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Voorwoord
Voor u ligt de handleiding van de 'Contract Informatie Manager' (CIM). CIM bevat contracten van bedrijven die
betaalproducten accepteren die door Worldline verwerkt worden. In CIM staan ook eventuele koppelingen naar hun
betaalautomaten of websites. In deze handleiding staat hoe u uw gegevens kunt raadplegen en hoe u handelingen in
CIM kunt uitvoeren. Afhankelijk van het type CIM-account dat u heeft, kunt u gegevens raadplegen, opvoeren en
wijzigen.
Merchants die bijvoorbeeld Maestro- en/of V Pay betalingen willen gaan accepteren, hebben hiervoor een contract
nodig. Zij zullen u benaderen om dit contract in CIM te administreren.
In deze handleiding krijgt u stapsgewijs uitleg met duidelijke voorbeelden hoe u deze contracten en koppelingen in CIM
kunt administreren. Alle in de afbeeldingen gebruikte gegevens zijn fictief en bedoeld voor gebruik in deze handleiding.
Hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Schrijfwijze
In de handleiding worden de volgende schrijfwijzen en symbolen gehanteerd:
Symbool/ Schrijfwijze Betekenis
Cursief

Alle namen van onderdelen die u op het scherm kunt lezen worden cursief weergegeven.
Dit symbool geeft een tip, een wetenswaardigheid aan.
Met dit symbool wordt een waarschuwing gegeven.

Bij het invoeren van gegevens mag geen gebruik worden gemaakt van de tekens \ en > Ook kunt u geen
gebruikmaken van de toetsencombinatie Ctrl+Alt+apostrof (een combinatie van een spatie met een accent aigu (´)).
Gebruik van een accent grave (`) (met ASCII waarde 96) is ook niet toegestaan.
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1

Inleiding

De merchant hiërarchie in CIM kent 5 niveaus:
l

Holding

l

Merchant

l

Contract

l

Verkooppunt

l

Automaat op verkooppunt (alleen van toepassing op contracten met POS verkooppunten)

1.1

Holding

Een holding is een vennootschap die in de hiërarchie gezien wordt als de hoogste maatschappij binnen een groep van
maatschappijen. Als er een holdingstructuur van toepassing is, kunt u de holding in CIM vastleggen en één of meerdere
merchants aan de holding koppelen.
Het gebruik van een holding is optioneel. Een merchant hoeft geen deel uit te maken van een holdingstructuur.

1.2

Merchant

U kunt een nieuwe merchant opvoeren in CIM door de gegevens in te voeren bij het opvoeren van het eerste contract
van de merchant. Daarnaast kunt u een merchant opvoeren zonder daar direct een contract aan te koppelen, via de
'Merchant' menu optie.
Voor een bestaande merchant kunt u de details op 2 manieren wijzigen:
l

via de menu optie Merchant

l

via een contract van de merchant

In beide gevallen wijzigen de merchantgegevens voor alle aan de merchant gekoppelde contracten.
Voor informatie over het raadplegen, opvoeren en wijzigen van een merchant via een contract, zie respectievelijk de
hoofdstukken 3, 4 en 7.
Voor informatie over het rechtstreeks raadplegen, opvoeren en wijzigen van een merchant, zie hoofdstuk 15 Merchant
opvoeren, raadplegen en wijzigen.

1.3

Contract

In CIM kunt u contractgegevens van een merchant opvoeren, raadplegen en beheren. Verder geeft u aan welke
betaalproducten bij een contract horen en hoe informatie over een wijziging in een contract door Worldline aan de
merchants worden verstuurd.
Naast het opvoeren en beheren van contracten moet u de verkooppunten van het contract opvoeren.
Voor verkooppunten op een fysieke locatie (POS) legt u de fysieke gegevens van de verkooppunten vast. Daarna
kunnen betaalautomaten in gebruik worden genomen door deze te koppelen aan verkooppunten.
Voor eCommerce verkooppunten legt u de website gegevens vast.
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Na het opvoeren van een contract kunt u de gegevens raadplegen en beheren. U kunt onder andere:
l

de gegevens van het contract, bijbehorende verkooppunten en eventuele betaalautomaten raadplegen en wijzigen.

l

de gegevens van de merchant raadplegen en wijzigen.

l

het contract of verkooppunten van het contract blokkeren of deblokkeren.

l

het contract, verkooppunten van het contract of koppelingen van eventuele betaalautomaten op verkooppunten van
het contract beëindigen.

l

de historiegegevens van het contract, en verkooppunten en betaalautomaten van het contract raadplegen.

Voor een volledig beschrijving van alle processen rondom het opvoeren, muteren en beheren van contracten, zie
hoofdstukken 3 t/m 13.

1.4

POS verkooppunt

Een POS verkooppunt vertegenwoordigt een (deel van een) fysieke locatie. De merchant kan pas zijn automaat
gebruiken als deze aan een verkooppunt is gekoppeld. Voor elke fysieke locatie van een contract moet er dus tenminste
één POS verkooppunt worden opgevoerd. Hier worden de gegevens van het verkooppunt vastgelegd. Daarna kunt u
een of meer automaten koppelen aan het verkooppunt.
Zie POS verkooppunt in het hoofdstuk Verkooppunt opvoeren voor een volledige beschrijving.

1.5

Automaat op POS verkooppunt

Een merchant kan pas zijn automaat gebruiken als deze aan een POS verkooppunt van een contract is gekoppeld.
Bij het koppelen wordt de fysieke locatie van de betaalautomaat van de merchant vastgelegd. U administreert in CIM
welk betaalautomaatnummer aan welk verkooppunt gekoppeld moet worden.
Zie Automaat op verkooppunt opvoeren voor een volledige beschrijving.

1.5.1

Aansluitproces POS automaten

In het geval van een contract met tenminste een POS verkooppunt heeft een merchant een of meer betaalautomaten
nodig. Deze neemt hij af bij een betaalautomaatleverancier of -installateur. Bij de betaalautomaatleverancier of installateur dienen zij tegelijkertijd het betaalautomaatnummer en controlenummer aan te vragen dat in hun
betaalautomaat moet worden geïnstalleerd.
De acquirer en de merchant moeten daarna een aantal stappen ondernemen om een werkende betaalautomaat te
krijgen.
1. Het proces start bij de merchant die een contract afsluit met zijn acquirer.
2. U voert het contract op in CIM.
3. Bij elk contract moet u een of meer POS verkooppunten opvoeren. In het algemeen vertegenwoordigt een
verkooppunt een fysieke locatie maar u kunt meerdere verkooppunten opvoeren met dezelfde adresgegevens.
4. Daarna kunt u de automaten koppelen aan deze verkooppunten.
Om een automaat te kunnen koppelen aan een verkooppunt is een automaatnummer en controlenummer
noodzakelijk. De merchant geeft aan u door welk automaatnummer aan het door u ingevoerde contract gekoppeld
moet worden.
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5. Met het automaat- en controlenummer koppelt u in CIM een betaalautomaat aan een contract via een verkooppunt.
6. Op het moment dat de koppeling succesvol is vastgelegd in CIM, maakt Worldline de betaalautomaat bekend op
haar online transactieverwerkend systeem. Daarna installeert de betaalautomaatinstallateur de betaalautomaat.
Als u in een later stadium betaalproducten of contracten toevoegt, is geen installatie nodig. Wel dient u in CIM de
koppeling te leggen tussen de nieuwe betaalautomaat en een verkooppunt van het contract. Uiteraard is het ook
mogelijk om het bestaande contract aan te passen door het nieuwe product er aan toe te voegen.
Het kan zijn dat er een instelling in de automaat aangepast moet worden. Hiervoor neemt de merchant contact op
met de leverancier van de betaalautomaat.

1.6

eCommerce verkooppunt

U kunt eCommerce verkooppunten opvoeren als u de service eCommerce afneemt van Worldline.
Voor eCommerce transacties, moet er tenminste een eCommerce verkooppunt worden opgevoerd op een contract van
de merchant. Hier worden de gegevens van het verkooppunt vastgelegd.
De verkooppunt gegevens bestaan uit de combinatie van het adres van de website van de merchant en de bedrijfsnaam
die op het bankafschrift van de betalende klant staat.
Zie eCommerce verkooppunt in het hoofdstuk Verkooppunt opvoeren voor een volledige beschrijving.

1.6.1

Aansluitproces eCommerce

De acquirer en de merchant moeten een aantal stappen ondernemen om betalingen via de website van de merchant
mogelijk te maken.
1. Het proces start bij de merchant die een eCommerce contract afsluit met zijn acquirer.
2. De merchant vraagt een 'payment page' aan bij een Payment Service Provider (PSP).
3. Van de PSP ontvangt de merchant de URL die gebruikt wordt voor het betalen via internet via de Payment Page op
de website van de merchant.
4. De merchant geeft deze informatie door aan de acquirer.
5. U voert het contract in CIM op.
6. Bij elk contract moet u een of meer eCommerce verkooppunten opvoeren in CIM. Om een verkooppunt te koppelen
is het adres van de website (URL) noodzakelijk.
7. Wanneer het contract is opgevoerd, worden de contractgegevens naar de merchant verstuurd.
8. De merchant stuurt deze door naar de PSP die ervoor zorgt dat de relevante betaalproducten op de site worden
geactiveerd.
In hoofdstukken 3, 5 en 8 vindt u informatie over eCommerce verkooppunten.
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2

Gebruik CIM

2.1

Inloggen

Voordat u gebruik kunt maken van CIM ontvangt u van Worldline informatie over het login proces. In deze handleiding is
dan ook geen inlogprocedure opgenomen.

2.2

Schermverkenning

Nadat u de applicatie CIM heeft opgestart, verschijnt het volgende venster.

1. Dit is de menubalk. Deze blijft altijd zichtbaar. De hoofdcategorieën vindt u door het menu-item Selecteer cluster te
openen:

2. De hoofdcategorieën in het hoofdmenu zijn Merchant, Acquirer.
U klikt op een hoofdcategorie. CIM opent dan een venster met de subcategorieën. U klikt op een subcategorie om een
taak te openen. De volgende afbeelding toont de subcategorieën die horen bij de hoofdcategorie Merchant:
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1. CIM toont de naam van de geopende hoofdcategorie.
2. Hier ziet u de subcategorieën van de geselecteerde hoofdcategorie Merchant. U klikt op een subcategorie om een
taak te openen.

2.3

Het zoekscherm

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de geopende categorie: Merchant, Contract.

1. Aan de naam in de titelbalk ziet u met welke stap in de taak u bezig bent. Dit voorbeeld toont de eerste stap voor het
zoeken van contractgegevens.
2. Deze knoppen geven het aantal stappen aan die u moet doorlopen om de gekozen taak af te ronden. In dit
voorbeeld is de eerste stap van de taak geactiveerd: Zoeken contract. De linkerkant van het scherm geeft de actieve
stap met een groene kleur aan.
3. In dit gedeelte vindt u de velden die u kunt invullen. In dit voorbeeld zijn dat de velden voor een zoekopdracht.
4. U kunt vanuit het zoekscherm een contract opvoeren.
Bij het invoeren van gegevens mag geen gebruik worden gemaakt van de tekens \ en > Ook kunt u geen
gebruikmaken van de toetsencombinatie Ctrl+Alt+apostrof (een combinatie van een spatie met een accent aigu (´)).
Gebruik van een accent grave (`) (met ASCII waarde 96) is ook niet toegestaan.

2.3.1

Zoeken

Zodra u op de knop Zoeken klikt, toont CIM de contracten die voldoen aan de opgegeven zoeksleutel in een lijst onder de
zoekopdracht.
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1. In dit voorbeeld is als zoeksleutel de IBAN opgegeven. Afhankelijk van het aantal ingevulde velden kunt u het aantal
treffers beperken. Als u geen enkele zoeksleutel invult, toont CIM alle contracten, ingedeeld in 10 contracten per
scherm.
U kunt in het veld IBAN ook een Nederlands rekeningnummer in plaats van een IBAN invullen.
2. Boven in het zoekresultaat ziet u aan de rechterkant het aantal contracten dat aan de zoekopdracht voldoet, in dit
voorbeeld is 1 contract gevonden (Resultaat 1-1 van 1).
3. Hier vindt u de lijst met regels die aan de opgegeven zoekopdracht voldoen. Klik op een van de regels om de
gegevens te raadplegen.

2.3.2

Sorteren gegevens

Als het zoekresultaat uit meerdere regels bestaat, kunt u het zoekresultaat sorteren om op die manier snel de gewenste
gegevens te raadplegen. Standaard is het zoekresultaat gesorteerd op Acquirer.

1. U klikt op een kolomkop om de lijst in alfabetische volgorde te sorteren in de betreffende kolom.
2. De groene lijn onder een kolomkop geeft aan dat het resultaat op deze kolom (in dit voorbeeld Merchant) is
gesorteerd.
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Het is niet mogelijk om een resultaat in omgekeerde sorteervolgorde te tonen. Wel kunt u onder het
zoekresultaat op het hoogste cijfer klikken om naar het laatste deel in de lijst te gaan. U klikt op het cijfer '1' om
terug te keren naar het eerste deel van de lijst.
3. Maximaal toont CIM 10 contracten per scherm. Bij meer dan 10 zoekresultaten, klikt u onder de lijst op het
betreffende nummer:

De cijfers tonen de schermen met contracten. U klikt op een van de cijfers of op volgende om binnen de lijst met
gevonden zoekresultaten te bladeren. Het cijfer dat groen gekleurd is geeft aan op welke pagina u zich bevindt.

2.4

Schermen raadplegen

U kunt de details van een contract, verkooppunt of automaat raadplegen door op een regel onder Zoekresultaat te
klikken.

1. Boven in het scherm ziet u een actiebalk met de taken die u kunt uitvoeren, bijvoorbeeld wijzigen van een contract of
het raadplegen van verkooppunten die opgevoerd zijn voor het contract.
2. Onderin het scherm vindt u een extra balk. Deze toont een aantal knoppen om een taak af te ronden of te annuleren.
Elke taak heeft de mogelijkheid om de gekozen actie direct te annuleren door onderin het scherm te klikken op de
knop 'Annuleren'.

2.4.1

Selecteer verwijzing

Bij het raadplegen van een contract, verkooppunt of automaat, kan het zijn dat niet alle informatie zichtbaar is op het
scherm. Door in de menubalk bovenin het scherm op Selecteer verwijzing te klikken en een rubriek te selecteren, kunt u
rechtstreeks naar de geselecteerde rubriek navigeren.
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2.4.2

Stappen doorlopen

Aan de linkerkant van elk scherm blijven altijd de stappen zichtbaar die u moet doorlopen om de geselecteerde taak af te
ronden.

2.4.2.1

Nieuw proces

1. Een vinkje voor een stap, geeft aan dat u deze stap reeds een keer heeft doorlopen.
2. De donkergroene gekleurde stap is de stap die u op dit moment heeft geactiveerd.
3. Als u voor de eerste keer een proces doorloopt kunt u pas een stap activeren als u de stap daarvoor al doorlopen
heeft.
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2.4.2.2

Gewijzigd proces

1. Een vinkje voor een stap, geeft aan dat u deze stap reeds een keer heeft doorlopen.
2. De donkergroene gekleurde stap is de stap die u op dit moment heeft geactiveerd.
Omdat u al eerder het proces heeft doorlopen hoeft u niet alle stappen te doorlopen. U kunt een stap overslaan als u
daar niets wilt wijzigen.

2.5

Het bevestigingsscherm

Als u op Accorderen klikt bij een mutatie in CIM, bijvoorbeeld bij het toevoegen, wijzigen, blokkeren of beëindigen van
een contract, toont CIM een bevestigingsscherm. Het bericht op het scherm is afhankelijk van de mutatie die u heeft
uitgevoerd en van de belasting op het systeem.
Een uniek correlatie-ID is opgenomen in het bericht. Dit ID vergemakkelijkt het traceren van een mutatie in CIM.
Het bevestigingsscherm verschijnt ook na het verifiëren van een mutatie in CIM. In dit geval is het correlatie ID gelijk aan
het ID getoond op het bevestigingsscherm na het accorderen van de mutatie.
U ziet hieronder 2 voorbeelden van berichten die kunnen worden vertoont op het bevestigingsscherm.
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1. Het unieke correlatie-ID. Dit wordt opgeslagen en kan worden gebruikt om de mutatie te traceren.

2.6

Gedelegeerde services

Een acquirer kan er voor kiezen om Gedelegeerde Services van Worldline af te nemen. Bepaalde velden worden in
CIM alleen getoond als u de betreffende gedelegeerde service afneemt. Het kan ook voorkomen dat CIM velden toont
die alleen verplicht zijn als u een bepaalde service afneemt. In de beschrijvingen van de processen en schermen in de
handleiding worden alle mogelijkheden beschreven. Als een bepaald veld of handeling alleen van toepassing is voor een
bepaalde gedelegeerde service wordt deze door middel van een afkorting aangegeven in de handleiding.
De gedelegeerde services die gebruikt worden zijn:
l

Merchant Brieven

l

Merchant Portal

l

Refund +

l

Gescheiden debet en credit contracten

Merchant Brieven
Bij deze service kunt u ervoor kiezen om een schriftelijke bevestiging van een mutatie/nieuwe opvoer te versturen door
gebruik van het veld Bevestiging versturen.
Merchant Portal
Deze gedelegeerde service toont in het contract het veld Toegang tot Merchant Portal, waarbij voor Ja of Nee gekozen
kan worden. Het veld Afschrift frequentie bij de contractgegevens is alleen van toepassing als deze service is
afgenomen.
Refund+
Bij deze gedelegeerde service toont CIM bij het opvoeren en wijzigen van een contract of POS verkooppunt 3 velden
voor het opgeven van refund limieten. Voor meer informatie over refunds, zie Refunds later in dit hoofdstuk.
Gescheiden debet en credit contracten
Deze gedelegeerde service voorkomt het invoeren van zowel debet als credit betaalproducten op één contract.
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2.7

Selectie lijsten

In CIM kunt u gebruik maken van selectielijsten die vooraf door de acquirer bepaald zijn.
De acquirer bepaalt voortaan wat er in bepaalde keuzelijsten te zien is alsook de defaultwaarde. Voor de volgende
velden zijn er door de acquirer selectielijsten te maken:
l

Communicatie taal

l

Communicatie voorkeur

l

Comprimeringsniveau

l

Dag wekelijks uitbetalen

l

Dag maandelijks uitbetalen

l

Land

l

MCC

l

Payment Service provider

l

Periode betalingsuitstel (in dagen)

l

Transactie tariefprofiel type

l

Transactievaluta

l

Uitbetalingsfrequentie

l

Uitbetalingsvaluta

Zijn voor een acquirer bijvoorbeeld alleen bepaalde landen van toepassing, dan bevat de keuzelijst alleen de landen die
relevant zijn.
In de omschrijvingen in deze handleiding, worden alle mogelijke keuzes beschreven maar de keuzes die u kunt maken
zijn afhankelijk van de selectielijsten die vooraf door de acquirer bepaald zijn.

2.8

Back-office processing

Een acquirer kan back-office processing door Worldline laten uitvoeren. Dit betekent dat Worldline de uitbetaling van
transacties van internationale betaalproducten voorbereidt en eventueel ook de merchant billing regelt. In het geval van
Merchant Billing kunnen de transactiekosten en/of servicekosten worden verrekend met de uit te betalen transacties of
apart worden geïncasseerd bij de merchant.
Om de uitbetalingsgegevens en de merchant billing gegevens te kunnen vastleggen, toont CIM de rubriek Merchant
settlement en tarieven in het contract. Bij het opvoeren van een contract, koppelt u in deze rubriek een betaalsjabloon
aan het contract.
Na het selecteren van een betaalsjabloon, kunt u eventueel ook een transactiekosten tariefprofiel (of meerdere
transactiekosten tariefprofielen als multi-currency conversion van toepassing is) en een servicekosten tariefprofiel
koppelen aan het contract. U vult daarna de betalingsgegevens in in de getoonde balans of balansen. Als u geen gebruik
maakt van transactiekosten en/of servicekosten tariefprofielen worden de betreffende rubrieken niet op het scherm
getoond.
Voor meer informatie over transactiekosten en transactiekosten tariefprofielen, zie het hoofdstuk Transactiekosten en
transactiekosten tariefprofielen.
Voor meer informatie over servicekosten, en servicekosten tariefprofielen, Servicekosten en servicekosten
tariefprofielen.
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2.8.1

Betaalsjabloon

Het betaalsjabloon bepaalt welke balans(en) er op een contract van toepassing zijn en de financiële activiteiten
(kaarthouder transacties, transactiekosten, servicekosten) die op elke balans worden geboekt. Neemt u uw back-office
processing via Worldline af dan bent u verplicht om een betaalsjabloon te selecteren bij het toevoegen van een contract
in CIM.
Er zijn 8 betaalsjabloon types:
l

Gross0

l

Gross1

l

Gross2

l

Gross3

l

Net1

l

Net2

l

Net3

l

Net4

Voor meer informatie, zie Overzicht betaalsjablonen, balansen en financiële activiteiten.

2.8.2

Balansen

De balansen die in het contract worden getoond zijn afhankelijk van het geselecteerde betaalsjabloon.
Op de balansen worden de betalingsgegevens van de transacties en eventuele van de transactiekosten en
servicekosten vastgelegd.
De volgende velden worden getoond:
l

Comprimeringsniveau: Het niveau waarop transacties worden samengevoegd en uitbetaald. Dit kan zijn: contract-,
verkooppunt- of automaatniveau.
l

Bij betaalsjablonen die gebruik maken van een van de gross betaalsjablonen is de comprimeringsniveau van de
balans voor het boeken van servicekosten en transactiekosten altijd Contract.

l

Bij betaalmodellen die gebruik maken van een van de net betaalsjablonen is de comprimeringsniveau van
balansen waarop er servicekosten (abonnementskosten) worden geboekt altijd Contract.

l

BIC/IBAN velden: Deze velden zijn verplicht op alle balansen van het betaalsjabloon.

l

MRR (Merchant Reconciliation Reference): U kunt dit veld invullen met een voor de merchant herkenbare waarde
die wordt getoond bij de uitbetaling. Het veld is optioneel en kan worden leeggelaten.

l

Uitbetalingsaggregatie: Alleen van toepassing op Balans 1 voor POS transacties. U kunt selecteren of de merchant
per betaalproduct wordt uitbetaald of dat er één getotaliseerde uitbetaling plaatsvindt voor alle betaalproducten
geregistreerd op POS verkooppunten in het contract. Voor eCommerce transacties, vindt altijd een getotaliseerd
uitbetaling plaats.

l

Als er servicekosten op Balans 1 wordt geboekt, vindt er altijd één getotaliseerde uitbetaling plaats.
Uitbetalingsfrequentie: Voor de uitbetalingsfrequentie heeft u voor Balans 1 de keuze uit Maandelijks, Wekelijks,
Dagelijks, Twee keer per maand, per Boekingsperiode, Per Externe Batch, Samengevoegde batches, of Merchant
automatische afsluiting. Voor de andere balansen is de frequentie afhankelijk van de kosten die er worden op
geboekt. Dit is een verplicht veld.
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer niveau.
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l

Periode van betalingsuitstel: Alleen van toepassing op Balans 1. De betaling aan de merchant vindt pas plaats na
deze periode.

l

Uitbetalingsdrempel: CIM biedt de mogelijkheid om een uitbetalingsdrempel in te stellen voor contracten. Als u hier
gebruik van maakt, geeft u het bedrag aan dat wordt gereserveerd om mogelijk betwiste kosten, terugboekingen en
dergelijke te dekken.

2.8.2.1

Per betaalproduct:

De volgende velden worden getoond bij de betaalproducten:
l

Sales Slips toegestaan: Voor credit betaalproducten kunt u aangeven of Sales Slips zijn toegestaan. Dit veld wordt
alleen getoond als u Sales Slips ondersteunt.

Als de optie Uitbetalingsaggregatie op de balans op Uitbetaling per betaalproduct staat, worden de volgende velden ook
getoond:
l

Uitbetalingsfrequentie

l

Periode betalingsuitstel (in dagen)

Afhankelijk van het comprimeringsniveau, kunt u deze velden overschrijven.

2.8.3

Overzicht betaalsjablonen, balansen en financiële activiteiten

De tabel hieronder geeft een overzicht van de balansen die van toepassing zijn voor elk type betaalsjabloon en de type
transacties en tarieven die kunnen op de balansen worden geboekt.
Betaalsjabloon

Balans 1

Balans 2

Balans 3

Gross 0

l

Kaarthouder transacties

l

Balans niet in gebruik

l

Balans niet in gebruik

Gross 1

l

Kaarthouder transacties

l

Transactiekosten
Servicekosten

l

Balans niet in gebruik

l

Gross 2

l

Kaarthouder transacties

l

Transactiekosten

l

Servicekosten

Gross 3

l

Kaarthouder transacties

l

Transactiekosten

l

Servicekosten

Net 1

l

Kaarthouder transacties
Transactiekosten
Servicekosten

l

Balans niet in gebruik

l

Balans niet in gebruik

Kaarthouder transacties
Transactiekosten

l

Servicekosten

l

Balans niet in gebruik

Kaarthouder transacties
Servicekosten

l

Transactiekosten

l

Balans niet in gebruik

l

l

Kaarthouder transacties

l

Transactiekosten

l

Servicekosten

l
l

Net 2

l
l

Net 3
Net 4

2.9

l

Direct Debit

Een acquirer moet Direct Debit (incasso) ondersteunen als er gebruik wordt gemaakt van payment sjablonen waarbij de
transactiekosten en/of servicekosten op balans 2 of 3 worden geboekt.
Afhankelijk van de wensen van de acquirer kan er voor een van de volgende opties worden gekozen:
l

SEPA Direct Debit B2B (zakelijk)

l

ECTF
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l

SDD PAIN light

l

Geen.

2.9.1

Mandaten

Voor SEPA Direct Debit is een SDD mandaat van de merchant verplicht. Deze verplichting geldt voor elke rekening van
de merchant die wordt gebruikt voor SDD-incasso’s. U registreert de mandaat gerelateerde gegevens in CIM.
Voor meer informatie over het opvoeren en wijzigen van mandaten in CIM, zie het hoofdstuk Mandaten.

2.10

Uitbetalingsdrempel

U kunt alleen een uitbetalingsdrempel instellen als de optie 'Uitbetalingsdrempel' is geactiveerd op acquirerniveau.
CIM biedt de mogelijkheid om een uitbetalingsdrempel in te stellen. Dit is het bedrag dat wordt gereserveerd om mogelijk
betwiste kosten, terugboekingen en dergelijke te dekken. Als u hier gebruik van maakt dan wordt het veld
Uitbetalingsdrempel zichtbaar op Balans 1 op het moment dat u het comprimeringsniveau Contract selecteert en de
waarde Getotaliseerde uitbetalingen in het veld Uitbetalingsaggregatie selecteert.
Als het comprimeringsniveau op Locatie of Automaat staat, kunt u geen uitbetalingsdrempel opgeven. Het veld wordt
dan niet getoond. Ook als u het betaalsjabloon Gross0 selecteert, kunt u geen uitbetalingsdrempel opgeven.

2.11

Payment Facilitators en sub-merchants

Een Payment Facilitator is een instantie die merchants faciliteert. Deze instantie beheert de transacties van de merchant
en betaalt de merchant uit. Alleen als het een contract van een Payment Facilitator betreft, bevat het contract in CIM een
Payment Facilitator ID. Mastercard en Visa eisen dat er een Payment Facilitator ID aan de instantie toegewezen wordt,
zodat deze als zodanig te herkennen is.
Als merchants met kleinere volumes geen eigen merchant rekening willen beheren kunnen ze gebruik maken van een
Payment Facilitator. Een Payment Facilitator beheert de merchant rekeningen en voert daarnaast ook andere taken uit
ten behoeve van de merchant. Deze merchants (bekend als sub-merchants) worden uitbetaald door de Payment
Facilitator.
Een acquirer die een of meerdere contracten afsluit met een Payment Facilitator voor een Mastercard of Visa
betaalproduct, moet deze partij laten registreren bij Mastercard of Visa. Elke Payment Facilitator krijgt een door
Mastercard of Visa toegewezen uniek Payment Facilitator ID.
Een contract van een Payment Facilitator herkent u aan de aanwezigheid van een Mastercard en/of Visa Payment
Facilitator ID in de contractgegevens. Als u in CIM een contract van een Payment Facilitator vastlegt, geeft u in de
rubriek Merchant gegevens aan dat het om een Payment Facilitator gaat. U vult dan ook het Mastercard en/of Visa
Payment Facilitator ID in. U registreert daarna de gegevens van de sub-merchants van de Payment Facilitator door per
sub-merchant een verkooppunt op te voeren. Bij elke submerchant vult u een sub-merchant ID in. U gebruikt hetzelfde
Sub Merchant ID voor Mastercard Payment Facilitators en Visa Payment Facilitators.
U kunt Payment Facilitator ID's op merchantniveau en contractniveau vastleggen.

2.12

Government-controlled merchant

Voor Mastercard transacties, als de merchant eigendom is of onder beheer staat van de overheid van een land, moet het
land van oorsprong van de merchant worden vastgelegd in CIM (in overeenstemming met Mastercard Rule 5.1.1). Dit
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doet u door het land te selecteren in het veld Government-controlled merchant’s country of origin bij het opvoeren of
wijzigen van een merchant. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk Merchant opvoeren, raadplegen en wijzigen.
U kunt dit veld niet invullen bij het toevoegen van de merchantgegevens tijdens het opvoeren van het eerste contract
van de merchant. U moet of de merchant eerst apart opvoeren of achteraf het veld invullen op merchant niveau.

2.13

Multi Currency Conversion

CIM ondersteunt multi-currency conversion.
Een merchant die gebruik maakt van multi-currency conversion kan één of meer valuta's accepteren voor POS en/of
eCommerce transacties. De valuta van de uitbetaling kan overeenkomen met of afwijken van de valuta van de
transactie, afhankelijk van de afspraken met de acquirer.
In CIM wordt vastgelegd welke combinaties van transactievaluta en uitbetalingsvaluta de merchant ondersteunt. De
combinaties die mogelijk zijn, worden bepaald door de acquirer.
Bijvoorbeeld: Een merchant accepteert transacties in euro's, Britse ponden en Amerikaanse dollars.
De merchant kan de volgende valuta combinaties kiezen voor transacties/uitbetalingen:
Transactievaluta

Uitbetalingsvaluta

EUR

EUR

GBP

EUR

USD

EUR

In een contract moet tenminste één valuta combinatie worden vastgelegd ook als de merchant geen gebruik maakt van
multi-currency conversion. In het algemeen wordt dan de combinatie EUR-EUR gebruikt. In dat geval is er sprake van
een single currency.
Voor iedere uitbetalingsvaluta is er een aparte BIC/IBAN op Balans 1 (en evt. Balans 2).
Afhankelijk van het comprimeringsniveau kunnen BIC/IBAN van alle valuta's overschreven worden op verkooppunt en
automaatniveau.
Bij betaalproduct parameters aangaande een bedrag (bijvoorbeeld de limieten bij contactloos betalen) legt u vast in alle
transactievaluta's van het contract. De parameters kunnen overschreven worden op contract, verkooppunt en
automaatniveau.
Een van de uitbetalingsvaluta's wordt als Lokale uitbetalingsvaluta gemarkeerd (t.b.v. servicekosten enz.)
Elk transactiekosten en servicekosten tariefprofiel bevat bedragen in één valuta.

2.14

Contactloos betalen

In CIM bestaat de mogelijkheid om in een contract parameters voor het contactloos betalen vast te leggen. U kunt de
parameters zowel op contractniveau, verkooppuntniveau als op betaalautomaatniveau vastleggen.
Op contractniveau kunt u zowel bij de opvoer als het wijzigen van een contract de parameters vastleggen.
Voor betaalproducten waarvoor contactloos betalen mogelijk is, moet (door Worldline in CIM) vastgelegd zijn dat
contactloos betalen toegestaan is.
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De parameters voor contactloos betalen legt u vast in het scherm Opvoeren betaalproducten op contract, in de rubriek
Betaalproduct parameters. Voor meer informatie, zie Parameters contactloos betalen vastleggen in Hoofdstuk 4.

2.15

Refunds

In CIM kunt u aangeven of een merchant op een betaalautomaat Refunds mag uitvoeren voor internationale debit en
credit betaalproducten.
Om een Refund te kunnen uitvoeren moet een merchant in het bezit zijn van een betaalautomaat die Refunds kan
verwerken.

2.15.1

Refund Service activeren

Refund parameters kunnen in een MCC vastgelegd zijn. Als in de MCC de refund parameters niet zijn geactiveerd kunt u
bij een contract, per betaalproduct, vastleggen of refunds op POS transacties toegestaan zijn. U overschrijft de MCC
parameters door de Refund service bij de Toegestane services van de betaalproduct parameters in of uit te schakelen. U
kunt de Refund service ook voor contactloze transacties aanzetten. U kunt de parameter op contract-, POS
verkooppunt- en automaatniveau vastleggen. Om gebruik te kunnen maken van de Refund Service moeten de limieten
in elk geval op verkooppuntniveau ingesteld staan. Zie Refund limieten instellen hieronder.
Wijzigingen in de Refund Service parameters moeten door een tweede gebruiker worden geverifieerd.
Voor meer informatie over het aanzetten van de Refund Service, zie Betaalproduct parameters aanpassen in hoofdstuk
4.

2.15.2

Refund limieten instellen

Als u de gedelegeerde service Refund+ afneemt moet u ook de Refund limieten bepalen. U legt hiervoor de volgende
gegevens vast:
l

Het maximum bedrag dat de merchant kan crediteren per transactie.

l

Het maximum bedrag dat de merchant kan crediteren per verkooppunt (locatie) per dag.

l

Het maximum aantal toegestane refunds per dag per verkooppunt (locatie).

De refund limieten gelden voor alle debit betaalproducten op het contract.
U legt de limieten vast op contractniveau maar u kunt deze limieten overschrijven op POS verkooppunten. Als u de
refund limieten wijzigt op contract- of verkooppuntniveau moeten de wijzigingen door een tweede gebruiker worden
geverifieerd.
Als een limiet op nul staat kan de merchant geen Refund uitvoeren. CIM toont in dat geval een waarschuwing. De
refundlimieten moeten in elk geval op verkooppuntniveau ingesteld staan, anders kan er geen Refund uitgevoerd
worden.
Voor meer informatie over het instellen van Refund limieten zie Refund limieten in hoofdstuk 4.

2.16

No CVM transacties

Een merchant kan transacties tot en met een bepaalde limiet accepteren op een betaalautomaat zonder kaarthouder
verificatie (dus zonder pin-code) mits de acquirer deze optie toelaat en de betaalautomaat van de merchant de
functionaliteit ondersteunt. De bankpas van de kaarthouder moet ook de No CVM optie ondersteunen. Deze
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functionaliteit wordt alleen gebruikt in bepaalde sectoren, voornamelijk bij betaalautomaten in parkeergarages en bij
tolwegen.

2.16.1

No CVM toegestaan parameter instellen

U geeft in CIM aan of de merchant gebruik maakt van de No CVM functionaliteit door voor de betaalproductparameter
No CVM toegestaan de waarde Ja of Nee te selecteren.
De default waarde van het veld No CVM toegestaan staat op Nee voor alle MCC's. Om No CVM te activeren, moet u de
waarde op contractniveau, verkooppuntniveau en/of betaalautomaatniveau op Ja zetten.
De No CVM limiet heeft een vaste waarde per MCC/betaalproduct combinatie. U kunt deze limiet niet aanpassen in CIM.
Voor meer informatie over het instellen van de No CVM toegestaan betaalproduct parameter, zie Betaalproduct
parameters wijzigen in hoofdstuk 4.

2.17

Maximum cash back bedrag

Voor de betaalproducten Maestro, Mastercard, V Pay en Visa stelt u een maximaal cash back bedrag in. De default
waarde staat op '0'.

2.17.1

Maximum cash back bedrag parameter instellen

In CIM geeft u het maximale bedrag van een cash back aan door bij de betaalproductparameter Maximum cash back
bedrag het bedrag in te vullen. De default waarde staat op '0'.
Voor meer informatie over het instellen van de Maximum cash back bedrag betaalproduct parameter, zie Betaalproduct
parameters wijzigen in hoofdstuk 4.

2.18

Merchant Approved Transactions

Merchant Approved Transactions (MAT) is een back-up mode voor als een betaalautomaat tijdelijk niet online kan gaan.
Er zijn 2 betaalproduct parameters die horen bij de functionaliteit MAT:
l

Offline Backup Mode toegestaan

l

MAT maximum transactiebedrag

Als Offline Backup Mode toegestaan op Ja staat en er tijdelijk geen online verbinding is, kan de merchant kiezen om
offline transacties te laten goedkeuren door de betaalautomaat.
Als de betaalautomaat offline is en het transactiebedrag is groter dan het ingestelde bedrag in het veld MAT maximum
transactiebedrag dan wordt de transactie afgekeurd.
Voor meer informatie over deze betaalproduct parameters, zie Parameters internationale betaalproducten in hoofdstuk
3.

2.19

Rejected product types

Bij kaarten die zijn uitgegeven in EU landen worden voor de betaalproducten Mastercard en Visa standaard de volgende
productsoorten geaccepteerd:
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l

EEA Debit

l

EEA Credit

l

EEA Commercial

l

EEA Pre-paid

Bij het opvoeren of wijzigen van een betaalproduct kunt u aangeven in de betaalproduct parameters of een of meer van
de product types niet zijn toegestaan bij acceptatie van de betaalproducten Mastercard en/of Visa.
Deze parameters zijn niet van toepassing op Debit betaalproducten.
Voor kaarten uitgegeven buiten de EU, worden alle productsoorten altijd geaccepteerd.
Voor meer informatie over het instellen van de Rejected product types betaalproduct parameters, zie Rejected product
types in hoofdstuk 4.

2.20

Rol van de gebruiker in CIM

Naast de Gedelegeerde Services en de acquirer instellingen bepaalt ook de rol van de gebruiker wat getoond wordt in
CIM. Een gebruiker met alleen leesrechten ziet bijvoorbeeld niet de knoppen die nodig zijn om gegevens te kunnen
wijzigen. Naarmate een gebruiker meer rechten heeft krijgt hij ook meer te zien in CIM.
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3

Gegevens raadplegen

In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die nodig zijn om de contract-, verkooppunt- en eventuele automaat op
verkooppunt gegevens van een contract te raadplegen.

3.1

Raadplegen contractgegevens

Het raadplegen van een contract bestaat uit twee stappen:
l

Stap 1: Zoeken contract;

l

Stap 2: Raadplegen contract.

3.1.1

Zoeken contract

U kunt ook contracten van een specifieke merchant zoeken door in het menu 'Merchant', de optie 'Merchant' te
kiezen. U zoekt de betreffende merchant op en kiest de optie 'Contracten' in het bijbehorende 'Raadplegen
Merchant' scherm.
U kiest in het menu voor Merchant, Contract.

1. Vul de gewenste zoeksleutel in. U kunt het aantal treffers in het zoekresultaat beperken door in dit deel meerdere
velden in te vullen. In dit voorbeeld is gezocht op IBAN.
2. Klik op de knop Zoeken of druk op de toets Enter om de contracten in het zoekresultaat te tonen.
Bij het invoeren van gegevens mag geen gebruik worden gemaakt van de tekens \ en > Ook kunt u geen
gebruikmaken van de toetsencombinatie Ctrl+Alt+apostrof (een combinatie van een spatie met een accent aigu (´)).
Gebruik van een accent grave (`) (met ASCII waarde 96) is ook niet toegestaan.
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1. Open het gewenste contract door op de betreffende regel in het zoekresultaat te klikken.
U kunt de contractgegevens in de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen te klikken.
In het menu 'Merchant, Contract' vindt u alleen bestaande contracten. Toegevoegde, nog niet geverifieerde
contracten zijn nog niet opgeslagen in CIM en vindt u in het menu 'Merchant, Verifiëren mutaties'. U kunt deze
contracten ook in het menu 'Merchant, Wachtrij' vinden.
Onderstaande tabel toont enkele bijzonderheden omtrent de zoekvelden.
Veld

Zoekresultaat

Card Acceptor ID

Wordt gezocht naar contracten met verkooppunten met het ingevoerde Card Acceptor ID.

Postcode en/of Huisnummer

Bij invullen van postcode en/of huisnummer wordt hierop gezocht bij post-, vestigings-, factuur- en
verkooppuntadressen.

IBAN

Wordt zowel gezocht op contract- als verkooppunt- en automaatniveau. U kunt in het veld IBAN ook
een Nederlands rekeningnummer in plaats van een IBAN invullen.

Extern klantnummer

Legt u het kamer van koophandel nummer, het BTW nummer, het BSN nummer of het brancheorganisatie nummer vast in de rubriek contract- of merchantgegevens, kunt u dit nummer als
zoeksleutel gebruiken.

Contract home acquirer

Dit veld is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een acquirer hiërarchie.

Kanaal

l

POS
Selecteer deze optie als u wilt zoeken naar contracten met alleen een of meer POS
verkooppunten.

l

eCommerce
Selecteer deze optie als u wilt zoeken naar contracten met alleen een of meer eCommerce
verkooppunten.

Als er POS én eCommerce verkooppunten zijn opgevoerd voor een contract, wordt het contract
getoond in de resultaten voor beide selecties.
Tariefprofiel

Als u hier de naam van een transactiekosten tariefprofiel of een servicekosten tariefprofiel invult,
wordt er gezocht naar contracten die gebruik maken van het ingevoerde tariefprofiel.

Holding ID

Wordt gezocht naar contracten van merchants die aan het holding ID zijn gekoppeld.

Holding naam

Wordt gezocht naar contracten van merchants die aan de holding naam zijn gekoppeld.

Merchant Profiel naam

Dit veld is alleen van toepassing als u gebruik maakt van merchant profielen.
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U kunt ook zoeken door een deel van een naam of nummer als zoeksleutel in te voeren. In dit geval, worden alle
contracten gevonden waarin de tekst- of nummerreeks voorkomt.
Bij 'Merchant ID' en 'Contract ID' moet u het volledig ID invoeren.

3.1.2

Raadplegen contract

De volgende afbeelding toont de schermindeling van een geopend contract.

Het kan zijn dat niet alle informatie zichtbaar is op het scherm. Door in de menubalk bovenin het scherm op 'Selecteer
verwijzing' te klikken en een rubriek te selecteren, kunt u rechtstreeks naar de geselecteerde rubriek navigeren.
1. Het raadplegen van een contract bestaat uit twee stappen. De titel van het scherm geeft de actieve stap aan.
2. De linkerkant van het scherm geeft de actieve stap met een groene kleur aan.
3. Deze balk toont knoppen met mogelijke acties. Tevens vindt u hier eventuele (systeem)meldingen. Deze balk is niet
meer zichtbaar als u naar beneden bladert. Om gebruik te maken van de actieknoppen, bladert u weer naar boven.
4. Niet alle gegevens zijn zichtbaar. U bladert met de schuifbalk naar de overige gegevens van het geopend contract.

3.2

Details contract

De volgende afbeeldingen tonen de details van een contract.
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In de onderstaande paragrafen vindt u globale informatie over de diverse rubrieken.

3.2.1

Rubrieken van het contract

De contractgegevens zijn ingedeeld in een aantal rubrieken:
l

Contract identificatie;

l

Merchant gegevens;

l

Contract gegevens;

l

Refund limieten (indien van toepassing);

l

Status;

l

Cluster indeling;

l

Valuta gegevens;

l

Merchant settlement en tarieven;
l

Betaalsjabloon

l

Tariefprofielen

l

Balans(en)

l

Betaalproduct(en). Betaalproduct details zijn zichtbaar door op de knop Toon of verberg details te klikken. De details
zijn afhankelijk van de betaalproducten die zijn vastgelegd op het contract;

l

Merchant vestigingsadres voor contract;

l

Merchant postadres voor contract;

l

Merchant factuuradres voor contract;
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3.2.2

Rubriek Contract identificatie

De combinatie Acquirer en Contract ID is bepalend voor de identificatie van een contract. Elke combinatie Acquirer,
Contract ID mag maar één keer voorkomen.

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Acquirer

Naam van de acquirer.

Merchant ID

Dit kan een door de acquirer gegenereerd nummer zijn.
Bij migratie is dit het klantnummer van het systeem vóór CIM (CBS).

Merchant naam

De naam van de merchant.

Contract ID

Het contract ID is een uniek nummer per acquirer.

3.2.3

Rubriek Merchant gegevens (indien van toepassing)

De rubriek Merchant gegevens wordt getoond als:
l

de merchant van het contract is gekoppeld aan een holding;

l

er op acquirer niveau is vastgelegd dat één of meer Externe Klantnummers op merchant niveau wordt geregistreerd;

l

de merchant is geregistreerd als Payment Facilitator

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Holding ID

CIM toont dit veld alleen als er een holding is vastgelegd voor de merchant.

Holding naam

CIM toont dit veld alleen als er een holding is vastgelegd voor de merchant.

