeschreven wordt.
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Als alles goed staat klikt u op de blauwe knop Bevestigen. U krijgt nog een
veiligheidscode als SMS toegestuurd. Deze voert u in en de wijzigingen door
uitgevoerd.

Tariefstructuur
Wanneer u de valuta wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor uw tariefstructuur. Als uw
terminal ingesteld staat op tariefstructuur 2 (€0,25 Maestro/2,5% Overig) dan zal de
terminal na het wisselen van de valuta automatisch op tariefstructuur 1 (1,8% voor
alle passen) worden gezet. Omdat er in het buitenland meer gebruik wordt gemaakt
van Niet-Maestro betaalpassen, zal 1,8% een voordeligere optie zijn dan de 2,5% bij
tariefstructuur 2.
Echter, wanneer u de valuta terug zet naar Euro’s en u wenst terug te gaan naar
tariefstructuur 2, dient u een e-mail te sturen naar info@mijnpin.nl met het verzoek de
tariefstructuur aan te passen.
U kunt de tariefstructuur controleren via het tabblad Terminals, klik op Instellingen en
vervolgens op Bekijk Tarieven.
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