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Kontroll vid kortbetalning 

I samband med att kortterminalen har returnerat "Köp godkänt" ska kassaprogrammet spara 

och skriva ut ett kvitto på det aktuella köpet. Det kan inträffa avvikelser när man genomför 

köp, exempelvis problem med dator, nätverk, kvittoskrivare m.m. Om det sker i samband med 

en kortbetalning behöver kassapersonalen kontrollera om kundens kortbetalning är 

genomförd hos banken och om köpet är registrerat i kassaprogrammet.  

 

Programmet varnar om kassören försöker avbryta ett köp med en godkänd kortbetalning.  

 

Om man är osäker på om en korttransaktion är genomförd ska man alltid kontrollera 

kortsystemets transaktionslista där alla kortbetalningar redovisas samt kassans senast 

registrerade kvittonummer.  

 

Kontroll av transaktionslista 

Ett kvitto/kortslip skrivs ut när en kortbetalning är godkänd. Om det inte skrivs ut något 

kvitto, kan något ha blivit fel. Skriv ut en transaktionslista och kontrollera transaktionen. För 

kortterminaler från Babs/Point och Verifone väljer man Grå/fler, Grå/fler, Grå/fler, Grå/fler 

och GulRapporter kortterminal för att skriva ut en transaktionslista från kassaprogrammet. 

 

Den detaljerade listan visar information om varje korttransaktion och den visar även 

transaktioner som inte är genomförda. Listan Totaler visar en transaktionslista över totala köp 

och returer. Vid utskrift av transaktionslistan kan man göra urval på antal eller datum. 
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För Nets kortterminal kan transaktioner kontrolleras genom att logga in på en webbsida. Där 

går det att få en översikt över alla korttransaktioner som finns lagrade i betalterminalen. 

Kontakta Nets kundsupport för att få inloggningsuppgifter. 

 

Transaktionslistan lagras inte i kassaprogrammet utan hämtas från kortterminalens gränssnitt. 

Hur långt bakåt i tiden man kan skriva ut transaktioner styrs av kortleverantören. Frågor 

rörande transaktionsrapporter tas med respektive kortleverantör. 

 

Kontroll av senast registrerade kvitto 

När ett köp är genomfört skrivs det ut ett kvitto på köpet. Om det inte skrivs ut något kvitto 

eller om man är osäker på om köpet har registrerats i kassan kan man skriva ut en e-journal 

för att se kassans senaste registrerade kvittonummer. Välj Orange/Skriv ut, Grå/Rapporter, 

Grön/E-journal för utskrift av e-journal. 

 

Alla genomförda köp, även när kvittot inte har skrivits ut, redovisas i e-journalen.  

 

Åtgärda avvikelser 

Det finns några olika typer av avvikelser som kan förekomma som behöver åtgärdas: 

 

Kortbetalning och köp är inte genomfört 

Om kortbetalningen inte har genomförts mot banken och det senast registrerade kvittot inte är 

det senaste köpet, behöver man gör om köpet och betala med kort så att kortbetalningen och 

köpet blir registrerat och kunden får ett kvitto.    

 

Kortbetalning är genomförd mot banken men köpet har inte registrerats i kassan 

Om kortbetalningen är genomförd mot banken men köpet inte har registrerats i kassan, 

behöver man registrera ett nytt köp och betala med betalsätt kontant så att köpet blir 

registrerat i kassan och kunden får ett kvitto. 

 

Korrekt belopp kommer att redovisas vid avstämning av kortterminalens transaktioner. 

Däremot kommer det att uppstå en differens på kort- och kontantbetalning vid kassa-

avstämningen eftersom beloppet har blivit registrerat som en kontantbetalning istället för en 

kortbetalning. 

 

På Z-rapporten noteras att differensen beror av aktuell rättelse. Differensen följer inte med till 

nästkommande försäljningsdag. 

 

Man behöver göra en manuell rättelse i bokföringen eftersom beloppet har blivit bokfört på ett 

konto för kontantbetalning istället för kort.  
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Kortbetalning och köp är genomfört men kvittot skrivs inte ut 

Om kortbetalningen och köpet är genomfört men kvittot skrivs inte ut kan det bero på 

problem med kvittoskrivaren. Det går att skriva ut en kvittokopia på det senast genomförda 

köpet. Välj Orange/Skriv ut, Röd/Skriv ut kvittokopia för att skriva ut en kvittokopia. 

 

Kvittokopior kan skrivas ut i efterhand i Rapportbilden i Avance Fakturering. Rapporten finns 

i fliken Historik. Gör ett lämpligt urval och skriv ut rapporten Fakturakopia.  

 

 
 

Se vidare: 

För ytterligare information om kortbetalning, se manualerna för respektive kortsystem. 

 