BTW nummer/
Kamer van Koophandel/
BSN nummer/
Brancheorganisatie nummer

De volgende velden toont CIM alleen als er op acquirer niveau is vastgelegd dat één
of meer van de volgende Externe Klantnummers op contract niveau worden
geregistreerd:
Kamer van Koophandel
BTW nummer
l
BSN nummer
l
Brancheorganisatie nummer
Het vastleggen van een Extern klantnummer is optioneel.
l
l

Als u per merchant de details van een Extern Klantnummer wilt invullen, dan moet op
acquirer-niveau zijn vastgelegd dat het externe klantnummer in de rubriek Merchant
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Veld

Omschrijving
gegevens wordt geregistreerd.
De ingevoerde details zijn in dit geval van toepassing op alle contracten met hetzelfde
Merchant ID. Voert u (nog) een contract op met hetzelfde Merchant ID, dan vult CIM
de velden met de externe klantnummers die van toepassing zijn, met de reeds eerder
vastgelegde waarden. Wijzigt u de details, dan wijzigen ze in alle contracten met hetzelfde Merchant ID.

MC Payment Facilitator ID

CIM toont dit veld alleen als er bij de merchantgegevens is aangegeven dat een
Payment Facilitator ID van toepassing is en een Mastercard Payment Facilitator ID is
ingevuld. U ziet dan het ingevoerde ID.

Visa Payment Facilitator ID

CIM toont dit veld alleen als er bij de merchantgegevens is aangegeven dat een
Payment Facilitator ID van toepassing is en een Visa Payment Facilitator ID is
ingevuld. U ziet dan het ingevoerde ID.

3.2.4

Rubriek Contract gegevens

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Naam

De naam van het contract. Door dit (optioneel) veld te gebruiken, is het mogelijk om
duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende contracten van dezelfde merchant.

MCC

De MCC (Merchant Category Code). Deze MCC geldt voor alle betaalproducten van
het contract.

Hoog risico Merchant

Hoog risico heeft betrekking op de risico classificatie van een bepaalde merchant/dienst.
Mogelijke waarden zijn Ja en Nee.

Toegang tot Merchant Portal

Voor elk contract wordt er bijgehouden of toegang tot de merchant portal is toegestaan.

Afschrift frequentie

Als de merchant heeft toegang tot de Merchant Portal, wordt de afschrift frequentie
hier getoond.

Kamer van Koophandel/
BTW nummer/
BSN nummer/
Brancheorganisatie nummer

De volgende velden toont CIM alleen als er op acquirer niveau is vastgelegd dat één
of meer van de volgende Externe Klantnummers op contract niveau worden
geregistreerd:
Kamer van Koophandel
BTW nummer
l
BSN nummer
l
Brancheorganisatie nummer
Het vastleggen van een Extern klantnummer is optioneel.
l
l

Als u per merchant de details van een Extern Klantnummer wilt invullen, dan moet op
acquirer-niveau zijn vastgelegd dat het externe klantnummer in de rubriek Merchant
gegevens wordt geregistreerd.
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3.2.5

Rubriek Refund limieten

Deze velden worden alleen weergegeven voor contracten als de gedelegeerde service 'Refund+' wordt afgenomen. U
kunt hier de limieten zien die zijn vastgesteld voor het contract.
Refund + limieten zijn alleen van toepassing op de debit betaalproducten van een contract en niet op de overige
(credit) betaalproducten.

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Max refund bedrag per refund

Het maximum bedrag dat de merchant kan crediteren per transactie.

Max refund bedrag per dag per locatie

Het maximum bedrag dat de merchant kan crediteren per verkooppunt (locatie) per
dag.

Max aantal refunds per dag per locatie

Het maximum aantal toegestane refunds per dag per verkooppunt (locatie).

3.2.6

Rubriek Status

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Actief sinds

Bij het opvoeren van een nieuw contract in CIM is dit de opvoerdatum.

Status

Het status-veld geeft de status van het contract aan, actief, geblokkeerd of beëindigd.

3.2.7

Rubriek Cluster indeling

Een contract van een merchant kan onderdeel uitmaken van een groep (Clustertype), bijvoorbeeld een winkelformule of
een regio. Bij elke groep hoort een cluster, dit kunt u zien als specificatie van het clustertype. Het clustertype en de
cluster vormen samen de clusteromschrijving.
Een cluster is dus een verzameling van door de acquirer georganiseerde merchants.

In onderstaande tabel vindt u enkele voorbeelden:
Clustertype

Cluster

Winkelformule

Albert Heijn

Regio

Amsterdam

Het gebruik van een clusterindeling is niet verplicht.
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3.2.8

Rubriek Valuta gegevens

CIM ondersteunt multi-currency conversion.
Een merchant die gebruik maakt van multi-currency conversion kan één of meer valuta's accepteren voor POS en/of
eCommerce transacties. De valuta van de uitbetaling kan overeenkomen met of afwijken van de valuta van de
transactie, afhankelijk van de afspraken met de acquirer.
In de rubriek Valuta gegevens ziet u de verschillende combinaties van transactievaluta en uitbetalingsvaluta die zijn
vastgelegd in het contract.
Elk contract in CIM bevat een of meer multi-currency combinaties, bestaande uit de transactievaluta en de
uitbetalingsvaluta. Bij het opvoeren en wijzigen van een contract kunt u een of meer valuta combinaties selecteren. De
beschikbare combinaties worden door de acquirer bepaald. Standaard wordt één valuta combinatie opgevoerd.

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Transactievaluta

De valuta of valuta's die aangeboden wordt/worden aan pashouders op de betaalautomaten van het contract.

Uitbetalingsvaluta

De valuta die wordt gebruikt voor het uitbetalen van de transacties aan de merchant.

Lokale uitbetalingsvaluta

De valuta die wordt gebruikt voor het betalen van opslagkosten en tarieven die niet
gerelateerd zijn aan de transacties. U kunt de lokale uitbetalingsvaluta selecteren bij
het opvoeren of wijzigen van een contract. Per contract kunt u één lokale uitbetalingsvaluta instellen. U kunt een keuze maken uit de uitbetalingsvaluta van de
merchant.

3.2.9

Rubriek Merchant settlement en tarieven

U ziet hier de details van het vastgelegde betaalsjabloon en de eventuele tariefprofielen.
Deze rubriek is alleen zichtbaar als u Worldline gebruikt als back-office processor.

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Betaalsjabloon

Het betaalsjabloon bepaalt welke balans(en) er op een contract van toepassing zijn
en de financiële activiteiten (kaarthouder transacties, transactiekosten,
servicekosten) die op elke balans worden geboekt. Neemt u uw back-office
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Veld

Omschrijving
processing via Worldline af dan bent u verplicht om een betaalsjabloon te selecteren
bij het toevoegen van een contract in CIM.
Als het betaalsjabloon 'Gross0' is geselecteerd voor een contract, is het niet
mogelijk om servicekosten- of transactiekosten tariefprofielen te koppelen aan
het contract.

Servicekosten tariefprofielen

Als u gebruik maakt van de service Merchant Billing on behalf of the acquirer of de
service Acquirer billing file, kan er een servicekosten tariefprofiel worden gekoppeld
aan het contract.
Service kosten zijn vaste kosten zoals abonnementskosten en opslagkosten die
ingehouden of gefactureerd kunnen worden. Servicekosten worden vastgelegd in
een servicekosten tariefprofiel.
Als multi-currency conversion van toepassing is, is de valuta van het servicekosten
tariefprofiel dezelfde als de lokale uitbetalingsvaluta van het contract.

Details knop

Afhankelijk van uw rechten, kunt u het aan een contract gekoppelde servicekosten
tariefprofiel raadplegen en wijzigen. Als u geen leesrechten heeft wordt de knop
Details niet getoond.
Klikt u op Details, dan toont CIM het Raadplegen servicekosten tariefprofiel scherm.
Vanuit hier kunt u het tariefprofiel wijzigen.
U kunt servicekosten tariefprofielen ook opvoeren, wijzigen en raadplegen via de
Servicekosten tariefprofiel optie.
Uitleg over de service kosten types en het invoeren, wijzigen en raadplegen van
servicekosten tariefprofielen vindt u in het hoofdstuk Servicekosten en servicekosten
tariefprofielen.

Transactiekosten tariefprofielen

Regelt Worldline uw Merchant Billing, kunnen er één of meer transactiekosten
tariefprofielen worden gekoppeld aan het contract.
Transactiekosten zijn de kosten die per transactie door de acquirer aan de merchant
worden doorbelast om de transactiekosten van de acquirer te dekken.
Transactiekosten kunnen worden ingehouden van het aan de merchant uit te betalen
transactiebedrag of kunnen apart bij de merchant worden geïncasseerd.
Als multi-currency conversion van toepassing is, kunnen er meerdere tariefprofielen
worden getoond; één per uitbetalingsvaluta's van het contract.
Voor meer informatie over transactiekosten en transactiekosten tariefprofielen,
Transactiekosten en transactiekosten tariefprofielen.

Details knop

Afhankelijk van uw rechten, kunt u het aan een contract gekoppelde transactiekosten
tariefprofiel raadplegen en wijzigen. Als u geen leesrechten heeft wordt de knop
Details niet getoond.
Klikt u op Details, dan toont CIM het Raadplegen transactiekosten tariefprofiel
scherm. Vanuit hier kunt u het tariefprofiel wijzigen.
U kunt transactiekosten tariefprofielen ook opvoeren, wijzigen en raadplegen via de
Transactiekosten tariefprofiel optie.
Uitleg over de transactie types en het opvoeren, wijzigen en raadplegen van
transactiekosten tariefprofielen vindt u in het hoofdstuk Transactiekosten en
transactiekosten tariefprofielen.
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3.2.10

Rubriek Balans 1, 2 en 3

Balansen worden alleen getoond als u uw back-office processing via Worldline afneemt.
De balansen die op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het betaalsjabloon dat is vastgelegd in de rubriek
Merchant settlement en tarieven op contractniveau. Het betaalsjabloon definieert op welke balans de eventuele
transactiekosten, opslagen en servicekosten worden geboekt.
Er kunnen maximaal 3 balansen op een contract getoond worden.
De betaalgegevens die u invoert worden gebruikt voor het uitbetalen van de transacties aan de merchant en eventueel
ook voor het verrekenen van de transactiekosten, opslagen en/of servicekosten die vastgelegd zijn in de aan het
contract gekoppeld servicekostentariefprofiel en transactiekosten tariefprofiel(en).
Als de merchant meerdere valuta's accepteert kan het zijn dat er in meerdere valuta's wordt uitbetaald. Er wordt per
uitbetalingsvaluta een aparte bankrekening vastgelegd. U vult de BIC/IBAN gegevens in voor elke uitbetalingsvaluta. In
bovenstaand voorbeeld wordt de merchant alleen in euro's uitbetaald.
De volgende gegevens worden per balans getoond.
Veld

Omschrijving

Comprimeringsniveau

Het niveau waarop transacties worden samengevoegd en uitbetaald. Dit kan zijn
Contract-, Locatie- of Betaalautomaatniveau. Zie ook Comprimeringsmogelijkheden.
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer
niveau.

BIC/IBAN

De rekeninggegevens die worden gebruikt voor de uitbetaling aan de merchant. De BIC
en IBAN zijn gelijk voor alle betaalproducten van het contract.
Als de merchant gebruik maakt van multi-currency conversie, ziet u in Balans 1 per
uitbetalingsvaluta de BIC/IBAN gegevens.

MRR (Merchant reconciliatie referentie)

Neemt u uw back-office processing via Worldline af dan geldt het volgende: De MRR
(Merchant Reconciliation Reference) is een voor de merchant herkenbare waarde die
wordt getoond bij de uitbetaling. Dit veld is optioneel.

Uitbetalingsaggregatie

Dit veld wordt alleen op Balans 1 getoond. Er wordt hier aangegeven of de merchant
voor ieder betaalproduct apart wordt uitbetaald (Uitbetaling per betaalproduct) of dat er
één getotaliseerde betaling plaatsvindt voor alle betaalproducten in het contract (Getotaliseerde uitbetaling). Als er is gekozen voor uitbetaling per betaalproduct, kunnen de
elementen Uitbetalingsfrequentie en Periode van betalingsuitstel per betaalproduct
andere waarden hebben.
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Veld

Omschrijving

Uitbetalingsdrempel

CIM biedt de mogelijkheid om een uitbetalingsdrempel in te stellen. Dit is het bedrag dat
wordt gereserveerd om mogelijk betwiste kosten, terugboekingen en dergelijke te
dekken.
CIM toont het veld alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
l
l
l
l

Uitbetalingsfrequentie

Op acquirerniveau moet de optie Uitbetalingsdrempel actief zijn.
Het geselecteerde betaalsjabloon mag niet Gross0 zijn.
Het comprimeringsniveau moet Contract zijn.
Het veld Uitbetalingsaggregatie moet op Getotaliseerde uitbetaling staan.

De uitbetalingsfrequentie kan dagelijks, wekelijks, twee keer per maand, maandelijks,
per boekingsperiode, per externe batch of samengevoegde batches.
l

l

l

Bij de optie Wekelijks, toont CIM ook de dag van de week waarop de uitbetaling
plaatsvindt.
Bij de optie Maandelijks, vermeldt CIM ook het nummer van de dag van de maand
waarop de uitbetaling plaatsvindt. Komt dit dagnummer in een bepaalde maand niet
voor (bijvoorbeeld dag 31) dan is de uitbetaling op de laatste dag van de maand.
Bij de optie Merchant automatische afsluiting kunt u de dagelijkse afsluitingstijd voor
de uitbetaling aan de merchant instellen.
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer
niveau.

Periode van betalingsuitstel

Dit veld wordt alleen op Balans 1 getoond. De periode van betalingsuitstel (in dagen).
De betaling aan de merchant vindt pas plaats na deze periode. Dit kunt gebruikt worden
bij merchants waar het risico van Chargebacks in eerste instantie hoog is, maar na
verloop van tijd afneemt. U kunt hierdoor het risico verminderen dat de schade voor uw
rekening komt als bijvoorbeeld de merchant failliet gaat.
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer
niveau.

3.2.11

Rubriek Betaalproduct(en) en Betaalproduct details

1. CIM toont in de rubriek Betaalproduct(en) de namen van de aan het contract toegevoegde betaalproducten.
2. Klikt u op de knop Toon of verberg details, dan ziet u in de rubriek Betaalproduct details ... de details van elk van
deze betaalproducten. U klikt op dezelfde knop om de details weer te verbergen.
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Aan een betaalproduct kunnen diverse parameters worden toegekend. Deze parameters ziet u ook onder de
betaalproductdetails. De toe te kennen parameters zijn afhankelijk van het type betaalproduct. Voor meer informatie, zie
paragraaf Betaalproduct parameters.

3.2.12

Rubriek Adresgegevens

CIM biedt de mogelijkheid om adresgegevens vast te leggen:
l

Merchant vestigingsadres voor contract;

l

Merchant postadres voor contract;

l

Merchant factuuradres voor contract;
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De volgende afbeelding toont een voorbeeld van de diverse rubrieken voor adresgegevens:

1. U ziet hier onder andere de adresgegevens van de vestiging, de gegevens van de contactpersoon en de
communicatievoorkeur.
2. Neemt u uw back-office processing via Worldline af dan geldt het volgende: Het is verplicht om een postadres of een
vestigingsadres vast te leggen.
3. Als BTW ondersteuning is ingesteld op acquirerniveau is het vastleggen van een factuuradres verplicht, inclusief de
contactpersoon gegevens. In alle andere gevallen, is het invullen van een factuuradres optioneel.

3.3

Raadplegen verkooppuntgegevens

Het raadplegen van een verkooppunt bestaat uit twee stappen:
l

Stap 1: Zoeken verkooppunt;

l

Stap 2: Raadplegen verkooppunt.

3.3.1

Zoeken verkooppunt

U kunt het gewenste verkooppunt opzoeken door:
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l

In het hoofdmenu Merchant, Verkooppunt te selecteren.

l

In het Raadplegen Contract scherm de optie Verkooppunten te selecteren.

1. U vult hier een zoekopdracht in. Als u het verkooppunt via het Raadplegen contract scherm zoekt is het Contract ID
al ingevuld.
2. Het zoekresultaat toont de verkooppunten van het betreffende contract. De kolom Status geeft aan of de
verkooppunten nog actief zijn.
3. Klik op het gewenste verkooppunt om de gegevens te raadplegen.

3.3.2

Raadplegen verkooppunt

De volgende afbeelding toont de schermindeling van een verkooppunt.

Het kan zijn dat niet alle informatie zichtbaar is op het scherm. Door in de menubalk bovenin het scherm op 'Selecteer
verwijzing' te klikken en een rubriek te selecteren, kunt u rechtstreeks naar de geselecteerde rubriek navigeren.
1. Het raadplegen van een verkooppunt bestaat uit twee stappen. De titel van het scherm geeft de actieve stap aan.
2. De linkerkant van het scherm geeft de actieve stap met een groene kleur aan.
3. Deze balk toont knoppen met mogelijke acties. Tevens vindt u hier eventuele (systeem)meldingen. Deze balk is niet
meer zichtbaar als u naar beneden bladert. Om gebruik te maken van de actieknoppen, bladert u weer naar boven.
4. Niet alle gegevens zijn zichtbaar. U bladert met de schuifbalk naar de overige gegevens van het geopend contract.
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3.4

Details POS verkooppunt

De volgende afbeelding toont de details van een POS verkooppunt.

In de onderstaande paragrafen vindt u globale informatie over de diverse rubrieken.

3.4.1

Rubrieken van het verkooppunt

De verkooppuntgegevens zijn ingedeeld in een aantal rubrieken:
l

Verkooppunt identificatie;

l

Verkooppuntgegevens;

l

Status;

l

Status contract;

l

Refund limieten;

l

Balans(en);

l

Betaalproduct(en);

l

Betaalproduct details, afhankelijk van de betaalproducten die zijn vastgelegd op het contract;

l

Adresgegevens;
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3.4.2

Rubriek Verkooppunt identificatie

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Acquirer

De naam van de acquirer.

Kanaal

Dit veld geeft aan of het een POS (Point of Sale) verkooppunt of een eCommerce verkooppunt (voor het betalen via een website) betreft.

Merchant ID

Dit kan een door de acquirer gegenereerd nummer zijn.
Bij migratie is dit het klantnummer van het systeem vóór CIM (CBS).

Merchant naam

De naam van de merchant.

Sub-Merchant ID

Dit veld is alleen zichtbaar als een Payment Facilitator ID is ingevuld op contractniveau.

Contract ID

Het contract ID is een uniek nummer per acquirer.

Verkooppunt nummer

Het verkoop nummer moet binnen het contract uniek zijn.

Card Acceptor ID

Een uniek id ter identificatie van een verkooppunt. De Card Schemes (Mastercard en
Visa) stellen in hun regelgeving een unieke identificatie van het verkooppunt verplicht.
Het Card Acceptor ID moet uniek zijn. Heeft de acquirer geen eigen licentie, dan moet
het ID uniek zijn binnen de groep. Voor POS heeft de acquirer nog de keuze om gebruik
te maken van het Card Acceptor ID. Kiest hij er niet voor, dan wordt het veld automatisch gevuld met het Merchant ID.

3.4.3

Rubriek Verkooppunt gegevens

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Verkooppunt naam

De naam van het verkooppunt.

MCC

De Merchant Category Code van het verkooppunt.

Terminal domein

Het terminal domein van de acquirer.
Een terminal domein is een groep van acquirers, merchants, automaatleveranciers en
betaalautomaten die gebruik maken van een gemeenschappelijk protocol.

Transactie referentie

Is de waarde van dit veld 'Ja' dan kan een merchant een eigen referentie invoeren op de
betaalautomaten van dit verkooppunt. Deze referentie is dan ook zichtbaar op het
afschrift van de kaarthouder. De merchant kan met behulp van deze referentie de
transactie opzoeken in de merchant portal.
Deze referentie is alleen van toepassing op betaalautomaten die gebruik maken
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Veld

Omschrijving
van het C-TAP/IFSF domain. Het veld is nog niet zichtbaar in de huidige
CIM release. In overleg met de acquirers zal worden besloten wanneer deze functionaliteit wordt aangezet.

3.4.4

Rubriek Status

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Actief sinds

Bij het opvoeren van een nieuw verkooppunt in CIM is dit de opvoerdatum.

Status

Het status veld geeft de status van het verkooppunt aan, actief, geblokkeerd of beëindigd.

Status contract

Het status veld geeft de status van het contract aan, actief, geblokkeerd of beëindigd.

3.4.5

Rubriek Status contract

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Actief sinds

De opvoerdatum van het contract.

Status contract

Het status veld geeft de status van het contract aan, actief, geblokkeerd of beëindigd.

3.4.6

Rubriek Refund limieten

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Max refund bedrag per refund

Het maximale bedrag dat de merchant terug kan storten voor één transactie op dit verkooppunt.

Max refund bedrag per dag per locatie

Het maximale totale bedrag dat de merchant terug kan storten voor alle transacties op
dit verkooppunt (locatie) per dag.

Max aantal refunds per dag per locatie

Het maximale aantal toegestane refunds per dag voor dit verkooppunt (locatie)

3.4.7

Overige rubrieken

Voor details van de overige rubrieken, zie Rubrieken van het contract.

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 47 van 285

3.5

Details eCommerce verkooppunt

De volgende afbeelding toont de details van een eCommerce verkooppunt.

In de onderstaande paragrafen vindt u globale informatie over de diverse rubrieken.

3.5.1

Rubrieken van het verkooppunt

De verkooppuntgegevens zijn ingedeeld in een aantal rubrieken:
l

Verkooppunt identificatie;

l

Verkooppuntgegevens;

l

Status;

l

Status contract;

l

Balans(en);

l

Betaalproduct(en);

l

Adresgegevens;
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3.5.2

Rubriek Verkooppunt identificatie

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Acquirer

De naam van de acquirer.

Kanaal

Dit veld geeft aan of het een POS (Point of Sale) verkooppunt of een eCommerce verkooppunt (voor het betalen via een website) betreft.

Merchant ID

Dit kan een door de acquirer gegenereerd nummer zijn.
Bij migratie is dit het klantnummer van het systeem vóór CIM (CBS).

Merchant naam

De naam van de merchant.

Sub-Merchant ID

Dit veld is alleen zichtbaar als een Payment Facilitator ID is ingevuld op contractniveau.

Contract ID

Het contract ID is een uniek nummer per acquirer.

Verkooppunt nummer

Het verkoop nummer moet binnen het contract uniek zijn.

Card Acceptor ID

Een uniek id ter identificatie van een verkooppunt. De Card Schemes (Mastercard en
Visa) stellen in hun regelgeving een unieke identificatie van het verkooppunt verplicht.
Het Card Acceptor ID moet uniek zijn. Heeft de acquirer geen eigen licentie, dan moet
het ID uniek zijn binnen de groep. Voor eCommerce is een acquirer verplicht gebruik te
maken van het Card Acceptor ID.

3.5.3

Rubriek Verkooppunt gegevens

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Verkooppunt naam

De naam van het verkooppunt.

MCC

De Merchant Category Code van het verkooppunt.

Website

Het adres van de website van de merchant.

3.5.4

Rubriek Status

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 49 van 285

Veld

Omschrijving

Actief sinds

Bij het opvoeren van een nieuw verkooppunt in CIM is dit de opvoerdatum.

Status

Het status veld geeft de status van het verkooppunt aan, actief, geblokkeerd of beëindigd.

Status contract

Het status veld geeft de status van het contract aan, actief, geblokkeerd of beëindigd.

3.5.5

Rubriek Status contract

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Actief sinds

De opvoerdatum van het contract.

Status contract

Het status veld geeft de status van het contract aan, actief, geblokkeerd of beëindigd.

3.5.6

Overige rubrieken

Voor details van de overige rubrieken, zie Rubrieken van het contract.

3.6

Raadplegen automaat op verkooppunt gegevens

Het raadplegen van een betaalautomaat bestaat uit twee stappen:
l

Stap 1: Zoeken koppeling automaat op verkooppunt ;

l

Stap 2: Raadplegen automaat.

3.6.1

Zoeken automaat op verkooppunt

U controleert eerst of de betaalautomaat aan een verkooppunt gekoppeld staat.
U kunt kiezen uit een van de onderstaande zoekmogelijkheden:
l

kies in het hoofdmenu voor Merchant, Automaat op verkooppunt

l

klik in het Raadplegen contract scherm op Automaten

l

klik in het Raadplegen verkooppunt scherm op Automaten
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1. U vult hier een zoekopdracht in. In dit voorbeeld is het automaatnummer ingevuld. Vervolgens klikt u op de knop
Zoeken of klikt u op de toets Enter.
2. Het zoekresultaat toont de betreffende automaatkoppeling. Als de automaat niet gekoppeld staat aan een
verkooppunt toont CIM hier de melding dat er geen koppelingen zijn gevonden. Het veld Status geeft aan of de
koppeling nog actief is.

3.7

Details automaat op verkooppunt

De volgende afbeelding toont de gegevens van een automaat op verkooppunt.

Het kan zijn dat niet alle informatie zichtbaar is op het scherm. Door in de menubalk bovenin het scherm op 'Selecteer
verwijzing' te klikken en een rubriek te selecteren, kunt u rechtstreeks naar de geselecteerde rubriek navigeren.
1. Het raadplegen van een automaat op verkooppunt bestaat uit twee stappen. De titel van het scherm geeft de
actieve stap aan.
2. De linkerkant van het scherm geeft de actieve stap met een groene kleur aan.
3. Deze balk toont knoppen met mogelijke acties. Tevens vindt u hier eventuele (systeem)meldingen. Deze balk is niet
meer zichtbaar als u naar beneden bladert. Om gebruik te maken van de actieknoppen, bladert u weer naar boven.
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3.7.1

Rubrieken van de automaat op verkooppunt

De automaat op verkooppuntgegevens zijn ingedeeld in een aantal rubrieken:
l

Automaat op verkooppunt identificatie;

l

Adresgegevens;

l

Automaat op verkooppuntgegevens;

l

Status;

l

Balansen;

l

Betaalproduct(en);

l

Betaalproduct details, afhankelijk van de betaalproducten die zijn vastgelegd op het contract;

3.7.2

Rubriek Automaat op verkooppunt identificatie

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Acquirer

De naam van de acquirer.

Merchant ID

Dit kan een door de acquirer gegenereerd nummer zijn.
Bij migratie is dit het klantnummer van het systeem vóór CIM (CBS).

Merchant naam

De naam van de merchant.

Contract ID

Het contract ID is een uniek nummer per acquirer.

Verkooppunt nummer

Het verkoop nummer moet binnen het contract uniek zijn.

Verkooppunt naam

De naam van het verkooppunt.

Terminal domain

Het terminal domein van de acquirer.
Een terminal domein is een groep van acquirers, merchants, automaatleveranciers en
betaalautomaten die gebruik maken van een gemeenschappelijk protocol.

Automaatnummer

Het automaatnummer.

Card Acceptor ID

Een uniek id ter identificatie van een verkooppunt. De Card Schemes (Mastercard en
Visa) stellen in hun regelgeving een unieke identificatie van het verkooppunt verplicht.
Het Card Acceptor ID moet uniek zijn. Heeft de acquirer geen eigen licentie, dan moet
het ID uniek zijn binnen de groep. Voor eCommerce is een acquirer verplicht gebruik te
maken van het Card Acceptor ID. Voor POS heeft de acquirer nog de keuze om gebruik
te maken van het Card Acceptor ID. Kiest hij er niet voor, dan wordt het veld automatisch
gevuld met het Merchant ID.
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3.7.3

Rubriek Automaat op verkooppunt gegevens

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

MCC

De Merchant Category Code van de automaat.

Naam op afschrift

De naam die op het afschrift wordt getoond.

Transactie referentie

Als de waarde van dit veld is 'Ja' dan kan een merchant een eigen referentie invoeren op
de betaalautomaat. Deze referentie wordt dan ook zichtbaar op het afschrift van de
kaarthouder. De merchant kan met behulp van deze referentie de transactie opzoeken in
de merchant portal.
Deze referentie is alleen van toepassing op betaalautomaten die gebruik maken van
het C-TAP/IFSF domain. Het veld is nog niet zichtbaar in de huidige CIM release. In
overleg met de acquirers zal worden besloten wanneer deze functionaliteit wordt
aangezet.

3.7.4

Rubriek Status

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Actief sinds

Bij het opvoeren van een betaalautomaat in CIM is dit de opvoerdatum.

Status

Het status veld geeft de status van de betaalautomaat aan, actief, geblokkeerd of beëindigd.

Status contract

Het status veld geeft de status van het contract aan, actief, geblokkeerd of beëindigd.

3.7.5

Overige rubrieken

Voor details van de overige rubrieken, zie Rubrieken van het contract.

3.8

Raadplegen automaat details

Klik op de knop Automaat details in het Raadplegen automaat op verkooppunt scherm om de specifieke details van de
betaalautomaat te raadplegen. CIM toont het volgende scherm:
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Het kan even duren voordat het scherm verschijnt (de informatie wordt gehaald uit andere systemen).
De knop 'Betaalautomaat details' is alleen zichtbaar als u geautoriseerd bent om de details van de automaat te
bekijken.
1. De rubriek Automaat toont de specifieke gegevens van de betaalautomaat (zie onderstaande tabel voor meer
informatie).
Veld

Omschrijving

Certificatiecode

De code die de certificatie van de automaat aangeeft

Protocol

Mogelijke waarden van dit veld zijn op dit moment: C-TAP en IFSF

Netwerktype

Gebruikt netwerk

Bemand

Geeft aan of de betaalautomaat werkt met menselijke interventie.

Status automaat

Geeft aan of de betaalautomaat actief of geblokkeerd is

2. De rubrieken Betaalproduct details tonen details van de niet beëindigde betaalproducten van het aan de automaat
gekoppelde contract met een aantal parameters. In het veld Laatste transactie geeft CIM een indicatie van wanneer
de laatste transactie plaatsvond.
U klikt op de knop Terug om terug te keren naar het hoofdscherm van Raadplegen automaat op verkooppunt.

3.9

Betaalproduct parameters

Zowel op contract-, (POS) verkooppunt- en automaatniveau kunnen er betaalproductgegevens worden vastgelegd en
gewijzigd.
Er kunnen aan een betaalproduct diverse parameters worden toegekend. De toe te kennen parameters zijn afhankelijk
van het type betaalproduct.
Deze parameters zijn niet van toepassing op eCommerce verkooppunten.
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In de onderstaande paragrafen vindt u een overzicht van de mogelijke velden voor de afzonderlijke betaalproducten.
Voor elk type betaalproduct zijn alle parameters zichtbaar. De parameters die niet van toepassing zijn op het
betaalproduct zijn niet gevuld.

3.9.1

Details internationale betaalproducten Maestro/V Pay (POS)

De volgende afbeelding toont de parameters die van toepassing kunnen zijn op de debit betaalproducten Maestro en V
Pay. In de tabel verderop in deze paragraaf vindt u een omschrijving van de velden die voor de betaalproducten van
toepassing kunnen zijn.

1. Deze velden worden op Balans 1 vastgesteld. Als er per betaalproduct wordt uitbetaald kunt u de
Uitbetalingsfrequentie en Periode van betalingsuitstel op betaalproductniveau overschrijven.
2. Deze velden tonen de parameters voor contactloos betalen. Zie paragraaf Contactloos betalen.

3.9.2

Details internationale betaalproducten Mastercard/Visa (POS)

De volgende afbeelding toont de parameters die van toepassing kunnen zijn op de credit betaalproducten Mastercard en
Visa. In de tabel verderop in deze paragraaf vindt u een omschrijving van de velden die voor de betaalproducten van
toepassing kunnen zijn.
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1. Deze velden worden op Balans 1 vastgesteld. Als er per betaalproduct wordt uitbetaald kunt u de
Uitbetalingsfrequentie en Periode van betalingsuitstel op betaalproductniveau overschrijven.
2. U ziet hier of Sales Slips zijn toegestaan of niet. Dit veld wordt alleen getoond als u Sales Slips ondersteunt.
3. Deze velden tonen de parameters voor contactloos betalen. Zie paragraaf Contactloos betalen.

3.9.3

Parameters internationale betaalproducten

De volgende tabel toont de parameters die van toepassing zijn op internationale betaalproducten voor POS.
Veld

Omschrijving

Sales slips toegestaan

Dit veld wordt alleen getoond als u Sales Slips ondersteunt en het een credit
betaalproduct betreft. Als deze optie op Ja staat, wordt er een imprinterplaatje gegenereerd voor ieder POS verkooppunt onder het contract.

Toegestane services

Dit veld geeft aan welke transacties zijn toegestaan op betaalautomaten. Dit
veld kan meerdere waarden bevatten.

Handmatige invoer processing opties

Alleen van toepassing op credit betaalproducten. Credit Card Plus (CCP)
waarden. Als het veld Card Entry Modes als mogelijke waarde Handmatige
Invoer is toegekend, geeft u hier aan hoe de transactie verwerkt moet worden. Dit veld kan meerdere waarden bevatten.

Offline handmatige invoer toegestaan

Alleen van toepassing op credit betaalproducten. De waarde Nee geeft aan
dat handmatig intoetsen van kaartgegevens en vervaldatum bij een automaat
die offline werkt niet is toegestaan. Heeft dit veld de waarde Ja, dan is handmatige invoer wel toegestaan.

Processing opties magneetstrip transacties

Alleen van toepassing op credit betaalproducten. Dit veld geeft aan welke
controles uitgevoerd moeten worden als de kaartgegevens uit een magneetstrip of icc (chip) worden gelezen.

Offline floor limit magneetstrip

Alleen van toepassing op credit betaalproducten. Geeft aan wat het transactiebedrag is dat geldt als floorlimit voor magneetstrip transacties. Boven de
floorlimit zijn geen offline transacties op een betaalautomaat toegestaan.
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Veld

Omschrijving

Offline floor limit ICC

Alleen van toepassing op credit betaalproducten. Het transactiebedrag dat
geldt als floorlimit voor ICC (chip) transacties. Boven de floorlimit zijn geen
offline transacties op een betaalautomaat toegestaan.

Offline maximum fooi percentage

Alleen van toepassing op credit betaalproducten. Het maximaal toegestane
percentage dat als fooi gebruikt mag worden op de betaalautomaat

Card entry modes

Dit veld geeft aan op welke manieren de kaartgegevens op een betaalautomaat ingevoerd mogen worden. Dit veld kan meerdere waarden bevatten.

Toegestane services contactloos

Dit veld geeft aan welke transacties zijn toegestaan op betaalautomaten voor
contactloos betalen. Dit veld kan meerdere waarden bevatten.

Transactie limiet contactloos

Het maximale bedrag per transactie dat contactloos betaald mag worden.

Offline floor limit contactloos

Het transactiebedrag dat geldt als floorlimit voor offline contactloos transacties. Boven de floorlimit zijn geen offline transacties op een betaalautomaat
toegestaan.

Kaarthouder verificatie limiet

Het transactiebedrag dat geldt als limiet voor contactloos transacties zonder
kaarthouder verificatie. Boven deze limiet moet de kaarthouder zijn of haar
pincode intoetsen.

Transactiebon limiet

Het maximum transactiebedrag waarvoor geen transactiebon afgedrukt hoeft
te worden. Elk transactiebedrag daarboven moet wel door een bon verantwoord worden.

No CVM toegestaan

De waarde Ja geeft aan dat de merchant gebruik kan maken van de No CVM
functionaliteit en de bijbehorende limiet voor betaalautomaten. Heeft dit veld
de waarde Nee dan is No CVM niet toegestaan.
De standaard waarde wordt bepaald door de MCC. Als er geen waarde
geselecteerd is, ziet u de beschrijving (Volgens hiërarchie) naast de waarde
staan.
Voor meer informatie, zie paragraaf No CVM toegestaan parameter in
hoofdstuk 4.

No CVM limiet

Het maximum bedrag van de transactie zonder kaarthouder verificatie. De
No CVM limiet heeft een vaste waarde per MCC/betaalproduct combinatie. U
kunt de limiet niet aanpassen.

Maximum cash back bedrag

Het maximale bedrag van een cash back. De default waarde staat op '0'.

Offline Backup Mode toegestaan

Dit is een back-up mode voor als de terminal tijdelijk niet online kan gaan.
Als Offline Backup Mode toegestaan op Ja staat en er tijdelijk geen online
verbinding is, kan de merchant kiezen om offline transacties te laten
goedkeuren door de betaalautomaat.
Het maximale toegestane transactiebedrag in Offline Backup Mode wordt
vastgesteld in het veld MAT maximum transactiebedrag.

MAT maximum transactiebedrag

Merchant Approved Transactions (MAT) maximum transactiebedrag. Dit is
het maximale toegestane transactiebedrag voor een betaalautomaat in
Offline Backup Mode.
Dit veld is alleen van toepassing als Offline Backup Mode is toegestaan.
Als de betaalautomaat offline is en het transactiebedrag is groter dan het
ingestelde bedrag in het veld MAT maximum transactiebedrag dan wordt de
transactie afgekeurd.

Rejected product types

Dit veld geeft aan welke productsoorten worden geweigerd bij acceptatie van
de betaalproducten Mastercard en Visa voor kaarten die uitgegeven zijn in
EU landen.
Er zijn vier productsoorten:

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 57 van 285

Veld

Omschrijving
EEA Debit
EEA Credit
l
EEA Commercial
l
EEA Pre-paid
Productensoorten die zijn toegestaan worden niet getoond.
l
l

Als alle productsoorten zijn toegestaan wordt het veld niet getoond.
Voor kaarten uitgegeven buiten de EU, worden alle productsoorten altijd
geaccepteerd.
Deze parameters zijn niet van toepassing op Debit betaalproducten.
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3.10

Procedures

Raadplegen contract
1. Kies uit één van onderstaande mogelijkheden:
l Kies in het menu voor Merchant, Contract
l

Kies in het menu voor Merchant, Verifiëren mutaties

2. Typ in de betreffende velden een of meerdere zoeksleutels
3. Klik op de knop Zoeken
4. Klik in het zoekresultaat op het gewenste contract

Raadplegen verkooppunt
1. Kies uit één van onderstaande mogelijkheden:
l Kies in het menu voor Merchant, Verkooppunt
l

Kies in het Raadplegen contract scherm voor Verkooppunten

l

Kies in het menu voor Merchant, Verifiëren mutaties

2. Typ in de betreffende velden een of meerdere zoeksleutels
3. Klik op de knop Zoeken
4. Klik in het zoekresultaat op het gewenste verkooppunt

Raadplegen automaat op verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Automaat op verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het zoekresultaat op de gewenste automaat
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4

Contract opvoeren

In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die nodig zijn om een nieuw contract op te voeren in CIM.
l

U voert de gegevens van het contract in en laat dit verifiëren door een tweede gebruiker.

l

Daarna voert u de gegevens van de verkooppunten die bij het contract horen op. Deze gegevens moeten alleen
geverifieerd worden als de BIC/IBAN gegevens op verkooppuntniveau zijn aangepast.

l

Tot slot voor POS verkooppunten, legt u de koppelingen tussen de betaalautomaten en de verkooppunten vast.
Verificatie van de koppelingsgegevens is alleen nodig als er BIC/IBAN gegevens zijn aangepast.

4.1

Opvoeren

1. Om een contract op te voeren, kiest u in het menu voor Contract.

Het venster Zoeken contract wordt getoond.

1. Klik in de actiebalk op de knop Opvoeren om het nieuwe contract op te voeren.
2. Als u eerst wilt controleren of het contract al bestaat, kunt u een of meerdere velden invullen en op de knop Zoeken
klikken.
Zijn er contracten die voldoen aan de opgegeven zoeksleutel dan worden ze getoond in een lijst onder de
zoekopdracht. CIM controleert ook de wachtrij.
Als geen enkel contract aan de zoekopdracht voldoet, toont het zoekresultaat deze mededeling.

Het scherm Opvoeren Contract verschijnt zodra u op Opvoeren klikt.
U vult de volgende gegevens in om het contract te kunnen identificeren (verplicht):
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l

Merchant ID

l

Merchant naam

l

Contract ID
U kunt een nieuwe merchant opvoeren in CIM door de gegevens in te voeren bij het opvoeren van het eerste
contract van de merchant of door eerst de merchant op te voeren met behulp van de 'Merchant' menu optie.
Voor meer informatie hierover, zie hoofdstuk 15 'Merchant opvoeren, raadplegen en wijzigen'.
Bij het invoeren van gegevens mag geen gebruik worden gemaakt van de tekens \ en > Ook kunt u geen
gebruikmaken van de toetsencombinatie Ctrl+Alt+apostrof (een combinatie van een spatie met een accent aigu (´)).
Gebruik van een accent grave (`) (met ASCII waarde 96) is ook niet toegestaan.

1. De vervolgkeuzelijst Acquirer kan meerdere items bevatten. Alleen dan is het mogelijk een keuze te maken. In
bovenstaand voorbeeld kunt u geen keuze maken.
2. U vult hier het Merchant ID in. CIM controleert automatisch of het Merchant ID al bestaat. In dat geval, worden de
naam van de merchant en de bijbehorende clusters weergegeven. Bij een bestaand Merchant ID, toont CIM het
volgende bericht:

3. Vul de naam van de merchant in als het een nieuwe merchant betreft. De naam van een bestaande merchant kunt u
niet wijzigen.
4. Vul het Contract ID in.
Het contract ID mag maar één keer voorkomen per acquirer.
Neemt u uw back-office processing via Worldline af dan geldt het volgende: Het contract ID moet uniek zijn
binnen alle Contract ID's van acquirers die gebruik maken van deze service.
5. Klik op de knop Volgende of op de toets Enter om naar de volgende stap van het opvoeren van een contract te
gaan.

4.1.1

Controles

De volgende controles vinden plaats bij het invoeren van de contract identificatie gegevens.
l

Als u verplichte velden leeg laat en onderin het scherm op Volgende klikt, verschijnt er in kleur een melding
voorafgegaan door een uitroepteken, bijvoorbeeld:

l

Als u een contract ID invoert die al gebruikt wordt, toont CIM een foutmelding. Dit kan het geval zijn als:
l

het op te voeren Contract ID in combinatie met de acquirer al bestaat. U kunt het contract dan niet nogmaals
opvoeren.
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l

het contract reeds is beëindigd. Een beëindigd contract behoudt zijn Contract ID. Dit Contract ID kunt u niet hergebruiken.

l

er al een contract met dezelfde gegevens klaar staat in de wachtrij ter verificatie. Dit contract kan niet nogmaals
worden opgevoerd.

De controle gebeurt automatisch, u krijgt een melding indien het contract reeds voorkomt. De volgende afbeelding
toont een voorbeeld van een melding die verschijnt als u een contract probeert op te voeren dat zich in de wachtrij
verificatie bevindt:

l

Wilt u dat het Merchant ID bij een contract altijd gelijk is aan het Contract ID, dan kunt u door Worldline een extra
validatie laten toevoegen die afdwingt dat het Merchant ID gelijk is aan het Contract ID. CIM controleert dan beide
ID's en toont bij ongelijkheid een foutmelding:

l

Maakt u gebruik van een bestaand Merchant ID, dan toont CIM de volgende waarschuwing:

U kunt het contract opvoeren maar u kunt geen afwijkende gegevens invoeren.
l

Ook vindt een extra controle plaats op voorloopnullen. Het Contract ID 000247 is numeriek gelijk aan 247 en mag
niet als nieuw contract worden opgevoerd bij dezelfde acquirer. De volgende afbeelding toont een voorbeeld van
een melding die verschijnt als u een contract probeert op te voeren met voorloopnullen. In een contract ID kunt u
geen voorloopnullen gebruiken.

4.2

Gegevens vastleggen

Als de ingevoerde identificatiegegevens aan alle controles voldoen, toont CIM het volgende scherm:
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1. Deze stappen moet u doorlopen om een contract op te voeren. De groene kleur van Stap 1 geeft aan dat dit de
actieve stap is. De naam van de titel is gelijk aan de actieve stap.
2. U kunt hier de contract identificatie gegevens zien die u op het eerste scherm heeft ingevuld.
Bij het invoeren van gegevens mag geen gebruik worden gemaakt van de tekens \ en > Ook kunt u geen
gebruikmaken van de toetsencombinatie Ctrl+Alt+apostrof (een combinatie van een spatie met een accent aigu (´)).
Gebruik van een accent grave (`) (met ASCII waarde 96) is ook niet toegestaan.
In de rubrieken Proces gegevens, Contract gegevens, Refund limieten, Cluster gegevens, Valuta gegevens, Merchant
settlement en tarieven en Balans kunt u de algemene gegevens vastleggen.

