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Module

Kaarthouder bestelt en betaalt eigen kaart

MOLLIE
Met Payment Service Provider 
Mollie creëert u de beste 
betalingservaring voor uw 
klanten. Alle bekende betaal-
methoden, snelle setup en 
eerlijke tarieven.
www.mollie.com

Online je zaken regelen is de gewoonste zaak van de wereld 
geworden. Steeds meer mensen bestellen en betalen online voor 
diensten en producten. Dat geldt ook voor b.v. het online kunnen 
bestellen en betalen van medewerkers- of studentenkaarten. 
ScreenCheck heeft een antwoord op deze behoefte met de 
introductie van de CardsOnline BetaalModule.

Via onze CardsOnline Service Portal wordt op grote 
schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het 
uploaden van een foto door de kaarthouder zelf. Het 
gemak om o.a. met je telefoon gegevens aan te passen, 
een foto te uploaden of je kaart te blokkeren, maakt 
kaartbeheer een stuk gemakkelijker. 

Met de komst van de CardsOnline Betaalmodule is het 
nu ook mogelijk een kaart te bestellen en te laten betalen 
via de Service Portal. 

In Service Portal bestaat de mogelijkheid een 
vervangende kaart te bestellen. De kaarthouder kiest 
voor deze optie, klikt op de betaalknop en wordt 
vervolgens naar de betaalpagina van Payment Service 
Provider Mollie geleid. Hier kan gekozen worden voor 
de beschikbare betaalopties zoals iDEAL of creditcard.
Wanneer de betaling succesvol is uitgevoerd, wordt de 
aanvrager weer teruggeleid naar Service Portal en het 
proces van een vervangende kaartaanvraag afgerond.
CardsOnline BetaalModule biedt ook de optie gratis 
een vervangende kaart te bestellen via Service Portal.

HOE BESTEL & BETAAL JE EEN KAARTCARDSONLINE BETAALMODULE

Een professionele merkervaring
Voeg logo’s en achtergronden toe aan Checkout.

Maximaal beveiligd - Mollie voldoet aan de hoge eisen voor 
beveiliging, betrouwbaarheid en stabiliteit.

Automatisch gelokaliseerd
Checkout laat klanten gelokaliseerde betaalmethoden zien, 
in hun eigen taal.
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CardsOnline 7
Voor gebruik van de CardsOnline BetaalModule is 
CardsOnline 7 noodzakelijk.

CardsOnline Service Portal
Het proces van de (betaalde) kaartaanvraag loopt via 
Service Portal. Deze moet dus beschikbaar zijn in uw 
CardsOnline samenstelling.

CardsOnline BetaalModule
CardsOnline BetaalModule moet worden aangeschaft 
en geconfigureerd binnen de Service Portal.

WAT IS ER NODIG?

“Vervangende kaart: van kostenpost naar profitcenter”

NEEM CONTACT OP
ScreenCheck
Koraalrood 33, 2718 SB 
Zoetermeer, Nederland

+31 (0)79 360 1160
sales@screencheck.com
www.screencheck.com

CardsOnline biedt de oplossing voor 
het ontwerpen, produceren en beheren 
van kaarten op een onbeperkt aantal 
locaties met behulp van één online 
systeem. Neem contact met ons op 
voor meer informatie en een demo.

CARDSONLINE DEMO AANVRAAG

Mollie account
U heeft een account bij Mollie nodig, ScreenCheck kan 
ondersteunen in het regelen van een account. De 
betalingen lopen via uw account. De kosten voor een 
Mollie account zijn transactie gerelateerd. Deze kosten 
kunt u in rekening brengen bij de aanvrager of zelf 
absorberen.


