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1    -    Web Reloader

Instructies

Randvoorwaarden

Zorg dat voordat de web reloader gebruikt kan worden:
§ Het web reloader URL van uw locatie bekend is, deze begint met     

'http://payment.inepro.com/reload/' en wordt gevolgd door de locatie code.
§ De Windows gebruikersnaam die op deze locatie gebruikt wordt beschikbaar is.
§ De gegevens en hardware om met óf iDeal óf PayPal te kunnen betalen beschikbaar is

Stap 1

Om de Inepro Web reloader te gebruiken, gaat u naar de URL voor uw organisatie. De URL voor
Inepro is bijvoorbeeld:
http://payment.inepro.com/reload/inepro

De structuur is als volgt:
<http://payment.inepro.com/reload/><uw organisatie code>

Vul uw gebruikersnaam in (dit is dezelfde als uw Windows gebruikersnaam op deze locatie).

Klik op de rode pijl.
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Stappen

Stap 2

Klik op het bedrag dat naar uw account moet worden overgeschreven.

Stap 3

Klik op de betaalmethode (iDeal is het systeem dat alle Nederlandse banken gebruiken voor
elektronische betalingen, PayPal is een internationale geld uitwissel service).
Ga naar Stap 3a als het gewenste betaalmiddel iDeal is, ga naar 3b als dit PayPal is.



3    -    Web Reloader

Instructies

Stap 3a

Klik op de bank die moet worden gebruikt. Klik op de knop met de groene pijl.
Ga naar Stap 4.
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Stappen

Step 3b

Klik op de knop met de groene pijl.



5    -    Web Reloader

Instructies

Stap 4

 

Controleer het betaalkeuzeoverzicht om te zien of alles correct is ingesteld.
Klik op de knop met groene pijl als alles correct is, klik op de knop met de rode pijl om terug te
gaan als de keuzes gewijzigd moeten worden.
Ga naar Stap 5a als het betaalmiddel iDeal is, kies 5b als dat PayPal is.

Stap 5a

Het online betaal portaal van de gekozen bank wordt geopend (dit voorbeeld gebruikt de ING bank).
Vul uw inloggegevens in het online betaal portaal van uw bank.
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Stappen

Selecteer uw juiste bank account en bevestig.

Controleer het bevestigingscherm om te bepalen of alles naar wens verlopen is en bevestig als dit
inderdaad zo is.
Ga naar Stap 6.
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Instructies

Stap 5b

Log in en volgt de instructies, en bevestig de betaling.

Stap 6

De Web Reloader pagina zal zich opnieuw openen en bevestigen dat de betaling succesvol voltooid
is
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Stappen