4.2.1

Proces gegevens

1. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
Bij de adresgegevens kunt u uw communicatievoorkeur aangeven: e-mail, brief of fax. Voor meer informatie, zie
Adresgegevens toevoegen.
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4.2.2

Merchant gegevens

1. Als een holdingstructuur van toepassing is op de merchant, selecteert u hier de holding. Het selecteren van een
Holding is optioneel.
Voor een bestaande merchant toont CIM hier de holding die van toepassing is. Verwijdert of wijzigt u de holding dan
geldt deze mutatie voor alle contracten waar deze merchant gegevens van toepassing zijn.
2. Als er op acquirer niveau is vastgelegd dat bepaalde gegevens op merchant niveau worden geregistreerd, kunnen
de volgende Externe Klantnummers onder de rubriek Merchant gegevens worden getoond:
l

Kamer van Koophandel

l

BTW nummer

l

BSN nummer

l

Brancheorganisatie nummer

De ingevoerde details zijn in dit geval van toepassing op alle contracten met hetzelfde Merchant ID. Voert u (nog)
een contract op met hetzelfde Merchant ID, dan vult CIM de velden met de externe klantnummers die van
toepassing zijn, met de reeds eerder vastgelegde waarden. Wijzigt u de details, dan wijzigen ze in alle contracten
met hetzelfde Merchant ID.
3. U schakelt het selectievak in als u wilt aangeven dat de merchant geregistreerd staat bij Mastercard en/of Visa als
Payment Facilitator.
Als u het selectievak Payment Facilitator inschakelt, bent u verplicht om of een Mastercard of een Visa Payment
Facilitator ID in te vullen. U kunt ook beide invullen.
Bij het toevoegen van een tweede contract voor een merchant kunt u het selectievak niet meer in- of
uitschakelen als er al verkooppunten zijn gekoppeld aan een contract van de merchant.
Voor meer informatie over het opvoeren van Payment Facilitators en sub-merchants, zie het hoofdstuk Payment
Facilitators.

4.2.2.1

BTW ondersteuning

Als het veld BTW nummer wordt getoond, is het invullen van een BTW nummer optioneel. Als u een BTW nummer
invoert, voert CIM een controle uit. Het nummer moet beginnen met een tweeletterige ISO landcode (de code van het
land waar de merchant BTW-plichtig is) en mag tussen de 4 en 20 karakters lang zijn.
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4.2.3

Contract gegevens

1. Als de merchant meerdere contracten heeft, kunt u dit veld gebruiken om duidelijk onderscheid te maken tussen de
contracten.
2. Dit is een verplicht veld.
De MCC die u hier invoert geldt voor alle betaalproducten van het contract.
Als u het veld verlaat, wordt de bijbehorende beschrijving van de MCC getoond. Vult u hier een niet bestaande code
in, dan toont CIM een foutmelding.
3. Hier legt u vast of het een hoog risico merchant betreft.
4. Voor de gedelegeerde service Merchant Portal: Er wordt per contract bijgehouden of er toegang is tot de merchant
portal. U legt hier vast of dat voor dit contract het geval is.
5. Als u Ja heeft geselecteerd bij het veld Toegang tot Merchant Portal, is het invullen van de afschrift frequentie
verplicht. U kunt kiezen uit Wekelijks of Maandelijks. Als Toegang tot Merchant Portal staat op Nee, kunt u of
Maandelijks selecteren of het veld leeg laten.
6. Als er op acquirer niveau is vastgelegd dat de Externe Klantnummers Kamer van Koophandel, BTW nummer, BSN
nummer en/of Brancheorganisatie nummer op contract niveau worden geregistreerd, zijn de velden hier zichtbaar.
Het vastleggen van een Extern Klantnummer nummer is optioneel. In het voorbeeld is het veld Kamer van
Koophandel zichtbaar. U kunt het gebruiken als referentie. Door het registreren van dit unieke nummer voor
ondernemingen of rechtspersonen, is de merchant in elk systeem te traceren waar dit nummer is vastgelegd. Als u
per merchant de details van een Extern Klantnummer wilt invullen, dan moet op acquirer-niveau zijn vastgelegd dat
het externe klantnummer in de rubriek Merchant gegevens wordt geregistreerd.
Als het veld BTW nummer wordt getoond, is het invullen van een BTW nummer optioneel. Als u een
BTW nummer invoert, voert CIM een controle uit. Het nummer moet beginnen met een tweeletterige
ISO landcode (de code van het land waar de merchant BTW-plichtig is) en mag tussen de 4 en 20 karakters
lang zijn.

4.2.4

Refund limieten

Refund + limieten zijn alleen van toepassing op de debit betaalproducten van een contract en niet op de overige
(credit) betaalproducten.
Deze velden worden alleen weergegeven als u de gedelegeerde service Refund+ afneemt. U kunt hier de limieten voor
Refunds op transacties vaststellen.
Voor alle velden geldt dat u een waarde uit de lijst kiest of een eigen waarde invult. Als Refunds niet van toepassing zijn
op het contract vult u bij elk veld een '0' in. De refund limieten moeten minimaal op POS verkooppuntniveau ingesteld
staan om van de Refund Service gebruik te kunnen maken op een betaalautomaat.
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1. Het maximum bedrag dat de merchant kan crediteren per transactie.
2. Het maximum bedrag dat de merchant kan crediteren per verkooppunt (locatie) per dag.
3. Het maximum aantal toegestane refunds per dag per verkooppunt (locatie).

4.2.5

Cluster gegevens

U kunt eventueel een of meerdere clusters gebruiken om merchants te groeperen, bijvoorbeeld als merchants horen bij
dezelfde branche vereniging.
Clusters zijn gekoppeld aan de merchant dus als u een cluster selecteert op contractniveau geldt de cluster voor alle
contracten van de merchant.

1. Als er aan het contract een clusteromschrijving (Clustertype en cluster) is toegekend, wordt deze hier getoond. Als u
de getoonde clusteromschrijving wilt verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen.
2. In de vervolgkeuzelijst Beschikbare clusters(s) selecteert u de gewenste omschrijving en klikt u op de knop
Toevoegen.
Het is niet verplicht om een clusteromschrijving toe te kennen. Zo nodig kunt u één of meerdere clusters toevoegen.
Dit is alleen mogelijk als er meerdere clusteromschrijvingen zijn aangemaakt. Staat het door u gewenste cluster niet
in de lijst van Beschikbare clusters, dan kunt u contact opnemen met Worldline.

4.2.6

Valuta gegevens

CIM ondersteunt multi-currency conversion.
Een merchant die gebruik maakt van multi-currency conversion kan één of meer valuta's accepteren voor POS en/of
eCommerce transacties. De valuta van de uitbetaling kan overeenkomen met of afwijken van de valuta van de
transactie, afhankelijk van de afspraken met de acquirer.
In de rubriek Valuta gegevens legt u de valuta combinaties vast die op dit contract van toepassing zijn. Bij de opvoer van
een contract wordt in deze rubriek de default multi-currency combinatie van de acquirer getoond. Doorgaans is EUREUR de standaard combinatie.
Als de acquirer geen multi-currrency conversion aanbiedt, ziet u hier de standaard transactie-/uitbetalingsvaluta
combinatie van de merchant. U kunt deze niet wijzigen of verwijderen.
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1. U ziet hier de volgende gegevens:
l

Transactievaluta: De valuta of valuta's die aangeboden wordt/worden aan pashouders op de betaalautomaten
van het contract.

l

Uitbetalingsvaluta: De valuta die wordt gebruikt voor het uitbetalen van de transacties aan de merchant.

2. De valuta die wordt gebruikt voor het betalen van opslagkosten en tarieven die niet gerelateerd zijn aan de
transacties. U kunt de lokale uitbetalingsvaluta selecteren bij het opvoeren of wijzigen van een contract. Per
contract kunt u één lokale uitbetalingsvaluta instellen. U kunt een keuze maken uit de uitbetalingsvaluta van de
merchant.
3. Als de merchant multi-currency conversion aanbiedt, klikt u op Wijzigen om details toe te voegen of wijzigen.

1. Als de merchant multi-currency conversion ondersteunt, kunt u hier één of meerdere valuta combinaties selecteren.
U kunt ook al geselecteerde combinaties deselecteren. De mogelijke combinaties zijn afhankelijk van de valuta
combinaties die de acquirer aanbiedt.
2. Selecteer de lokale uitbetalingsvaluta. Deze valuta wordt gebruikt voor het uitbetalen van opslagkosten en tarieven
die niet gerelateerd zijn aan de transacties.
3. Klik op OK om de gegevens vast te leggen.

4.2.7

Merchant settlement en tarieven

Om de uitbetalingsgegevens en de merchant billing gegevens te kunnen vastleggen, toont CIM de rubriek Merchant
settlement en tarieven in het contract. Bij het opvoeren van een contract, koppelt u in deze rubriek een betaalsjabloon
aan het contract.
Na het selecteren van een betaalsjabloon, kunt u eventueel ook een transactiekosten tariefprofiel (of meerdere
transactiekosten tariefprofielen als multi-currency conversion van toepassing is) en een servicekosten tariefprofiel
koppelen aan het contract. U vult daarna de betalingsgegevens in in de getoonde balans of balansen.
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1. Deze rubriek is alleen zichtbaar als u Worldline gebruikt als back-office processor.
2. U selecteert hier het betaalsjabloon dat van toepassing is op het contract.
Het betaalsjabloon bepaalt welke balans(en) er op een contract van toepassing zijn en de financiële activiteiten
(kaarthouder transacties, transactiekosten, servicekosten) die op elke balans worden geboekt. Neemt u uw backoffice processing via Worldline af dan bent u verplicht om een betaalsjabloon te selecteren bij het toevoegen van
een contract in CIM.
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer niveau.
Als u alleen één betaalsjabloon ondersteunt, bijvoorbeeld 'Gross0' of 'Net1' hoeft u geen selectie te maken. Het veld
wordt al gevuld met de naam van het betaalsjabloon.
Na accorderen van de contractgegevens kunt u het geselecteerde betaalsjabloon niet meer wijzigen.
3. Als u gebruik maakt van de service Merchant Billing on behalf of the acquirer of de service Acquirer billing file,
selecteert u de gewenste servicekosten tariefprofiel.
Deze rubriek is alleen zichtbaar als:
l

er tenminste één actief servicekosten tariefprofiel is aanwezig

In de lijst met servicekosten tariefprofielen kunt u alleen kiezen uit tariefprofielen met dezelfde valuta als de lokale
uitbetalingsvaluta van het contract (zoals aangegeven in de rubriek Valuta gegevens).
Het comprimeringsniveau van de balans waarop de servicekosten worden geboekt moet 'Contract' zijn.
4. Verzorgt Worldline uw Merchant Billing, dan selecteert u een transactiekosten tariefprofiel van de lijst en klikt u op
Toevoegen.
Deze rubriek is alleen zichtbaar als:
l

er tenminste één actief transactiekosten tariefprofiel is aanwezig

In de lijst met transactiekosten tariefprofielen kunt u alleen kiezen uit tariefprofielen met dezelfde valuta als één van
de uitbetalingsvaluta's van het contract (zoals aangegeven in de rubriek Valuta gegevens).
Als multi-currency conversion van toepassing is, toont CIM alle beschikbare tariefprofielen met een valuta die
dezelfde is als een van de uitbetalingsvaluta's van het contract. U voegt dan per geldige uitbetalingsvaluta een
tariefprofiel toe.

Per uitbetalingsvaluta kan er maar één tariefprofiel worden toegevoegd.
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Voor informatie over het raadplegen en vastleggen van transactiekosten en servicekosten tarieven zie de
hoofdstukken 'Transactiekosten en transactiekosten tariefprofielen' en 'Servicekosten en servicekosten
tariefprofielen'.
5. Voor servicekosten tariefprofielen en transactiekosten tariefprofielen, kunt u zoeken naar specifieke tariefprofielen
door gebruik te maken van het zoekvak aan de rechterkant. U kunt dan het benodigde tariefprofiel sneller terug
vinden. Dit is met name nuttig als er veel tariefprofielen zijn gedefinieerd.
Wilt u zoeken naar specifieke tariefprofielen, dan voert u in het zoekvak één of meer alfanumerieke karakters in. Als
de tekenreeks overeenkomt met (een deel van) een tariefprofielnaam, wordt het tariefprofiel weergegeven in de
resultaten. U kunt dan het gewenste tariefprofiel selecteren.
De zoekfunctie is niet hoofdletter gevoelig.
Bijvoorbeeld, als u klikt op het pijltje onder Beschikbare transactiekosten tariefprofielen, ziet u de volgende
tariefprofielen:

Als u alleen de tariefprofielen van een bepaalde merchant wilt zien zou u bijvoorbeeld de volgende letters kunnen
invoeren in het zoekvak:

In dit geval, komt 'se' overeen met een tekenreeks in de namen van de tariefprofielen hierboven.
Wilt u de zoekopdracht verfijnen om alleen de tariefprofielen van Secret Garden te tonen, voer bijvoorbeeld de
tekenreeks 'sec' in.
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Nu ziet u alleen de tariefprofielen waarin de tekenreeks 'sec' voorkomt.
Of misschien wilt u alleen maar zoeken naar level 2 tariefprofielen:

De tariefprofielen met de omschrijving 'Level02' in de naam worden getoond.

4.2.8

Balans details

Zodra u een betaalsjabloon selecteert toont CIM de rubriek Balans 1 en indien van toepassing de rubrieken Balans 2 en
Balans 3.
De balansen die op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het betaalsjabloon dat is vastgelegd in de rubriek
Merchant settlement en tarieven. Het betaalsjabloon definieert op welke balans de eventuele transactiekosten, opslagen
en servicekosten worden geboekt. Voor meer informatie hierover, zie Back-office processing in hoofdstuk 2.
Voor elke balans vult u de betaalparameters in die van toepassing zijn op de balans.

1. U ziet hier wat er op de balans wordt geboekt.
De uit te betalen transacties worden op Balans 1 geboekt.
Als Worldline uw merchant billing regelt:
Afhankelijk van het geselecteerde betaalsjabloon, kunnen transactiekosten, opslagen en/of servicekosten op
Balans 1, 2 of 3 worden geboekt.
2. Selecteer de gewenste comprimering. U heeft de keuze uit Contract, Locatie of Automaat.
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Als u comprimeringsniveau 'Locatie' selecteert kunt u geen uitbetalingsdrempel opgeven. Het veld wordt dan
niet getoond.
Voor de gedelegeerde service Refund+ geldt:
Neemt u deze service af dan toont CIM een waarschuwing als u het comprimeringsniveau Automaat kiest. Het
gevaar bestaat nl. dat bij dit comprimeringsniveau een merchant eerder een negatieve balans krijgt op de automaat
waar refunds zijn toegestaan. Een negatief saldo op betaalautomaatniveau heeft voor de merchant uiteindelijk de
consequentie dat de merchant aangemaand wordt om betalingen te doen om de balans bij te stellen. Onderneemt
de merchant geen acties om tot een positief balans te komen dan kan dit leiden tot ingebrekestelling van de
merchant en het niet uitbetalen van transacties vanwege de betalingsachterstand.
3. U vult hier de BIC en IBAN gegevens van de balans in. Deze gegevens zijn van toepassing op alle betaalproducten
van het contract. Als er BIC/IBAN gegevens al zijn vastgelegd voor deze merchant in CIM dan kunt u een selectie
maken uit de lijst van BIC/IBANS of u kunt een nieuwe BIC/IBAN combinatie invoeren. Als de merchant gebruik
maakt van multi-currency conversie, vult u per uitbetalingsvaluta de BIC/IBAN gegevens in.
Als u comprimeringsniveau Locatie of Automaat selecteert op Balans 1, kunt u respectievelijk per verkooppunt
of betaalautomaat andere BIC en IBAN gegevens invoeren. Die gelden dan ook voor alle betaalproducten op
het betreffende verkooppunt of de betaalautomaat. De comprimeringsniveau op Balans 2 en 3 is altijd
'Contract'.
4. De MRR (Merchant Reconciliation Reference) is een voor de merchant herkenbare waarde die wordt getoond bij de
uitbetaling. Dit veld is optioneel.
5. De inhoud van dit veld is afhankelijk van de instellingen op acquirerniveau.
l

l

Als er op acquirerniveau is gekozen voor een vaste waarde (Uitbetaling per betaalproduct of Getotaliseerde
uitbetaling) kunt u hier niets wijzigen:
l

Uitbetaling per betaalproduct: de merchant wordt per betaalproduct uitbetaald

l

Getotaliseerde uitbetaling: er vindt één getotaliseerde uitbetaling plaats voor alle betaalproducten in het contract

Als er op acquirerniveau is gekozen voor een default waarde (Ja of Nee), kunt u hier een van de volgende
waarden selecteren:
l

Uitbetaling per betaalproduct: de merchant wordt per betaalproduct uitbetaald

l

Getotaliseerde uitbetaling: er vindt één getotaliseerde uitbetaling plaats voor alle betaalproducten in het
contract

Als op contractniveau het veld 'Uitbetalingsaggregatie' op 'Uitbetaling per betaalproduct' staat, kunt u de
waarden van de volgende gegevens aanpassen op betaalproductniveau:
l Uitbetalingsfrequentie
l

Periode van betalingsuitstel

Staat de waarde op 'Getotaliseerde uitbetaling' dan kunt u de waarden op betaalproductniveau niet aanpassen.
6. In dit veld geeft u het bedrag aan dat van de uitbetalingen wordt gereserveerd om mogelijk betwiste kosten,
terugboekingen en dergelijke te dekken.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
l

U kunt alleen een uitbetalingsdrempel opgeven als de optie Uitbetalingsdrempel is geactiveerd op
acquirerniveau.

l

Als u betaalsjabloon Gross0 heeft geselecteerd kunt u geen uitbetalingsdrempel opgeven.

l

Het veld wordt zichtbaar op het moment dat u het comprimeringsniveau Contract selecteert. Als u
comprimeringsniveau Locatie of Automaat heeft geselecteerd kunt u geen uitbetalingsdrempel opgeven. Het
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veld wordt dan niet getoond.
l

In het veld Uitbetalingsaggregatie moet u de waarde Getotaliseerde uitbetaling selecteren.

7. Voor de uitbetalingsfrequentie heeft u de keuze uit:
l

Boekingsperiode

l

Dagelijks

l

Wekelijks

l

Twee keer per maand

l

Maandelijks

l

Per externe batch: Deze optie is alleen beschikbaar bij het opvoeren van een contract. U kunt het niet selecteren
bij het wijzigen van een contract

l

Samengevoegde batches

l

Merchant automatische afsluiting
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer niveau.

Dit is een verplicht veld.
l

Als u de optie Wekelijks selecteert, verschijnt de keuzelijst Dag wekelijks uitbetalen op het scherm.

U selecteert hier de dag van de week waarop de uitbetaling plaatsvindt.
Een acquirer kan door Worldline laten vastleggen:
- de dag dat als default in de keuzelijst verschijnt
- de dagen die in de keuzelijst verschijnen (bijvoorbeeld Maandag t/m Vrijdag)
l

Als u de optie Maandelijks selecteert, verschijnt de keuzelijst Dag maandelijks uitbetalen op het scherm:
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U selecteert hier de dag van de maand waarop de uitbetaling plaatsvindt. Selecteert u een dag die niet in elke
maand van het jaar voorkomt (bijvoorbeeld dag 30 of 31), dan vindt de maandelijkse uitbetaling op de laatste dag
van de betreffende maand plaats.
Een acquirer kan door Worldline laten vastleggen:
- de dag dat als default in de keuzelijst verschijnt
- de dagnummers die in de keuzelijst verschijnen (bijvoorbeeld 1 t/m10)
l

Als u de optie Merchant automatische afsluiting selecteert, verschijnt het veld Terminal period cut-off time op het
scherm:

U vult hier de dagelijkse afsluitingstijd voor uitbetaling aan de merchant in. Bijvoorbeeld, als een merchant kiest
voor een afsluitingstijd van 4:00 uur 's ochtends worden alle transacties tussen 04:00 uur op dag 1 en 04:00 uur
op dag 2 in één betaling uitbetaald.
8. U selecteert hier de periode van betalingsuitstel (in dagen). De betaling aan de merchant vindt pas plaats na de
ingevulde periode. Dit kunt u instellen bij merchants waar het risico van Chargebacks in eerste instantie hoog is,
maar na verloop van tijd afneemt. U kunt hierdoor het risico verminderen dat de schade voor uw rekening komt als
bijvoorbeeld de merchant failliet gaat.
Als u een waarde selecteert die afwijkt van de waarde van de andere betaalproducten op het contract wordt er
ter informatie hiervan een melding getoond bij het accorderen van de wijzigingen. U kunt indien gewenst de
andere betaalproducten aanpassen.
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer niveau.

4.2.8.1

Voorbeeld balans 2

Als u een betaalsjabloon gekozen heeft waarvoor balans 2 is gebruikt, vult u bijvoorbeeld de volgende gegevens in:
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4.2.9

Comprimeringsmogelijkheden

U kunt op contractniveau in het veld Comprimeringsniveau onder Balans 1 aangeven op welk niveau transacties worden
samengevoegd en uitbetaald. Afhankelijk van het comprimeringsniveau is het mogelijk om de betalingsdetails op
contract-, verkooppunt- of automaatniveau aan te passen. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan.
Niveau

Omschrijving

Contract

Bij comprimering op contractniveau worden alle transacties per contract samengevoegd. Alle transacties op
automaten die aan het contract gekoppeld zijn, worden verzameld en uitbetaald op het rekeningnummer
aangegeven bij Balans 1 van het contract.
Betaalgegevens invoeren of wijzigen op een lager niveau is niet mogelijk.

Locatie

Transacties van meerdere betaalautomaten op eenzelfde locatie kunnen worden samengevoegd en op het
creditrekeningnummer van het contract worden uitbetaald.
Betaaldetails wijzigen is mogelijk op contract en verkooppuntniveau.

Automaat

Alle transacties die op één betaalautomaat worden gedaan, worden samengevoegd en uitbetaald op het creditrekeningnummer van het contract, verkooppunt of automaat, als hier het rekeningnummer is vastgelegd.
Raadpleeg de koppeling voor het juiste rekeningnummer.

4.3

Betaalproducten toevoegen

U moet tenminste één betaalproduct toevoegen aan het contract.

1. In de rubriek Beschikbare betaalproduct(en) staan de betaalproducten die u kunt toevoegen aan het contract. Om
betaalproducten toe te voegen klikt u op de knop Toevoegen achter het gewenste betaalproduct.
2. U klikt op Volgende om door te gaan naar de volgende stap. U kunt pas doorgaan als u tenminste een betaalproduct
heeft toegevoegd aan het contract.
Als u op 'Toevoegen' klikt en er een veld foutief is gevuld bij de contractgegevens, verschijnt er in kleur een melding
voorafgegaan door een uitroepteken.
Als u de gedelegeerde service "Gescheiden debet en credit contracten" afneemt, dwingt CIM af dat er geen
gemengde (debet en credit) contracten ontstaan. Probeert u in dit geval toch een credit betaalproduct aan een
contract met alleen debetproducten toe te voegen (of andersom), dan toont CIM de foutmelding:

CIM toont het volgende scherm:

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 74 van 285

1. U ziet hier de identificatiegegevens van het betaalproduct.
2. Als op contractniveau het veld Uitbetalingsaggregatie onder Balans 1 op Uitbetaling per betaalproduct staat, kunt u
de Uitbetalingsfrequentie aanpassen per betaalproduct behalve al u voor de optie Merchant automatisch afsluiting
heeft gekozen.
3. Een van de velden Dag wekelijks uitbetalen of Dag maandelijks uitbetalen wordt weergegeven als de
uitbetalingsfrequentie op Wekelijks of Maandelijks staat. Als u de uitbetalingsfrequentie aanpast per betaalproduct
kan het zijn dat u beide velden op het scherm ziet.
4. Als op contractniveau het veld Uitbetalingsaggregatie onder Balans 1 op Uitbetaling per betaalproduct staat, kunt u
de Periode van betalingsuitstel aanpassen per betaalproduct.
5. U kunt eventueel nog betaalproduct parameters aanpassen. Voor informatie over het toevoegen of wijzigen van
betaalproduct parameters, zie Betaalproduct parameters aanpassen.
6. Klik op OK om de gegevens van het betaalproduct vast te leggen.
Als de uitbetalingsfrequentie, dag van uitbetalen en/of periode van betalingsuitstel zijn ingesteld per betaalproduct
zijn deze waarden leidend. De waarden per betaalproduct worden dan ook weergegeven bij het raadplegen van
verkooppunten en automaten van het contract.
Neemt u uw back-office processing via Worldline af dan geldt het volgende: Als u Sales Slips ondersteunt en u en
credit betaalproduct opvoert, wordt het veld 'Sales slip toegestaan' getoond. Zie Tweede betaalproduct toevoegen
hieronder.

4.3.1

Betaalproduct parameters aanpassen

Als u naar beneden bladert, kunt u eventueel nog betaalproduct parameters aanpassen:
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1. Als u dit selectievak inschakelt, kunt u de voor dit product mogelijke parameters wijzigen. De parameters die niet op
het product van toepassing zijn, zijn gedeactiveerd.
2. Standaard zijn de waardevelden aan de linkerkant leeg en worden de parameters gebruikt die aan de betreffende
MCC zijn toegekend. U kunt ervoor kiezen om andere parameters te gebruiken door de waarde Ja of Nee te
selecteren in de vervolgkeuzelijst. In dit voorbeeld is naast de MCC parameters de parameter Cash advance
service en Refund service ingeschakeld.
3. Bij het wijzigen van een contract, toont CIM hier de standaard parameters die aan de betreffende MCC zijn
toegekend.
Voor credit betaalproducten kunnen de volgende parameters ook worden getoond:
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Voor een volledige beschrijving van de parameters voor internationale betaalproducten, zie Parameters internationale
betaalproducten

4.3.2

Parameters contactloos betalen vastleggen

U kunt parameters voor contactloos betalen vastleggen en aanpassen op contractniveau, verkooppuntniveau en
betaalautomaatniveau.
Voor betaalproducten waarvoor contactloos betalen mogelijk is, moet (door Worldline in CIM) vastgelegd zijn dat
contactloos betalen toegestaan is.
In de MCC worden de waarden van de parameters voor contactloos betalen vastgelegd. Als deze waarden voor de
betreffende MCC nog niet zijn ingevuld of op 0 staan, kunt u de waarden overschrijven. Als de merchant gebruik maakt
van multi-currency conversion, legt u bedragen vast in alle door de merchant geaccepteerde transactievaluta's.
Als de parameters voor contactloos betalen al in de MCC zijn vastgelegd, hoeft u hier niks in te vullen.

1. U schakelt het selectievak Default merchant betaalproduct parameters voor dit contract overschrijven en vastleggen
in.
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1. U kunt kiezen voor de MCC-waarden of u kunt de door u gewenste parameters voor contactloos vastleggen door de
betreffende parameters te selecteren.
2. Onderin het scherm kunt u ook de waarden van de verschillende limieten vastleggen. U kunt bijvoorbeeld een
transactielimiet vastleggen voor contactloze transacties.
Als de merchant gebruik maakt van multi-currency conversion, legt u bedragen vast in alle door de merchant
geaccepteerde transactievaluta's.

4.3.3

Refund service

U kunt per betaalproduct aangeven of refunds toegestaan zijn. Refund parameters kunnen in een MCC vastgelegd zijn.
Als in de MCC de refund parameters niet zijn geactiveerd kunt u bij een contract, per betaalproduct vastleggen of refunds
toegestaan zijn. U overschrijft de MCC parameters door de Refund service bij de Toegestane services van de
betaalproduct parameters in of uit te schakelen. U kunt de Refund service ook voor contactloze transacties aanzetten. U
kunt de parameter op contract-, POS verkooppunt- en automaatniveau vastleggen.
Om van de Refund Service gebruik te kunnen maken, moet naast de limieten ook de betaalproductparameter Refund
Service als toegestane service vastgelegd staan. Zie Betaalproduct parameters aanpassen.

4.3.4

No CVM toegestaan parameter

U kunt per betaalproduct aangeven of No CVM is toegestaan voor de betaalautomaten van een contract (of een deel
daarvan). Hiervoor is de No CVM toegestaan parameter in het leven geroepen.
De waarde Ja geeft aan dat de merchant gebruik kan maken van de No CVM functionaliteit en de bijbehorende limiet
voor betaalautomaten. Heeft dit veld de waarde Nee dan is de No CVM functionaliteit niet van toepassing.
De default waarde van het veld No CVM toegestaan staat op Nee voor alle MCC's. Om No CVM te activeren, moet u de
waarde op contractniveau, verkooppuntniveau en/of betaalautomaatniveau op Ja zetten. Als u geen selectie maakt,
wordt de standaard waarde toegepast op alle niveaus (en dus alle betaalautomaten) van het contract.
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Een merchant kan bijvoorbeeld kiezen om gebruik te maken van de functionaliteit op alle locaties van een contract
behalve bij de betaalautomaten op één locatie. In dat geval kunt u de volgende stappen uitvoeren:
1. Op contractniveau, selecteert u de waarde Ja voor de betaalproductparameter No CVM toegestaan. (Als Ja de
default waarde is, hoeft u hier niets te wijzigen.)
2. Op verkooppuntniveau selecteert u de waarde Nee voor de betaalproductparameter No CVM toegestaan voor het
specifieke verkooppunt
De merchant kan nu geen gebruik maken van de No CVM functionaliteit voor betaalautomaten gekoppeld aan het
specifieke verkooppunt. Voor de betaalautomaten op andere locaties op dit contract is No CVM toegestaan.

4.3.5

Maximum cash back amount

Voor de betaalproducten Maestro, Mastercard, V Pay en Visa kunt u een maximaal cash back bedrag instellen. De
default waarde staat op '0'.
Voor de betaalproducten Maestro, Mastercard, V Pay en Visa geeft u het maximale bedrag van een cash back aan door
bij de betaalproductparameter Maximum cash back amount het bedrag in te vullen. De default waarde staat op '0'.
Afhankelijk van het comprimeringsniveau, kunt u het maximum bedrag aanpassen op contractniveau,
verkooppuntniveau en/of betaalautomaatniveau.
Als de merchant gebruik maakt van multi-currency conversion, legt u bedragen vast in alle door de merchant
geaccepteerde transactievaluta's.

4.3.6

Rejected product types

Bij kaarten die zijn uitgegeven in EU landen worden voor de betaalproducten Mastercard en Visa standaard de volgende
productsoorten geaccepteerd:
l

EEA Debit

l

EEA Credit

l

EEA Commercial

l

EEA Pre-paid

U kunt aangeven in de betaalproduct parameters of een of meer van de product types niet zijn toegestaan bij acceptatie
van Mastercard en/of Visa.
Voor kaarten uitgegeven buiten de EU, worden alle productsoorten altijd geaccepteerd.
De waarden van de parameters voor Rejected product types worden vastgelegd in de MCC. Afhankelijk van het
comprimeringsniveau, kunt u de waarden overschrijven op contractniveau, verkooppuntniveau en
betaalautomaatniveau.
Als de gewenste parameters voor Rejected Product Types al in de MCC zijn vastgelegd, hoeft u hier niks in te vullen.

4.3.6.1

Betaalproduct parameters wijzigen

1. U schakelt het selectievak Default merchant betaalproduct parameters voor dit contract overschrijven en vastleggen
in.
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1. U scrolt naar Rejected product types.
2. U kunt een van de volgende kiezen:
l
Nee - het product type wordt geaccepteerd.
l
l

Ja - het product type wordt geweigerd.
Als u geen selectie maakt, worden de MCC waarden toegepast.

Voorbeeld

Als u Nee selecteert voor EEA Debit, dan wordt het product type EEA Debit geaccepteerd. Als de waarde van alle
andere product types op Ja staat, dan worden zij niet geaccepteerd.

4.4

Tweede betaalproduct toevoegen

Na het vastleggen van de betaalproduct gegevens, kunt u andere betaalproducten uit de lijst van beschikbare
betaalproducten toevoegen.
Klik op Toevoegen naast het betreffende betaalproduct. U kunt dan de gegevens van het betaalproduct invoeren.

1. Neemt u uw back-office processing via Worldline af dan geldt het volgende: Dit veld wordt alleen getoond als u
Sales Slips ondersteunt en het een credit betaalproduct betreft. U kunt hier aangeven of de merchant voor dit
betaalproduct sales slips mag accepteren. Is dit toegestaan dan genereert CIM voor ieder verkooppunt onder het
contract een imprinter plaatje. Voor meer informatie, zie Imprinter.

4.5

Adresgegevens toevoegen

U kunt merchant adresgegevens opvoeren in CIM door de gegevens in te voeren bij het opvoeren van het eerste
contract van de merchant of door de adressen in te voeren met behulp van de 'Merchant' menu optie.
Adressen die zijn vastgelegd voor de merchant gelden voor alle contracten van de merchant. U hoeft de adressen niet
nogmaals op te voeren op contractniveau.
U kunt tijdens het opvoeren of wijzigen van een contract kiezen om een ander vestigings-, post of factuuradres te
gebruiken voor een contract. Dit is alleen van toepassing als een merchant meerdere contracten heeft en gebruik maakt
van meerdere adressen.
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Neemt u uw back-office processing via Worldline af dan geldt het volgende: De merchant krijgt indien gewenst een
bevestiging van de opvoer van zijn contract. Van de overige contracten gaat er alleen een bevestiging naar de merchant
als het postadres en/of het vestigingsadres is vastgelegd. Het veld Communicatievoorkeur is bepalend voor de manier
waarop de merchant een bevestiging ontvangt.

4.5.1

Toevoegen merchant vestigingsadresgegevens

4.5.1.1

Vestigingsadresgegevens van een nieuwe merchant in een nieuw contract

Als u een contract toevoegt van een merchant die nog niet is geregistreerd in CIM, ziet u het volgende scherm:

1. Adresgegevens kunt u opvoeren in de stappen 2 tot en met 4.
2. In dit gedeelte ziet u dat er nog geen vestigingsadres is geregistreerd voor de merchant:
l

U laat het selectievak Contract heeft een ander adres leeg als het adres dat u hier opgeeft het vestigingsadres is
van de merchant. Het adres wordt op merchantniveau opgeslagen.

l

U schakelt het selectievak in als het ingevulde adres alleen van toepassing is op het onderhavige contract. In dit
geval wordt het adres niet geregistreerd op merchantniveau.

Het is alleen noodzakelijk om het selectievak in te schakelen als de merchant meerdere contracten heeft met
adressen die van elkaar afwijken.
3. In dit gedeelte kunt u de adresgegevens toevoegen of wijzigen. Door postcode en huisnummer in te vullen, kunt u
een Nederlands adres opzoeken. Als u op de knop Zoek Adres klikt worden de gegevens automatisch ingevuld.
Wordt na de zoekactie niet het juiste adres getoond, dan probeert u het opnieuw of overschrijft u de gegevens. De
inhoud van het veld Land staat standaard op Nederlands.
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Voor een buitenlands adres, selecteert u in de vervolgkeuzelijst 'Land' eerst het betreffende land. De velden
'Postcode', Huisnummer en de knop 'Zoek adres' zijn gedeactiveerd. In plaats daarvan typt u de straatnaam, het
huisnummer en de adresgegevens (bijvoorbeeld een postcode) in de betreffende velden.
4. Om gericht post te kunnen versturen, voorziet u deze velden van de juiste informatie.
5. U kunt het telefoonnummer zowel in internationaal als nationaal formaat invoeren; bijvoorbeeld +31(0)301234567 of
0301234567.
6. Dit veld geeft aan hoe de merchant op de hoogte wordt gehouden van eventuele mutaties (opvoeren van een nieuw
en wijzigen van een bestaand contract). Het veld is verplicht. Als u hier E-mail kiest moet u ook een e-mailadres
invoeren in het veld E-mail.
7. U selecteert hier de taal die wordt gebruikt voor de afschriften die de merchant ontvangt. U kunt kiezen uit
Nederlands of Engels.
8. Om de gegevens definitief vast te leggen, klikt u op Volgende.

4.5.1.2

Vestigingsadresgegevens van de merchant zijn al geregistreerd

Als u een contract toevoegt voor een merchant waarvoor de adresgegevens al geregistreerd zijn, ziet u het volgende
scherm:

1. U ziet hier de standaard adresgegevens zoals vastgelegd op merchantniveau.
2. Laat het selectievak Contract heeft een ander adres leeg als u het standaard adres van de merchant wilt gebruiken
voor het contract.
U schakelt het selectievak alleen in als u een ander adres wilt registreren voor het contract.
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1. U wijzigt hier de adres- en contactgegevens van de merchant. Deze rubrieken worden alleen getoond als u de optie
Contract heeft een ander adres heeft gekozen. U kunt dan de adres- en contactpersoongegevens invoeren of
wijzigen. Deze gegevens zijn alleen van toepassing op dit contract.

4.5.2

Toevoegen merchant postadresgegevens

4.5.2.1

Postadresgegevens van de merchant zijn nog niet geregistreerd

Als u een contract toevoegt van een merchant die nog niet geregistreerd is in CIM of als er nog geen postadres is
geregistreerd voor de al bestaande merchant, ziet u de volgende informatie op het Opvoeren merchant postadres voor
contract scherm onder Merchant postadres.

1. In dit gedeelte ziet u dat er nog geen postadres is geregistreerd voor de merchant.
2. Laat het selectievak leeg als het adres dat u hier opgeeft het postadres is van de merchant. Het adres wordt op
merchantniveau opgeslagen.
U schakelt het selectievak in als het ingevulde adres alleen van toepassing is op het onderhavige contract. In dit
geval wordt het adres niet geregistreerd op merchantniveau.
Het is alleen noodzakelijk om het selectievak in te schakelen als de merchant meerdere contracten heeft met
adressen die van elkaar afwijken.

4.5.2.2

Postadresgegevens van de merchant zijn al geregistreerd

Als u een contract toevoegt voor een merchant waarvoor de adresgegevens al geregistreerd zijn, ziet u de volgende
informatie op het Opvoeren merchant postadres voor contract scherm onder Merchant postadres.
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1. U ziet hier de standaard adresgegevens zoals vastgelegd op merchantniveau.
2. Laat het selectievak Contract heeft een ander adres leeg als u het standaard adres van de merchant wilt gebruiken
voor het contract.
U schakelt het selectievak alleen in als u een ander adres wilt registreren voor het contract.

4.5.2.3

Gegevens postadres invullen

1. U klikt op Vestigingsadres overnemen als u voor het postadres dezelfde gegevens wilt gebruiken als het
vestigingsadres.
2. Deze gegevens worden van het vestigingsadres overgenomen. U kunt de gegevens in de afzonderlijke velden
overschrijven.
3. Klik op Volgende om de gegevens op te slaan.

4.5.3

Merchant factuuradresgegevens toevoegen

Als BTW ondersteuning is ingesteld op acquirerniveau, is het vastleggen van een factuuradres verplicht, inclusief de
contactpersoon gegevens. In alle andere gevallen, is het invullen van een factuuradres optioneel.
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4.5.3.1

Factuuradresgegevens van de merchant zijn nog niet geregistreerd

Als u een contract toevoegt van een merchant die nog niet geregistreerd is in CIM of als er nog geen factuuradres is
geregistreerd voor de bestaande merchant, ziet u de volgende informatie op het Opvoeren merchant factuuradres voor
contract scherm onder Merchant factuuradres.

1. In dit gedeelte ziet u dat er nog geen factuuradres is geregistreerd voor de merchant.
2. U laat het selectievak leeg als het adres dat u hier opgeeft het factuuradres is van de merchant. Het adres wordt op
merchantniveau opgeslagen.
U schakelt het selectievak in als het ingevulde adres alleen van toepassing is op het onderhavige contract. In dit
geval wordt het adres niet geregistreerd op merchantniveau.
Het is alleen noodzakelijk om het selectievak in te schakelen als de merchant meerdere contracten heeft met
adressen die van elkaar afwijken.

4.5.3.2

Factuuradresgegevens van de merchant zijn al geregistreerd

Als u een contract toevoegt voor een merchant waarvoor de adresgegevens zijn al geregistreerd, ziet u de volgende
informatie op het Opvoeren merchant factuuradres voor contract scherm onder Merchant factuuradres.

1. U ziet hier de standaard adresgegevens zoals vastgelegd op merchantniveau.
2. Laat het selectievak Contract heeft een ander adres leeg als u het standaard adres van de merchant wilt gebruiken
voor het contract.
U schakelt het selectievak alleen in als u een ander adres wilt registreren voor het contract.
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1. U klikt op Vestigingsadres overnemen als u voor het factuuradres dezelfde gegevens wilt gebruiken als het
vestigingsadres. Hierbij worden alle ingevulde gegevens van het vestigingsadres overgenomen. U kunt de
gegevens in de afzonderlijke velden overschrijven.
2. Het invoeren van een contactpersoon is verplicht als BTW ondersteuning is ingesteld op acquirerniveau.
3. Het selecteren van een communicatievoorkeur is verplicht als u een contactpersoon heeft ingevoerd.
4. Klik op Volgende om de gegevens op te slaan.

4.6

Accorderen

Om uiteindelijk alle gegevens van het contract te accorderen, gaat u naar stap 5: Accorderen. Op dit scherm kunt u alle
ingevoerde gegevens nog een keer bekijken. Mochten er gegevens onjuist zijn, dan kunt u in de betreffende rubriekkop
op de knop Wijzigen klikken om de gegevens aan te passen.
Als u bij het opvoeren van een betaalproduct een waarde voor 'Uitbetalingsfrequentie' en/of 'Periode van
betalingsuitstel' heeft geselecteerd die afwijkt van de waarde van de andere betaalproducten op het contract, wordt
één (of meer) van de volgende meldingen weergegeven bovenin het accordeerscherm. U kunt de andere
betaalproducten aanpassen of u kunt doorgaan met het accorderen van het contract.

Als u de 'Refund Service' parameter heeft aangezet bij de Betaalproduct parameters en het comprimeringsniveau
'Automaat' is, wordt de volgende waarschuwing weergegeven boven in het accordeerscherm.
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Als u de gedelegeerde service Refund + afneemt en u een Credit betaalproduct toevoegt bij het opvoeren of wijzigen
van een contract, wordt een waarschuwing weergegeven boven in het accordeerscherm. Bijvoorbeeld als u het
Mastercard betaalproduct toevoegt, ziet u de volgende waarschuwing:

1. In deze stap, kunt u alle gegevens van het contract controleren voordat u accordeert.
2. U gebruikt de schuifbalk aan de rechterkant van het scherm om te bladeren.
3. De volgende fase na het accorderen van een nieuw contract is Wachtrij (Verificatie noodzakelijk). Het contract wordt
pas na verificatie actief in CIM (zie paragraaf Verifiëren mutaties).
4. Blijken één of meerdere gegevens onjuist, dan kunt u in de gewenste rubriekkop klikken op Wijzigen om de
gegevens aan te passen. Voordat u accordeert, kunt u ook links in het scherm onder Stappen op de gewenste stap
klikken om eventuele wijzigingen aan te brengen.
5. De balk onderin het scherm kunt u gebruiken voor de volgende acties:
l

klik op de knop Annuleren als u de gegevens niet wilt administreren in CIM;

l

klik op de knop Vorige om terug te keren naar de vorige stap ;

l

klik op de knop Accorderen om de gegevens vast te leggen.

Het Contract ID en het Merchant ID kunt u niet meer wijzigen als het contract geaccordeerd is.

4.6.1

Verifiëren

Als een CIM-gebruiker een contract toevoegt, zet CIM het contract klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet
eerst een controle uitvoeren op juistheid voordat het contract in CIM wordt opgeslagen. Bij het verifiëren kan een
gebruiker het contract goed- of afkeuren. Pas na goedkeuring van de mutatie stuurt, indien gewenst, een brief uit naar de
merchant. U kunt ook pas verkooppunten en automaten op verkooppunt opvoeren voor een contract nadat de
contractgegevens zijn goedgekeurd door een tweede gebruiker.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.

4.7

Imprinter

Deze informatie is alleen van toepassing als u Sales Slips ondersteunt voor credit betaalproducten.
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Wanneer u in een contract de optie Sales slips toegestaan op Ja zet, genereert CIM voor ieder POS verkooppunt onder
dat contract één imprinter (imprinterplaatje).
Deze optie is alleen beschikbaar voor credit betaalproducten (bijvoorbeeld Mastercard en Visa).

Een imprinter is een optioneel attribuut van een automaat-verkooppunt koppeling. Het kan zijn dat een adreswijziging bij
een bestaande koppeling automaat-verkooppunt leidt tot een nieuwe locatie. In dat geval genereert CIM automatisch
een nieuw imprinterplaatje.
CIM genereert voor iedere imprinter een uniek ID van maximaal 6 karakters. Het imprinter ID komt niet overeen met een
bestaand betaalautomaatnummer.
U kunt een imprinter in CIM niet expliciet beëindigen. Impliciet beëindigt het systeem de imprinter in de volgende
gevallen:
l

het betreffende contract wordt beëindigd;

l

het verkooppunt wordt beëindigd;

l

op de betreffende locatie zijn geen betaalautomaten meer bijvoorbeeld door beëindigen van de koppeling automaatverkooppunt of door een verhuizing van de betaalautomaat.

Wanneer CIM impliciet een imprinter ID beëindigt, kunt u het imprinter ID alleen raadplegen in CIM als het locatie-adres
nog in CIM bestaat.

4.7.1

Imprinter raadplegen

Wanneer CIM een imprinter genereert, kunt u deze raadplegen door in het scherm Raadplegen contract bovenin de
actiebalk op de knop Imprinter te klikken.

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 88 van 285

1. CIM toont deze knop alleen wanneer er een imprinter gegenereerd is.
U kunt ook een imprinter raadplegen door in het menu Merchant, het submenu Imprinter te kiezen. CIM toont dan het
volgende venster:

1. U vult een zoeksleutel in en klikt op de knop Zoeken.
2. In de rubriek Zoekresultaat klikt u op het gewenste zoekresultaat.
CIM toont het venster Raadplegen imprinter. De gegevens in dit venster zijn niet te wijzigen.
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1. U klikt hier op de knop Contract om het contract te raadplegen.
2. U klikt hier op de knop Verkooppunt om het verkooppunt te raadplegen.
3. Hier staan de gegevens van de imprinter. Deze gegevens kunt u niet wijzigen.
Wanneer de imprinter beëindigd of geblokkeerd is, toont CIM hier de datum van deze mutatie.
4. In deze rubriek staat voor welk betaalproduct de imprinter bedoeld is.
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4.8

Procedures opvoeren contract

Zoeken contract in menu Merchant, Contract
1. Voer een zoekopdracht uit
2. Contract gevonden, geen nieuw contract met dezelfde combinatie acquirer, contract-ID opvoeren
3. Contract niet gevonden, klik in de actiebalk op Opvoeren
4. Voer de gegevens van het contract in

Merchantgegevens toevoegen
1. Voer de contract identificatie gegevens in
2. Klik onderin het scherm op de knop Volgende
3. Leg de volgende informatie vast:
l

Proces gegevens

l

Merchant gegevens

l

Contract gegevens

l

Refund limieten (indien van toepassing)

l

Cluster gegevens

l

Valuta gegevens

l

Betaalsjabloon, indien van toepassing

l

Servicekosten tariefprofiel, indien van toepassing

l

Transactiekosten tariefprofiel(en), indien van toepassing

Parameters van de balans vastleggen
1. Ga naar de rubriek Balans 1
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Comprimeringsniveau het gewenste comprimeringsniveau
3. Vul een BIC/IBAN in
4. Vul een MRR in, indien van toepassing
5. Selecteer Uitbetaling per betaalproduct of Getotaliseerde uitbetaling in het veld Uitbetalingsaggregatie
6. Vul een Uitbetalingsdrempel in, indien van toepassing
7. Selecteer de Uitbetalingsfrequentie
8. Selecteer de Periode van betalingsuitstel
9. Vul de gegevens in van Balans 2 en Balans 3, indien van toepassing

Betaalproducten toevoegen
1. Ga naar de rubriek Betaalproduct(en)
2. Klik onder Beschikbare betaalproduct(en) achter het gewenste betaalproduct op de knop Toevoegen
3. Wijzig de Uitbetalingsfrequentie indien van toepassing
4. Wijzig de Periode van betalingsuitstel indien van toepassing
5. Schakel eventueel het selectievak Default merchant betaalproduct parameters... in, om parameters van de MCC te
overschrijven
6. Klik op OK.
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Adresgegevens toevoegen
1. Klik aan de linkerkant van het scherm op de stap 2 Opvoeren merchant vestigingsadres voor contract
2. Voeg de gewenste adresgegevens toe
3. Klik op Volgende
4. Voeg eventueel de postadresgegevens toe
5. Klik op Volgende
6. Voeg eventueel de factuuradresgegevens toe
7. Klik op Volgende

Accorderen
1. Klik aan de linkerkant van het scherm op stap 5 Accorderen
2. Controleer de gegevens van het contract
3. Klik onderin het scherm op Accorderen
4. De details van het contract moet door een tweede gebruiker worden geverifieerd

Raadplegen imprinter
1. Open het contract
2. Klik in de actiebalk op de knop Imprinters
3. Vul de zoeksleutel in
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5

Verkooppunt opvoeren

5.1

POS verkooppunt

Bij elk contract moet u een of meer verkooppunten opvoeren. Een POS verkooppunt vertegenwoordigt een fysieke
locatie. De merchant kan zijn automaat pas gebruiken als deze aan een verkooppunt is gekoppeld. Voor elke locatie
moet er dus tenminste één verkooppunt worden opgevoerd. Hier worden de gegevens van het verkooppunt vastgelegd.
Daarna kunt u een of meer automaten koppelen aan het verkooppunt. Voor informatie over het koppelen van een
betaalautomaat aan een verkooppunt, zie Automaat op POS verkooppunt later in dit hoofdstuk.
U kunt meerdere verkooppunten opvoeren met dezelfde adresgegevens. Dit kunt u toepassen als u bijvoorbeeld
meer dan een MCC wilt kunnen gebruiken op een locatie.
Een verkooppunt wordt geïdentificeerd aan de hand van:
l

het verkooppuntnummer

l

de Card Acceptor ID, als u hier gebruik van maakt

l

een Kamer van Koophandel nummer, als u hier gebruik van maakt

De verkooppunt gegevens bestaan verder uit de combinatie van:
l

het adres waar de betaalautomaat fysiek staat

l

de bedrijfsnaam die op het bankafschrift van de betalende klant staat.

Standaard worden de gegevens van de balansen en betaalproducten (bijvoorbeeld, Maestro, V Pay, Visa, Mastercard)
overgenomen van het contract. Als er op contractniveau gekozen is voor comprimeringsniveau Locatie of Automaat,
kunt u bepaalde details van Balans 1, Balans 2 en Balans 3 aanpassen op verkooppuntniveau. U kunt ook de MCC bij de
betaalproductgegevens en de betaalproductparameters voor het betreffende betaalproduct aanpassen.
U kunt pas een verkooppunt opvoeren voor een nieuw contract als het contract al goedgekeurd is door een tweede
gebruiker.

5.1.1

Opvoeren

Om een verkooppunt op te voeren kunt u kiezen uit een van onderstaande zoekmogelijkheden:
l

U kiest in het hoofdmenu voor Merchant, Verkooppunt

l

U kiest in het Raadplegen Contract scherm de optie Verkooppunten

In dit voorbeeld kiest u in het menu voor Merchant, Verkooppunt. Het venster Zoeken verkooppunt wordt getoond.
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1. In de actie balk, klikt u op Opvoeren om een nieuw verkooppunt toe te voegen.
2. Als u eerst wilt controleren of een verkooppunt reeds bestaat, kunt u een of meerdere velden invullen en op de knop
Zoeken klikken.
U kunt in het veld IBAN ook een Nederlands rekeningnummer in plaats van een IBAN invullen.
Zijn er verkooppunten die voldoen aan de opgegeven zoeksleutel dan worden ze getoond in een lijst onder de
zoekopdracht. CIM controleert ook de wachtrij.
CIM toont het volgende scherm:

1. Voer het nummer van het contract in.
2. Selecteer de optie POS. Standaard is deze optie al geselecteerd.
3. Klik op de knop Volgende.
CIM toont het volgende scherm:

1. Deze stappen moet u doorlopen om een verkooppunt op te voeren.
2. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
3. Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievak Payment Facilitator ID is ingeschakeld op contractniveau. Als u bij het
opvoeren van een contract aangeeft dat de merchant een Mastercard en/of Visa Payment Facilitator is, is het
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verplicht om bij het opvoeren van de verkooppunten van contracten van deze merchant het veld Sub-Merchant ID in
te vullen. U gebruikt hetzelfde Sub Merchant ID voor Mastercard Payment Facilitators en Visa Payment Facilitators.
Het Sub Merchant ID hoeft niet uniek te zijn.
Voor meer informatie over het opvoeren van Payment facilitators en sub-merchants, zie Opvoeren payment
facilitators later in dit hoofdstuk.
4. Er wordt standaard een verkooppuntnummer gegenereerd. Het staat u vrij om een zelf gekozen nummer in te
voeren. Dit nummer moet binnen het contract uniek zijn.
5. Dit veld is alleen van toepassing als u aangegeven heeft zich te willen houden aan de door de Card Schemes
opgelegde regels voor een unieke identificatie van het verkooppunt. In dit geval is het veld verplicht. Elk Card
Acceptor ID moet voor alle contracten van de acquirer uniek zijn. Als de acquirer bij een affiliate group hoort moet
het ID uniek zijn binnen de groep. Als u geen gebruik maakt van de optie om elk verkooppunt met een uniek
nummer te identificeren wordt het veld gevuld met het Merchant ID. U kunt het veld dan niet aanpassen.
6. Het invullen van een Verkooppuntnaam is verplicht. Standaard wordt de merchant naam ingevuld. U kunt er voor
kiezen om een verkooppunt een andere naam te geven.
7. Standaard wordt de MCC van het contract gebruikt. U kunt hier een andere MCC voor het verkooppunt invullen.
Deze MCC geldt voor alle betaalproducten van het verkooppunt.

l

l

CIM zet het verkooppunt klaar voor verificatie na accorderen als u de MCC op dit niveau wijzigt van:
een MCC waarbij Refund onderdeel uitmaakt van de standaard parameters naar een MCC waar dit niet het geval
is
een MCC waarbij Refund geen onderdeel uitmaakt van de standaard parameters naar een MCC waar Refund
wel een standaard parameter is.

8. De standaardwaarde van het terminal domein is C-TAP/IFSF. Het is nog niet mogelijk om andere terminal
domeinen te selecteren.
9. Is de waarde van dit veld 'Ja' dan kan een merchant een eigen referentie invoeren op de betaalautomaten van dit
verkooppunt. Deze referentie is dan ook zichtbaar op het afschrift van de kaarthouder. De merchant kan met behulp
van deze referentie de transactie opzoeken in de merchant portal.
Standaard wordt de waarde 'Nee' ingevuld voor een verkooppunt. Als een merchant geen gebruik maakt van een
transactie referentie hoeft u niks aan te passen.
U kunt per verkooppunt aangeven of een transactie referentie is toegestaan. Deze waarde is dan de default voor
alle automaten van het verkooppunt. U kunt echter ook op automaatniveau per betaalautomaat aangeven of een
transactie referentie is toegestaan.
Deze referentie is alleen van toepassing op betaalautomaten die gebruik maken van het C-TAP/IFSF domain.
Het veld is nog niet zichtbaar in de huidige CIM release. In overleg met de acquirers zal worden besloten
wanneer deze functionaliteit wordt aangezet.
10. Klik op de knop Volgende om door te gaan naar de volgende stap.

5.1.2

Verkooppuntgegevens

CIM neemt de gegevens voor het verkooppunt over van het contract dat er aan ten grondslag ligt. Bepaalde gegevens
kunnen overschreven worden als er op contractniveau is gekozen voor comprimeringsniveau Locatie of Automaat.
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5.1.3

Refund limieten

Refund + limieten zijn alleen van toepassing op de debit betaalproducten van een contract en niet op de overige
(credit) betaalproducten.
Deze velden worden alleen weergegeven als u de gedelegeerde service Refund+ afneemt. U kunt hier de refund
limieten aangeven voor de transacties van het verkooppunt. Als u hier geen limieten invoert, gelden de waarden die op
contractniveau zijn vastgelegd. Staan de Refund limieten op contractniveau echter op nul dan moeten op
verkooppuntniveau de limieten ingesteld staan, als de merchant gebruik wil maken van de Refund Service.
Voor alle velden geldt dat u een waarde uit de lijst kunt kiezen of een zelf gekozen waarde kunt invullen. Als Refunds niet
van toepassing zijn voor het verkooppunt, vult u in elk veld een '0' in.

1. Het maximum bedrag dat de merchant kan crediteren per transactie op dit verkooppunt.
2. Het maximum totaal bedrag dat de merchant kan crediteren per dag op dit verkooppunt (locatie).
3. Het maximum aantal toegestane refunds per dag op dit verkooppunt (locatie).
Een wijziging van de limieten moet door een tweede gebruiker worden geverifieerd.

5.1.4

Balansgegevens

Balansen zijn alleen zichtbaar als u Worldline gebruikt als back-office processor.
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De balansen die op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het betaalsjabloon dat is vastgelegd in de rubriek
Merchant settlement en tarieven op contractniveau. Het betaalsjabloon definieert op welke balans de eventuele
transactiekosten, opslagen en servicekosten worden geboekt.
Onder Balans 1, en eventueel Balans 2 en/of Balans 3 ziet u de betaalgegevens die op locatieniveau zijn vastgelegd.

1. U ziet hier wat er op de balans wordt geboekt.
De uit te betalen transacties worden op Balans 1 geboekt.
Als Worldline uw merchant billing regelt:
Afhankelijk van het geselecteerde betaalsjabloon, kunnen transactiekosten, opslagen en/of servicekosten op
Balans 1, 2 of 3 worden geboekt.
2. U ziet hier het comprimeringsniveau. Dit kan zijn: Contract, Locatie of Automaat.
3. Als u de BIC/IBAN wilt wijzigen, vult u hier de nieuwe BIC/IBAN gegevens in. Als er al BIC/IBAN gegevens zijn
vastgelegd voor deze merchant in CIM dan kunt u een selectie maken uit de lijst van BIC/IBANS of u kunt een
nieuwe BIC/IBAN combinatie invoeren. Als de merchant gebruik maakt van multi-currency conversie, vult u per
uitbetalingsvaluta de BIC/IBAN gegevens in.
U kunt alleen de BIC/IBAN gegevens op verkooppuntniveau aanpassen als het comprimeringsniveau is
'Locatie' of 'Automaat'.
Als u de BIC/IBAN combinatie aanpast moeten de wijzigingen worden geverifieerd door een tweede gebruiker
na accorderen. De aangepaste gegevens zijn van toepassing op alle betaalproducten.
4. De MRR (Merchant Reconciliation Reference) is een voor de merchant herkenbare waarde die wordt getoond bij de
uitbetaling. Dit veld is optioneel. U kunt de MRR op verkooppuntniveau aanpassen als er op contractniveau is
gekozen voor comprimeringsniveau Locatie of Automaat.
5. Dit veld kan een van de volgende waarden hebben:
l

Ja: de merchant wordt per betaalproduct uitbetaald.

l

Nee: er vindt één getotaliseerde uitbetaling plaats voor alle betaalproducten in het contract

De waarde van het veld wordt op contractniveau vastgesteld.
6. De uitbetalingsfrequentie kan dagelijks, wekelijks, twee keer per maand, maandelijks of per boekingsperiode zijn.
l

Bij de optie Wekelijks, toont CIM ook de dag van de week waarop de uitbetaling plaatsvindt.

l

Bij de optie Maandelijks, vermeldt CIM ook het nummer van de dag van de maand waarop de uitbetaling
plaatsvindt. Komt dit dagnummer in een bepaalde maand niet voor (bijvoorbeeld dag 31) dan is de uitbetaling op
de laatste dag van de maand.
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De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer niveau.
7. Dit veld wordt alleen op Balans 1 getoond. De periode van betalingsuitstel (in dagen). De betaling aan de merchant
vindt pas plaats na deze periode. Dit kan gebruikt worden bij merchants waar het risico van Chargebacks in eerste
instantie hoog is, maar na verloop van tijd afneemt. U kunt hierdoor het risico verminderen dat de schade voor uw
rekening komt als bijvoorbeeld de merchant failliet gaat.
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer niveau.

5.1.5

Betaalproducten details

1. In de rubriek Betaalproduct(en) ziet u de aan het contract gekoppelde betaalproduct(en).
2. De betaalproductgegevens worden overgenomen van de gegevens die op contractniveau zijn vastgelegd. Door op
Details te klikken kunt u de betaalproductgegevens wijzigen.

1. Als u dit selectievak inschakelt kunt u de voor dit product mogelijke parameters wijzigen op verkooppuntniveau.
Welke parameters getoond worden is afhankelijk van het geselecteerde betaalproduct. U hoeft hier alleen de
parameters in te vullen die op verkooppuntniveau afwijken van de parameters op contractniveau. Alle andere
parameters worden overgenomen van de gegevens die vastgelegd zijn op contractniveau. Voor meer details over
betaalproduct parameters, zie Betaalproduct parameters aanpassen in hoofdstuk 3.
2. Klik onderin het scherm op de knop OK om de wijzigingen door te voeren of op de knop Terug om terug te keren
zonder de wijzigingen vast te leggen.
Een wijziging van de Refund Service parameter moet door een tweede gebruiker worden geverifieerd.
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5.1.6

Adresgegevens verkooppunt toevoegen

U kunt de adresgegevens van het verkooppunt toevoegen door op het scherm Opvoeren betaalproducten details op
Volgende te klikken.
Voordat u kunt accorderen is het invullen van een verkooppuntadres verplicht.

1. U kunt de gegevens van een bestaand adres overnemen door een adres in het veld Adres overnemen van te
selecteren en op de knop Selecteren te klikken. U kunt kiezen uit vestigingsadres, postadres en factuuradres. Als er
geen adresgegevens zijn vastgelegd op contractniveau voor vestiging, post en/of factuur dan toont CIM hier ook
geen adressen.
2. In dit gedeelte kunt u de adresgegevens toevoegen of wijzigen. Door postcode en huisnummer in te vullen, kunt u
een Nederlands adres opzoeken. Als u op de knop Zoek Adres klikt worden de gegevens automatisch ingevuld.
Wordt na de zoekactie niet het juiste adres getoond, dan probeert u het opnieuw of overschrijft u de gegevens. De
inhoud van het veld Land staat standaard op Nederlands.
Voor een buitenlands adres, selecteert u in de vervolgkeuzelijst 'Land' eerst het betreffende land. De velden
'Postcode', Huisnummer en de knop 'Zoek adres' zijn gedeactiveerd. In plaats daarvan typt u de straatnaam, het
huisnummer en de adresgegevens (bijvoorbeeld een postcode) in de betreffende velden.

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 99 van 285

3. Om gericht post te kunnen versturen, voorziet u deze velden van de juiste informatie.
4. U kunt het telefoonnummer zowel in internationaal als nationaal formaat invoeren; bijvoorbeeld +31(0)301234567 of
0301234567.
5. Dit veld geeft aan hoe de merchant op de hoogte wordt gehouden van eventuele mutaties (opvoeren van een nieuw
en wijzigen van een bestaand contract). Het veld is verplicht. Als u hier E-mail kiest moet u ook een e-mailadres
invoeren in het veld E-mail.
6. U selecteert hier de taal die wordt gebruikt voor de afschriften die de merchant ontvangt. U kunt kiezen uit
Nederlands of Engels.
7. Om de gegevens definitief vast te leggen, klikt u op Volgende.

5.1.7

Verkooppuntgegevens accorderen

Op het scherm Accorderen kunt u alle ingevoerde gegevens nog een keer bekijken.

1. Voor de gedelegeerde service Merchant Brieven geldt: Dit veld geeft aan of er een bericht over de mutatie naar de
merchant wordt verstuurd.
2. Het veld Volgende fase geeft de status van de mutatie weer:
l

Wachtrij verificatie noodzakelijk: de mutatie betreft gegevens die door een tweede gebruiker moeten worden
geverifieerd. Het verkooppunt wordt pas na verificatie actief in CIM (zie Verifiëren mutaties verkooppunt).

l

Actief: Het verkooppunt is actief na accorderen.

3. Als er gegevens onjuist zijn, kunt u in de betreffende rubriek op de knop Wijzigen klikken om de gegevens aan te
passen. U kunt ook links in het scherm op de gewenste stap klikken om eventuele wijzigingen aan te brengen.
4. U klikt op de knop Accorderen om de gegevens vast te leggen.

5.1.8

Verifiëren mutaties POS

Als u een verkooppunt toevoegt en de betaalproduct gegevens overneemt van het contract wordt het verkooppunt
meteen geactiveerd. Er hoeft geen verificatie plaats te vinden.
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Een tweede gebruiker moet de gegevens verifiëren op juistheid voordat het verkooppunt wordt toegevoegd aan het
contract als u de volgende gegevens wijzigt:
l

de refund limieten;

l

BIC IBAN gegevens;

l

de betaalproductparameter Refund Service;

Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.

5.2

eCommerce verkooppunt

U kunt eCommerce verkooppunten opvoeren als u de service eCommerce afneemt van Worldline.
Een eCommerce verkooppunt vertegenwoordigt een website van de merchant. Als u een contract heeft afgesloten voor
het verwerken van eCommerce transacties en uitbetalingen moet u tenminste één eCommerce verkooppunt opvoeren.
U kunt meerdere verkooppunten opvoeren met dezelfde adresgegevens. Dit kunt u toepassen als u bijvoorbeeld
meer dan een MCC wilt kunnen gebruiken op een locatie.
De verkooppunt gegevens bestaan verder uit de combinatie van:
l

de bedrijfsnaam die op het bankafschrift van de betalende klant staat.

l

het adres van de website van de merchant

Standaard worden de gegevens van de balans(en) betaalproducten (bijvoorbeeld, Maestro, V Pay, Visa, Mastercard)
overgenomen van het contract. Als er op contractniveau gekozen is voor comprimeringsniveau Locatie, kunt u bepaalde
details van de balans of balansen aanpassen op verkooppuntniveau. U kunt ook de MCC bij de betaalproductgegevens
aanpassen.
Let op: U kunt pas een verkooppunt opvoeren voor een nieuw contract als het contract al goedgekeurd is door een
tweede gebruiker.
Het nieuwe verkooppunt wordt in de wachtrij geplaatst als er BIC/IBAN gegevens zijn gewijzigd (Verificatie
noodzakelijk).

5.2.1

Opvoeren

Om een verkooppunt op te voeren kunt u kiezen uit een van onderstaande zoekmogelijkheden:
l

U kiest in het hoofdmenu voor Merchant, Verkooppunt

l

U kiest in het Raadplegen Contract scherm de optie Verkooppunten

In dit voorbeeld kiest u in het menu voor Merchant, Verkooppunt. Het venster Zoeken verkooppunt wordt getoond.
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1. In de actie balk, klikt u op Opvoeren om een nieuw verkooppunt toe te voegen.
2. Als u eerst wilt controleren of een verkooppunt reeds bestaat, kunt u een of meerdere velden invullen en op de knop
Zoeken klikken.
U kunt in het veld IBAN ook een Nederlands rekeningnummer in plaats van een IBAN invullen.
Zijn er verkooppunten die voldoen aan de opgegeven zoeksleutel dan worden ze getoond in een lijst onder de
zoekopdracht. CIM controleert ook de wachtrij.
CIM toont het volgende scherm:

1. Voer het nummer van het contract in.
2. Selecteer de optie eCommerce.
Als u de service eCommerce niet afneemt, krijgt u een foutmelding als u deze optie selecteert.
3. Klik op de knop Volgende.
CIM toont het volgende scherm:

1. Deze stappen moet u doorlopen om een verkooppunt op te voeren.
2. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
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3. Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievak Payment Facilitator ID is ingeschakeld op contractniveau. Als u bij het
opvoeren van een contract aangeeft dat de merchant een Mastercard en/of Visa Payment Facilitator is, is het
verplicht om bij het opvoeren van de verkooppunten van contracten van deze merchant het veld Sub-Merchant ID in
te vullen. U gebruikt hetzelfde Sub Merchant ID voor Mastercard Payment Facilitators en Visa Payment Facilitators.
Het Sub Merchant ID hoeft niet uniek te zijn.
4. CIM genereert automatisch een verkooppuntnummer.
5. CIM genereert automatisch een Card Acceptor ID.
6. U vult hier de Verkooppuntnaam in. Dit is de naam die op het bankafschrift van de betalende klant staat. Dit veld is
verplicht. Standaard wordt de merchantnaam ingevuld maar u kunt ervoor kiezen om het verkooppunt een andere
naam te geven.
7. Standaard wordt de MCC van het contract gebruikt. U kunt hier een andere MCC voor het verkooppunt invullen.
Deze MCC geldt voor alle betaalproducten van het verkooppunt.

l

l

CIM zet het verkooppunt klaar voor verificatie na accorderen als u de MCC op dit niveau wijzigt van:
een MCC waarbij Refund onderdeel uitmaakt van de standaard parameters naar een MCC waar dit niet het geval
is
een MCC waarbij Refund geen onderdeel uitmaakt van de standaard parameters naar een MCC waar Refund
wel een standaard parameter is.

8. U voert hier het adres van de website van de merchant in. Dit is een verplicht veld.
9. Klik op de knop Volgende om door te gaan naar de volgende stap.

5.2.2

Verkooppuntgegevens

CIM neemt de gegevens voor het verkooppunt over van het contract dat er aan ten grondslag ligt. Bepaalde gegevens
kunnen overschreven worden als er op contractniveau is gekozen voor comprimeringsniveau Locatie.
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5.2.3

Balansen

De balansen die op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het betaalsjabloon dat is vastgelegd in de rubriek
Merchant settlement en tarieven. Het betaalsjabloon definieert op welke balans de eventuele transactiekosten, opslagen
en servicekosten worden geboekt.
Onder Balans 1 en eventueel Balans 2 en/of Balans 3 ziet u de betaalgegevens die op contractniveau zijn vastgelegd.

1. U ziet hier wat er op de balans wordt geboekt.
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De uit te betalen transacties worden op Balans 1 geboekt.
Als Worldline uw merchant billing regelt:
Afhankelijk van het geselecteerde betaalsjabloon, kunnen transactiekosten, opslagen en/of servicekosten op
Balans 1, 2 of 3 worden geboekt.
2. U ziet hier het comprimeringsniveau. Dit kan zijn: Contract of Locatie.
3. Als u de BIC/IBAN wilt wijzigen, vult u hier de nieuwe BIC/IBAN gegevens in. Als er al BIC/IBAN gegevens zijn
vastgelegd voor deze merchant in CIM dan kunt u een selectie maken uit de lijst van BIC/IBANS of u kunt een
nieuwe BIC/IBAN combinatie invoeren. Als de merchant gebruik maakt van multi-currency conversie, vult u per
uitbetalingsvaluta de BIC/IBAN gegevens in.
Als u de BIC/IBAN combinatie aanpast moeten de wijzigingen worden geverifieerd door een tweede gebruiker
na accorderen. De aangepaste gegevens zijn van toepassing op alle betaalproducten.
4. De MRR (Merchant Reconciliation Reference) is een voor de merchant herkenbare waarde die wordt getoond bij de
uitbetaling. Dit veld is optioneel. U kunt de MRR op verkooppuntniveau aanpassen als er op contractniveau is
gekozen voor comprimeringsniveau Locatie.
5. De uitbetalingsfrequentie kan dagelijks, wekelijks, twee keer per maand, maandelijks of per boekingsperiode zijn.
6. Dit veld wordt alleen op Balans 1 getoond. De periode van betalingsuitstel (in dagen). De betaling aan de merchant
vindt pas plaats na deze periode. Dit kan gebruikt worden bij merchants waar het risico van Chargebacks in eerste
instantie hoog is, maar na verloop van tijd afneemt. U kunt hierdoor het risico verminderen dat de schade voor uw
rekening komt als bijvoorbeeld de merchant failliet gaat.

5.2.4

Betaalproducten details verkooppunt

1. In de rubriek Betaalproduct(en) ziet u de aan het contract gekoppelde betaalproduct(en).
2. De betaalproductgegevens worden overgenomen van de gegevens die op contractniveau zijn vastgelegd. Door op
Details te klikken kunt u de betaalproductgegevens raadplegen.

1. Klik onderin het scherm op de knop OK om terug te keren.
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5.2.5

Adresgegevens verkooppunt toevoegen

U kunt de adresgegevens van het verkooppunt vastleggen door op het scherm Opvoeren betaalproducten details op
Volgende te klikken.
Voordat u kunt accorderen is het invullen van een verkooppuntadres verplicht.

1. U kunt de gegevens van een bestaand adres overnemen door een adres in het veld Adres overnemen van te
selecteren en op de knop Selecteren te klikken. U kunt kiezen uit vestigingsadres, postadres, factuuradres en
chargebackadres. Als er geen adresgegevens zijn vastgelegd op contractniveau voor post en/of factuur dan toont
CIM hier ook geen adressen. De vestigingsadres en chargebackadres worden altijd getoond omdat het verplicht is
om deze adressen in te voeren op contractniveau.
2. In dit gedeelte kunt u de adresgegevens toevoegen of wijzigen. Door postcode en huisnummer in te vullen, kunt u
een Nederlands adres opzoeken. Als u op de knop Zoek Adres klikt worden de gegevens automatisch ingevuld.
Wordt na de zoekactie niet het juiste adres getoond, dan probeert u het opnieuw of overschrijft u de gegevens. De
inhoud van het veld Land staat standaard op Nederlands.
Voor een buitenlands adres, selecteert u in de vervolgkeuzelijst 'Land' eerst het betreffende land. De velden
'Postcode', Huisnummer en de knop 'Zoek adres' zijn gedeactiveerd. In plaats daarvan typt u de straatnaam, het
huisnummer en de adresgegevens (bijvoorbeeld een postcode) in de betreffende velden.
3. Om gericht post te kunnen versturen, voorziet u deze velden van de juiste informatie.
4. U kunt het telefoonnummer zowel in internationaal als nationaal formaat invoeren; bijvoorbeeld +31(0)301234567 of
0301234567.
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5. Dit veld geeft aan hoe de merchant op de hoogte wordt gehouden van eventuele mutaties (opvoeren van een nieuw
en wijzigen van een bestaand contract). Het veld is verplicht. Als u hier E-mail kiest moet u ook een e-mailadres
invoeren in het veld E-mail.
6. U selecteert hier de taal die wordt gebruikt voor de afschriften die de merchant ontvangt. U kunt kiezen uit
Nederlands of Engels.
7. Om de gegevens definitief vast te leggen, klikt u op Volgende.

5.2.6

Verkooppuntgegevens accorderen

Op het scherm Accorderen kunt u alle ingevoerde gegevens nog een keer bekijken.

1. Voor de gedelegeerde service Merchant Brieven geldt: Dit veld geeft aan of er een bericht over de mutatie naar de
merchant wordt verstuurd.
2. Het veld Volgende fase geeft de status van de mutatie weer:
l

Wachtrij verificatie noodzakelijk: de mutatie betreft gegevens die door een tweede gebruiker moeten worden
geverifieerd. Het verkooppunt wordt pas na verificatie actief in CIM (zie Verifiëren mutaties verkooppunt).

l

Actief: Het verkooppunt is actief na accorderen.

3. Als er gegevens onjuist zijn, kunt u in de betreffende rubriek op de knop Wijzigen klikken om de gegevens aan te
passen. U kunt ook links in het scherm op de gewenste stap klikken om eventuele wijzigingen aan te brengen.
4. U klikt op de knop Accorderen om de gegevens vast te leggen.

5.2.7

Verifiëren mutaties eCommerce

Als een CIM gebruiker een verkooppunt toevoegt of wijzigt en de BIC/IBAN combinatie voor de verkooppunt aanpast, zet
CIM het verkooppunt klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet eerst een controle uitvoeren op juistheid voordat
het verkooppunt wordt toegevoegd aan het contract in CIM.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.
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5.3

Procedures opvoeren verkooppunt

Opvoeren POS verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in de actiebalk op Opvoeren
4. Voer het Contract ID in
5. Selecteer het kanaal POS
6. Klik op Volgende
7. Pas eventueel de gegevens van het verkooppunt aan
8. Klik op Volgende
9. Pas eventueel de refund limieten aan
10. Pas eventueel de gegevens van de balans aan
11. Wijzig eventueel de betaalproduct parameters door achter het betaalproduct op Details te klikken en klik daarna op
OK
12. Klik op Volgende
13. Selecteer een adres uit de keuzelijst of voer een nieuw adres in
14. Voer de contactpersoon gegevens in
15. Klik op Volgende
16. Controleer de gegevens voor het verkooppunt
17. Klik onderin het scherm op Accorderen
18. Heeft u bepaalde details gewijzigd, dan moet een tweede gebruiker het verkooppunt verifiëren

Opvoeren eCommerce verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in de actiebalk op Opvoeren
4. Voer het Contract ID
5. Selecteer het kanaal eCommerce
6. Klik op Volgende
7. Pas eventueel de naam van het verkooppunt aan
8. Voer het adres van de website in
9. Klik op Volgende
10. Wijzig eventueel de betaalproduct parameters door achter het betaalproduct op Details te klikken en klik daarna op
OK
11. Klik op Volgende
12. Selecteer een adres uit de keuzelijst of voer een nieuw adres in
13. Klik op Volgende
14. Controleer de gegevens voor het verkooppunt
15. Klik onderin het scherm op Accorderen
16. Heeft u bepaalde betaalproductdetails gewijzigd, dan moet een tweede gebruiker het verkooppunt verifiëren
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6

Automaat op verkooppunt opvoeren

De merchant kan pas zijn automaat gebruiken als deze aan een POS verkooppunt is gekoppeld.
Bij het koppelen wordt de fysieke locatie van de betaalautomaat van de merchant vastgelegd. U administreert in CIM
welk betaalautomaatnummer aan welk verkooppunt gekoppeld moet worden.
Standaard, worden de gegevens van de balans en de betaalproducten (bijvoorbeeld Maestro, V Pay, Visa, Mastercard)
overgenomen van het verkooppunt. Als er op contractniveau gekozen is voor comprimeringsniveau Automaat, kunt u
bepaalde details van de balans aanpassen op automaatniveau. U kunt ook de MCC bij de betaalproduct gegevens en de
betaalproductparameters aanpassen.
De nieuwe koppeling wordt in de wachtrij geplaatst als de ingangsdatum in de toekomst ligt of als BIC of IBAN
gegevens zijn gewijzigd (Wachtrij Toekomstige mutatie, Wachtrij Verificatie noodzakelijk) op automaatniveau.
Het koppelen van een automaat aan een verkooppunt kan alleen als behalve het betaalautomaatnummer, ook het
controlenummer beschikbaar is. Dit controlenummer dient ter verificatie van de betaalautomaatnummers en is samen
met het automaatnummer door Worldline aan de betaalautomaatleverancier uitgegeven. Deze nummers krijgt een
merchant van zijn installateur. In CIM kunt u raadplegen welk controlenummer er bij een betaalautomaatnummer hoort.
Betaalautomaten die uw product(en) accepteerden voor de implementatie van CIM, hebben als controlenummer het
klantnummer dat bij de merchant bekend is. Als de merchant dit klantnummer niet meer kan achterhalen, kan de
installateur van de betaalautomaat het nummer uitlezen op de betaalautomaat.
Worldline informeert zowel de acquirer als de merchant als een nieuwe automaat opgevoerd wordt of de koppeling van
een bestaande automaat wordt gewijzigd. De acquirer ontvangt een Acquirer Mutatie Overzicht (A.M.O.) en de merchant
ontvangt indien gewenst een bevestiging. De merchant brengt de installateur op de hoogte van de koppeling, waarna de
betaalautomaat geïnstalleerd kan worden.

6.1

Varianten in het koppelingsproces

Type

Omschrijving

Opvoeren automaat op verkooppunt

Hiermee legt u een koppeling tussen een automaat en een verkooppunt. In CIM is
het mogelijk hetzelfde automaatnummer te koppelen aan verkooppunten van
meerdere contracten met dezelfde betaalproducten.

Beëindigen automaat op verkooppunt

Hiermee heft u een bestaande koppeling tussen een automaat en een verkooppunt op de opgegeven datum op.
Het is mogelijk om alle automaten op een bepaald verkooppunt tegelijkertijd te ontkoppelen. Het ontkoppelen heeft als gevolg dat CIM controleert of er bestaande
actieve koppelingen van het betreffende betaalautomaatnummer zijn, waarvan het
verkooppunt dezelfde betaalproducten bevat als het ontkoppelde verkooppunt.
Deze gegevens stuurt CIM vervolgens door naar de betaalautomaat.

Verhuizen

Het is mogelijk om een automaat die al gekoppeld is aan een verkooppunt te verhuizen naar een ander verkooppunt binnen het contract. De gegevens die betrekking hebben op het adres van het verkooppunt en/of de naam die op het afschrift
wordt weergegeven worden aangepast naar het nieuwe verkooppunt.
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6.2

Overname grote contracten

Met behulp van het formulier "Overname grote contracten" kunnen twee acquirers aangeven dat alle automaten die
gekoppeld zijn aan een verkooppunt van een contract (van de ene acquirer) moeten worden omgehangen naar een
ander 'nieuw' verkooppunt van een contract (van een andere acquirer). De mutatie wordt door Worldline uitgevoerd.
De ontvangende acquirer levert een opdrachtformulier aan dat getekend is door de ontvangende acquirer en de
merchant.
Alleen hele contracten kunnen worden overgenomen! Het is niet mogelijk een aantal automaten of locaties uit te
sluiten van overname. Het nieuwe contract moet minimaal één overeenkomend betaalproduct bevatten. De niet
overeenkomende betaalproducten die op het oude contract staan, blijven op het oude contract actief. Aan de
verkooppunten van het over te nemen contract moeten (via een verkooppunt) minimaal 25 automaten gekoppeld
zijn.

6.3

Automaat op verkooppunt opvoeren

U kunt een automaat opvoeren door:
l

in het scherm Raadplegen contract of Raadplegen verkooppunt op de knop Automaten te klikken

l

het menu optie Merchant, Automaat op verkooppunt te kiezen

l

in het scherm Raadplegen verkooppunt op de knop Automaat opvoeren te klikken. In dit geval, komt u automatisch
in stap 2, Opvoeren automaat op verkooppunt.

In dit voorbeeld kiest u in het menu voor Merchant, Automaat op verkooppunt. Het venster Zoeken automaat op
verkooppunt wordt getoond.

1. In de actiebalk, klikt u op Opvoeren om een automaat aan een POS verkooppunt te koppelen.
2. Als u eerst wilt controleren of een koppeling reeds bestaat, kunt u een of meerdere velden invullen en op de knop
Zoeken klikken.
U kunt in het veld IBAN ook een Nederlands rekeningnummer in plaats van een IBAN invullen.
Zijn er koppelingen die voldoen aan de opgegeven zoeksleutels dan worden ze getoond in een lijst onder de
zoekopdracht. CIM controleert ook de wachtrij.
CIM toont het volgende scherm:
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1. Deze stappen moet u doorlopen om een automaat op een verkooppunt op te voeren.
2. Voor het opvoeren is het invullen van het Contract ID verplicht. Als u de gegevens van het verkooppunt heeft, kunt u
deze ook als zoeksleutel gebruiken om een specifiek verkooppunt te vinden.
Als u zoekt vanuit het Raadplegen contract of Raadplegen verkooppunt scherm is het contract ID al ingevuld.
3. Klik op Zoeken om alle opgevoerde verkooppunten van het contract te vinden.
4. Klik op het POS verkooppunt waaraan u een of meer automaten wilt koppelen.
Nadat u een verkooppunt selecteert, wordt het volgende scherm weergegeven.

1. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
2. U moet een ingangsdatum opgeven. De ingangsdatum mag de huidige datum of een datum in de toekomst zijn. Als
u een ingangsdatum in de toekomst invult, komt de nieuwe koppeling in de wachtrij.
3. Typ in deze tekstvakken het automaatnummer en het controlenummer van de automaat.
4. Klik op Toevoegen om verder te gaan.
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Bij het invoeren van gegevens mag geen gebruik worden gemaakt van de tekens \ en > Ook kunt u geen
gebruikmaken van de toetsencombinatie Ctrl+Alt+apostrof (een combinatie van een spatie met een accent aigu (´)).
Gebruik van een accent grave (`) (met ASCII waarde 96) is ook niet toegestaan.
Alle invoer velden op dit scherm zijn verplicht. Als u velden leeg laat verschijnt er een melding. U kunt pas verder
gaan na invoer van de betreffende velden. Ook moet u de juiste combinatie van automaatnummer/controlenummer
invoeren. Als de combinatie onjuist is, wordt de volgende melding getoond:

Als de op te voeren koppeling met hetzelfde Contract ID en automaatnummer aanwezig is in de wachtrij (omdat
rekeningnummers nog geverifieerd moeten worden of de ingangsdatum in de toekomst ligt), kan de koppeling niet
worden opgeslagen. Dit voorkomt de dubbele invoer van koppelingen. U krijgt hiervan een melding:

In dit scherm kunt u aanvullende informatie over de automaat invoeren.

1. Als de MCC wordt gewijzigd heeft dit tot gevolg dat de code voor elk gekoppeld betaalproduct wijzigt.
U kunt de MCC waarde op automaatniveau niet wijzigen als u gebruik maakt van de optie om een Card
Acceptor ID in te voeren op verkooppuntniveau.
2. Standaard wordt de naam van het verkooppunt gebruikt op het afschrift. U kunt hier ervoor kiezen om een andere
naam op te geven.
3. Is de waarde van dit veld 'Ja' dan kan een merchant een eigen referentie invoeren op de betaalautomaten van dit
verkooppunt. Deze referentie is dan ook zichtbaar op het afschrift van de kaarthouder. De merchant kan met behulp
van deze referentie de transactie opzoeken in de merchant portal.
Standaard wordt de waarde overgenomen van het verkooppunt van de automaat. Deze waarde ziet u in de kolom
Volgens hiërarchie.
Deze referentie is alleen van toepassing op betaalautomaten die gebruik maken van het C-TAP/IFSF domain.
Het veld is nog niet zichtbaar in de huidige CIM release. In overleg met de acquirers zal worden besloten
wanneer deze functionaliteit wordt aangezet.

6.3.1

Balans details

Balansen zijn alleen zichtbaar als u Worldline gebruikt als back-office processor..
De balansen die op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het betaalsjabloon dat is vastgelegd in de rubriek
Merchant settlement en tarieven op contractniveau. Het betaalsjabloon definieert op welke balans de eventuele
transactiekosten, opslagen en servicekosten worden geboekt.
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Standaard worden bij het koppelen van een automaat aan een verkooppunt de gegevens van de balans en de
betaalproductparameters overgenomen die op verkooppunt- of contractniveau zijn vastgelegd. Als voor een bepaalde
automaat de transacties uitbetaald moeten worden op een ander rekeningnummer, kunt u de details aanpassen.
U kunt alleen de balans gegevens voor een automaat aanpassen als er op contractniveau is gekozen voor
comprimeringsniveau 'Automaat'.
Onder Balans 1, en eventueel Balans 2 en/of Balans 3 ziet u de betaalgegevens die op contract- of locatieniveau zijn
vastgelegd.

1. U ziet hier wat er op de balans wordt geboekt.
De uit te betalen transacties worden op Balans 1 geboekt.
Als Worldline uw merchant billing regelt:
Afhankelijk van het geselecteerde betaalsjabloon, kunnen transactiekosten, opslagen en/of servicekosten op
Balans 1, 2 of 3 worden geboekt.
2. U ziet hier het comprimeringsniveau. Dit kan zijn: Contract, Locatie of Automaat.
3. Als u de rekeninggegevens van de automaat wilt overschrijven, vult u hier de nieuwe BIC/IBAN gegevens van de
automaat in. Als er BIC/IBAN gegevens al zijn vastgelegd voor deze merchant in CIM dan kunt u een selectie
maken uit de lijst van BIC/IBANS of u kunt een nieuwe BIC/IBAN combinatie invoeren. Als de merchant gebruik
maakt van multi-currency conversie, vult u per uitbetalingsvaluta de BIC/IBAN gegevens in.
U kunt alleen de BIC/IBAN gegevens op automaatniveau aanpassen als er op contractniveau is gekozen voor
comprimeringsniveau Automaat.
Als u de BIC/IBAN combinatie aanpast moeten de wijzigingen worden geverifieerd door een tweede gebruiker
na accorderen. De aangepaste gegevens zijn van toepassing op alle betaalproducten.
4. De MRR (Merchant Reconciliation Reference) is een voor de merchant herkenbare waarde die wordt getoond bij de
uitbetaling. Dit veld is optioneel. U kunt de MRR op automaatniveau aanpassen als er op contractniveau is gekozen
voor comprimeringsniveau Automaat.
5. Dit veld kan een van de volgende waarden hebben:
l

Ja: de merchant wordt per betaalproduct uitbetaald.

l

Nee: er vindt één getotaliseerde uitbetaling plaats voor alle betaalproducten in het contract

De waarde van het veld wordt op contractniveau vastgesteld.
6. De uitbetalingsfrequentie kan dagelijks, wekelijks, twee keer per maand, maandelijks of per boekingsperiode zijn.
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l

Bij de optie Wekelijks, toont CIM ook de dag van de week waarop de uitbetaling plaatsvindt.

l

Bij de optie Maandelijks, vermeldt CIM ook het nummer van de dag van de maand waarop de uitbetaling
plaatsvindt. Komt dit dagnummer in een bepaalde maand niet voor (bijvoorbeeld dag 31) dan is de uitbetaling op
de laatste dag van de maand.
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer niveau.

7. Dit veld wordt alleen op Balans 1 getoond. De periode van betalingsuitstel (in dagen). De betaling aan de merchant
vindt pas plaats na deze periode. Dit kan gebruikt worden bij merchants waar het risico van Chargebacks in eerste
instantie hoog is, maar na verloop van tijd afneemt. U kunt hierdoor het risico verminderen dat de schade voor uw
rekening komt als bijvoorbeeld de merchant failliet gaat.
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer niveau.

6.3.2

Betaalproducten details betaalautomaat

1. In de rubriek Betaalproduct(en) ziet u de aan het contract gekoppelde betaalproduct(en).
2. De betaalproductgegevens worden overgenomen van de gegevens die op contract- of locatieniveau zijn
vastgelegd. Door op Details te klikken kunt u de betaalproductgegevens wijzigen.
In onderstaand voorbeeld worden de betaalproductgegevens van het betaalproduct Maestro weergegeven.

1. Als dit selectievak is ingeschakeld kunt u de voor dit product mogelijke parameters wijzigen op automaatniveau.
Welke parameters getoond worden is afhankelijk van het geselecteerde betaalproduct. U hoeft hier alleen de
parameters in te vullen die op automaatniveau afwijken van de parameters op verkooppuntniveau. Alle andere
parameters worden overgenomen van de gegevens die vastgelegd zijn op verkooppuntniveau.
2. Klik onderin het scherm op de knop OK om de wijzigingen door te voeren of op de knop Terug om terug te keren
zonder de wijzigingen vast te leggen.
Als u de Refund parameter aanzet en het comprimeringsniveau 'Automaat' is wordt u geadviseerd om het
comprimeringsniveau te wijzigen naar 'Verkooppunt'. Als u het comprimeringsniveau niet wijzigt, is de kans groter
dat de merchant een negatief saldo krijgt.
Een negatief saldo op betaalautomaatniveau heeft voor de merchant uiteindelijk de consequentie dat de merchant
aangemaand wordt om betalingen te doen om de balans bij te stellen. Onderneemt de merchant geen acties om tot
een positieve balans te komen dan kan dit leiden tot ingebrekestelling van de merchant en het niet uitbetalen van
transacties vanwege de betalingsachterstand.
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Als u parameters van een ander betaalproduct wilt wijzigen, klikt u onderin de actiebalk op de knop OK. De gegevens
worden opgeslagen en u kunt doorgaan met het wijzigen van de overige betaalproducten voor deze automaat. Klikt u op
de knop Terug, dan worden de eventuele wijzigingen voor het betaalproduct niet opgeslagen.

6.3.3

Opvoeren volgende automaat

U kunt eventueel meerdere automaten aan het verkooppunt koppelen door de gegevens van de volgende automaat in te
vullen in de rubriek Automaten.

1. Als u een ingangsdatum in de toekomst invult of een toekomstige datum selecteert, komt de nieuwe koppeling in de
wachtrij.
2. U typt in deze tekstvakken het automaatnummer en het controlenummer voor de nieuwe automaat.
3. Dit gedeelte toont de zojuist gekoppelde automaten.
4. Na het invullen van het automaatnummer en het controlenummer, klikt u op de knop Toevoegen om de koppeling
automaat-verkooppunt toe te voegen.

6.4

Automaat op verkooppunt accorderen

Om de koppeling te kunnen accorderen, klikt u op de knop Volgende of op Stap 3 Accorderen. CIM toont het volgende
scherm:
Als u de 'Refund Service' parameter heeft aangezet bij de Betaalproduct parameters en het comprimeringsniveau
'Automaat' is, wordt de volgende waarschuwing weergegeven boven in het accordeerscherm.
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1. De waarde van het veld Volgende fase is onder andere afhankelijk van de ingangsdatum.
l

Gaat de koppeling meteen in dan is de waarde Actief.

l

Ligt de datum in de toekomst, dan zal de volgende fase Wachtrij Toekomstige mutatie zijn.

l

Heeft u een BIC/IBAN combinatie gewijzigd en/of heeft u een Refund parameter gewijzigd, dan is verificatie noodzakelijk. Het veld Volgende fase bevat de waarde Wachtrij Verificatie noodzakelijk.

2. Onderin het scherm klikt u op de knop Accorderen om de koppeling vast te leggen.
De status van een koppeling die in CIM actief staat (status Actief) zegt niets over de activatie van de betaalproducten
in de betaalautomaat. In CIM kunnen verkooppunten van meerdere contracten met overeenkomende
betaalproducten aan één betaalautomaatnummer gekoppeld staan. Welk betaalproduct in de automaat actief staat
wordt bepaald door de merchant en het type betaalautomaat.
CIM stuurt de nieuwe gegevens via de online systemen door naar de betaalautomaat. De merchant bepaalt welk
contract hij voor een bepaald betaalproduct wil laten activeren.

6.4.1

Verifiëren mutaties

Als u een automaat aan een verkooppunt toevoegt waarvan de ingangsdatum gelijk is aan vandaag en de betaalproduct
gegevens overneemt van het verkooppunt dan wordt de koppeling meteen geactiveerd. Er hoeft geen verificatie plaats
te vinden.
En tweede gebruiker moet de gegevens verifiëren op juistheid voordat de koppeling tussen de automaat en het
verkooppunt wordt geactiveerd als u op automaatniveau een van de volgende gegevens aanpast voor een
betaalproduct:

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 116 van 285

l

BIC

l

IBAN

l

Refund Service parameter

Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 117 van 285

6.5

Procedure opvoeren automaat op verkooppunt

1. Voer een zoekopdracht uit
2. Klik in de actiebalk op Opvoeren
3. Typ in de rubriek Zoekopdracht het Contract ID
4. Klik op de knop Zoeken of druk op de toets Enter
5. Klik op het verkooppunt waaraan u een of meer automaten wilt koppelen.
6. Typ of selecteer in het tekstvak Geplande ingangsdatum de ingangsdatum
7. Typ het automaatnummer en het controlenummer in de desbetreffende tekstvakken
8. Klik op Toevoegen
9. Controleer het veld Naam op afschrift en pas het zo nodig aan.
10. Wijzig eventueel de details van de balans.
11. Wijzig eventueel de betaalproduct parameters en klik op OK
12. Als u een tweede koppeling wilt opvoeren, kunt u de stappen 7 tot en met 11 herhalen
13. Klik in de actiebalk op Volgende
14. Controleer de gegevens voor de koppeling(en)
15. Klik onderin het scherm op Accorderen
16. Heeft u bepaalde details gewijzigd, dan moet een tweede gebruiker het verkooppunt verifiëren
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7

Contract muteren

Het wijzigen van een bestaand contract verloopt grotendeels hetzelfde als het toevoegen van een nieuw contract.
Alleen als u de juiste rechten heeft kunt u een contract wijzigen.

7.1

Inleiding

Elke wijziging met betrekking tot contractgegevens en nieuwe contracten dient u in CIM te administreren. Bij een
wijziging kunt u denken aan een wijziging in adresgegevens van de merchant of het aanpassen van een cluster. Ook kan
het voorkomen dat er betaalproducten aan een contract worden toegevoegd of bestaande betaalproducten worden
aangepast of verwijderd.
Uiteindelijk zal Worldline zowel de acquirer als de merchant een terugkoppeling geven van de aangebrachte wijziging
(en) in CIM. Deze terugkoppeling vindt plaats nadat eventuele openstaande verificaties (door wijziging in
rekeningnummers of toevoegen van betaalproducten) zijn vastgelegd. De merchant krijgt alleen een terugkoppeling als
bij de mutatie is vastgelegd dat er een bevestiging wordt verzonden.
De Acquirer wordt op de hoogte gebracht via een Acquirer Mutatie Overzicht (A.M.O.), een rapport waarin alle nieuwe en
gewijzigde gegevens van een contract zijn vermeld.
Onderstaande afbeelding toont dit proces schematisch:

Let op! Een wijziging in een contract geldt voor alle verkooppunten en automaten die aan dit contract gekoppeld zijn.
Worldline stuurt alleen brieven of email berichten naar de merchant als gebruik wordt gemaakt van de service
‘Merchant brieven’ én de optie 'Bevestiging Versturen' in het contract op 'Ja' staat. Als er in een contract geen
postadres is ingevuld, stuurt Worldline namens de acquirer brieven naar het vestigingsadres, mits het
vestigingsadres is ingevuld. Als ook het vestigingsadres niet is ingevuld toont CIM de waarschuwing dat de merchant
geen brieven zal ontvangen.

7.2

Contract raadplegen

U moet eerst het contract opzoeken door in het menu de optie Contract te selecteren. Voor meer details over het zoeken
naar een specifiek contract of contracten, zie Raadplegen contractgegevens in hoofdstuk 3.
Nadat u het gewenste contract heeft opgezocht, kunt u de gegevens van het contract raadplegen door in het
zoekresultaat op het contract te klikken. Vervolgens controleert u of het juiste contract is geopend.
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Als van een bestaand contract nog verificaties open staan, toont CIM bovenin het scherm de melding 'Let op: Er
staan mutaties in de wachtrij'. Dit betekent dat in CIM wijzigingen zijn aangebracht in bijvoorbeeld (een of meerdere
rekeningnummers van) het contract. Een tweede gebruiker moet deze wijziging eerst verifiëren voordat u een
nieuwe wijziging invoert. Er kunnen wijzigingen verloren gaan als u nog een mutatie invoert. De genoemde melding
toont CIM ook als er toekomstige mutaties in de wachtrij staan.

Het kan zijn dat niet alle informatie zichtbaar is op het scherm. Door in de menubalk bovenin het scherm op 'Selecteer
verwijzing' te klikken en een rubriek te selecteren, kunt u rechtstreeks naar de geselecteerde rubriek navigeren.
1. Aan de hand van de contract identificatiegegevens kunt u controleren of het juiste contract is geopend.
2. Deze velden worden alleen weergegeven als u de gedelegeerde service Refund+ afneemt.
3. Het veld Status geeft de status van het contract aan: actief, geblokkeerd of beëindigd. Alleen als het veld Status de
waarde Actief heeft, kunt u het contract wijzigen.
4. In de actiebalk klikt u op de knop Wijzigen om een wijziging in het contract door te voeren. Ziet u deze knop niet dan
heeft u geen wijzigingsrechten.
Het wijzigen van een contract is tijdelijk onmogelijk als een eerdere wijziging op het contract nog niet in zijn geheel is
doorgevoerd. De optie 'Wijzigen' is uit gegrijsd zolang het nog niet gebruikt mag worden.

7.3

Procesgegevens wijzigen

CIM toont het venster Wijzigen contract.
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1. Dit zijn de mogelijke stappen voor een wijziging in een contract. U kunt tijdens het wijzigen altijd naar een
willekeurige stap gaan door op de gewenste stap te klikken.
2. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd. Bij de adresgegevens kunt u uw
communicatievoorkeur aangeven: e-mail, brief of fax.
3. U kunt de ingangsdatum voor de wijziging typen of selecteren met behulp van een kalender. Dit kan de datum van
vandaag of een datum in de toekomst zijn. Als u achter het tekstvak klikt op de knop ( ), wordt de kalender
uitgeklapt:

U selecteert eerst de gewenste maand door op één van de pijlen naast de maand te klikken. Vervolgens klikt u op
de gewenste datum. De datum verschijnt in het tekstvak Ingangsdatum wijziging.
4. Onderin het scherm klikt u op de knop Volgende om naar de volgende stap in de wijziging te gaan.

7.4

Wijzigen contractgegevens

In Stap 2 Wijzigen contract past u eventueel de gegevens en de betaalproducten aan.
U kunt een willekeurige rubriek wijzigen door links in het scherm onder 'Stappen' op de betreffende stap te klikken.
Adresgegevens bijvoorbeeld wijzigt u in stap 3 tot en met 5. De linkerkant van het scherm geeft de actieve stap met
een groene kleur aan.
In de rubrieken Contract identificatie, Merchant gegevens, Contract gegevens, Refund limieten en Cluster gegevens
kunt u de gegevens aanpassen.
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7.4.1

Contract identificatie

1. Van de merchant kunt u hier eventueel de naam wijzigen. U kunt de Acquirer naam, Merchant ID en Contract ID
gegevens niet wijzigen.

7.4.2

Merchant gegevens

1. Als een holdingstructuur van toepassing is op de merchant, selecteert u hier de holding. Het selecteren van een
Holding is optioneel.
Voor een bestaande merchant toont CIM hier de holding die van toepassing is. Verwijdert of wijzigt u de holding dan
geldt deze mutatie voor alle contracten waar deze merchant gegevens van toepassing zijn.
2. Als er op acquirer niveau is vastgelegd dat bepaalde gegevens op merchant niveau worden geregistreerd, kunnen
de volgende Externe Klantnummers onder de rubriek Merchant gegevens worden getoond:
l

Kamer van Koophandel

l

BTW nummer

l

BSN nummer

l

Brancheorganisatie nummer

De ingevoerde details zijn in dit geval van toepassing op alle contracten met hetzelfde Merchant ID. Voert u (nog)
een contract op met hetzelfde Merchant ID, dan vult CIM de velden met de externe klantnummers die van
toepassing zijn, met de reeds eerder vastgelegde waarden. Wijzigt u de details, dan wijzigen ze in alle contracten
met hetzelfde Merchant ID.
3. U schakelt het selectievak in als u wilt aangeven dat de merchant geregistreerd staat bij Mastercard en/of Visa als
Payment Facilitator.
Als u het selectievak Payment Facilitator inschakelt, bent u verplicht om of een Mastercard of een Visa Payment
Facilitator ID in te vullen. U kunt ook beide invullen.
U kunt het selectievak niet in- of uitschakelen als er verkooppunten al zijn gekoppeld aan dit contract of een
ander contract van de merchant.
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7.4.3

Contract gegevens

1. De contract naam wordt gebruikt om de contracten van een merchant makkelijk te kunnen onderscheiden als de
merchant meer dan één contract heeft. U kunt de naam van het contract wijzigen of het veld leeg laten.
2. Dit is een verplicht veld.
De MCC die u hier invoert geldt voor alle betaalproducten van het contract.
Als u het veld verlaat, wordt de bijbehorende beschrijving van de MCC getoond. Vult u hier een niet bestaande code
in, dan toont CIM een foutmelding.
CIM zet het contract klaar voor verificatie na accorderen als u de MCC op dit niveau wijzigt van:
l een MCC waarbij Refund onderdeel uitmaakt van de standaard parameters naar een MCC waar dit niet het
geval is
l

een MCC waarbij Refund geen onderdeel uitmaakt van de standaard parameters naar een MCC waar
Refund wel een standaard parameter is.

3. Hier legt u vast of het een hoog risico merchant betreft.
4. Voor de gedelegeerde service Merchant Portal: Er wordt per contract bijgehouden of er toegang is tot de merchant
portal. U legt hier vast of dat voor dit contract het geval is.
5. Als u Ja heeft geselecteerd bij het veld Toegang tot Merchant Portal, is het invullen van de afschrift frequentie
verplicht. U kunt kiezen uit Wekelijks of Maandelijks. Als Toegang tot Merchant Portal staat op Nee, kunt u of
Maandelijks selecteren of het veld leeg laten.
6. Als er op acquirer niveau is vastgelegd dat de Externe Klantnummers Kamer van Koophandel, BTW nummer, BSN
nummer en/of Brancheorganisatie nummer op contract niveau worden geregistreerd, zijn de velden hier zichtbaar.
Het vastleggen van een Extern Klantnummer nummer is optioneel. In het voorbeeld is het veld Kamer van
Koophandel zichtbaar. U kunt het gebruiken als referentie. Door het registreren van dit unieke nummer voor
ondernemingen of rechtspersonen, is de merchant in elk systeem te traceren waar dit nummer is vastgelegd. Als u
per merchant de details van een Extern Klantnummer wilt invullen, dan moet op acquirer-niveau zijn vastgelegd dat
het externe klantnummer in de rubriek Merchant gegevens wordt geregistreerd.
Het kan ook zijn dat het Kamer van Koophandel nummer is weergegeven bij de merchant details. In dit geval, is
het niet zichtbaar bij de contract gegevens.

7.4.4

Refund limieten

Refund + limieten zijn alleen van toepassing op de debit betaalproducten van een contract en niet op de overige
(credit) betaalproducten.
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Deze velden worden alleen weergegeven als u de gedelegeerde service Refund+ afneemt. U kunt hier de limieten voor
Refunds op transacties vaststellen.
Voor alle velden geldt dat u een waarde uit de lijst kiest of een eigen waarde invult. Als Refunds niet van toepassing zijn
op het contract vult u bij elk veld een '0' in. De refund limieten moeten minimaal op POS verkooppuntniveau ingesteld
staan om van de Refund Service gebruik te kunnen maken op een betaalautomaat.

1. Het maximum bedrag dat de merchant kan crediteren per transactie.
2. Het maximum bedrag dat de merchant kan crediteren per verkooppunt (locatie) per dag.
3. Het maximum aantal toegestane refunds per dag per verkooppunt (locatie).
Als u de Refund limieten op nul zet terwijl de betaalproductparameter Refund service aan staat bij de Toegestane
Services (of Toegestane Services contactloos) laat CIM op het accordeerscherm een waarschuwing zien. U kunt de
limieten of parameter wijzigen of doorgaan met het accorderen van het contract.
Als u de refund limieten wijzigt, zet CIM na accorderen de mutatie klaar in de wachtrij ter verificatie.

7.4.5

Cluster gegevens

U kunt eventueel een of meerdere clusters gebruiken om merchants te groeperen, bijvoorbeeld als merchants horen bij
dezelfde branche vereniging.
Clusters zijn gekoppeld aan de merchant dus als u een cluster selecteert op contractniveau geldt de cluster voor alle
contracten van de merchant.

1. Als er aan het contract een clusteromschrijving (Clustertype en cluster) is toegekend, wordt deze hier getoond. Als u
de getoonde clusteromschrijving wilt verwijderen, klikt u op de knop Verwijderen.
2. In de vervolgkeuzelijst Beschikbare clusters(s) selecteert u de gewenste omschrijving en klikt u op de knop
Toevoegen.
Het is niet verplicht om een clusteromschrijving toe te kennen. Zo nodig kunt u één of meerdere clusters toevoegen.
Dit is alleen mogelijk als er meerdere clusteromschrijvingen zijn aangemaakt. Staat het door u gewenste cluster niet
in de lijst van Beschikbare clusters, dan kunt u contact opnemen met Worldline.

7.4.6

Valuta gegevens

In deze rubriek kunt u de valuta combinaties die van toepassing zijn muteren. CIM ondersteunt multi-currency
conversion. Dit betekent dat een merchant één of meerdere valuta's kan accepteren voor POS en/of eCommerce
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transacties. De valuta van de uitbetaling kan in dezelfde valuta als de transactie zijn of een andere valuta, afhankelijk van
de afspraken met de acquirer.
In de rubriek Valuta gegevens ziet u welke combinaties er op dit contract van toepassing zijn. Het wijzigen van deze
gegevens heeft alleen zin als de merchant van multi currency gebruik maakt. Doorgaans is EUR-EUR de standaard
combinatie.
Als de acquirer geen multi-currrency conversion aanbiedt, ziet u hier de standaard transactie-/uitbetalingsvaluta
combinatie van de merchant. U kunt deze niet wijzigen of verwijderen.

1. U ziet hier de volgende gegevens:
l

Transactievaluta: De valuta of valuta's die aangeboden wordt/worden aan pashouders op de betaalautomaten
van het contract.

l

Uitbetalingsvaluta: De valuta die wordt gebruikt voor het uitbetalen van de transacties aan de merchant.

2. De valuta die wordt gebruikt voor het betalen van opslagkosten en tarieven die niet gerelateerd zijn aan de
transacties. U kunt de lokale uitbetalingsvaluta selecteren bij het opvoeren of wijzigen van een contract. Per
contract kunt u één lokale uitbetalingsvaluta instellen. U kunt een keuze maken uit de uitbetalingsvaluta van de
merchant.
3. Als de acquirer multi-currency conversion ondersteunt en de merchant transacties accepteert in meerdere valuta's,
kunt u de valuta gegevens van de merchant aanpassen door op Wijzigen te klikken.

1. Als de merchant multi-currency conversion ondersteunt, kunt u hier één of meerdere valuta combinaties selecteren.
U kunt ook al geselecteerde combinaties deselecteren. De mogelijke combinaties zijn afhankelijk van de valuta
combinaties die de acquirer aanbiedt.
2. Selecteer de lokale uitbetalingsvaluta. Deze valuta wordt gebruikt voor het uitbetalen van opslagkosten en tarieven
die niet gerelateerd zijn aan de transacties.
3. Klik op OK om de gegevens vast te leggen.

7.4.7

Merchant settlement en tarieven

Deze rubriek is alleen zichtbaar als u Worldline gebruikt als back-office processor.
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1. Neemt u uw back-office processing via Worldline af dan geldt het volgende: U ziet hier het betaalsjabloon dat van
toepassing is op het contract. U kunt het betaalsjabloon niet wijzigen.
Als het betaalsjabloon 'Gross0' is geselecteerd voor een contract, is het niet mogelijk om servicekosten- of
transactiekosten tariefprofielen te koppelen aan het contract.
2. U kunt hier een servicekosten tariefprofiel selecteren of het al geselecteerde tariefprofiel wijzigen.
Deze rubriek is alleen zichtbaar als:
l

er tenminste één actief servicekosten tariefprofiel is aanwezig

In de lijst met servicekosten tariefprofielen kunt u alleen kiezen uit tariefprofielen met dezelfde valuta als de lokale
uitbetalingsvaluta van het contract (zoals aangegeven in de rubriek Valuta gegevens).
Het comprimeringsniveau van de balans waarop de servicekosten worden geboekt moet 'Contract' zijn.
3. Klik op Verwijderen om een al geselecteerd transactiekosten tariefprofiel te verwijderen van het contract.
4. Selecteer een transactiekosten tariefprofiel en klik op Toevoegen om het tariefprofiel toe te voegen aan het contract.
Als multi-currency conversion van toepassing is, toont CIM alle beschikbare tariefprofielen met een valuta die
dezelfde is als een van de uitbetalingsvaluta's van het contract. U voegt dan per geldige uitbetalingsvaluta een
tariefprofiel toe.

Per uitbetalingsvaluta kan er maar één tariefprofiel worden toegevoegd.
Transactiekosten tariefprofielen zijn alleen van toepassing als Worldline uw Merchant Billing regelt.
5. Voor servicekosten tariefprofielen en transactiekosten tariefprofielen, kunt u zoeken naar specifieke tariefprofielen
door gebruik te maken van het zoekvak aan de rechterkant. Voor verdere informatie, zie Merchant settlement en
tarieven in hoofdstuk 4.

7.4.8

Balans gegevens

De balansen die op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het betaalsjabloon dat is vastgelegd in de rubriek
Merchant settlement en tarieven. Het betaalsjabloon definieert op welke balans de eventuele transactiekosten, opslagen
en servicekosten worden geboekt.
Voor elke balans vult u de betaalparameters in die van toepassing zijn op de balans.
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1. U ziet hier wat er op de balans wordt geboekt.
De uit te betalen transacties worden op Balans 1 geboekt.
Als Worldline uw merchant billing regelt:
Afhankelijk van het geselecteerde betaalsjabloon, kunnen transactiekosten, opslagen en/of servicekosten op
Balans 1, 2 of 3 worden geboekt.
2. Selecteer de gewenste comprimering. U heeft de keuze uit Contract, Locatie of Automaat.
Een wijziging van het comprimeringsniveau geldt voor alle betaalproducten op het contract (zie paragraaf
Comprimeringsmogelijkheden voor meer uitleg).
Voor de gedelegeerde service Refund+ geldt:
Neemt u deze service af dan toont CIM een waarschuwing als u het comprimeringsniveau Automaat kiest. Het
gevaar bestaat nl. dat bij dit comprimeringsniveau een merchant eerder een negatieve balans krijgt op de automaat
waar refunds zijn toegestaan. Een negatief saldo op betaalautomaatniveau heeft voor de merchant uiteindelijk de
consequentie dat de merchant aangemaand wordt om betalingen te doen om de balans bij te stellen. Onderneemt
de merchant geen acties om tot een positief balans te komen dan kan dit leiden tot ingebrekestelling van de
merchant en het niet uitbetalen van transacties vanwege de betalingsachterstand.
3. U vult hier de BIC en IBAN gegevens van de balans in. Deze gegevens zijn van toepassing op alle betaalproducten
van het contract. Als er BIC/IBAN gegevens al zijn vastgelegd voor deze merchant in CIM dan kunt u een selectie
maken uit de lijst van BIC/IBANS of u kunt een nieuwe BIC/IBAN combinatie invoeren. Als de merchant gebruik
maakt van multi-currency conversie, vult u per uitbetalingsvaluta de BIC/IBAN gegevens in.
Als u comprimeringsniveau Locatie of Automaat selecteert op Balans 1, kunt u respectievelijk per verkooppunt
of betaalautomaat andere BIC en IBAN gegevens invoeren. Die gelden dan ook voor alle betaalproducten op
het betreffende verkooppunt of de betaalautomaat. De comprimeringsniveau op Balans 2 en 3 is altijd
'Contract'.
Als het comprimeringsniveau op Locatie of Automaat staat, wordt de volgende optie getoond als de BIC/IBAN
gegevens afwijken op één of meer verkooppunten of automaten.
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Als u de BIC/ IBAN wijzigt, vinkt u het selectievak aan als u ook de uitbetalingsgegevens op alle aan het
verkooppunt gekoppelde verkooppunten wilt wijzigen.
Als u de BIC/IBAN gegevens op contractniveau wijzigt en er geen afwijkende BIC/IBAN gegevens zijn op
verkooppunt- en automaatniveau worden de gegevens automatisch gewijzigd op verkooppunt- en
automaatniveau.
4. De MRR (Merchant Reconciliation Reference) is een voor de merchant herkenbare waarde die wordt getoond bij de
uitbetaling. Dit veld is optioneel.
5. De inhoud van dit veld is afhankelijk van de instellingen op acquirerniveau.
l

l

Als er op acquirerniveau is gekozen voor een vaste waarde (Uitbetaling per betaalproduct of Getotaliseerde
uitbetaling) kunt u hier niets wijzigen:
l

Uitbetaling per betaalproduct: de merchant wordt per betaalproduct uitbetaald

l

Getotaliseerde uitbetaling: er vindt één getotaliseerde uitbetaling plaats voor alle betaalproducten in het contract

Als er op acquirerniveau is gekozen voor een default waarde (Ja of Nee), kunt u hier een van de volgende
waarden selecteren:
l

Uitbetaling per betaalproduct: de merchant wordt per betaalproduct uitbetaald

l

Getotaliseerde uitbetaling: er vindt één getotaliseerde uitbetaling plaats voor alle betaalproducten in het
contract

Als op contractniveau het veld 'Uitbetalingsaggregatie' op 'Uitbetaling per betaalproduct' staat, kunt u de
waarden van de volgende gegevens aanpassen op betaalproductniveau:
l Uitbetalingsfrequentie
l

Periode van betalingsuitstel

Staat de waarde op 'Getotaliseerde uitbetaling' dan kunt u de waarden op betaalproductniveau niet aanpassen.
6. In dit veld geeft u het bedrag aan dat van de uitbetalingen wordt gereserveerd om mogelijk betwiste kosten,
terugboekingen en dergelijke te dekken.
CIM toont het veld alleen als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
l

Op acquirerniveau moet de optie Uitbetalingsdrempel actief zijn.

l

Het geselecteerd betaalsjabloon mag niet Gross0 zijn.

l

Het comprimeringsniveau moet zijn Contract.

l

Het veld Uitbetalingsaggregatie moet op Getotaliseerde uitbetaling staan.

7. U selecteert hier de uitbetalingsfrequentie. U heeft de keuze uit:
l

Boekingsperiode

l

Dagelijks

l

Wekelijks

l

Twee keer per maand

l

Maandelijks

l

Per externe batch: Deze optie is alleen beschikbaar bij het opvoeren van een contract. U kunt het niet selecteren
bij het wijzigen van een contract

l

Samengevoegde batches

l

Merchant automatische afsluiting
De opties waaruit u kunt selecteren zijn afhankelijk van uw instellingen op acquirer niveau.

Dit is een verplicht veld.
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l

Als u de optie Wekelijks selecteert, verschijnt de keuzelijst Dag wekelijks uitbetalen op het scherm.

U selecteert hier de dag van de week waarop de uitbetaling plaatsvindt.
Een acquirer kan door Worldline laten vastleggen:
- de dag dat als default in de keuzelijst verschijnt
- de dagen die in de keuzelijst verschijnen (bijvoorbeeld Maandag t/m Vrijdag)
l

Als u de optie Maandelijks selecteert, verschijnt de keuzelijst Dag maandelijks uitbetalen op het scherm:

U selecteert hier de dag van de maand waarop de uitbetaling plaatsvindt. Selecteert u een dag die niet in elke
maand van het jaar voorkomt (bijvoorbeeld dag 30 of 31), dan vindt de maandelijkse uitbetaling op de laatste dag
van de betreffende maand plaats.
Een acquirer kan door Worldline laten vastleggen:
- de dag dat als default in de keuzelijst verschijnt
- de dagnummers die in de keuzelijst verschijnen (bijvoorbeeld 1 t/m10)
l

Als u de optie Merchant automatische afsluiting selecteert, verschijnt het veld Terminal period cut-off time op het
scherm:
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U vult hier de dagelijkse afsluitingstijd voor uitbetaling aan de merchant in. Bijvoorbeeld, als een merchant kiest
voor een afsluitingstijd van 4:00 uur 's ochtends worden alle transacties tussen 04:00 uur op dag 1 en 04:00 uur
op dag 2 in één betaling uitbetaald.
8. U selecteert hier de periode van betalingsuitstel (in dagen). De betaling aan de merchant vindt pas plaats na de
ingevulde periode. Dit kunt u instellen bij merchants waar het risico van Chargebacks in eerste instantie hoog is,
maar na verloop van tijd afneemt. U kunt hierdoor het risico verminderen dat de schade voor uw rekening komt als
bijvoorbeeld de merchant failliet gaat.
Als u een waarde selecteert die afwijkt van de waarde van de andere betaalproducten op het contract wordt er
ter informatie hiervan een melding getoond bij het accorderen van de wijzigingen. U kunt indien gewenst de
andere betaalproducten aanpassen.

7.5

Betaalproduct(en) wijzigen

De aan het contract gekoppelde betaalproducten worden getoond in de rubriek Betaalproduct(en). U kunt
betaalproducten eventueel toevoegen, wijzigen of verwijderen van het contract.

1. Dit gedeelte toont de aan het contract gekoppelde betaalproduct(en).
Betaalproducten die niet meer van toepassing zijn, kunt u verwijderen door achter het betreffende betaalproduct te
klikken op de knop Verwijderen.
2. In de rubriek Beschikbare betaalproduct(en) staan de betaalproducten die u kunt toevoegen aan het contract. Om
betaalproducten toe te voegen klikt u op de knop Toevoegen achter het gewenste betaalproduct.
3. U klikt op de knop Details om gegevens van een betaalproduct te kunnen wijzigen.
4. U klikt op Volgende nadat u klaar bent met de wijzigingen.
Heeft u ervoor gekozen de gegevens van een betaalproduct te wijzigen door achter het gekoppelde betaalproduct op
Details te klikken, dan worden de rubrieken ven het betaalproduct getoond.

7.5.1

Debit betaalproduct

Voor het aanpassen van een debit betaalproduct wordt het volgende scherm getoond:
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1. U ziet hier de identificatiegegevens van het betaalproduct.
2. Als op contractniveau het veld Uitbetalingsaggregatie onder Balans 1 op Uitbetaling per betaalproduct staat, kunt u
de Uitbetalingsfrequentie aanpassen per betaalproduct behalve al u voor de optie Merchant automatisch afsluiting
heeft gekozen.
3. Een van de velden Dag wekelijks uitbetalen of Dag maandelijks uitbetalen wordt weergegeven als de
uitbetalingsfrequentie op Wekelijks of Maandelijks staat. Als u de uitbetalingsfrequentie aanpast per betaalproduct
kan het zijn dat u beide velden op het scherm ziet.
4. Als op contractniveau het veld Uitbetalingsaggregatie onder Balans 1 op Uitbetaling per betaalproduct staat, kunt u
de Periode van betalingsuitstel aanpassen per betaalproduct.
5. U kunt eventueel nog betaalproduct parameters aanpassen. Voor informatie over het toevoegen of wijzigen van
betaalproduct parameters, zie Betaalproduct parameters aanpassen.
Neemt u uw back-office processing via Worldline af dan geldt het volgende: Als u een credit betaalproduct
wijzigt, wordt het veld 'Sales slip toegestaan' getoond mits u Sales Slips ondersteunt. Zie Credit betaalproduct
hieronder.
6. Klik onderin het scherm op de knop OK om de wijzigingen door te voeren of op de knop Terug om terug te keren
zonder de wijzigingen vast te leggen.
Als u nog andere wijzigingen wilt doorvoeren, kunt u ook links in het scherm onder 'Stappen' klikken op de gewenste
stap.

7.5.2

Credit betaalproduct

Deze informatie is alleen van toepassing als u Sales Slips ondersteunt voor credit betaalproducten.
Bij het aanpassen van een credit betaalproduct wordt ook het veld Sales Slip toegestaan getoond:
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1. Neemt u uw back-office processing via Worldline af dan geldt het volgende: Dit veld wordt alleen getoond als u
Sales Slips ondersteunt en het een credit betaalproduct betreft. U kunt hier aangeven of de merchant voor dit
betaalproduct sales slips mag accepteren. Is dit toegestaan dan genereert CIM voor ieder verkooppunt onder het
contract een imprinter plaatje. Voor meer informatie, zie Imprinter.

7.6

Contract adresgegevens wijzigen

Als u een adres anders dan het standaard merchantadres wilt gebruiken voor het vestigings-, post- en/of factuuradres
kunt u in de stappen 3, 4 en 5 de adresgegevens muteren.
Om het standaard vestigings-, post- en/of factuuradres van de merchant aan te passen past u het adres aan op
merchantniveau zoals beschreven in hoofdstuk 15.
Bijvoorbeeld, CIM toont de volgende gegevens in het scherm Wijzigen merchant vestigingsadres voor contract.
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1. U ziet hier de standaard adresgegevens zoals vastgelegd op merchantniveau.
2. Laat het selectievak Contract heeft een ander adres leeg als u het standaard adres van de merchant wilt gebruiken
voor het contract.
U schakelt het selectievak alleen in als u een ander adres wilt registreren voor het contract.
3. Zodra u een land selecteert kunt u de adres- en contractgegevens invullen.

1. U wijzigt hier de adres- en contactgegevens van de merchant. Deze rubrieken worden alleen getoond als u de optie
Contract heeft een ander adres heeft gekozen. U kunt dan de adres- en contactpersoongegevens invoeren of
wijzigen. Deze gegevens zijn alleen van toepassing op dit contract.
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7.7

Accorderen

Bent u klaar met het wijzigen van de contractgegevens, dan klikt u links onder Stappen op stap 6 Accorderen en
accordeert u de wijzigingen. Het is niet noodzakelijk om alle stappen van de wijziging te doorlopen voordat u de
gegevens accordeert.
Als u bij het opvoeren van een betaalproduct een waarde voor 'Uitbetalingsfrequentie' en/of 'Periode van
betalingsuitstel' heeft geselecteerd die afwijkt van de waarde van de andere betaalproducten op het contract, wordt
één (of meer) van de volgende meldingen weergegeven bovenin het accordeerscherm. U kunt de andere
betaalproducten aanpassen of u kunt doorgaan met het accorderen van het contract.

Als u de gedelegeerde service Refund + afneemt en u een Credit betaalproduct toevoegt bij het opvoeren of wijzigen
van een contract, wordt een waarschuwing weergegeven boven in het accordeerscherm. Bijvoorbeeld als u het
Mastercard betaalproduct toevoegt, ziet u de volgende waarschuwing:

1. De stappen die u heeft doorlopen (of geraadpleegd) voordat u de wijzigingen accordeert zijn gemarkeerd met een
vinkje voor de betreffende stap.
2. De actieve stap (in dit voorbeeld Accorderen) krijgt een groene kleur.
3. Het veld Volgende fase geeft de status van de mutatie weer:
l

Actief: de datum van de mutatie is gelijk aan de datum van vandaag en er is geen verificatie door een tweede
gebruiker noodzakelijk.

l

Wachtrij (toekomstige mutatie): Als de ingangsdatum van de wijziging in de toekomst ligt wordt de mutatie in de
wachtrij geplaatst. Voor meer informatie, zie Toekomstige mutaties raadplegen.

l

Wachtrij Verificatie noodzakelijk: de mutatie betreft gegevens die door een tweede gebruiker moeten worden
geverifieerd. Voor meer informatie, zie Verifiëren mutaties

4. Blijken één of meerdere gegevens onjuist, dan kunt u in de gewenste rubriekkop klikken op Wijzigen om de
gegevens aan te passen. Voordat u accordeert, kunt u ook onder Stappen op de gewenste stap klikken om
eventuele wijzigingen aan te brengen.
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5. Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd, klikt u op de knop Accorderen.
6. Klik op de knop OK om het accorderen af te sluiten.
Een wijziging op een contract wordt pas actief als de status van de mutatie 'Actief' is. Het accordeerscherm vermeldt
in de rubriek Procesgegevens de status van de mutatie in het veld 'Volgende fase'. Is de status van een mutatie niet
'Actief' dan staat de mutatie in een wachtrij. Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De
wachtrij.

7.8

Contractuitbreiding

Aan een contract kan een betaalproduct toegevoegd worden (zie paragraaf Wijzigen contract). Pas als een
betaalautomaatnummer via aan verkooppunt gekoppeld staat aan een contract kunnen de betaalproducten geactiveerd
worden in de automaat (zie paragraaf Automaat op verkooppunt).
Wanneer er een betaalproduct wordt toegevoegd aan een contract dat via een verkooppunt gekoppeld staat aan een
betaalautomaat, stuurt CIM de gegevens van dit contract door naar de online systemen.
De gegevens worden naar de automaat gestuurd, waarna het betaalproduct geactiveerd kan worden. Staat er al een
contract gekoppeld aan deze automaat met dezelfde betaalproduct(en) dan heeft de merchant de keuze welk contract hij
voor een bepaald betaalproduct laat activeren in de betaalautomaat.
In CIM is het mogelijk dat er meerdere contracten met dezelfde betaalproducten via een verkooppunt aan één
betaalautomaatnummer gekoppeld staan. Een actieve koppeling in CIM betekent daarom niet automatisch dat de
betaalproducten op het contract actief staan in de betaalautomaat. U ziet in CIM alleen uw eigen contracten.
Een wijziging op een contract wordt pas actief als de status van de mutatie 'Actief' is. Het accordeerscherm vermeldt
in de rubriek Procesgegevens de status van de mutatie in het veld 'Volgende fase'. Is de status van een mutatie niet
'Actief' dan staat de mutatie in een wachtrij. Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De
wachtrij.
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7.9

Procedures wijzigen bestaand contract

Zoeken contractgegevens
1. Kies in het menu voor Merchant, Contract
2. Zoek het gewenste contract
3. Open het contract
4. Toont CIM de melding Let op: Er staan mutaties in de wachtrij doorloop dan de volgende stappen:
l

Klik in de actiebalk op de knop Wachtrij

l

Bekijk de mutaties

l

Kies uit één van onderstaande mogelijkheden:
l

Verwijder eventueel de mutaties en ga door met wijzigen

l

Klik op de knop Annuleren en ga niet door met wijzigen

5. Klik in de actiebalk op de knop Wijzigen
6. Typ of selecteer in het veld Geplande ingangsdatum de datum waarop de wijziging moet ingaan
7. Ga verder met het wijzigen van één of meerdere van de volgende stappen:

Wijzigen merchantgegevens
1. Zoek het contract op
2. Wijzig eventueel de volgende informatie:
l

Proces gegevens

l

Contract identificatie gegevens

l

Contract gegevens

l

Refund limieten (indien van toepassing)

l

Cluster gegevens

l

Valuta gegevens

l

Servicekosten tariefprofiel, indien van toepassing

l

Transactiekosten tariefprofiel(en), indien van toepassing

Parameters van de balans wijzigen
1. Ga naar de rubriek Balans 1
2. Wijzig eventueel de volgende informatie:
l

Comprimeringsniveau

l

BIC/IBAN

l

MRR

l

Uitbetalingsaggregatie

l

Uitbetalingsfrequentie

l

Periode van betalingsuitstel (in dagen)

3. Wijzig de gegevens van Balans 2 en Balans 3, indien van toepassing

Betaalproducten toevoegen
1. Ga naar de rubriek Betaalproduct(en)
2. Klik onder Beschikbare betaalproduct(en) achter het gewenste betaalproduct op de knop Toevoegen
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3. Wijzig de Uitbetalingsfrequentie, indien van toepassing
4. Wijzig de Periode van betalingsuitstel, indien van toepassing
5. Schakel eventueel het selectievak Default merchant betaalproduct parameters... in, om parameters van de MCC te
overschrijven
6. Klik op OK om de gegevens van het betaalproduct vast te leggen..

Wijzig de betaalproducten
Kies één van onderstaande mogelijkheden
l

Klik achter het betreffende betaalproduct op Details om de parameters van het betaalproduct te wijzigen

l

Klik achter het betreffende betaalproduct op Verwijderen om een betaalproduct uit een contract te verwijderen

l

Klik achter het betreffende betaalproduct op Toevoegen om een betaalproduct aan een contract toe te voegen

Wijzigen adresgegevens
1. Wijzig het vestigingsadres
2. Wijzig het postadres
3. Wijzig het factuuradres

Accorderen
l

Accordeer de wijzigingen

l

Heeft u bepaalde details van een betaalproduct gewijzigd, dan moet een tweede gebruiker de mutatie verifiëren
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8

Verkooppunt muteren

Het wijzigen van een bestaand verkooppunt verloopt grotendeels hetzelfde als het toevoegen van een nieuw
verkooppunt.

8.1

Raadplegen verkooppunt

U zoekt eerst het verkooppunt op. U kunt kiezen uit een van onderstaande zoekmogelijkheden:
l

Kies in het hoofdmenu voor Merchant, Verkooppunt.

l

Kies in het Raadplegen Contract scherm de optie Verkooppunten

Voor meer details over het zoeken naar een specifiek(e) verkooppunt of verkooppunten, zie Raadplegen
verkooppuntgegevens in hoofdstuk 3.

8.2

POS verkooppunt wijzigen

1. Aan de hand van de verkooppuntidentificatiegegevens kunt u controleren of het juiste verkooppunt is geopend.
2. In het veld Kanaal, kunt u zien of het een POS verkooppunt betreft.
3. Het veld Status geeft de status van het verkooppunt aan. Dit kan zijn Actief, Geblokkeerd of Beëindigd. Alleen als
het verkooppunt actief is, kunt u het wijzigen.
4. In de actiebalk, klikt u op de knop Wijzigen om de gegevens van het verkooppunt te wijzigen.

8.2.1

Verkooppuntgegevens wijzigen

Vanuit dit scherm kunt u de gegevens van het verkooppunt wijzigen.
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1. Dit zijn de mogelijke stappen die u kunt doorlopen om het verkooppunt te wijzigen. U kunt tijdens het wijzigen altijd
naar een willekeurige stap gaan door op de gewenste stap te klikken.
2. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
3. Kies de ingangsdatum. Dit kan de datum van vandaag zijn of een datum in de toekomst. Als u een datum in de
toekomst kiest, wordt de mutatie in de wachtrij geplaatst. Voor meer informatie, zie Toekomstige mutaties
raadplegen.
4. Standaard wordt de MCC van het contract gebruikt. U kunt hier een andere MCC voor het verkooppunt invullen of
de MCC van het verkooppunt wijzigen. Deze MCC geldt voor alle betaalproducten van het verkooppunt.

l

l

CIM zet het verkooppunt klaar voor verificatie na accorderen als u de MCC op dit niveau wijzigt van:
een MCC waarbij Refund onderdeel uitmaakt van de standaard parameters naar een MCC waar dit niet het geval
is
een MCC waarbij Refund geen onderdeel uitmaakt van de standaard parameters naar een MCC waar Refund
wel een standaard parameter is.

5. U ziet hier de naam van het terminal domein. U kunt het terminal domein niet wijzigen.
6. Is de waarde van dit veld 'Ja' dan kan een merchant een eigen referentie invoeren op de betaalautomaten van dit
verkooppunt. Deze referentie is dan ook zichtbaar op het afschrift van de kaarthouder. De merchant kan met behulp
van deze referentie de transactie opzoeken in de merchant portal.
Standaard wordt de waarde 'Nee' ingevuld voor een verkooppunt. Als een merchant geen gebruik maakt van een
transactie referentie hoeft u niks aan te passen.
U kunt per verkooppunt aangeven of een transactie referentie is toegestaan. Deze waarde is dan de default voor
alle automaten van het verkooppunt. U kunt echter ook op automaatniveau per betaalautomaat aangeven of een
transactie referentie is toegestaan.
Deze referentie is alleen van toepassing op betaalautomaten die gebruik maken van het C-TAP/IFSF domain.
Het veld is nog niet zichtbaar in de huidige CIM release. In overleg met de acquirers zal worden besloten
wanneer deze functionaliteit wordt aangezet.
7. Klik op de knop Volgende onderin het scherm om naar de volgende stap te gaan. Het volgende scherm verschijnt.
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8.2.2

Refund limieten

Refund + limieten zijn alleen van toepassing op de debit betaalproducten van een contract en niet op de overige
(credit) betaalproducten.
Deze velden worden alleen weergegeven als u de gedelegeerde service Refund+ afneemt. U kunt hier de refund
limieten aangeven voor de transacties van het verkooppunt. Als u hier geen limieten invoert, gelden de waarden die op
contractniveau zijn vastgelegd. Staan de Refund limieten op contractniveau echter op nul dan moeten op
verkooppuntniveau de limieten ingesteld staan, als de merchant gebruik wil maken van de Refund Service.
Voor alle velden geldt dat u een waarde uit de lijst kunt kiezen of een zelf gekozen waarde kunt invullen. Als Refunds niet
van toepassing zijn voor het verkooppunt, vult u in elk veld een '0' in.
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1. Het maximum bedrag dat de merchant kan crediteren per transactie op dit verkooppunt.
2. Het maximum totaal bedrag dat de merchant kan crediteren per dag op dit verkooppunt (locatie).
3. Het maximum aantal toegestane refunds per dag op dit verkooppunt (locatie).
Als u de Refund limieten op nul zet en de betaalproductparameter Refund Service aan staat bij de Toegestane
Services (of Toegestane Services contactloos) laat CIM op het accordeerscherm een waarschuwing zien. U kunt
alsnog de limieten of de parameter wijzigen maar u kunt ook de waarschuwing negeren en het verkooppunt
accorderen.
Een wijziging van de limieten moet door een tweede gebruiker worden geverifieerd. Ook een wijziging in de Refund
service parameter moet geverifieerd worden.

8.2.3

Balans details

Balansen zijn alleen zichtbaar als u Worldline gebruikt als back-office processor.
De balansen die op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het betaalsjabloon dat is vastgelegd in de rubriek
Merchant settlement en tarieven op contractniveau. Het betaalsjabloon definieert op welke balans de eventuele
transactiekosten, opslagen en servicekosten worden geboekt.
Onder Balans 1, en eventueel Balans 2 en/of Balans 3 ziet u de betaalgegevens die op locatieniveau zijn vastgelegd.

1. U ziet hier wat er op de balans wordt geboekt.
De uit te betalen transacties worden op Balans 1 geboekt.
Als Worldline uw merchant billing regelt:
Afhankelijk van het geselecteerde betaalsjabloon, kunnen transactiekosten, opslagen en/of servicekosten op
Balans 1, 2 of 3 worden geboekt.
2. U ziet hier het comprimeringsniveau. Dit kan zijn: Contract, Locatie of Automaat.
3. Als u de BIC/IBAN wilt wijzigen, vult u hier de nieuwe BIC/IBAN gegevens in. Als er al BIC/IBAN gegevens zijn
vastgelegd voor deze merchant in CIM dan kunt u een selectie maken uit de lijst van BIC/IBANS of u kunt een
nieuwe BIC/IBAN combinatie invoeren. Als de merchant gebruik maakt van multi-currency conversie, vult u per
uitbetalingsvaluta de BIC/IBAN gegevens in.
U kunt alleen de BIC/IBAN gegevens op verkooppuntniveau aanpassen als het comprimeringsniveau is
'Locatie' of 'Automaat'.
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Als u de BIC/IBAN combinatie aanpast moeten de wijzigingen worden geverifieerd door een tweede gebruiker
na accorderen. De aangepaste gegevens zijn van toepassing op alle betaalproducten.
Als het gaat om het wijzigen van een bestaand verkooppunt en er al automaten aan het verkooppunt gekoppeld zijn
wordt de volgende optie getoond als de BIC/IBAN gegevens afwijken op één of meer automaten:

Als u een BIC en IBAN ingevuld heeft kunt het selectievakje aanvinken als u de BIC/IBAN gegevens op alle aan het
verkooppunt gekoppelde automaten wilt wijzigen.
4. De MRR (Merchant Reconciliation Reference) is een voor de merchant herkenbare waarde die wordt getoond bij de
uitbetaling. Dit veld is optioneel. U kunt de MRR op verkooppuntniveau aanpassen als er op contractniveau is
gekozen voor comprimeringsniveau Locatie of Automaat.
5. Dit veld kan een van de volgende waarden hebben:
l

Ja: de merchant wordt per betaalproduct uitbetaald.

l

Nee: er vindt één getotaliseerde uitbetaling plaats voor alle betaalproducten in het contract.

De waarde van het veld is op contractniveau vastgesteld.
6. De uitbetalingsfrequentie kan dagelijks, wekelijks, twee keer per maand, maandelijks of per boekingsperiode zijn.
7. Dit veld wordt alleen op Balans 1 getoond. De periode van betalingsuitstel (in dagen). De betaling aan de merchant
vindt pas plaats na deze periode. Dit kan gebruikt worden bij merchants waar het risico van Chargebacks in eerste
instantie hoog is, maar na verloop van tijd afneemt. U kunt hierdoor het risico verminderen dat de schade voor uw
rekening komt als bijvoorbeeld de merchant failliet gaat.

8.2.4

Betaalproducten details

1. In de rubriek Betaalproduct(en) ziet u de aan het contract gekoppelde betaalproduct(en).
2. De betaalproductgegevens worden overgenomen van de gegevens die op contractniveau zijn vastgelegd. Door op
Details te klikken kunt u de betaalproductgegevens raadplegen en eventueel wijzigen.
3. Klik op de knop Volgende om door te gaan naar de volgende stap.

8.2.5

Adresgegevens

In de stap Wijzigen adresgegevens kunt u de adresgegevens van het verkooppunt aanpassen.
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1. U kunt een nieuw adres opvoeren of u kunt de gegevens van een bestaand adres van het contract overnemen door
een adres in het veld Adres overnemen van te selecteren en op de knop Selecteren te klikken. U kunt kiezen uit
vestigingsadres, postadres en factuuradres. Als er geen adresgegevens zijn vastgelegd op contractniveau voor
vestiging, post en/of factuur dan toont CIM hier ook geen adressen.
2. U kunt het telefoonnummer zowel in internationaal als nationaal formaat invoeren; bijvoorbeeld +31(0)301234567 of
0301234567.
3. Onderin het scherm klikt u op de knop Volgende om naar de volgende stap in de wijziging te gaan.

8.2.6

Accorderen

Na het wijzigen van de verkooppuntgegevens, kunt u de wijzigingen accorderen.
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1. Het veld Volgende fase geeft de status van de mutatie weer:
l

Actief: de datum van de mutatie is gelijk aan de datum van vandaag en er is geen verificatie door een tweede
gebruiker noodzakelijk.

l

Wachtrij (toekomstige mutatie): Als de ingangsdatum van de wijziging in de toekomst ligt wordt de mutatie in de
wachtrij geplaatst. Voor meer informatie, zie Toekomstige mutaties raadplegen.

l

Wachtrij Verificatie noodzakelijk: de mutatie betreft gegevens die door een tweede gebruiker moeten worden
geverifieerd. Voor meer informatie, zie Verifiëren mutaties

2. Blijken één of meerdere gegevens onjuist, dan kunt u in de gewenste rubriekkop klikken op Wijzigen om de
gegevens aan te passen. Voordat u accordeert, kunt u ook links in het scherm onder Stappen op de gewenste stap
klikken om eventuele wijzigingen aan te brengen.
3. Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd, klikt u op de knop Accorderen.
Een wijziging op een verkooppunt wordt pas actief als de status van de mutatie 'Actief' is. Het accordeerscherm
vermeldt in de rubriek Procesgegevens de status van de mutatie in het veld 'Volgende fase'. Is de status van een
mutatie niet 'Actief' dan staat de mutatie in een wachtrij. Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren
mutaties en De wachtrij.
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8.3

eCommerce verkooppunt wijzigen

1. Aan de hand van de verkooppuntidentificatiegegevens kunt u controleren of het juiste verkooppunt is geopend.
2. In het veld Kanaal, kunt u zien of het een eCommerce verkooppunt betreft.
3. Het veld Status geeft de status van het verkooppunt aan. Dit kan zijn Actief, Geblokkeerd of Beëindigd. Alleen als
het verkooppunt actief is, kunt u het wijzigen.
4. In de actiebalk, klikt u op de knop Wijzigen om de gegevens van het verkooppunt te wijzigen.

8.3.1

Verkooppuntgegevens wijzigen

Vanuit dit scherm kunt u de gegevens van het verkooppunt wijzigen.
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1. Dit zijn de mogelijke stappen die u kunt doorlopen om het verkooppunt te wijzigen.
2. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
3. Kies de ingangsdatum. Dit kan de datum van vandaag zijn of een datum in de toekomst. Als u een datum in de
toekomst kiest, wordt de mutatie in de wachtrij geplaatst. Voor meer informatie, zie Toekomstige mutaties
raadplegen.
4. Standaard wordt de MCC van het contract gebruikt. U kunt hier een andere MCC voor het verkooppunt invullen of
de MCC van het verkooppunt wijzigen. Deze MCC geldt voor alle betaalproducten van het verkooppunt.
5. U kunt hier het adres van de website aanpassen.
6. Klik op de knop Volgende onderin het scherm om naar de volgende stap te gaan.

8.3.2

Balans(en)

De balansen die op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het betaalsjabloon dat is vastgelegd in de rubriek
Merchant settlement en tarieven. Het betaalsjabloon definieert op welke balans de eventuele transactiekosten, opslagen
en servicekosten worden geboekt.
Onder Balans 1, en eventueel Balans 2 en/of Balans 3 ziet u de betaalgegevens die op locatieniveau zijn vastgelegd.
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1. U ziet hier wat er op de balans wordt geboekt.
De uit te betalen transacties worden op Balans 1 geboekt.
Als Worldline uw merchant billing regelt:
Afhankelijk van het geselecteerde betaalsjabloon, kunnen transactiekosten, opslagen en/of servicekosten op
Balans 1, 2 of 3 worden geboekt.
2. U ziet hier het comprimeringsniveau. Dit kan zijn: Contract of Locatie.
3. Als u de BIC/IBAN wilt wijzigen, vult u hier de nieuwe BIC/IBAN gegevens in. Als er al BIC/IBAN gegevens zijn
vastgelegd voor deze merchant in CIM dan kunt u een selectie maken uit de lijst van BIC/IBANS of u kunt een
nieuwe BIC/IBAN combinatie invoeren. Als de merchant gebruik maakt van multi-currency conversie, vult u per
uitbetalingsvaluta de BIC/IBAN gegevens in.
U kunt alleen de BIC/IBAN gegevens op verkooppuntniveau aanpassen als het comprimeringsniveau is
'Locatie' .
Als u de BIC/IBAN combinatie aanpast moeten de wijzigingen worden geverifieerd door een tweede gebruiker
na accorderen. De aangepaste gegevens zijn van toepassing op alle betaalproducten.
4. De MRR (Merchant Reconciliation Reference) is een voor de merchant herkenbare waarde die wordt getoond bij de
uitbetaling. Dit veld is optioneel. U kunt de MRR op verkooppuntniveau aanpassen als er op contractniveau is
gekozen voor comprimeringsniveau Locatie of Automaat.
5. De uitbetalingsfrequentie kan dagelijks, wekelijks, twee keer per maand, maandelijks of per boekingsperiode zijn.
6. Dit veld wordt alleen op Balans 1 getoond. De periode van betalingsuitstel (in dagen). De betaling aan de merchant
vindt pas plaats na deze periode. Dit kan gebruikt worden bij merchants waar het risico van Chargebacks in eerste
instantie hoog is, maar na verloop van tijd afneemt. U kunt hierdoor het risico verminderen dat de schade voor uw
rekening komt als bijvoorbeeld de merchant failliet gaat.

8.3.3

Betaalproducten details

1. In de rubriek Betaalproduct(en) ziet u de aan het contract gekoppelde betaalproduct(en).
2. De betaalproductgegevens worden overgenomen van de gegevens die op contractniveau zijn vastgelegd. Door op
Details te klikken kunt u de betaalproductgegevens raadplegen en eventueel wijzigen.
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3. Klik op de knop Volgende om door te gaan naar de volgende stap.

8.3.4

Adresgegevens

In de stap Wijzigen adresgegevens kunt u de adresgegevens van het verkooppunt aanpassen.

1. U kunt een nieuw adres opvoeren of u kunt de gegevens van een bestaand adres van het contract overnemen door
een adres in het veld Adres overnemen van te selecteren en op de knop Selecteren te klikken. U kunt kiezen uit
vestigingsadres en chargebackadres. U kunt ook postadres en factuuradres selecteren mits deze zijn vastgelegd op
contractniveau.

8.3.5

Accorderen

Na het wijzigen van de verkooppuntgegevens, kunt u de wijzigingen accorderen.

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 148 van 285

1. Het veld Volgende fase geeft de status van de mutatie weer:
l

Actief: de datum van de mutatie is gelijk aan de datum van vandaag en er is geen verificatie door een tweede
gebruiker noodzakelijk.

l

Wachtrij (toekomstige mutatie): Als de ingangsdatum van de wijziging in de toekomst ligt wordt de mutatie in de
wachtrij geplaatst. Voor meer informatie, zie Toekomstige mutaties raadplegen.

l

Wachtrij Verificatie noodzakelijk: de mutatie betreft gegevens die door een tweede gebruiker moeten worden
geverifieerd. Voor meer informatie, zie Verifiëren mutaties

2. Blijken één of meerdere gegevens onjuist, dan kunt u in de gewenste rubriekkop klikken op Wijzigen om de
gegevens aan te passen. Voordat u accordeert, kunt u ook links in het scherm onder Stappen op de gewenste stap
klikken om eventuele wijzigingen aan te brengen.
3. Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd, klikt u op de knop Accorderen.
Een wijziging op een verkooppunt wordt pas actief als de status van de mutatie 'Actief' is. Het accordeerscherm
vermeldt in de rubriek Procesgegevens de status van de mutatie in het veld 'Volgende fase'. Is de status van een
mutatie niet 'Actief' dan staat de mutatie in een wachtrij. Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren
mutaties en De wachtrij.
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8.4

Procedures wijzigen verkooppunt

Wijzigen POS verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het Zoekresultaat op het gewenste verkooppunt
4. Klik in het scherm Raadplegen verkooppunt in de actiebalk op Wijzigen
5. Typ of selecteer de ingangsdatum
6. Wijzig eventueel de naam van het verkooppunt
7. Klik onderin het scherm op Volgende
8. Wijzig eventueel de Refund limieten.
9. Wijzig eventueel de parameters van de balans
10. Wijzig eventueel de betaalproduct parameters door achter het betaalproduct op Details te klikken en klik daarna op
OK
11. Wijzig eventueel het adres en contactpersoon gegevens
12. Klik op Volgende
13. Controleer de gegevens
14. Klik onderin het scherm op Accorderen
15. Heeft u bepaalde details van het verkooppunt gewijzigd, dan moet een tweede gebruiker de mutatie verifiëren

Wijzigen eCommerce verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het Zoekresultaat op het gewenste verkooppunt
4. Klik in het scherm Raadplegen verkooppunt in de actiebalk op Wijzigen
5. Typ of selecteer de ingangsdatum
6. Wijzig eventueel de naam van het verkooppunt en het adres van de website
7. Klik onderin het scherm op Volgende
8. Wijzig eventueel de parameters van de balans
9. Wijzig eventueel de betaalproduct parameters door achter het betaalproduct op Details te klikken en klik daarna op
OK
9. Wijzig eventueel het adres door een adres te kiezen uit te keuzelijst of door een nieuw adres in te voeren
10. Klik op Volgende
11. Controleer de gegevens
12. Klik onderin het scherm op Accorderen
13. Heeft u bepaalde betaalproductdetails gewijzigd, dan moet een tweede gebruiker de mutatie verifiëren
14. Betreft het een toekomstige mutatie, dan komt de mutatie in de wachtrij
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9

Automaat op verkooppunt muteren

U kunt van een bestaande koppeling verkooppunt automaat de gegevens wijzigen.

9.1

Automaat op verkooppunt raadplegen

U moet eerst de koppeling opzoeken. U kunt kiezen uit een van de onderstaande zoekmogelijkheden:
l

kies in het hoofdmenu voor Merchant, Automaat op verkooppunt

l

klik in het Raadplegen contract scherm op Automaten

l

klik in het Raadplegen verkooppunt scherm op Automaten

Voor meer details over het zoeken naar een specifieke automaat of automaten, zie Raadplegen automaat op
verkooppunt gegevens in hoofdstuk 3.
U kunt de gegevens van de koppeling raadplegen door in het zoekresultaat op een koppeling te klikken.

Het kan zijn dat niet alle informatie zichtbaar is op het scherm. Door in de menubalk bovenin het scherm op 'Selecteer
verwijzing' te klikken en een rubriek te selecteren, kunt u rechtstreeks naar de geselecteerde rubriek navigeren.
1. Aan de hand van de automaat op verkooppunt identificatiegegevens kunt u controleren of de juiste koppeling is
geopend.
2. Voor meer informatie over de betaalautomaat, klik op de knop Automaat details. Voor meer informatie, zie
Raadplegen automaat details.
3. Het veld Status geeft de status van de automaat aan. Dit kan Actief, Geblokkeerd (door Worldline) of Beëindigd zijn.
Alleen als de automaat actief is, kunt u het wijzigen.
4. In de actiebalk, klikt u op de knop Wijzigen om de gegevens van de automaat te wijzigen.
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9.1.1

Koppeling automaat op verkooppunt wijzigen

U klikt in het scherm Raadplegen automaat op verkooppunt op de knop Wijzigen om de automaat op verkooppunt te
wijzigen.

1. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
2. Kies de ingangsdatum. Dit kan de datum van vandaag zijn of een datum in de toekomst. Als u een datum in de
toekomst kiest, wordt de mutatie in de wachtrij geplaatst. Voor meer informatie, zie Toekomstige mutaties
raadplegen.
3. Als de MCC wordt gewijzigd heeft dit tot gevolg dat de code voor elk gekoppeld betaalproduct wijzigt.
U kunt de MCC waarde op automaatniveau niet wijzigen als u gebruik maakt van de optie om een Card
Acceptor ID in te voeren op verkooppuntniveau.
4. Hier wordt de naam getoond die op het afschrift verschijnt van de betalende klant. U kunt deze eventueel wijzigen.
5. Is de waarde van dit veld 'Ja' dan kan een merchant een eigen referentie invoeren op de betaalautomaten van dit
verkooppunt. Deze referentie is dan ook zichtbaar op het afschrift van de kaarthouder. De merchant kan met behulp
van deze referentie de transactie opzoeken in de merchant portal.
Standaard wordt de waarde overgenomen van het verkooppunt van de automaat. Deze waarde ziet u in de kolom
Volgens hiërarchie.
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Deze referentie is alleen van toepassing op betaalautomaten die gebruik maken van het C-TAP/IFSF domain.
Het veld is nog niet zichtbaar in de huidige CIM release. In overleg met de acquirers zal worden besloten
wanneer deze functionaliteit wordt aangezet.

9.1.2

Balansgegevens

Balansen zijn alleen zichtbaar als u Worldline gebruikt als back-office processor..
De balansen die op het scherm worden getoond zijn afhankelijk van het betaalsjabloon dat is vastgelegd in de rubriek
Merchant settlement en tarieven op contractniveau. Het betaalsjabloon definieert op welke balans de eventuele
transactiekosten, opslagen en servicekosten worden geboekt.
Onder Balans 1, en eventueel Balans 2 en/of Balans 3 ziet u de betaalgegevens die op automaatniveau zijn vastgelegd.

1. U ziet hier wat er op de balans wordt geboekt.
De uit te betalen transacties worden op Balans 1 geboekt.
Als Worldline uw merchant billing regelt:
Afhankelijk van het geselecteerde betaalsjabloon, kunnen transactiekosten, opslagen en/of servicekosten op
Balans 1, 2 of 3 worden geboekt.
2. U ziet hier het comprimeringsniveau. Dit kan zijn: Contract, Locatie of Automaat.
3. Als u de BIC/IBAN wilt wijzigen, vult u hier de nieuwe BIC/IBAN gegevens in. Als er al BIC/IBAN gegevens zijn
vastgelegd voor deze merchant in CIM dan kunt u een selectie maken uit de lijst van BIC/IBANS of u kunt een
nieuwe BIC/IBAN combinatie invoeren. Als de merchant gebruik maakt van multi-currency conversie, vult u per
uitbetalingsvaluta de BIC/IBAN gegevens in.
U kunt alleen de BIC/IBAN gegevens op automaatniveau aanpassen als het comprimeringsniveau is
'Automaat'.
Als u de BIC/IBAN combinatie aanpast moeten de wijzigingen worden geverifieerd door een tweede gebruiker
na accorderen. De aangepaste gegevens zijn van toepassing op alle betaalproducten.
4. De MRR (Merchant Reconciliation Reference) is een voor de merchant herkenbare waarde die wordt getoond bij de
uitbetaling. Dit veld is optioneel. U kunt de MRR op automaatniveau aanpassen als het comprimeringsniveau is
Automaat.
5. Dit veld kan een van de volgende waarden hebben:
l

Ja: de merchant wordt per betaalproduct uitbetaald.

l

Nee: er vindt één getotaliseerde uitbetaling plaats voor alle betaalproducten in het contract.
De waarde van het veld is op contractniveau vastgesteld.
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6. De uitbetalingsfrequentie kan dagelijks, wekelijks, twee keer per maand, maandelijks of per boekingsperiode zijn.
7. Dit veld wordt alleen op Balans 1 getoond. De periode van betalingsuitstel (in dagen). De betaling aan de merchant
vindt pas plaats na deze periode. Dit kan gebruikt worden bij merchants waar het risico van Chargebacks in eerste
instantie hoog is, maar na verloop van tijd afneemt. U kunt hierdoor het risico verminderen dat de schade voor uw
rekening komt als bijvoorbeeld de merchant failliet gaat.

9.1.3

Betaalproducten details

1. In de rubriek Betaalproduct(en) ziet u de aan het contract gekoppelde betaalproduct(en).
2. De betaalproductgegevens worden overgenomen van de gegevens die op contractniveau zijn vastgelegd. Door op
Details te klikken kunt u de betaalproductgegevens raadplegen en eventueel wijzigen.
3. Klik op de knop Volgende om door te gaan naar de volgende stap.

9.1.4

Wijzigingen automaat op verkooppunt accorderen

Nadat u de gegevens voor de koppeling automaat-verkooppunt heeft aangepast, klikt u onderin het scherm op Volgende
of links onder Stappen op Accorderen om de wijzigingen te kunnen accorderen.

1. Het veld Volgende fase geeft de status van de mutatie weer:
l

Actief: de datum van de mutatie is gelijk aan de datum van vandaag en er is geen verificatie door een tweede
gebruiker noodzakelijk.
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l

Wachtrij (toekomstige mutatie): Als de ingangsdatum van de wijziging in de toekomst ligt wordt de mutatie in de
wachtrij geplaatst. Voor meer informatie, zie Toekomstige mutaties raadplegen.

l

Wachtrij Verificatie noodzakelijk: de mutatie betreft gegevens die door een tweede gebruiker moeten worden
geverifieerd. Voor meer informatie, zie Verifiëren mutaties

2. Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd, klik op de knop Accorderen.
Een wijziging op een automaat op verkooppunt wordt pas actief als de status van de mutatie 'Actief' is. Het
accordeerscherm vermeldt in de rubriek Procesgegevens de status van de mutatie in het veld 'Volgende fase'. Is de
status van een mutatie niet 'Actief' dan staat de mutatie in een wachtrij. (Zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en
De wachtrij.)

9.2

Verhuizen automaat

Binnen een contract kunt u een betaalautomaat verhuizen van één verkooppunt naar een ander verkooppunt.

9.2.1

Automaat op verkooppunt raadplegen

U moet eerst de koppeling zoeken en openen. U kunt kiezen uit een van de onderstaande zoekmogelijkheden:
l

kies in het hoofdmenu voor Merchant, Automaat op verkooppunt

l

klik in het Raadplegen contract scherm op Automaten

l

klik in het Raadplegen verkooppunt scherm op Automaten

Voor meer details over het zoeken naar een specifieke automaat of automaten, zie Raadplegen automaat op
verkooppunt gegevens in hoofdstuk 3.

1. U controleert of de juiste koppeling is geopend en klikt bovenin het scherm op de knop Verhuizen.
U kunt de optie 'Verhuizen' alleen gebruiken als de automaat de status 'Actief' heeft en er onder het contract meer
dan een actief verkooppunt aanwezig is. Als er alleen een verkooppunt opgevoerd is of de automaat de status
'Beëindigd' heeft, wordt de optie 'Verhuizen' niet weergegeven op het scherm.
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9.2.2

Automaat op verkooppunt verhuizen

Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven of
de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
Het volgende scherm wordt weergegeven.

1. Deze stappen moet u doorlopen om een betaalautomaat te verhuizen.
2. U selecteert of typt de datum waarop u de betaalautomaat wilt verhuizen naar een ander verkooppunt. Dit kan de
datum van vandaag of een datum in de toekomst zijn.
3. Klik op Volgende om door te gaan.
Het volgende scherm met een lijst van alle verkooppunten behorende bij het contract wordt weergegeven.

1. U ziet hier de gegevens van het verkooppunt waaraan de automaat nog is gekoppeld.
2. Als er veel resultaten worden weergegeven onder Zoekresultaat, kunt u ook zoeken naar een specifiek verkooppunt
door hier de details in te vullen en op Zoeken klikken.
3. Klik in de lijst op het verkooppunt waaraan u de betaalautomaat wilt koppelen.
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9.2.3

Automaat op verkooppunt verhuizen accorderen

Als laatste stap moet u de gegevens van de verhuizing accorderen.

1. Als de BIC/IBAN gegevens van het oude verkooppunt anders zijn dan van het nieuwe verkooppunt toont CIM deze
melding.
2. Hier ziet u de gegevens van de oude koppeling verkooppunt- automaat.
3. Hier ziet u de gegevens van de koppeling na de verhuizing.
4. Controleer of de gegevens juist zijn en klik op de knop Accorderen om de verhuizing te accorderen.
Als u nu met behulp van het zoekscherm de gegevens van de automaat op verkooppunt opzoekt, kunt u zien dat de
automaat op het oude verkooppunt de status Beëindigd heeft en op het nieuwe verkooppunt de status Actief.
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9.3

Mutaties op contracten en koppelingen

In CIM kunnen er per betaalautomaatnummer meerdere verkooppunten met dezelfde betaalproducten gekoppeld staan.
Onder welk verkooppunt een betaalproduct actief staat in de betaalautomaat is van verschillende factoren afhankelijk.
In de volgende situaties stuurt CIM gegevens door naar de online systemen:
l

Koppeling automaat- verkooppunt
CIM stuurt de gegevens van de meest recente koppeling naar de online systemen.

l

Beëindigen koppeling automaat- verkooppunt (ontkoppelen)
Wanneer u een koppeling beëindigt controleert CIM of er aan het betreffende betaalautomaatnummer nog
verkooppunten gekoppeld staan die de betaalproducten bevatten van het ontkoppelde verkooppunt. Van deze
verkooppunten stuurt CIM per betaalproduct de gegevens van het contract met de meest recente koppeling of de
meest recente toevoeging van het betaalproduct naar de online systemen. De koppeling of de toevoeging mag
echter niet ouder zijn dan 1 maand.

l

Toevoegen betaalproduct aan contract
Wanneer u in CIM een betaalproduct toevoegt aan een contract met gekoppelde verkooppunten stuurt CIM de
gegevens van dit contract naar de online systemen.

l

Verwijderen betaalproduct van een contract
Verwijdert u een betaalproduct van een contract dan controleert CIM of er aan het betreffende
betaalautomaatnummer nog verkooppunten gekoppeld staan die het betaalproduct bevatten dat u heeft verwijderd.
Van deze verkooppunten stuurt CIM per betaalproduct de gegevens van het verkooppunt met de meest recente
koppeling of de meest recente toevoeging van het betaalproduct naar de online systemen. De koppeling of de
toevoeging mag echter niet ouder zijn dan 1 maand.

l

Beëindigen van een contract
Beëindigt u een contract dan beëindigt u automatisch het verkooppunt en de koppeling van het verkooppunt aan het
(de) betaalautomaatnummer(s). De gevolgen voor het versturen van gegevens naar de online systemen zijn
hetzelfde als beschreven bij de situatie Beëindigen koppeling automaat op verkooppunt.

Wanneer CIM gegevens van een contract naar de online systemen stuurt, kunnen de gegevens daarna geactiveerd
worden in de betaalautomaat. Dit betekent dat de gegevens worden toegevoegd aan de betaalautomaat en dat de
merchant kan kiezen via welk contract hij een betaalproduct wil laten lopen. Hij zal de installateur opdracht geven om zijn
keuze te activeren in de betaalautomaat.
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De gegevens van een nieuwe koppeling of een toevoeging van een betaalproduct aan een contract wordt door CIM via
de online systemen aan de betaalautomaat doorgegeven. Activatie van de betaalproducten in de betaalautomaat
gebeurt niet automatisch. De merchant bepaalt echter zelf via welk contract hij een betaalproduct accepteert. Dit hoeft
dus niet altijd het contract te zijn waarvan de koppeling of de toevoeging het meest recent is.
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9.4

Procedures wijzigen automaat

Wijzigen automaat op verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Automaat op verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het Zoekresultaat op de gewenste koppeling
4. Klik in het scherm Raadplegen automaat op verkooppunt in de actiebalk op Wijzigen
5. Wijzig de gegevens
6. Klik onderin het scherm op Volgende
7. Controleer de gegevens
8. Klik onderin het scherm op Accorderen
9. Heeft u bepaalde details van een betaalproduct gewijzigd, dan moet een tweede gebruiker de mutatie verifiëren

Verhuizen automaat op verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Automaat op verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het Zoekresultaat op de gewenste koppeling
4. Klik in het venster Raadplegen automaat op verkooppunt in de actiebalk op knop Verhuizen
5. Typ of selecteer in het tekstvak Geplande ingangsdatum de ingangsdatum
6. Klik op Volgende
7. Klik in de lijst van verkooppunten op het verkooppunt waaraan u de betaalautomaat wilt koppelen.
8. Klik op Accorderen.
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10

Payment Facilitators

Als u in CIM een contract van een Payment Facilitator vastlegt, geeft u in de rubriek Merchant gegevens aan dat het om
een Payment Facilitator gaat. U vult dan ook het Mastercard en/of Visa Payment Facilitator ID in. U registreert daarna de
gegevens van de sub-merchants van de Payment Facilitator door per sub-merchant een verkooppunt op te voeren. Bij
elke submerchant vult u een sub-merchant ID in. U gebruikt hetzelfde Sub Merchant ID voor Mastercard Payment
Facilitators en Visa Payment Facilitators.
De extra stappen die nodig zijn om een contract van een Payment Facilitator op te voeren of wijzigen en de gegevens
van de sub-merchants te laten registreren worden hieronder beschreven. Voor de overige stappen, zie de algemene
beschrijving van het opvoeren en muteren van contracten en verkooppunten.

10.1

Contract opvoeren

Bij het opvoeren van een contract schakelt u bij de rubriek Merchant gegevens het selectievak Payment Facilitator ID in
om aan te geven dat de merchant een door Mastercard en/of Visa erkende Payment Facilitator is.
U kunt ook het selectievak Payment Facilitator ID inschakelen bij het opvoeren of wijzigen van een merchant. In dit
geval is het 'MC Payment Facilitator ID' en/of het 'Visa Payment Facilitator ID' al ingevuld bij het opvoeren van een
contract.

1. U schakelt het selectievak in als u wilt aangeven dat de merchant geregistreerd staat bij Mastercard en/of Visa als
Payment Facilitator.
Als u het selectievak Payment Facilitator inschakelt, bent u verplicht om of een Mastercard of een Visa Payment
Facilitator ID in te vullen. U kunt ook beide invullen.
Bij het toevoegen van een tweede contract voor een merchant kunt u het selectievak niet meer in- of
uitschakelen als er al verkooppunten zijn gekoppeld aan een contract van de merchant.
2. Vul het door Mastercard verstrekte Payment Facilitator ID in. Het is verplicht om dit veld te gebruiken voor Payment
Facilitators die gebruik maken van betaalproducten van Mastercard.
3. Vul het door Visa verstrekte Payment Facilitator ID in. Het is verplicht om dit veld te gebruiken voor Payment
Facilitators die gebruik maken van betaalproducten van Visa.
Verder voert u het contract op zoals beschreven in de algemene beschrijving van het opvoeren van een contract in hoofdstuk 4.
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10.2

Verkooppunt opvoeren

U voert de gegevens van een sub-merchant in door een verkooppunt toe te voegen aan het contract van de Payment
Facilitator. Bij de verkooppunt identificatie gegevens vult u het sub-merchant ID in.

1. Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievak Payment Facilitator ID is ingeschakeld op contractniveau. Als u bij het
opvoeren van een contract aangeeft dat de merchant een Mastercard en/of Visa Payment Facilitator is, is het
verplicht om bij het opvoeren van de verkooppunten van contracten van deze merchant het veld Sub-Merchant ID in
te vullen. U gebruikt hetzelfde Sub Merchant ID voor Mastercard Payment Facilitators en Visa Payment Facilitators.
Het Sub Merchant ID hoeft niet uniek te zijn.
Verder voert u het verkooppunt op zoals beschreven in de algemene beschrijving van het opvoeren van een
verkooppunt in hoofdstuk 5. U ziet in de rubriek Verkooppunt identificatie van het verkooppunt het sub-merchant ID.

1. Het Sub-Merchant ID. Dit veld is alleen zichtbaar als de selectievak Payment Facilitator ID is ingeschakeld op
contractniveau.

10.3

Contract wijzigen

Bij het wijzigen van een contract schakelt u bij de rubriek Contract gegevens het selectievak Payment Facilitator ID in
om aan te geven dat de merchant een door Mastercard en of Visa erkende payment facilitator is.
U kunt ook het selectievak Payment Facilitator ID inschakelen bij het opvoeren of wijzigen van een merchant. In dit
geval is het 'MC Payment Facilitator ID' en/of het 'Visa Payment Facilitator ID' al ingevuld bij het opvoeren van een
contract.
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1. U schakelt het selectievak in als u wilt aangeven dat de merchant geregistreerd staat bij Mastercard en/of Visa als
Payment Facilitator.
Als u het selectievak Payment Facilitator inschakelt, bent u verplicht om of een Mastercard of een Visa Payment
Facilitator ID in te vullen. U kunt ook beide invullen.
U kunt het selectievak niet in- of uitschakelen als er verkooppunten al zijn gekoppeld aan dit contract of een
ander contract van de merchant.
2. Vul het door Mastercard verstrekte Payment Facilitator ID in. Het is verplicht om dit veld te gebruiken voor Payment
Facilitators die gebruik maken van betaalproducten van Mastercard.
3. Vul het door Visa verstrekte Payment Facilitator ID in. Het is verplicht om dit veld te gebruiken voor Payment
Facilitators die gebruik maken van betaalproducten van Visa.
Verder wijzigt u het contract zoals beschreven in de algemene beschrijving van het wijzigen van een contract eerder in
dit hoofdstuk.

10.4

Verkooppunt wijzigen

Bij de verkooppunt identificatie gegevens van een verkooppunt van een Payment Facilitator kunt u het sub-merchant ID
wijzigen.
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1. Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievak Payment Facilitator ID is ingeschakeld op contractniveau. Als u bij het
opvoeren van een contract aangeeft dat de merchant een Mastercard en/of Visa Payment Facilitator is, is het
verplicht om bij het opvoeren van de verkooppunten van contracten van deze merchant het veld Sub-Merchant ID in
te vullen. U gebruikt hetzelfde Sub Merchant ID voor Mastercard Payment Facilitators en Visa Payment Facilitators.
Het Sub Merchant ID hoeft niet uniek te zijn.
Verder wijzigt u het verkooppunt zoals beschreven in de algemene beschrijving van het wijzigen van een verkooppunt
eerder in dit hoofdstuk. U ziet in de rubriek Verkooppunt identificatie van het verkooppunt het sub-merchant ID.

1. Het Sub- Merchant ID. Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievak Payment Facilitator ID is ingeschakeld op
contractniveau.
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11

Blokkeren van transacties en-of uitbetalingen

In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die nodig zijn om:
l

transacties voor alle automaten op alle POS verkooppunten van een contract te blokkeren

l

uitbetalingen voor alle betaalproducten op een contract te blokkeren (alleen mogelijk als u uw back-office processing
via Worldline afneemt)

l

transacties voor alle automaten van een POS verkooppunt te blokkeren

l

transacties van de website van een eCommerce verkooppunt te blokkeren

11.1

Blokkeren contract

Aan een contract en de bijbehorende betaalproducten kunnen via een POS verkooppunt één of meerdere
betaalautomaten zijn gekoppeld. Wanneer u besluit de transacties van een contract te blokkeren, geldt deze blokkade
voor alle automaten die aan het contract gekoppeld zijn.
Als u de service eCommerce afneemt, kunnen aan een contract en de bijbehorende betaalproducten één of meerdere
eCommerce verkooppunten zijn gekoppeld. Wanneer u besluit de transacties van een contract te blokkeren, geldt deze
blokkade voor alle eCommerce verkooppunten die aan het contract gekoppeld zijn.
Neemt u uw back-office processing via Worldline af dan geldt het volgende:
Naast de mogelijkheid om de transacties van de betaalautomaten die aan een contract gekoppeld zijn te kunnen
blokkeren, bestaat er ook de mogelijkheid om de uitbetaling van alle betaalproducten op een contract te blokkeren.
Wanneer de uitbetalingen van een contract worden geblokkeerd worden er vanuit de Acquiring Backoffice geen
uitbetalingen meer gedaan aan de merchant. Alle automaten van het contract kunnen na de blokkade geen transacties
meer doen.
Een geblokkeerd contract blijft in CIM zichtbaar en kan actief worden gemaakt door het contract te deblokkeren. Een
beëindigd contract kan niet meer actief worden gemaakt.
Wilt u een contract slechts voor één of een beperkt aantal betaalautomaten blokkeren, dan ontkoppelt u de
betreffende betaalautoma(a)t(en). U beëindigt in dat geval de automaat op het verkooppunt.

11.1.1

Contract raadplegen

Om een contract te blokkeren, zoekt u het gewenste contract.
1. Selecteer Merchant, Contract in het menu.
2. Vul de zoekopdracht in.
3. Open in het getoonde zoekresultaat het gewenste contract.
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1. Voordat u een contract blokkeert, controleert u eerst de gegevens.
2. Klik op de knop Blokkeren. Deze verschijnt alleen wanneer het veld Status de waarde Actief heeft.

11.1.2

Contract blokkeren

In het venster Blokkeren contract, kunt u vervolgens het blokkeren van het contract vastleggen.

1. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
2. Het veld Volgende fase heeft de waarde (Wachtrij) Verificatie Noodzakelijk.
3. Schakel het gewenste selectievak in. Het selectievak Blokkeren uitbetaling is alleen zichtbaar als aan het contract
een of meer betaalproducten gekoppeld staan waarvoor u uw back-office processing via Worldline afneemt.
4. U kunt de reden voor het blokkeren van het contract selecteren uit de keuzelijst.
5. U klikt onderin het scherm op de knop Accorderen. Het veld Status krijgt de waarde Geblokkeerd.
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11.1.3

Blokkeren verifiëren

Als u een contract blokkeert, zet CIM het contract klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet eerst een controle
uitvoeren voordat de blokkade van het contract in CIM wordt opgeslagen.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.
Zodra de blokkade door een tweede gebruiker is goedgekeurd verandert de status van het contract naar 'Geblokkeerd'.
Pas wanneer de verificatie heeft plaatsgevonden stelt Worldline de acquirer op de hoogte door middel van een A.M.O.
(Acquirer Mutatie Overzicht). De merchant wordt, indien gewenst, op de hoogte gebracht op een door hem gekozen
wijze die is vastgelegd in het contract (Post, E-mail of fax).

11.2

Deblokkeren contract

Van geblokkeerde contracten en hun bijbehorende betaalproducten kunt u de blokkering ongedaan maken door ze te
deblokkeren.
De status van een 'beëindigd' contract kan niet meer veranderen in Actief.

11.2.1

Contract raadplegen

Om een contract te deblokkeren, zoekt u het gewenste contract. U kiest in het menu voor Merchant, Contract en vult de
zoekopdracht in. In het getoonde zoekresultaat opent u het gewenste contract. U controleert of het juiste contract is
geopend en klikt in de actiebalk op de knop Deblokkeren.
De knop 'Deblokkeren' is alleen zichtbaar in een geblokkeerd contract.
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1. Het veld Status geeft aan of een contract is geblokkeerd.
2. U klikt op Deblokkeren om het deblokkeren vast te leggen.

11.2.2

Contract deblokkeren

In het venster Deblokkeren contract, kunt u vervolgens het contract deblokkeren.

1. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
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2. Het veld Volgende fase heeft de waarde (Wachtrij) Verificatie Noodzakelijk.
3. Schakel het gewenste selectievak in. In dit voorbeeld worden twee opties getoond. Als bijvoorbeeld alleen de
transacties geblokkeerd zijn, kunt u alleen het selectievak Deblokkeren transacties inschakelen.
4. U ziet hier de reden voor het blokkeren als er tijdens het blokkeer-proces een reden is geselecteerd.
5. U klikt onderin de balk op de knop Accorderen. U klikt op de knop Annuleren als u er voor kiest het contract niet te
deblokkeren.

11.2.3

Deblokkeren verifiëren

Als u een contract deblokkeert, zet CIM het contract klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet eerst een controle
uitvoeren voordat de deblokkade van het contract in CIM wordt opgeslagen.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.
Zodra de deblokkade door een tweede gebruiker is goedgekeurd verandert de status van het contract naar Actief. Pas
wanneer de verificatie heeft plaatsgevonden stelt Worldline de acquirer op de hoogte door middel van een A.M.O.
(Acquirer Mutatie Overzicht). De merchant wordt, indien gewenst, op de hoogte gebracht op een door hem gekozen
wijze die is vastgelegd in het contract (Post, E-mail of fax).

11.3

Blokkeren verkooppunt

U kunt alle transacties en/of uitbetalingen van een verkooppunt blokkeren door het verkooppunt in CIM te blokkeren.
Een geblokkeerd verkooppunt blijft in CIM zichtbaar en kan actief worden gemaakt door het verkooppunt te deblokkeren.
Een beëindigd verkooppunt kan niet meer actief worden gemaakt.
Wanneer u besluit de transacties van een POS verkooppunt te blokkeren, geldt deze blokkade voor alle automaten
die aan het verkooppunt gekoppeld zijn.
Wilt u slechts één of een beperkt aantal betaalautomaten blokkeren, dan ontkoppelt u de betreffende betaalautoma
(a)t(en). U beëindigt in dat geval de automaat op het verkooppunt.

11.3.1

Verkooppunt raadplegen

Om een verkooppunt te blokkeren, zoekt u het gewenste verkooppunt.
1. Kies Merchant, Verkooppunt in het menu.
2. Vul de zoekopdracht in.
3. Open in het getoonde zoekresultaat het gewenste verkooppunt.
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1. Voordat u een verkooppunt blokkeert, controleert u eerst de gegevens.
2. Klik op de knop Blokkeren. Deze verschijnt alleen wanneer het veld Status de waarde Actief heeft.

11.3.2

Verkooppunt blokkeren

In het venster Blokkeren verkooppunt, kunt u vervolgens het blokkeren van het verkooppunt vastleggen.

1. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
2. Het veld Volgende fase heeft de waarde (Wachtrij) Verificatie Noodzakelijk.
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3. Schakel het gewenste selectievak in. Het selectievak Blokkeren uitbetaling is alleen zichtbaar als aan het
verkooppunt een of meer betaalproducten gekoppeld staan waarvoor u uw back-office processing via Worldline
afneemt.
4. U kunt de reden voor het blokkeren van het verkooppunt selecteren uit de keuzelijst.
5. U klikt onderin het scherm op de knop Accorderen. Het veld Status krijgt de waarde Geblokkeerd. Het veld
Volgende fase krijgt de waarde (Wachtrij) Verificatie Noodzakelijk.

11.3.3

Blokkeren verifiëren

Als u een verkooppunt blokkeert, zet CIM de mutatie klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet eerst een controle
uitvoeren voordat de blokkade van het verkooppunt in CIM wordt opgeslagen.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.
Zodra de blokkade door een tweede gebruiker is goedgekeurd verandert de status van het verkooppunt naar
'Geblokkeerd'. Pas wanneer de verificatie heeft plaatsgevonden stelt Worldline de acquirer op de hoogte door middel
van een A.M.O. (Acquirer Mutatie Overzicht). De merchant wordt, indien gewenst, op de hoogte gebracht op een door
hem gekozen wijze die is vastgelegd in het contract (Post, E-mail of fax).

11.4

Deblokkeren verkooppunt

Van geblokkeerde verkooppunten en hun bijbehorende betaalproducten kunt u de blokkering ongedaan maken door ze
te deblokkeren.
Om een verkooppunt te deblokkeren, zoekt u het gewenste contract. U kiest in het menu voor Merchant, Verkooppunt en
vult de zoekopdracht in. In het getoonde zoekresultaat opent u het gewenste verkooppunt. U controleert of het juiste
verkooppunt is geopend en klikt in de actiebalk op de knop Deblokkeren.
De knop 'Deblokkeren' is alleen zichtbaar in een geblokkeerd verkooppunt

11.4.1

Verkooppunt raadplegen

Om een verkooppunt te deblokkeren, zoekt u het gewenste verkooppunt.
1. Kies Merchant, Verkooppunt in het menu.
2. Vul de zoekopdracht in.
3. Open in het getoonde zoekresultaat het gewenste verkooppunt.
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1. Het veld Status geeft aan of een contract is geblokkeerd.
2. U klikt op Deblokkeren om het deblokkeren vast te leggen.

11.4.2

Verkooppunt deblokkeren

In het venster Deblokkeren verkooppunt, kunt u vervolgens het verkooppunt deblokkeren.

1. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
2. Het veld Volgende fase heeft de waarde (Wachtrij) Verificatie Noodzakelijk.
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3. Schakel het gewenste selectievak in. In dit voorbeeld worden twee opties getoond. Als bijvoorbeeld alleen de
transacties geblokkeerd zijn, kunt u alleen het selectievak Deblokkeren transacties inschakelen.
4. U ziet hier de reden voor het blokkeren als er tijdens het blokkeren proces een reden is geselecteerd.
5. U klikt onderin de balk op de knop Accorderen. U klikt op de knop Annuleren als u er voor kiest het verkooppunt niet
te deblokkeren.

11.4.3

Deblokkeren verifiëren

Als u een verkooppunt deblokkeert, zet CIM de mutatie klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet eerst een
controle uitvoeren voordat de deblokkade van het verkooppunt in CIM wordt opgeslagen.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.
Zodra de deblokkade door een tweede gebruiker is goedgekeurd verandert de status van het verkooppunt naar Actief.
Pas wanneer de verificatie heeft plaatsgevonden stelt Worldline de acquirer op de hoogte door middel van een A.M.O.
(Acquirer Mutatie Overzicht). De merchant wordt, indien gewenst, op de hoogte gebracht op een door hem gekozen
wijze die is vastgelegd in het contract (Post, E-mail of fax).
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11.5

Procedures

Blokkeren contract
1. Kies in het menu voor Merchant, Contract
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het Zoekresultaat op het gewenste contract
4. Klik in de actiebalk op Blokkeren
5. Schakel in de rubriek Blokkerings gegevens het gewenste selectievak in
6. Selecteer eventueel een reden voor de blokkering
7. Klik onderin het scherm op Accorderen
8. Een tweede gebruiker moet de Blokkade verifiëren

Deblokkeren contract
1. Kies in het menu voor Merchant, Contract
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het Zoekresultaat op het gewenste contract
4. Klik in de actiebalk op Deblokkeren
5. Schakel in de rubriek Deblokkerings gegevens het gewenste selectievak in
6. Klik onderin het scherm op Accorderen
7. Een tweede gebruiker moet de deblokkade verifiëren

Blokkeren verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het zoekresultaat op het gewenste verkooppunt
4. Klik in de actiebalk op Blokkeren
5. Selecteer eventueel een reden voor de blokkering
6. Klik onderin het scherm op Accorderen
7. Een tweede gebruiker moet de Blokkade verifiëren

Deblokkeren verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het zoekresultaat op het gewenste verkooppunt
4. Klik in de actiebalk op Deblokkeren
5. Klik onderin het scherm op Accorderen
6. Een tweede gebruiker moet de deblokkade verifiëren
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12

Beëindigen

In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die nodig zijn om:
l

een contract te beëindigen.

l

een verkooppunt te beëindigen

l

een betaalautomaat te beëindigen.

12.1

Beëindigen contract

Beëindigen van een contract is definitief. De status van een beëindigd contract kan niet meer veranderen in Actief.
Ook kan het Contract ID bij dezelfde acquirer niet meer worden gebruikt.
Acquirers kunnen (indien gewenst) een minimale contracttermijn (bijvoorbeeld 365 dagen) laten vastleggen. Je kunt
een contract in dat geval pas beëindigen als de vastgelegde contractsduur is verstreken.
Om een contract te beëindigen, voert u een zoekopdracht uit en opent het betreffende contract in de lijst met
zoekresultaten.

1. Voordat u besluit om een contract te beëindigen, controleert u eerst de gegevens van het contract.
2. U klikt in de actiebalk op Beëindigen om het contract te beëindigen.
Besluit u het contract niet te beëindigen, dan klikt u onderin het scherm op de knop 'Annuleren'.
Om het contract te beëindigen, typt u in het venster Beëindigen contract de beëindigingsgegevens:
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1. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
2. Wanneer u de beëindiging accordeert, zet CIM de beëindiging in de wachtrij klaar voor verificatie. Een tweede
gebruiker moet de beëindiging goedkeuren alvorens de beëindiging definitief wordt.
3. U typt of selecteert in dit tekstvak de datum waarop het contract definitief wordt beëindigd.
4. U kunt hier het aantal actieve verkooppunten en automaten zien dat automatisch wordt beëindigd als u het contract
definitief beëindigt.
Op aanvraag, kunt op acquirerniveau een Terminal Termination Threshold laten instellen door Worldline. Als het
aantal actieve automaten gekoppeld aan het contract dan hoger is dan de opgegeven drempel, ziet u de volgende
waarschuwing in plaats van het bericht in het voorbeeld:

In dit geval moet er bij het verifiëren van het contract een extra controle worden uitgevoerd door een tweede
gebruiker voordat het contract in CIM definitief wordt beëindigd. Voor meer informatie, zie Bij beëindigen contract
met Terminal Termination Threshold in hoofdstuk 19.
5. U kunt de reden voor het beëindigen van het contract selecteren uit de keuzelijst.
6. Om de beëindiging vast te leggen, klikt u op de knop Accorderen. Wilt u het contract niet beëindigen, dan klikt u op
de knop Annuleren.

12.1.1

Verifiëren beëindigen contract

Als u in CIM een contract beëindigt, zet CIM de beëindiging klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet eerst een
controle uitvoeren op de beëindiging voordat het contract in CIM definitief wordt beëindigd. Voor meer informatie, zie Bij
beëindigen contract.
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Beëindigen van een contract is definitief. De status van een beëindigd contract kan niet meer veranderen in Actief.
Ook kan het Contract ID bij dezelfde acquirer niet meer worden gebruikt.
Beëindigt u een contract, dan beëindigt CIM automatisch de imprinter als deze gegenereerd is bij dit contract. (Zie
ook zie Imprinter in Hoofdstuk 4.)
Als u een contract beëindigt, worden alle automaten op verkooppunt koppelingen ook automatisch beëindigd. Dit
betekent dat CIM dan controleert of er nog contracten aan het (de) betreffende betaalautomaatnummer(s) gekoppeld
staan met dezelfde betaalproducten als het beëindigde contract. Is dit het geval en is de koppeling of de toevoeging
van het betaalproduct aan het contract niet ouder dan 1 maand, dan stuurt CIM de gegevens van het betreffende
contract naar de online systemen. Zijn er meerdere contracten dan kiest CIM per betaalproduct de meest recente
koppeling of de meest recente toevoeging van het betaalproduct.

12.2

Beëindigen verkooppunt

Als een verkooppunt opgeheven wordt, kunt u in CIM het verkooppunt beëindigen. Dit betekent dat alle aan het
POS verkooppunten gekoppelde betaalautomaten automatisch worden ontkoppeld.
U voert een zoekopdracht uit en opent het betreffende verkooppunt in de lijst met zoekresultaten.

1. U controleert hier de gegevens van het verkooppunt.
2. U klikt op de knop Beëindigen om het verkooppunt te beëindigen.
Het volgende scherm wordt weergegeven:
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1. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
2. Wanneer u de beëindiging accordeert, zet CIM de beëindiging in de wachtrij klaar voor verificatie. Een tweede
gebruiker moet de beëindiging goedkeuren alvorens de beëindiging definitief wordt.
3. U kunt hier de datum opgeven vanaf wanneer het verkooppunt niet meer actief is. De Geplande ingangsdatum mag
de huidige datum zijn of een datum in de toekomst.
4. U kunt hier het aantal actieve automaten zien dat automatisch wordt beëindigd als u het verkooppunt definitief
beëindigt.
Op aanvraag, kunt op acquirerniveau een Terminal Termination Threshold laten instellen door Worldline. Als het
aantal actieve automaten gekoppeld aan het verkooppunt dan hoger is dan de opgegeven drempel, ziet u de
volgende waarschuwing in plaats van het bericht in het voorbeeld:

In dit geval moet er bij het verifiëren van het verkooppunt een extra controle worden uitgevoerd door een tweede
gebruiker voordat het verkooppunt in CIM definitief wordt beëindigd. Voor meer informatie, zie Bij beëindigen
verkooppunt met Terminal Termination Threshold in hoofdstuk 19.
5. U kunt de reden voor het beëindigen van het verkooppunt selecteren vanuit de lijst.
6. Klik onderin het scherm op Accorderen om het beëindigen van het verkooppunt te accorderen.
Door het beëindigen van een verkooppunt worden alle koppelingen met betaalautomaten voor het betreffende
verkooppunt ook beëindigd.
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12.2.1

Verifiëren beëindigen verkooppunt

Als u in CIM een verkooppunt beëindigt, zet CIM de beëindiging klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet eerst
een controle uitvoeren op de beëindiging voordat het verkooppunt in CIM definitief wordt beëindigd.
Na verificatie verandert de status van het verkooppunt in Beëindigd.
Door het beëindigen van een POS verkooppunt worden alle koppelingen met betaalautomaten voor het betreffende
verkooppunt ook beëindigd.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.

12.3

Beëindigen koppeling automaat op verkooppunt

U kunt een koppeling tussen een betaalautomaat en POS verkooppunt opheffen. Dit heet beëindigen. Het beëindigen
kunt u doen per betaalautomaat maar ook voor alle automaten op een zelfde verkooppunt door het verkooppunt te
beëindigen, zie (Beëindigen verkooppunt). Worldline bericht, indien gewenst, de merchant na de verwerking. Als het
contract niet van u is, zal de betreffende acquirer de ontkoppeling moeten (laten) doorvoeren.
Voor de betaalautomaat heeft dit als gevolg dat CIM op dat moment controleert of er nog verkooppunten aan het
betaalautomaatnummer gekoppeld staan met betaalproducten die ook op het ontkoppelde verkooppunt staan.
U kunt een automaat-verkooppunt koppeling beëindigen door een zoekopdracht uit te voeren.
U opent de gewenste regel in de lijst met zoekresultaten door erop te klikken. De automaat op verkooppunt informatie
wordt weergegeven.

1. U controleert hier de gegevens van de koppeling.
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2. U klikt in de actiebalk op Beëindigen om de automaat te ontkoppelen.
Vervolgens toont CIM gegevens van de koppeling en kunt u de koppeling beëindigen door te accorderen.

1. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
2. U selecteert of typt de ingangsdatum voor de ontkoppeling (verplicht). Dit kan de huidige datum zijn of een datum in
de toekomst.
3. Bij Volgende fase staat Beëindigd.
4. U kunt de reden voor het beëindigen van de koppeling selecteren vanuit de lijst.
5. U klikt onderin het scherm op de knop Accorderen om de koppeling daadwerkelijk te verwijderen.
Van het ontkoppelen kunt u de historie raadplegen bij Overzicht historie automaat op verkooppunt (zie Historie automaat
op verkooppunt raadplegen).
Bij het beëindigen van een verkooppunt worden ook koppelingen van automaten op het verkooppunt automatisch
beëindigd.
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12.4

Procedures

Beëindigen contract
1. Kies in het menu voor Merchant, Contract
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik op de knop Zoeken
4. Klik in het Zoekresultaat op het gewenste contract
5. Klik in de actiebalk op Beëindigen
6. Typ of selecteer in het tekstvak Geplande ingangsdatum de datum waarop het contract moet worden beëindigd
7. Klik onderin het scherm op Accorderen
8. Een tweede gebruiker moet de beëindiging verifiëren

Beëindigen verkooppunt
1. Kies in het hoofdmenu voor Merchant, Verkooppunt
2. Typ als zoekopdracht bijvoorbeeld het Contract id of het Verkooppuntnummer
3. Klik op de knop Zoeken
4. Controleer in de kolom Status of het verkooppunt de waarde Actief heeft
5. Klik in het zoekresultaat op het gewenste verkooppunt
6. Klik in de actiebalk op de knop Beëindigen
7. Voer de gewenste ingangsdatum in
8. Klik onderin het scherm op Accorderen
9. Een tweede gebruiker moet nu de beëindiging van het verkooppunt verifiëren

Beëindigen automaat op verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Automaat op verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Controleer of het veld Status beëindiging koppeling niet de waarde Beëindigd heeft
4. Klik in het Zoekresultaat op de gewenste koppeling
5. Klik in het venster Raadplegen automaat op verkooppunt in de actiebalk op knop Beëindigen
6. Voer de gewenste ingangsdatum in
7. Klik onderin het scherm op Accorderen
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13

Historie

CIM bewaart van elke wijziging in een contract, verkooppunt of automaat op verkooppunt historie. In dit hoofdstuk
worden de stappen beschreven die nodig zijn om de historiegegevens te raadplegen.

13.1

Historie contractgegevens raadplegen

CIM bewaart van elke wijziging in een contract of koppeling historie. Tijdens het raadplegen van een contract is in de
actiebalk de knop Historie zichtbaar.

1. U klikt tijdens het raadplegen van een contract op de knop Historie om de wijzigingen die in het verleden zijn gedaan
te raadplegen.
In het venster Overzicht historie contract informatie worden maximaal tien wijzigingen getoond.
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1. De contractidentificatie.
2. Hier staan maximaal negen wijzigingen en de initiële opvoer (zie (3)). Klik op de regel om de gegevens te
raadplegen zoals die voor doorvoering van de mutatie zijn geweest.
3. De eerste opvoer blijft altijd zichtbaar. De mutatiedatum kan de migratiedatum van het contract naar CIM zijn of de
eerste invoer van het contract in CIM.
4. Deze kolom is alleen zichtbaar als de gedelegeerde service 'Merchant Brieven' wordt afgenomen. De kolom geeft
weer of er een bevestiging van de mutatie(s) naar de merchant is verstuurd.

13.2

Historie verkooppunt raadplegen

CIM bewaart van elke wijziging in een contract, verkooppunt of automaat koppeling historie. Tijdens het raadplegen van
een verkooppunt is in de actiebalk de knop Historie zichtbaar.
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1. U klikt tijdens het raadplegen van een verkooppunt op de knop Historie om de wijzigingen die in het verleden zijn
gedaan te raadplegen.
In het venster Overzicht historie verkooppunt worden maximaal tien wijzigingen getoond.
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1. CIM toont in deze rubriek de identificatiegegevens van het verkooppunt.
2. Hier staan maximaal negen wijzigingen en de initiële opvoer (zie (3)). Klik op de regel om de gegevens te
raadplegen zoals die voor doorvoering van de mutatie zijn geweest.
3. De eerste opvoer blijft altijd zichtbaar. De mutatiedatum kan de migratiedatum van het contract naar CIM zijn of de
eerste invoer van het contract in CIM.
4. Deze kolom is alleen zichtbaar als de gedelegeerde service 'Merchant Brieven' wordt afgenomen. De kolom geeft
weer of er een bevestiging van de mutatie(s) naar de merchant is verstuurd.

13.3

Historie automaat op verkooppunt raadplegen

CIM bewaart van elke wijziging in een contract of koppeling historie. In het scherm Raadplegen automaat op
verkooppunt is in de actiebalk de knop Historie zichtbaar.

1. U klikt tijdens het raadplegen van een koppeling automaat verkooppunt op de knop Historie.
In het venster Overzicht historie koppeling automaat op verkooppunt worden maximaal tien wijzigingen getoond.
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1. CIM toont in deze rubriek de identificatiegegevens van de automaat op verkooppunt koppeling.
2. Hier staan maximaal negen wijzigingen en de initiële opvoer (zie (3)). Klik op de regel om de gegevens te
raadplegen zoals die voor doorvoering van de mutatie zijn geweest.
3. De eerste opvoer blijft altijd zichtbaar. De mutatiedatum kan de migratiedatum van het contract naar CIM zijn of de
eerste invoer van het contract in CIM.
4. Deze kolom is alleen zichtbaar als de gedelegeerde service 'Merchant Brieven' wordt afgenomen. De kolom geeft
weer of er een bevestiging van de mutatie(s) naar de merchant is verstuurd.
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13.4

Procedures

Historie contractgegevens
1. Kies in het menu voor Merchant, Contract
2. Zoek het gewenste contract
3. Open het contract
4. Klik in de actiebalk op Historie
5. Klik in het scherm Overzicht historie verkooppunt op de regel met de gewenste mutatie om deze te raadplegen

Historie verkooppunt raadplegen
1. Kies in het menu voor Merchant, Verkooppunt
2. Zoek het gewenste verkooppunt
3. Open het gewenste verkooppunt
4. Klik in de actiebalk op Historie
5. Klik in het scherm Overzicht historie verkooppunt op de regel met de gewenste mutatie om deze te raadplegen

Historie automaat op verkooppunt raadplegen
1. Kies in het menu voor Merchant, Automaat op verkooppunt
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het Zoekresultaat op de gewenste koppeling
4. Klik in de actiebalk op Historie
5. Klik op de regel met de gewenste mutatie om deze te raadplegen
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14

Holding opvoeren, raadplegen en wijzigen

Een holding is een vennootschap die in de hiërarchie gezien wordt als de hoogste maatschappij binnen een groep van
maatschappijen. Als er een holdingstructuur van toepassing is, kunt u de holding in CIM vastleggen en één of meerdere
merchants aan de holding koppelen.
Om merchants te kunnen koppelen aan een holding, voert u eerst de holding op. U kunt ook een vestigingsadres
opgeven voor de holding.
U kunt daarna een merchant koppelen aan een holding door:
l

de holding te selecteren bij het opvoeren of wijzigen van een merchant

l

de holding te selecteren bij het opvoeren of wijzigen van een contract van de merchant
Het gebruik van een holding is optioneel. Een merchant hoeft geen deel uit te maken van een holdingstructuur.
U kunt een merchant aan niet meer dan één holding koppelen.

U kunt een holding opvoeren en de gegevens raadplegen en wijzigen in CIM:
l

rechtstreeks via de menu-optie Holding.in het hoofdmenu Merchant

l

via de raadpleegschermen Merchant en Contract als de merchant geregistreerd staat onder een holding.

In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die nodig zijn om een nieuwe holding op te voeren in CIM.
Via de Holding optie kunt u de holdinggegevens ook raadplegen en wijzigen. Deze processen worden ook beschreven in
dit hoofdstuk.

14.1

Raadplegen holding

Het raadplegen van een holding bestaat uit twee stappen.
l

Stap 1: Zoeken holding;

l

Stap 2: Raadplegen holding.
Als een merchant is gekoppeld aan de holding kunt u ook via de merchant en de contracten van de merchant de
holdinggegevens raadplegen, via de menu-optie 'Holding'.

14.1.1

Zoeken holding

U kiest in het menu voor Merchant, Holding.
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1. Vul de zoekopdracht in. U kunt het aantal treffers in het zoekresultaat beperken door in dit deel meerdere velden in
te vullen. In dit voorbeeld is gezocht op Holding naam.
2. Klik op de knop Zoeken of druk op de toets Enter om de resultaten in het zoekresultaat te tonen.
Bij het invoeren van gegevens mag geen gebruik worden gemaakt van de tekens \ en > Ook kunt u geen
gebruikmaken van de toetsencombinatie Ctrl+Alt+apostrof (een combinatie van een spatie met een accent aigu (´)).
Gebruik van een accent grave (`) (met ASCII waarde 96) is ook niet toegestaan.

1. Open de gewenste holding door op de betreffende regel in het zoekresultaat te klikken.
U kunt de gegevens in de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen te klikken.
Onderstaande tabel toont enkele bijzonderheden omtrent de zoekvelden.
Veld

Zoekresultaat

Card Acceptor ID

Wordt gezocht naar contracten met verkooppunten met het ingevoerde Card Acceptor ID die onder
de holding vallen.

Postcode en/of Huisnummer

Bij invullen van postcode en/of huisnummer wordt hierop gezocht bij post-, vestigings-, factuur- en
verkooppuntadressen.

Contract ID

Wordt gezocht binnen de contracten die aan de holding zijn gekoppeld.

Merchant ID

Wordt gezocht binnen de merchants die aan de holding zijn gekoppeld.

Merchant Profiel naam

Dit veld is alleen van toepassing als u gebruik maakt van merchant profielen.

U kunt ook zoeken door een deel van een naam of nummer als zoeksleutel in te voeren. In dat geval ziet u in het
zoekresultaat alles waarin de tekst- of nummerreeks voorkomt.
Bij 'Merchant ID' en 'Holding ID' moet u het volledig ID invoeren.

14.1.2

Raadplegen holding

De volgende afbeelding toont de gegevens van een holding.
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1. Het raadplegen van een holding bestaat uit twee stappen. De titel van het scherm geeft de actieve stap aan.
2. De linkerkant van het scherm geeft de actieve stap met een groene kleur aan.
3. Deze balk toont knoppen met mogelijke acties. Tevens vindt u hier eventuele (systeem)meldingen. Deze balk is niet
meer zichtbaar als u naar beneden bladert. Om gebruik te maken van de actieknoppen, bladert u weer naar boven.
4. Niet alle gegevens zijn zichtbaar. U bladert met de schuifbalk naar de overige gegevens van het geopend contract.

14.1.3

Rubriek Holding identificatie

De combinatie Acquirer en Holding ID is bepalend voor de identificatie van een holding. Elke combinatie Acquirer,
Holding ID mag maar één keer voorkomen.

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Acquirer

Naam van de acquirer.

Holding ID

Dit nummer wordt automatisch gegenereerd.

Holding naam

De naam van de holding. De naam moet een voor de acquirer unieke naam zijn

14.1.4

Rubriek Status

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
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Veld

Omschrijving

Actief sinds

Bij het opvoeren van een nieuwe holding in CIM is dit de opvoerdatum.
Voor de holdings die voorheen als cluster Maatschappij in CIM stonden geregistreerd, wordt hier de datum van conversie getoond.

Status

Het status-veld geeft de status van het holding aan, actief of beëindigd.

14.1.5

Rubriek Adresgegevens

De volgende afbeelding toont een voorbeeld van de rubrieken voor adresgegevens:

14.2

Holding opvoeren

1. Om een holding op te voeren, kiest u in het menu voor de optie Holding.

Het venster Zoeken holding wordt getoond.

1. Klik in de actiebalk op de knop Opvoeren om de nieuwe holding op te voeren.
2. Als u eerst wilt controleren of de holding al bestaat, kunt u een of meerdere velden invullen en op de knop Zoeken
klikken.
Zijn er holdings die voldoen aan de opgegeven zoeksleutel dan worden ze getoond in een lijst onder de
zoekopdracht.
Als geen enkele holding aan de zoekopdracht voldoet, toont het zoekresultaat deze mededeling:
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Het scherm Opvoeren holding verschijnt zodra u op Opvoeren klikt.
U vult de volgende gegevens in om de holding te kunnen identificeren (verplicht):
l

Holding naam
Bij het invoeren van gegevens mag geen gebruik worden gemaakt van de tekens \ en > Ook kunt u geen
gebruikmaken van de toetsencombinatie Ctrl+Alt+apostrof (een combinatie van een spatie met een accent aigu (´)).
Gebruik van een accent grave (`) (met ASCII waarde 96) is ook niet toegestaan.

1. De vervolgkeuzelijst Acquirer kan meerdere items bevatten. Alleen dan is het mogelijk een keuze te maken. In
bovenstaand voorbeeld kunt u geen keuze maken.
2. Vul de naam van de holding in.
3. Klik op de knop Volgende om door te gaan naar de volgende stap.

14.3

Adresgegevens toevoegen

U kunt op holdingniveau een adres registreren. Dit adres geldt allen voor de holding. Op merchant- en eventueel
contractniveau legt u de vestigings-, post-, factuuradressen van de contracten vast.

14.3.1

Holding adres toevoegen

1. Adresgegevens kunt u opvoeren in stap 2.
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2. In dit gedeelte kunt u de adresgegevens toevoegen of wijzigen. Door postcode en huisnummer in te vullen, kunt u
een Nederlands adres opzoeken. Als u op de knop Zoek Adres klikt worden de gegevens automatisch ingevuld.
Wordt na de zoekactie niet het juiste adres getoond, dan probeert u het opnieuw of overschrijft u de gegevens. De
inhoud van het veld Land staat standaard op Nederlands.
Voor een buitenlands adres, selecteert u in de vervolgkeuzelijst 'Land' eerst het betreffende land. De velden
'Postcode', Huisnummer en de knop 'Zoek adres' zijn gedeactiveerd. In plaats daarvan typt u de straatnaam, het
huisnummer en de adresgegevens (bijvoorbeeld een postcode) in de betreffende velden.
3. Om gericht post te kunnen versturen, voorziet u deze velden van de juiste informatie.
4. U kunt het telefoonnummer zowel in internationaal als nationaal formaat invoeren; bijvoorbeeld +31(0)301234567 of
0301234567.
5. Dit veld geeft aan hoe de holding op de hoogte wordt gehouden van eventuele mutaties (opvoeren van een nieuw
en wijzigen van een bestaand contract). Dit veld is verplicht. Als u hier E-mail kiest moet u ook een e-mailadres
invoeren in het veld E-mail.
6. U selecteert hier de taal die wordt gebruikt voor de afschriften die de holding ontvangt. U kunt kiezen uit Nederlands
of Engels.
7. Om de gegevens definitief vast te leggen, klikt u op Volgende.

14.4

Accorderen

Om alle gegevens van de holding te accorderen, gaat u naar stap 3: Accorderen. Op dit scherm kunt u alle ingevoerde
gegevens nog een keer bekijken. Mochten er gegevens onjuist zijn, dan kunt u in de betreffende rubriekkop op de knop
Wijzigen klikken om de gegevens aan te passen.

1. In deze stap, kunt u alle gegevens van de holding controleren voordat u accordeert.
2. De volgende fase na het accorderen van een nieuwe holding is Actief.
3. Blijken één of meerdere gegevens onjuist, dan kunt u in de gewenste rubriekkop klikken op Wijzigen om de
gegevens aan te passen. Voordat u accordeert, kunt u ook links in het scherm onder Stappen op de gewenste stap
klikken om eventuele wijzigingen aan te brengen.
4. De balk onderin het scherm kunt u gebruiken voor de volgende acties:
l

klik op de knop Annuleren als u de gegevens niet wilt administreren in CIM;

l

klik op de knop Vorige om terug te keren naar de vorige stap ;
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l

klik op de knop Accorderen om de gegevens vast te leggen.

14.5

Wijzigen holding

Het wijzigen van een bestaande holding verloopt grotendeels hetzelfde als het toevoegen van een nieuwe holding.
Alleen als u de juiste rechten heeft kunt u een holding wijzigen.

14.5.1

Holding raadplegen

U moet eerst de holding opzoeken door in het menu de optie Holding te selecteren. Voor meer details over het zoeken
naar een specifieke holding of holdings, zie Raadplegen holdinggegevens in dit hoofdstuk.
Je kunt ook via de merchant en het contract naar de holdinggegevens navigeren, als de merchant is gekoppeld aan
de holding.
Nadat u de gewenste holding heeft gevonden, kunt u de gegevens raadplegen door in het zoekresultaat op de holding te
klikken. Vervolgens controleert u of de juiste holding is geopend.

1. Aan de hand van de holding identificatiegegevens kunt u controleren of de juiste holding is geopend.
2. In de actiebalk klikt u op de knop Wijzigen om een wijziging van de holding door te voeren. Ziet u deze knop niet dan
heeft u geen wijzigingsrechten.

14.5.2

Wijzigen holding details

CIM toont het venster Wijzigen holding.
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1. Dit zijn de mogelijke stappen voor een wijziging van een holding. U kunt tijdens het wijzigen altijd naar een
willekeurige stap gaan door op de gewenste stap te klikken.
2. Van de holding kunt u hier eventueel de naam wijzigen. U kunt de Acquirer naam, en Holding ID gegevens niet
wijzigen.
Als u de naam aanpast van een holding waar al merchants aan gekoppeld zijn, past CIM de naam ook aan in het
veld 'Holding naam' in de rubriek 'Merchant gegevens ' bij de merchant en in de contracten van de merchant.
3. Onderin het scherm klikt u op de knop Volgende om naar de volgende stap in de wijziging te gaan.

14.5.3

Wijzigen holding adres

Na het eventueel wijzigen van de holding-gegevens kunt u in stap 2 de vestigingsadresgegevens muteren. Het
wijzigingen van dit adres heeft geen invloed op de adressen die op merchantniveau geregistreerd zijn.

14.6

Accorderen

Na het wijzigen van de holdinggegevens klikt u links onder Stappen op 3 Accorderen en accordeert u de wijzigingen. Het
is niet noodzakelijk om alle stappen van de wijziging te doorlopen voordat u de gegevens accordeert.

1. De stappen die u heeft doorlopen (of geraadpleegd) voordat u de wijzigingen accordeert zijn gemarkeerd met een
vinkje voor de betreffende stap.
2. De actieve stap (in dit voorbeeld Accorderen) krijgt een groene kleur.
3. De volgende fase na het accorderen van een gewijzigde holding is Actief.
4. Blijken één of meerdere gegevens onjuist, dan kunt u in de gewenste rubriekkop klikken op Wijzigen om de
gegevens aan te passen. Voordat u accordeert, kunt u ook onder Stappen op de gewenste stap klikken om
eventuele wijzigingen aan te brengen.
5. Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd, klikt u op de knop Accorderen.

14.7

Beëindigen holding

Beëindigen van een holding is definitief. De status van een beëindigde holding kan niet meer veranderen in Actief.
Ook kan de Holding-naam bij dezelfde acquirer niet meer worden gebruikt.
U kunt een holding niet beëindigen als het is gekoppeld aan een merchant met de status 'Actief'.
Om een holding te beëindigen, voert u een zoekopdracht uit en opent de betreffende holding in de lijst met
zoekresultaten.
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1. Voordat u besluit om een holding te beëindigen, controleert u eerst de gegevens.
2. U klikt in de actiebalk op Beëindigen om de holding te beëindigen.
Besluit u de holding niet te beëindigen, dan klikt u onderin het scherm op de knop 'Annuleren'.
Om de holding te beëindigen, selecteert u in het venster Beëindigen holding de reden van de beëindiging:

1. Wanneer u de beëindiging accordeert, zet CIM de beëindiging in de wachtrij klaar voor verificatie. Een tweede
gebruiker moet de beëindiging goedkeuren alvorens de beëindiging definitief wordt.
2. U kunt de reden voor het beëindigen van de holding selecteren uit de keuzelijst. Het selecteren van een reden is
optioneel.
3. Om de beëindiging vast te leggen, klikt u op de knop Accorderen. Wilt u de holding niet beëindigen, dan klikt u op de
knop Annuleren.
Als er actieve merchants aan de holding zijn gekoppeld wordt de volgende waarschuwing weergegeven op het
accordeerscherm.
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14.7.1

Verifiëren beëindigen holding

Als u in CIM een holding beëindigt, zet CIM de beëindiging klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet eerst een
controle uitvoeren op de beëindiging voordat de holding in CIM definitief wordt beëindigd.
Beëindigen van een holding is definitief. De status van een beëindigde holding kan niet meer veranderen in Actief.
Ook kan de Holding naam bij dezelfde acquirer niet meer worden gebruikt.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.

14.8

Historie holdinggegevens raadplegen

CIM bewaart van elke wijziging van de holding-gegevens historie. Tijdens het raadplegen van een holding is in de
actiebalk de knop Historie zichtbaar.

1. U klikt tijdens het raadplegen van een holding op de knop Historie om de wijzigingen die in het verleden zijn gedaan
te raadplegen.
In het venster Overzicht historie holding worden maximaal tien wijzigingen getoond.

1. De holding identificatie gegevens.
2. Hier staan maximaal negen wijzigingen en de initiële opvoer (zie (3)). Klik op de regel om de gegevens te
raadplegen zoals die voor doorvoering van de mutatie zijn geweest.
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3. De eerste opvoer blijft altijd zichtbaar. De mutatiedatum kan de conversiedatum van de holding in CIM zijn of de
eerste invoer van de holding in CIM.
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15

Merchant opvoeren, raadplegen en wijzigen

U kunt op 2 manieren een merchant opvoeren (Merchant ID, Merchant Naam, enz. ) en de gegevens raadplegen en
wijzigen in CIM:
l

rechtstreeks via de menu-optie Merchant.

l

via een contract van de merchant

In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die nodig zijn om een nieuwe merchant op te voeren in CIM vanuit de
optie Merchant in het menu. Op deze manier kunt u een merchant opvoeren zonder direct een contract te moeten
opvoeren.
U kunt ook merchantgegevens toevoegen bij het opvoeren van het eerste contract van de merchant. Hiervoor gebruik u
de optie Contract in het menu. Deze wijze van opvoeren is beschreven in hoofdstuk 4 van deze handleiding.
Via de Merchant optie kunt u de merchantgegevens ook raadplegen en wijzigen. Deze processen worden ook
beschreven in dit hoofdstuk. Als u een contract raadpleegt of wijzigt, kunt u ook de merchantgegevens raadplegen of
wijzigen. Het raadplegen van merchantgegevens via een contract van de merchant is beschreven in hoofdstuk 3. Het
wijzigen van merchantgegevens via een contract van de merchant is beschreven in hoofdstuk 5.

15.1

Raadplegen merchant

Het raadplegen van een merchant bestaat uit twee stappen.
l

Stap 1: Zoeken merchant;

l

Stap 2: Raadplegen merchant.
U kunt ook via het contract de merchantgegevens raadplegen, via de menu-optie 'Merchant'.

15.1.1

Zoeken merchant

U kiest in het menu voor Merchant, Merchant.

1. Vul de zoekopdracht in. U kunt het aantal treffers in het zoekresultaat beperken door in dit deel meerdere velden in
te vullen. In dit voorbeeld is gezocht op Merchant naam.
2. Klik op de knop Zoeken of druk op de toets Enter om de resultaten in het zoekresultaat te tonen.
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Bij het invoeren van gegevens mag geen gebruik worden gemaakt van de tekens \ en > Ook kunt u geen
gebruikmaken van de toetsencombinatie Ctrl+Alt+apostrof (een combinatie van een spatie met een accent aigu (´)).
Gebruik van een accent grave (`) (met ASCII waarde 96) is ook niet toegestaan.

1. Open de gewenste merchant door op de betreffende regel in het zoekresultaat te klikken.
U kunt de merchantgegevens in de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen te klikken.
Onderstaande tabel toont enkele bijzonderheden omtrent de zoekvelden.
Veld

Zoekresultaat

Card Acceptor ID

Wordt gezocht naar merchants in contracten met verkooppunten met het ingevoerde Card Acceptor
ID die onder de holding vallen.

Postcode en/of Huisnummer

Bij invullen van postcode en/of huisnummer wordt hierop gezocht bij post-, vestigings-, factuur- en
verkooppuntadressen.

IBAN

Wordt zowel gezocht op contract- als verkooppunt- en automaatniveau. U kunt in het veld IBAN ook
een Nederlands rekeningnummer in plaats van een IBAN invullen.

Extern klantnummer

Legt u het kamer van koophandel nummer, het BTW nummer, het BSN nummer of het brancheorganisatie nummer vast in de rubriek contract- of merchantgegevens, kunt u dit nummer als
zoeksleutel gebruiken.

Contract ID

Wordt gezocht binnen de contracten die aan de holding zijn gekoppeld.

Merchant ID

Wordt gezocht binnen de merchants die aan de holding zijn gekoppeld.

Holding ID

Wordt gezocht naar merchants die aan het holding ID zijn gekoppeld.

Holding naam

Wordt gezocht naar merchants die aan de holding naam zijn gekoppeld.

Merchant Profiel naam

Dit veld is alleen van toepassing als u gebruik maakt van merchant profielen.

U kunt ook zoeken door een deel van een naam of nummer als zoeksleutel in te voeren. In dat geval ziet u in het
zoekresultaat alles waarin de tekst- of nummerreeks voorkomt.
Bij 'Merchant ID' moet u het volledig ID invoeren.

15.1.2

Raadplegen merchant

De volgende afbeelding toont de gegevens van een merchant.
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1. Het raadplegen van een merchant bestaat uit twee stappen. De titel van het scherm geeft de actieve stap aan.
2. De linkerkant van het scherm geeft de actieve stap met een groene kleur aan.
3. Deze balk toont knoppen met mogelijke acties. Tevens vindt u hier eventuele (systeem)meldingen. Deze balk is niet
meer zichtbaar als u naar beneden bladert. Om gebruik te maken van de actieknoppen, bladert u weer naar boven.
4. Niet alle gegevens zijn zichtbaar. U bladert met de schuifbalk naar de overige gegevens van het geopend contract.

15.1.3

Rubriek Merchant identificatie

De combinatie Acquirer en Merchant ID is bepalend voor de identificatie van een merchant. Elke combinatie Acquirer,
Merchant ID mag maar één keer voorkomen.

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Acquirer

Naam van de acquirer.

Merchant ID

Dit kan een door de acquirer gegenereerd nummer zijn.
Bij migratie is dit het klantnummer van het systeem vóór CIM (CBS).

Merchant naam

De naam van de merchant.

15.1.4

Rubriek Merchant gegevens

Als er geen externe klantnummers zijn vastgelegd op acquirerniveau en het MC Payment Facilitator ID niet van
toepassing is, wordt de 'Merchant gegevens' rubriek niet getoond.
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In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Holding ID

CIM toont dit veld alleen als er een holding is vastgelegd voor de merchant.

Holding naam

CIM toont dit veld alleen als er een holding is vastgelegd voor de merchant.

BTW nummer/
Kamer van Koophandel/
BSN nummer/
Brancheorganisatie nummer

De volgende velden toont CIM alleen als er op acquirer niveau is vastgelegd dat één
of meer van de volgende Externe Klantnummers op merchant niveau worden
geregistreerd:
Kamer van Koophandel
BTW nummer
l
BSN nummer
l
Brancheorganisatie nummer
Het vastleggen van een Extern klantnummer is optioneel.
l
l

Als u per contract de details van een Extern Klantnummer wilt invullen, dan moet op
acquirer-niveau zijn vastgelegd dat het externe klantnummer in de rubriek Contract
gegevens wordt geregistreerd.
MC Payment Facilitator ID

CIM toont dit veld alleen als er bij de merchantgegevens is aangegeven dat een
Payment Facilitator ID van toepassing is en een Mastercard Payment Facilitator ID is
ingevuld. U ziet dan het ingevoerde ID.

Visa Payment Facilitator ID

CIM toont dit veld alleen als er bij de merchantgegevens is aangegeven dat een
Payment Facilitator ID van toepassing is en een Visa Payment Facilitator ID is
ingevuld. U ziet dan het ingevoerde ID.

Government-controlled merchant’s coun- Voor Mastercard transacties, als de merchant eigendom is of onder beheer staat van
try of origin
de overheid van een land, moet het land van oorsprong van de merchant worden
vastgelegd in CIM (in overeenstemming met Mastercard Rule 5.1.1).
U ziet hier dan het land van oorsprong van de merchant. In alle andere gevallen is het
veld leeg.

15.1.5

Rubriek Status

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Actief sinds

Bij het opvoeren van een nieuwe merchant in CIM is dit de opvoerdatum.

Status

Het status-veld geeft de status van het merchant aan, actief of beëindigd.

15.1.6

Rubriek Cluster indeling

Een merchant kan onderdeel uitmaken van een groep (Clustertype), bijvoorbeeld een winkelformule of een regio. Bij
elke groep hoort een cluster, dit kunt u zien als specificatie van het clustertype. Het clustertype en de cluster vormen
samen de clusteromschrijving.
Een cluster is dus een verzameling van door de acquirer georganiseerde merchants.

In onderstaande tabel vindt u enkele voorbeelden:
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Clustertype

Cluster

Winkelformule

Albert Heijn

Regio

Amsterdam

Het gebruik van een clusterindeling is niet verplicht.

15.2

Merchant opvoeren

1. Om een merchant op te voeren, kiest u in het menu voor de optie Merchant.

Het venster Zoeken merchant wordt getoond.

1. Klik in de actiebalk op de knop Opvoeren om de nieuwe merchant op te voeren.
2. Als u eerste wilt controleren of de merchant al bestaat, kunt u een of meerdere velden invullen en op de knop
Zoeken klikken.
Zijn er merchants die voldoen aan de opgegeven zoeksleutel dan worden ze getoond in een lijst onder de
zoekopdracht. CIM controleert ook de wachtrij.
Als geen enkele merchant aan de zoekopdracht voldoet, toont het zoekresultaat deze mededeling:

Het scherm Opvoeren merchant gegevens verschijnt zodra u op Opvoeren klikt.
U vult de volgende gegevens in om de merchant te kunnen identificeren (verplicht):
l

Merchant ID

l

Merchant naam
Bij het invoeren van gegevens mag geen gebruik worden gemaakt van de tekens \ en > Ook kunt u geen
gebruikmaken van de toetsencombinatie Ctrl+Alt+apostrof (een combinatie van een spatie met een accent aigu (´)).
Gebruik van een accent grave (`) (met ASCII waarde 96) is ook niet toegestaan.
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1. De vervolgkeuzelijst Acquirer kan meerdere items bevatten. Alleen dan is het mogelijk een keuze te maken. In
bovenstaand voorbeeld kunt u geen keuze maken.
2. U vult hier het Merchant ID in. Het ID moet uniek zijn. CIM controleert automatisch of het Merchant ID al bestaat. Bij
een bestaand Merchant ID, toont CIM het volgende bericht:

3. Vul de naam van de merchant in.
4. Als een holdingstructuur van toepassing is op de merchant, selecteert u hier de holding. Het selecteren van een
Holding is optioneel.
5. Als er op acquirer niveau is vastgelegd dat bepaalde gegevens op merchant niveau worden geregistreerd, kunnen
de volgende Externe Klantnummers onder de rubriek Merchant gegevens worden getoond:
l

Kamer van Koophandel

l

BTW nummer

l

BSN nummer

l

Brancheorganisatie nummer

Als bijvoorbeeld alle Externe Klantnummers zijn geregistreerd op merchant niveau, ziet u onder Merchant
gegevens:

De ingevoerde details zijn in dit geval van toepassing op alle contracten met hetzelfde Merchant ID. Voert u (nog)
een contract op met hetzelfde Merchant ID, dan vult CIM de velden met de externe klantnummers die van
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toepassing zijn, met de reeds eerder vastgelegde waarden. Wijzigt u de details, dan wijzigen ze in alle contracten
met hetzelfde Merchant ID.
BTW ondersteuning
Als het veld BTW nummer wordt getoond, is het invullen van een BTW nummer optioneel. Als u een BTW nummer
invoert, voert CIM een controle uit. Het nummer moet beginnen met een tweeletterige ISO landcode (de code van
het land waar de merchant BTW-plichtig is) en mag tussen de 4 en 20 karakters lang zijn.
6. U schakelt het selectievak in als u wilt aangeven dat de merchant geregistreerd staat bij Mastercard en/of Visa als
Payment Facilitator.
Voor meer informatie over het opvoeren van Payment facilitators en sub-merchants, zie Opvoeren payment
facilitators in hoofdstuk 4.
7. Als de merchant eigendom is of onder beheer staat van de overheid van een land, selecteert u hier het land van
oorsprong van de merchant (in overeenstemming met Mastercard Rule 5.1.1). In alle andere gevallen laat u het veld
leeg.
8. U kunt clusteromschrijvingen gebruiken om bepaalde merchants te groeperen. Als u één of meerdere clusters wilt
registreren voor een merchant, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Beschikbare cluster(s) de gewenste omschrijving
(en) en klikt u op de knop Toevoegen.
Het is niet verplicht om een clusteromschrijving toe te kennen. Zo nodig kunt u één of meerdere clusters
toevoegen. Dit is alleen mogelijk als er meerdere clusteromschrijvingen zijn aangemaakt. Staat het door u
gewenste cluster niet in de lijst van Beschikbare clusters, dan kunt u contact opnemen met Worldline.
9. Klik op de knop Volgende om door te gaan naar de volgende stap.

15.3

Adresgegevens toevoegen

U kunt op merchantniveau voor elke merchant een vestings-, post- en factuuradres registreren. Adressen die zijn
vastgelegd voor de merchant gelden voor alle contracten van de merchant. U hoeft de adressen niet nogmaals op te
voeren op contractniveau.
Als u een vestigings-, post- en/of factuuradres van een contract wilt registreren dat afwijkt van het standaard
merchantadres, kunt u een ander adres registreren bij het opvoeren of wijzigen van een contract.
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15.3.1

Merchant vestigingsadres toevoegen

1. Adresgegevens kunt u opvoeren in de stappen 2 tot en met 4.
2. In dit gedeelte kunt u de adresgegevens toevoegen of wijzigen. Door postcode en huisnummer in te vullen, kunt u
een Nederlands adres opzoeken. Als u op de knop Zoek Adres klikt worden de gegevens automatisch ingevuld.
Wordt na de zoekactie niet het juiste adres getoond, dan probeert u het opnieuw of overschrijft u de gegevens. De
inhoud van het veld Land staat standaard op Nederlands.
Voor een buitenlands adres, selecteert u in de vervolgkeuzelijst 'Land' eerst het betreffende land. De velden
'Postcode', Huisnummer en de knop 'Zoek adres' zijn gedeactiveerd. In plaats daarvan typt u de straatnaam, het
huisnummer en de adresgegevens (bijvoorbeeld een postcode) in de betreffende velden.
3. Om gericht post te kunnen versturen, voorziet u deze velden van de juiste informatie.
4. U kunt het telefoonnummer zowel in internationaal als nationaal formaat invoeren; bijvoorbeeld +31(0)301234567 of
0301234567.
5. Dit veld geeft aan hoe de merchant op de hoogte wordt gehouden van eventuele mutaties (opvoeren van een nieuw
en wijzigen van een bestaand contract). Het veld is verplicht. Als u hier E-mail kiest moet u ook een e-mailadres
invoeren in het veld E-mail.
6. U selecteert hier de taal die wordt gebruikt voor de afschriften die de merchant ontvangt. U kunt kiezen uit
Nederlands of Engels.
7. Om de gegevens definitief vast te leggen, klikt u op Volgende.

15.3.2

Merchant postadresgegevens toevoegen

Voor het vastleggen van een postadres (stap 3), kunt u de gegevens van het vestigingsadres overnemen of een ander
adres invullen.
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1. U klikt op Vestigingsadres overnemen als u voor het postadres dezelfde gegevens wilt gebruiken als het
vestigingsadres.
2. Deze gegevens worden van het vestigingsadres overgenomen. U kunt de gegevens in de afzonderlijke velden
overschrijven.
3. Klik op Volgende om de gegevens op te slaan.

15.3.3

Merchant factuuradresgegevens toevoegen

Voor het vastleggen van een factuuradres (stap 4), kunt u de gegevens van het vestigingsadres overnemen of een ander
adres invullen.
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1. U klikt op Vestigingsadres overnemen als u voor het factuuradres dezelfde gegevens wilt gebruiken als het
vestigingsadres. Hierbij worden alle ingevulde gegevens van het vestigingsadres overgenomen. U kunt de
gegevens in de afzonderlijke velden overschrijven.
2. Het invoeren van een contactpersoon is verplicht als BTW ondersteuning is ingesteld op acquirerniveau.
3. Het selecteren van een communicatievoorkeur is verplicht als u een contactpersoon heeft ingevoerd.
4. Klik op Volgende om de gegevens op te slaan.

15.4

Accorderen

Om alle gegevens van de merchant te accorderen, gaat u naar stap 5: Accorderen. Op dit scherm kunt u alle ingevoerde
gegevens nog een keer bekijken. Mochten er gegevens onjuist zijn, dan kunt u in de betreffende rubriekkop op de knop
Wijzigen klikken om de gegevens aan te passen.
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1. In deze stap, kunt u alle gegevens van de merchant controleren voordat u accordeert.
2. De volgende fase na het accorderen van een nieuwe merchant is Actief.
3. Blijken één of meerdere gegevens onjuist, dan kunt u in de gewenste rubriekkop klikken op Wijzigen om de
gegevens aan te passen. Voordat u accordeert, kunt u ook links in het scherm onder Stappen op de gewenste stap
klikken om eventuele wijzigingen aan te brengen.
4. De balk onderin het scherm kunt u gebruiken voor de volgende acties:
l

klik op de knop Annuleren als u de gegevens niet wilt administreren in CIM;

l

klik op de knop Vorige om terug te keren naar de vorige stap ;

l

klik op de knop Accorderen om de gegevens vast te leggen.

Het Merchant ID kunt u niet meer wijzigen als de merchantgegevens geaccordeerd zijn.

15.5

Wijzigen merchant

Het wijzigen van een bestaande merchant verloopt grotendeels hetzelfde als het toevoegen van een nieuwe merchant.
Alleen als u de juiste rechten heeft kunt u een merchant wijzigen.

15.5.1

Merchant raadplegen

U moet eerst de merchant opzoeken door in het menu de optie Merchant te selecteren. Voor meer details over het
zoeken naar een specifiek merchant of merchants, zie Raadplegen merchantgegevens in dit hoofdstuk.
Je kunt ook via het contract naar de merchantgegevens navigeren.
Nadat u de gewenste merchant heeft gevonden, kunt u de gegevens van de merchant raadplegen door in het
zoekresultaat op de merchant te klikken. Vervolgens controleert u of de juiste merchant is geopend.
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1. Aan de hand van de merchant identificatiegegevens kunt u controleren of de juiste merchant is geopend.
2. In de actiebalk klikt u op de knop Wijzigen om een wijziging van de merchant door te voeren. Ziet u deze knop niet
dan heeft u geen wijzigingsrechten.

15.5.2

Wijzigen merchant details

CIM toont het venster Wijzigen merchant gegevens.

1. Dit zijn de mogelijke stappen voor een wijziging van een merchant. U kunt tijdens het wijzigen altijd naar een
willekeurige stap gaan door op de gewenste stap te klikken.
2. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd. Bij de adresgegevens kunt u uw
communicatievoorkeur aangeven: e-mail, brief of fax.
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3. U kunt de ingangsdatum voor de wijziging typen of selecteren met behulp van een kalender. Dit kan de datum van
vandaag of een datum in de toekomst zijn. Als u achter het tekstvak klikt op de knop ( ), wordt de kalender
uitgeklapt:

U selecteert eerst de gewenste maand door op één van de pijlen naast de maand te klikken. Vervolgens klikt u op
de gewenste datum. De datum verschijnt in het tekstvak Ingangsdatum wijziging.
4. Van de merchant kunt u hier eventueel de naam wijzigen. U kunt de Acquirer naam, en Merchant ID gegevens niet
wijzigen.
Als u de naam aanpast en er al contracten zijn opgevoerd voor de merchant, past CIM de naam ook aan in het
veld 'Merchant naam' in de rubriek 'Contract identificatie' in de contracten van de merchant.
5. Als een holdingstructuur van toepassing is op de merchant, selecteert u hier de holding. Het selecteren van een
Holding is optioneel.
6. U schakelt het selectievak in als u wilt aangeven dat de merchant geregistreerd staat bij Mastercard en/of Visa als
Payment Facilitator.
U kunt het selectievak niet in- of uitschakelen als er al verkooppunten zijn opgevoerd voor een contract van de
merchant.
Als u het selectievak Payment Facilitator inschakelt, bent u verplicht om of een Mastercard of een Visa Payment
Facilitator ID in te vullen. U kunt ook beide invullen.
Als u deze instelling aanpast en er al contracten zijn opgevoerd voor de merchant, past CIM de instelling ook
aan in het veld 'MC Payment Facilitator ID' in de rubriek 'Contract gegevens' in de contracten van de merchant.
7. Als de merchant eigendom is of onder beheer staat van de overheid van een land, selecteert u hier het land van
oorsprong van de merchant (in overeenstemming met Mastercard Rule 5.1.1). In alle andere gevallen laat u het veld
leeg.
8. U kunt clusteromschrijvingen gebruiken om bepaalde merchants te groeperen. Als u één of meerdere clusters wilt
registreren voor een merchant, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Beschikbare cluster(s) de gewenste omschrijving
(en) en klikt u op de knop Toevoegen.
Het is niet verplicht om een clusteromschrijving toe te kennen. Zo nodig kunt u één of meerdere clusters
toevoegen. Dit is alleen mogelijk als er meerdere clusteromschrijvingen zijn aangemaakt. Staat het door u
gewenste cluster niet in de lijst van Beschikbare clusters, dan kunt u contact opnemen met Worldline.
Als u de cluster instellingen aanpast en er al contracten zijn opgevoerd voor de merchant, past CIM de cluster
instellingen ook aan in de rubriek 'Cluster gegevens' in de contracten van de merchant.
De cluster 'Maatschappij' is met ingang van CIM release 16.6 vervangen door de 'Holding' optie. Zie stap 5
9. Onderin het scherm klikt u op de knop Volgende om naar de volgende stap in de wijziging te gaan.
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15.5.3

Wijzigen merchant adressen

Na het eventueel wijzigen van de merchantgegevens kunt u in de stappen 2, 3 en 4 nog de adresgegevens muteren.
Wijzigingen van de adressen gelden voor alle contracten van de merchant tenzij u voor een adres op contractniveau
heeft aangegeven dat het contract een ander adres heeft.

15.6

Accorderen

Na het wijzigen van de merchantgegevens klikt u links onder Stappen op 5 Accorderen en accordeert u de wijzigingen.
Het is niet noodzakelijk om alle stappen van de wijziging te doorlopen voordat u de gegevens accordeert.

1. De stappen die u heeft doorlopen (of geraadpleegd) voordat u de wijzigingen accordeert zijn gemarkeerd met een
vinkje voor de betreffende stap.
2. De actieve stap (in dit voorbeeld Accorderen) krijgt een groene kleur.
3. Het veld Volgende fase geeft de status van de mutatie weer:
l

Actief: de datum van de mutatie is gelijk aan de datum van vandaag en er is geen verificatie door een tweede
gebruiker noodzakelijk.

l

Wachtrij Verificatie noodzakelijk: de mutatie betreft gegevens die door een tweede gebruiker moeten worden
geverifieerd. Voor meer informatie, zie Verifiëren mutaties

4. Blijken één of meerdere gegevens onjuist, dan kunt u in de gewenste rubriekkop klikken op Wijzigen om de
gegevens aan te passen. Voordat u accordeert, kunt u ook onder Stappen op de gewenste stap klikken om
eventuele wijzigingen aan te brengen.
5. Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd, klikt u op de knop Accorderen.

15.7

Beëindigen merchant

Beëindigen van een merchant is definitief. De status van een beëindigde merchant kan niet meer veranderen in
Actief. Ook kan het Merchant ID bij dezelfde acquirer niet meer worden gebruikt.
Om een merchant te beëindigen, voert u een zoekopdracht uit en opent de betreffende merchant in de lijst met
zoekresultaten.
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1. Voordat u besluit om een merchant te beëindigen, controleert u eerst de gegevens.
2. U klikt in de actiebalk op Beëindigen om de merchant te beëindigen.
Besluit u de merchant niet te beëindigen, dan klikt u onderin het scherm op de knop 'Annuleren'.
Om de merchant te beëindigen, typt u in het venster Beëindigen merchant de beëindigingsgegevens:

1. Wanneer u de beëindiging accordeert, zet CIM de beëindiging in de wachtrij klaar voor verificatie. Een tweede
gebruiker moet de beëindiging goedkeuren alvorens de beëindiging definitief wordt.
2. U typt of selecteert in dit tekstvak de datum waarop de merchant definitief wordt beëindigd.
3. U kunt de reden voor het beëindigen van de merchant selecteren uit de keuzelijst. Het selecteren van een reden is
optioneel.
4. Om de beëindiging vast te leggen, klikt u op de knop Accorderen. Wilt u de merchant niet beëindigen, dan klikt u op
de knop Annuleren.

15.7.1

Verifiëren beëindigen merchant

Als u in CIM een merchant beëindigt, zet CIM de beëindiging klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet eerst een
controle uitvoeren op de beëindiging voordat de merchant in CIM definitief wordt beëindigd.
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Beëindigen van een merchant is definitief. De status van een beëindigde merchant kan niet meer veranderen in
Actief. Ook kan het Merchant ID bij dezelfde acquirer niet meer worden gebruikt.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.
Als u een merchant beëindigt, worden alle contracten, verkooppunten en automaten op verkooppunt koppelingen
ook automatisch beëindigd.

15.8

Historie merchantgegevens raadplegen

CIM bewaart van elke wijziging van de merchant-gegevens historie. Tijdens het raadplegen van een merchant is in de
actiebalk de knop Historie zichtbaar.

1. U klikt tijdens het raadplegen van een merchant op de knop Historie om de wijzigingen die in het verleden zijn
gedaan te raadplegen.
In het venster Overzicht historie merchant worden maximaal tien wijzigingen getoond.
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1. De merchant identificatie gegevens.
2. Hier staan maximaal negen wijzigingen en de initiële opvoer (zie (3)). Klik op de regel om de gegevens te
raadplegen zoals die voor doorvoering van de mutatie zijn geweest.
3. De eerste opvoer blijft altijd zichtbaar. De mutatiedatum kan de migratiedatum van het contract naar CIM zijn of de
eerste invoer van het contract in CIM.
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16

Transactiekosten en transactiekosten tariefprofielen

16.1

Transactiekosten

Transactiekosten zijn de kosten die per transactie door de acquirer aan de merchant worden doorbelast om de
transactiekosten van de acquirer te dekken. Transactiekosten kunnen worden ingehouden van het aan de merchant uit
te betalen transactiebedrag of kunnen apart bij de merchant worden geïncasseerd.

16.2

Transactiekosten tariefprofielen

Als u gebruik maakt van de service Merchant Billing, legt u transactiekosten vast in een transactiekosten tariefprofiel. In
het transactiekosten tariefprofiel, importeert u de gegevens van de tarieven of legt u de tarieven vast. Het is ook mogelijk
om de tarieven in het profiel te wijzigen of gewijzigde tarieven te importeren.
Als multi-currency conversion van toepassing is, voert u per uitbetalingsvaluta een transactiekosten tariefprofiel op.
U koppelt een transactiekosten tariefprofiel(en) aan een contract na het selecteren van het juiste betaalsjabloon in het
contract. De balans waarop de transactiekosten worden uiteindelijk geboekt wordt bepaald door het geselecteerde
betaalsjabloon. Voor meer informatie hierover, zie Back-office processing in hoofdstuk 2.
Alleen als de merchant multi-currency conversion aanbiedt, kunnen er meerdere transactietariefprofielen aan een
contract gekoppeld zijn. U kunt niet meerdere transactiekosten tariefprofielen met identieke uitbetalingsvaluta koppelen
aan een contract.

16.3

Templates

Elk transactiekosten tariefprofiel is gebaseerd op een template. Een template definieert de structuur en de relevante
tarief ID's van een tariefprofiel. Voor elk type transactiekosten tariefprofiel worden aparte templates gedefinieerd. De
templates waar u gebruik van wilt maken moeten door Worldline van tevoren beschikbaar worden gesteld. U kunt
meerdere templates definiëren per tariefprofiel type. Als u nieuwe templates wilt gebruiken kunt u Worldline vragen om
deze voor u beschikbaar te stellen.
Bij het opvoeren van een transactiekosten tariefprofiel selecteert u de gewenste template.

16.4

Transactiekosten tariefprofielen typen

Er zijn 3 typen transactiekosten tariefprofielen:
Voor elk type kunt u één of meerdere templates hebben.
l

Standard Pricing
De berekening van de kosten van een transactie is gebaseerd op de combinatie van transactietype en
betaalproduct. U legt de gegevens van de verschillende tarieven per betaalproduct vast met een Standard Pricing
transactiekosten tariefprofiel. Er is geen directe relatie met de (mogelijke) Interchange Fee die door de eigenaar van
het betaalproduct wordt doorbelast.

l

Interchange Plus
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Het opvoeren van een Interchange Plus transactiekosten tariefprofiel is alleen mogelijk als deze optie is
geactiveerd voor de acquirer.
Bij Interchange Plus worden in CIM de tarieven van het 'plus' component van alle mogelijke specifieke combinaties
van transactie-condities vastgelegd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan verschillende tarieven voor
verschillende betaalproducten, verschillende tarieven voor verschillende transactietypen, verschillende tarieven
voor verschillende typen kaarten. Ook combinaties van deze componenten zijn mogelijk. De lijst met mogelijke
tarief-categorieën is opgesteld in overleg met de acquirer.
De merchant wordt belast op basis van de Interchange Fee horend bij het transactie type plus een toeslag van de
acquirer om zijn eigen kosten te dekken. Deze toeslag, of 'pluscomponent', registreert u in CIM met een Interchange
Plus tariefprofiel. De (geschatte) interchange fees worden door de Worldline back office verwerkt.
De toeslag wordt berekend op basis van een vast bedrag en/of een percentage van het transactie bedrag. Deze
berekening geldt voor alle transacties van alle betaalproducten. U kunt ook een minimum en/of maximum bedrag
opgeven.
In CIM kunnen de tarieven door middel van een CSV-bestand ingelezen worden. U kunt de tarieven ook handmatig
invullen of wijzigen.

l

Dit transactiekosten tariefprofiel is alleen van toepassing op eCommerce als u gebruik maakt van de back-office
processing van Worldline voor deze contracten.
Interchange Tiered Pricing (ITP)
Het opvoeren van een Interchange Tiered Pricing transactiekosten tariefprofiel is alleen mogelijk als deze optie
is geactiveerd voor de acquirer.
Bij Interchange Tiered Pricing worden in CIM de volledige tarieven van alle mogelijke specifieke combinaties van
transactie-condities vastgelegd. De lijst met mogelijke tarief-categorieën is opgesteld in overleg met de acquirer.
De merchant wordt belast op basis van de interchange tier (prijsstaffel) die van toepassing is op een transactie. Elke
prijsstaffel (tier) heeft een tarief ID, waarmee de combinaties van transactie-condities te identificeren zijn. Elk tarief
ID is gekoppeld aan een regel van het tariefprofiel waarin de tarieven zijn vastgesteld. Een tarief kan een vast
bedrag zijn en/of een percentage van het transactiebedrag. Daarnaast kunt u een minimum en/of een maximum
bedrag vastleggen. Het vastgelegde tarief is van toepassing op alle betaalproducten.
Bij het verwerken van een transactie, past de Worldline back office de tier (prijsstaffel) toe die van toepassing is en
berekent automatisch het tarief.
In CIM kunnen de tarieven door middel van een CSV-bestand ingelezen worden. U kunt de tarieven ook handmatig
invullen of wijzigen.
Dit transactiekosten tariefprofiel is alleen van toepassing op eCommerce als u gebruik maakt van de back-office
processing van Worldline voor deze contracten.

16.5

Raadplegen gegevens transactiekosten tariefprofiel

U kiest in het menu voor Acquirer, Transactiekosten tariefprofiel.
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16.5.1

Zoeken transactiekosten tariefprofielen

Wanneer u op het menu-item Transactiekosten tariefprofiel klikt, toont CIM het scherm Zoeken transactiekosten
tariefprofielen.

1. Om een transactiekosten tariefprofiel te raadplegen doorloopt u 2 stappen.
2. Hier ziet u de naam van de acquirer. Zijn er meerdere acquirers dan kiest u hier de gewenste acquirer.
3. U kiest het type profiel.
4. Hier voert u eventueel de naam van het profiel, of een deel daarvan, in om te zoeken naar specifieke tariefprofielen.
5. U kunt zoeken op uitbetalingsvaluta.
6. U klikt op Zoeken.

1. In het zoekresultaat toont CIM de profielen die aan de zoekopdracht voldoen. De Status geeft aan of een profiel
actief is. U kunt hier het gewenste tariefprofiel selecteren.
2. CIM toont de knop Opvoeren in de actiebalk.
De gegevens die u ziet zijn afhankelijk van het type tariefprofiel dat u heeft geselecteerd.

16.5.2

Raadplegen transactiekosten tariefprofiel

CIM opent het scherm Raadplegen transactiekosten tariefprofiel. CIM geeft de volgende gegevens weer.
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1. In deze rubriek vindt u de identificatiegegevens van het tariefprofiel.
2. De uitbetalingsvaluta van het transactiekostentariefprofiel. Als de acquirer multi-currency conversion aanbiedt,
voert u per uitbetalingsvaluta een transactiekosten tariefprofiel op.
3. De template die wordt gebruikt voor het transactiekosten tariefprofiel.
4. Het type transactiekosten tariefprofiel. Het type is afhankelijk van de geselecteerde template.
5. CIM toont per tarief de tarief-gegevens.
6. U klikt onderin het scherm op Vorige als u terug wilt naar het Transactiekosten tariefprofiel identificatie scherm. U
klikt op Annuleren als u het menu-item wilt verlaten.

16.5.3

Bedragen

In onderstaande tabel staan de omschrijvingen van de bedragen die deel kunnen uit maken van de tarieven van een
Standard Pricing tariefprofiel en van de toeslag voor een Interchange Plus of Interchange Tiered Pricing tariefprofiel.
Bedrag

Omschrijving

Basis

Het basis bedrag dat per transactie wordt belast. Als u geen gebruik wilt maken van een
basis bedrag vult u hier een '0 in.

Minimum

Als het eventuele basis bedrag plus het eventuele percentage lager is dan het minimum
bedrag, is het hier ingevulde bedrag van toepassing.

Maximum

Als het eventuele basis bedrag plus het eventuele percentage hoger is dan het maximum
bedrag, is het hier ingevulde bedrag van toepassing.

Percentage

Het percentage van het transactie bedrag dat per transactie wordt belast. Als u geen
gebruik wilt maken van een percentage vult u hier een '0 in.

16.6

Opvoeren transactiekosten tariefprofiel

Voor het opvoeren van een transactiekosten tariefprofiel:
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1. U kiest in het menu voor Acquirer, Transactiekosten tariefprofiel.
2. U klikt u in het scherm Zoeken transactiekosten tariefprofielen in de actiebalk op de knop Opvoeren.
CIM toont nu het scherm Transactiekosten tariefprofiel identificatie.

1. U kiest een acquirer uit de keuzelijst als deze lijst meerdere items bevat.
2. U selecteert de uitbetalingsvaluta. Alleen als de merchant multi-currency conversion aanbiedt, kunnen er meerdere
transactietariefprofielen aan een contract gekoppeld zijn. U kunt niet meerdere transactiekosten tariefprofielen met
identieke uitbetalingsvaluta koppelen aan een contract.
3. U kiest de transactiekosten tariefprofiel template die u wilt gebruiken. U kunt alleen templates kiezen die gebaseerd
zijn op transactiekosten tariefprofielen waar u gebruik van maakt.
De template is gebaseerd op een transactiekosten tariefprofiel type zoals Standard Pricing, Interchange Plus of
Interchange Tiered Pricing. Let op dat u een template selecteert van het gewenste type.
4. Hier legt u de profielnaam vast. De naam moet een voor deze acquirer unieke naam zijn.
Het is niet toegestaan om de karakters = # en ; te gebruiken in de profielnaam. Als de profielnaam een van deze
karakters bevat , toont CIM een foutmelding zodra u op de 'Enter' toets drukt of op 'Volgende' klikt.
5. Klik onderin het scherm op Volgende om naar de volgende stap te gaan of klik op Annuleren om terug te keren in het
menu.
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16.6.1

Importeren of invullen tarieven

1. De identificatiegegevens van het transactiekosten tariefprofiel.
2. U ziet hier het transactiekosten tariefprofiel type van de geselecteerde template. Dit kan Standard Pricing,
Interchange Plus of Interchange Tiered Pricing zijn.
3. Als u de gegevens van de tarieven van het tariefprofiel wilt importeren, klik op het Bladeren knop om het CSV
bestand met de gegevens van de tarieven te selecteren. Klik daarna op Upload om de tarieven vanuit het bestand te
importeren.
4. Als u het bestand succesvol heeft geïmporteerd, ziet u hier de tarieven. U kunt de tarieven ook handmatig invullen of
aanpassen. Voor meer informatie over de velden, zie Raadplegen gegevens transactiekosten tariefprofiel.
5. Als u klaar bent met het importeren of invoeren van de tarieven, klikt u onderin het scherm op Volgende.

16.6.2

Accorderen

CIM opent nu het scherm Accorderen. Controleert u in dit scherm de gegevens van het door u opgevoerde
transactiekosten tariefprofiel.
Na het accorderen kunt u de naam van het transactiekosten tariefprofiel niet meer wijzigen.
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1. In deze rubriek toont CIM de status van het tariefprofiel. Het veld Volgende fase geeft aan dat de mutatie in de
wachtrij komt.
2. U klikt op de knop Wijzigen om gegevens van de betreffende rubriek te kunnen wijzigen.
3. Als de gegevens juist zijn, klikt u onderin het scherm op Accorderen.
Een tweede gebruiker moet het tariefprofiel verifiëren! Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties
en De wachtrij.

16.7

Wijzigen transactiekosten tariefprofiel

Het wijzigen van een transactiekosten tariefprofiel verloopt grotendeels hetzelfde als het opvoeren. U zoekt het
betreffende profiel op (Zie de paragraaf Raadplegen gegevens transactiekosten tariefprofiel.
Als u een transactiekosten tariefprofiel wijzigt, leidt het automatisch tot het wijzigen van de tarieven in de contracten
waaraan het profiel is gekoppeld.
U kunt een transactiekosten tariefprofiel alleen wijzigen als het de status 'Actief' heeft.
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1. U klikt op de knop Wijzigen als u de gegevens van een transactiekosten tariefprofiel wilt aanpassen. CIM opent dan
het scherm Transactiekosten tariefprofiel identificatie.

1. Het wijzigen van een transactiekosten tariefprofiel verloopt in 3 stappen.
2. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
3. In dit veld typt of selecteert u de datum waarop het gewijzigde profiel actief zal zijn.
4. In de rubriek Transactiekosten tariefprofiel identificatie controleert u of het juiste profiel heeft opgezocht.
5. Klik onderin het scherm op Volgende om naar de volgende stap te gaan. of klik op Annuleren om terug te keren in
het menu.
CIM opent nu het scherm Muteren transactiekosten tariefprofiel.
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1. U kunt hier de omschrijving van het profiel wijzigen.
2. Klik hier als u de tarieven wilt wijzigen met behulp van een CSV bestand. Na het selecteren van het bestand klik op
Upload om het bestand met tarieven te importeren.
3. In deze rubriek kunt u handmatig wijzigingen in de tarieven aanbrengen.
Alle velden zijn verplicht.
4. Als u klaar bent met muteren klikt u op Volgende om de mutaties vast te leggen.

16.7.1

Wijzigingen accorderen

CIM opent nu het scherm Accorderen. Controleert u in dit scherm de gegevens van het door u gewijzigde
transactiekosten tariefprofiel.
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1. In deze rubriek toont CIM de status van het tariefprofiel. Het veld Volgende fase geeft aan dat de mutatie in de
wachtrij komt. Een tweede gebruiker moet de mutatie verifiëren zodat het op de gewenste ingangsdatum actief is.
2. U klikt op de knop Wijzigen om gegevens van de betreffende rubriek te kunnen wijzigen. De velden Type,
Uitbetalingsvaluta en Profielnaam kunnen niet gewijzigd worden!
3. Als de gegevens juist zijn, klikt u onderin het scherm op Accorderen.
Als u de tarieven wijzigt moet een tweede gebruiker het transactiekosten tariefprofiel verifiëren. Voor meer informatie,
zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.

16.8

Beëindigen transactiekosten tariefprofiel

U kunt een transactiekosten tariefprofiel beëindigen. Dit kan echter alleen als het profiel niet is gekoppeld aan een actief
contract.
De beëindiging van het profiel gaat in zodra de beëindiging is goedgekeurd door een tweede gebruiker..
U voert een zoekopdracht uit en opent het betreffende transactiekosten tariefprofiel in de lijst met zoekresultaten.
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1. In deze rubriek controleert u de gegevens van het tariefprofiel.
2. U klikt op de knop Beëindigen om het profiel te beëindigen.

1. Wanneer u de beëindiging accordeert zet CIM de beëindiging in de wachtrij klaar voor verificatie. Een tweede
gebruiker moet de beëindiging goedkeuren alvorens de beëindiging definitief wordt.
2. U klikt op Accorderen om de beëindiging van het tariefprofiel vast te leggen. Besluit u het tariefprofiel niet te
beëindigen, dan klikt u onderin het scherm op de knop Annuleren.
Een tweede gebruiker moet de beëindiging verifiëren. Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties
en De wachtrij.
Beëindigen van een transactiekosten tariefprofiel is definitief. De status van een beëindigd tariefprofiel kan niet meer
veranderen in Actief.
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16.9

Tariefprofiel mutaties verifiëren

Als u een transactiekosten tariefprofiel opvoert, de tarieven van een profiel wijzigt of een transactiekosten tariefprofiel
beëindigt, zet CIM het tariefprofiel klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet de mutatie goedkeuren alvorens de
mutatie actief wordt.
De beëindiging van het profiel gaat in zodra de beëindiging is goedgekeurd door een tweede gebruiker.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.

16.10

Historie tariefprofiel

CIM bewaart van elke wijziging van een tariefprofiel de historie. Tijdens het raadplegen van tariefprofielen is in de
actiebalk de knop Historie zichtbaar:

1. U klikt op de knop Historie om de wijzigingen die in het verleden zijn gedaan te raadplegen.
In het venster Overzicht historie transactiekosten tariefprofiel worden maximaal tien wijzigingen getoond.
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1. CIM toont in deze rubriek de identificatiegegevens van het tariefprofiel.
2. Hier staan maximaal negen wijzigingen en de initiële opvoer (zie (3)). Klik op de regel om de gegevens te
raadplegen zoals die voor doorvoering van de mutatie zijn geweest.
3. De eerste opvoer blijft altijd zichtbaar.
4. Deze kolom is alleen zichtbaar als de gedelegeerde service 'Merchant Brieven' wordt afgenomen. De kolom geeft
weer of er een bevestiging van de mutatie(s) naar de merchant is verstuurd.
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16.11

Procedures

Raadplegen transactiekosten tariefprofiel
1. Kies in het menu voor Acquirer, Transactiekosten tariefprofiel
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Acquirer eventueel een andere acquirer
3. Voer zo veel mogelijk zoeksleutels in om gericht te zoeken
4. Klik op de knop Zoeken
5. Selecteer het gewenste tariefprofiel

Opvoeren transactiekosten tariefprofiel
1. Kies in het menu voor Acquirer, Transactiekosten tariefprofiel
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in de actiebalk op Opvoeren
4. Voer de transactiekosten tariefprofiel gegevens in en klik op Volgende
5. Klik op de knop Details achter het gewenste betaalproduct om de tarieven in te voeren
6. Vul de gegevens van het transactiekosten tariefprofiel in
7. Klik op OK
8. Klik onderin het scherm op Accorderen
9. Een tweede gebruiker moet nu de details van het transactiekosten tariefprofiel verifiëren

Wijzigen transactiekosten tariefprofiel
1. Kies in het menu voor Acquirer, Transactiekosten tariefprofiel
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het zoekresultaat op het gewenste tariefprofiel
4. Klik in het scherm Raadplegen tariefprofiel in de actiebalk op de knop Wijzigen
5. Typ of selecteer de datum waarop het gewijzigde profiel actief zal zijn
6. Klik op Volgende
7. Klik op de knop Details achter het gewenste betaalproduct om de tarieven te wijzigen
8. Wijzig eventueel de tarieven en klik daarna op OK.
9. Klik onderin het scherm op Accorderen
10. Een tweede gebruiker moet nu de wijzigingen van het transactiekosten tariefprofiel verifiëren

Beëindigen transactiekosten tariefprofiel
1. Kies in het menu voor Acquirer, Transactiekosten tariefprofiel
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Controleer in de kolom Status of het tariefprofiel de waarde Actief heeft
4. Klik in het zoekresultaat op het gewenste tariefprofiel
5. Klik in de actiebalk op de knop Beëindigen
6. Klik onderin het scherm op Accorderen
7. Een tweede gebruiker moet nu de beëindiging van het tariefprofiel verifiëren
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Verifiëren mutaties transactiekosten tariefprofiel
1. Kies in het hoofdmenu voor Merchant, Wachtrij of Merchant, Verifiëren mutaties
2. In de keuzelijst Wachtrijsoort kiest u Transactiekosten tariefprofiel.
3. Klik op de knop Zoeken of druk op de toets Enter
4. Klik op de gewenste regel in het zoekresultaat
5. Klik op één van onderstaande opties:
l

In de actiebalk op de knop Goedkeuren

l

In de actiebalk op de knop Afkeuren

Historie tariefprofiel
1. Kies in het menu voor Acquirer, Transactiekosten Tariefprofiel
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Acquirer eventueel een andere acquirer
3. Voer een zoekopdracht uit
4. Klik in het zoekresultaat op het gewenste tariefprofiel
5. Klik op de knop Historie
6. Klik op de gewenste mutatie om deze te raadplegen
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17

Servicekosten en servicekosten tariefprofielen

17.1

Servicekosten

Service kosten zijn vaste kosten zoals abonnementskosten en opslagkosten die ingehouden of gefactureerd kunnen
worden.
U kunt servicekosten vaststellen voor een of meer van de volgende diensten en activiteiten:
l

Aansluitkosten en abonnementskosten contracten

l

Aansluitkosten en abonnementskosten locaties

l

Aansluitkosten en abonnementskosten betaalautomaten

l

Verwerkingskosten betwistingen (adjustment/handling)

l

Verwerkingskosten refund

l

Kosten versturen papieren rekeningafschriften en papieren facturen.

De services die u aanbiedt worden door Worldline vastgelegd, alsmede of deze kosten door Worldline verrekend worden
of factureerbaar zijn.

17.2

Servicekosten tariefprofielen

Als u gebruik maakt van de service Merchant Billing on behalf of the acquirer of de service Acquirer billing file, legt u
servicekosten vast in een servicekosten tariefprofiel of dit kan namens u worden gedaan door Worldline. U legt de details
van de verschillende tarieven vast in het tariefprofiel. U selecteert alle tarieven die van toepassing zijn op het
servicekosten tariefprofiel uit de lijst met beschikbare tarieven. Door de selectie ongedaan te maken schakelt u een tarief
weer uit. Het is ook mogelijk om het profiel te wijzigen.
Als de merchant multi-currency conversion aanbiedt, voert u per uitbetalingsvaluta een servicekosten tariefprofiel op.
U koppelt een servicekosten tariefprofiel aan een contract na het selecteren van het juiste betaalsjabloon. De balans
waarop de servicekosten worden geboekt wordt bepaald door het gekozen betaalsjabloon. Bij sommige betaalsjablonen
is het niet mogelijk om een servicekostentariefprofiel te selecteren voor een contract. Voor meer informatie, zie Backoffice processing.
Als de merchant multi-currency conversion aanbiedt, koppelt u het tariefprofiel van de lokale uitbetalingsvaluta aan het
contract.
Het is niet mogelijk om meerdere servicekostentariefprofielen te koppelen aan een contract.

17.3

Raadplegen gegevens servicekosten tariefprofiel

U kiest in het menu voor Acquirer, Servicekosten tariefprofiel.
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17.3.1

Zoeken servicekosten tariefprofielen

Wanneer u op het menu-item Servicekosten tariefprofiel klikt, toont CIM het scherm Zoeken Servicekosten tariefprofiel.

1. Om een servicekosten tariefprofiel te raadplegen doorloopt u 2 stappen.
2. Hier ziet u de naam van de acquirer. Zijn er meerdere acquirers dan kiest u hier de gewenste acquirer.
3. Hier voert u eventueel de naam van het profiel, of een deel daarvan, in om te zoeken naar specifieke tariefprofielen.
4. U kunt zoeken op uitbetalingsvaluta.
5. U klikt op Zoeken.

1. In het zoekresultaat toont CIM de profielen die aan de zoekopdracht voldoen. De Status geeft aan of een profiel
actief is. U kunt hier het gewenste tariefprofiel selecteren.
2. CIM toont de knop Opvoeren in de actiebalk.

17.3.2

Raadplegen gegevens servicekosten tariefprofiel

CIM opent het scherm Raadplegen servicekosten tariefprofiel.
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1. In deze rubriek vindt u de identificatiegegevens van het tariefprofiel.
2. De valuta van het servicekosten tariefprofiel. Als u multi-currency conversion aanbiedt, voert u per valuta een
servicekosten tariefprofiel op.
3. CIM toont de servicekosten en de bijpassende tarieven. Voor tarieven die rechtstreeks door de acquirer worden
verrekend, ziet u onder Tarief de tekst Verrekend door de acquirer.
U ziet alleen de servicekosten die zijn opgevoerd voor het servicekosten tariefprofiel. Voor een beschrijving van
alle mogelijke servicekosten, zie de tabel hierna.
4. U klikt onderin het scherm op Vorige als u terug wilt naar het zoekresultaat. U klikt op Annuleren als u het menu-item
wilt verlaten.

17.3.2.1

Servicekosten types

In onderstaande tabel staan de omschrijvingen van de mogelijke servicekosten.
Servicekost

Omschrijving

Kanaal

Aansluitkosten per contract

Het tarief voor het opvoeren van het contract. Dit bedrag wordt eenmalig doorbelast.

POS

Aansluitkosten per locatie

Het tarief voor het opvoeren van het verkooppunt. Dit bedrag wordt
eenmalig doorbelast.

POS

Aansluitkosten per terminal

Het tarief voor het opvoeren van de betaalautomaat. Dit bedrag wordt
eenmalig doorbelast.

POS

Abonnementskosten per contract

De kosten per maand voor geleverde diensten op contractniveau.

POS/eCommerce

Abonnementskosten per locatie

De kosten per maand voor geleverde diensten op verkooppuntniveau.

POS

Abonnementskosten per terminal

De kosten per maand voor geleverde diensten op automaatniveau.

POS

Verwerkingskosten betwistingen

Het tarief voor het afhandelen van een betwiste transactie. Dit tarief
wordt per valide eerste chargeback verrekend.

POS/eCommerce

Deze servicekosten kunnen niet worden gebruikt in combinatie met
Opslagkosten betwistingen.
Opslagkosten betwistingen

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Het tarief voor het verweken van een betwiste transactie. Deze kosten POS
worden per gedeeltelijk of volledig chargeback verrekend (merchant is
aansprakelijk).

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 233 van 285

Servicekost

Omschrijving

Kanaal

Deze servicekosten kunnen niet worden gebruikt in combinatie met
Verwerkingskosten betwistingen.
Verwerkingskosten refund

Het tarief voor het verweken van een refund.

POS

Opslag periodieke rekeningafschriften

De maandelijkse kosten voor het leveren van papieren rekeningafschriften, per post of per e-mail.

POS

Opslag papieren facturen

De maandelijkse kosten voor het leveren van papieren facturen, per
post of per e-mail.

POS

17.4

Opvoeren servicekosten tariefprofiel

Voor het opvoeren van een servicekosten tariefprofiel klikt u in het scherm Zoeken servicekosten tariefprofielen in de
actiebalk op de knop Opvoeren. (Zie ook de vorige paragraaf).
CIM toont nu het scherm Servicekosten tariefprofiel identificatie.

1. U kiest een acquirer uit de keuzelijst als deze lijst meerdere items bevat.
2. U selecteert de uitbetalingsvaluta.
3. Hier legt u de profielnaam vast. De naam moet een voor deze acquirer unieke naam zijn.
Het is niet toegestaan om de karakters = # en ; te gebruiken in de profielnaam. Als de profielnaam een van deze
karakters bevat , toont CIM een foutmelding zodra u op de 'Enter' toets drukt of op 'Volgende' klikt.
4. Klik onderin het scherm op Volgende om naar de volgende stap te gaan of klik op Annuleren om terug te keren in het
menu.
CIM opent het scherm Opvoeren Servicekosten tariefprofiel.
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1. De identificatiegegevens van het profiel.
2. In deze rubriek selecteert u de type servicekosten die van toepassing zijn op het servicekosten tariefprofiel. De
servicekosten die in de lijst worden getoond zijn afhankelijk van de instellingen op acquirerniveau.
De servicekosten 'Abonnementskosten per contract' en 'Verwerkingskosten betwistingen' zijn van toepassing
op POS en eCommerce contracten. Alle andere servicekosten zijn alleen van toepassing op POS contracten.
Het is niet toegestaan om 'Opslag betwistingen' en 'Verwerkingskosten betwistingen' op te voeren voor
hetzelfde servicekosten tariefprofiel.
U vult het tarief in dat door Worldline wordt verrekend. Voor tarieven die rechtstreeks door de acquirer worden
verrekend, ziet u de tekst Verrekend door de acquirer in de kolom Tarief. U kunt hier dan niks invullen.
Voor meer informatie over de mogelijke servicekosten, zie Raadplegen gegevens servicekosten tariefprofiel.
3. U kunt eventueel een omschrijving van het profiel invoeren.
4. Klik onderin op Volgende om de gegevens vast te leggen of op Terug om terug te keren naar het vorige scherm.

17.4.1

Accorderen

CIM opent nu het scherm Accorderen. Controleert u in dit scherm de gegevens van het door u opgevoerde servicekosten
tariefprofiel.
Na het accorderen kunt u de naam van het tariefprofiel niet meer wijzigen!
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1. In deze rubriek toont CIM de status van het tariefprofiel. Het veld Volgende fase geeft aan dat de mutatie in de
wachtrij komt.
2. U klikt op de knop Wijzigen om gegevens van de betreffende rubriek te kunnen wijzigen.
3. Als de gegevens juist zijn, klikt u onderin het scherm op Accorderen.
Een tweede gebruiker moet het tariefprofiel verifiëren! Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties
en De wachtrij.

17.5

Wijzigen servicekosten tariefprofiel

Het wijzigen van een servicekosten tariefprofiel verloopt grotendeels hetzelfde als het opvoeren. U zoekt het betreffende
profiel op (zie de paragraaf Raadplegen gegevens servicekosten tariefprofiel).
Als u een servicekosten tariefprofiel wijzigt, leidt dit automatisch tot het wijzigen van de tarieven in de contracten
waaraan het profiel is gekoppeld.
U kunt een servicekosten tariefprofiel alleen wijzigen als het de status 'Actief' heeft.
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1. U klikt op de knop Wijzigen als u de gegevens van een servicekosten tariefprofiel wilt aanpassen. CIM opent dan het
scherm Servicekosten tariefprofiel identificatie.

1. Het wijzigen van een servicekosten tariefprofiel verloopt in 3 stappen.
2. Dit veld wordt weergegeven als de gedelegeerde service Merchant Brieven wordt afgenomen. U kunt hier aangeven
of de merchant een bericht krijgt over de mutatie. Standaard is Ja geselecteerd.
3. In dit veld typt of selecteert u de datum waarop het gewijzigde profiel actief zal zijn.
4. In de rubriek Servicekosten tariefprofiel identificatie controleert u of het juiste profiel heeft opgezocht.
5. Klik onderin het scherm op Volgende om naar de volgende stap te gaan. of klik op Annuleren om terug te keren in
het menu.
CIM opent nu het scherm Muteren Servicekosten tariefprofiel.
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1. In deze rubriek kunt u wijzigingen in de servicekosten en tarieven aanbrengen. Voor meer informatie over de
velden, zie Raadplegen gegevens transactiekosten tariefprofiel.
2. U kunt eventueel de omschrijving van het profiel wijzigen.
3. Als u klaar bent met muteren, klikt u op Volgende om de mutaties vast te leggen.

17.5.1

Wijzigingen accorderen

CIM opent nu het scherm Accorderen. Controleert u in dit scherm de gegevens van het door u gewijzigde servicekosten
tariefprofiel.
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1. In deze rubriek toont CIM de status van het tariefprofiel. Het veld Volgende fase geeft aan dat de mutatie in de
wachtrij komt. Een tweede gebruiker moet de mutatie verifiëren zodat het op de gewenste ingangsdatum actief is.
2. U klikt op de knop Wijzigen om gegevens van de betreffende rubriek te kunnen wijzigen. De velden
Uitbetalingsvaluta en Profielnaam kunnen niet gewijzigd worden!
3. Als de gegevens juist zijn, klikt u onderin het scherm op Accorderen.
Als u de type servicekosten of de tarieven wijzigt moet een tweede gebruiker het servicekosten tariefprofiel verifiëren!
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.

17.6

Beëindigen servicekosten tariefprofiel

U kunt een servicekosten tariefprofiel beëindigen. Dit kan echter alleen als het profiel niet is gekoppeld aan een actief
contract.
De beëindiging van het profiel gaat in zodra de beëindiging is goedgekeurd door een tweede gebruiker.
U voert een zoekopdracht uit en opent het betreffende servicekosten tariefprofiel in de lijst met zoekresultaten.

1. In deze rubriek controleert u de gegevens van het tariefprofiel.
2. U klikt op de knop Beëindigen om het profiel te beëindigen.

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 239 van 285

1. Wanneer u de beëindiging accordeert zet CIM de beëindiging in de wachtrij klaar voor verificatie. Een tweede
gebruiker moet de beëindiging goedkeuren alvorens de beëindiging definitief wordt.
2. U klikt op Accorderen om de beëindiging van het tariefprofiel vast te leggen. Besluit u het tariefprofiel niet te
beëindigen, dan klikt u onderin het scherm op de knop Annuleren.
Een tweede gebruiker moet de beëindiging verifiëren. Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties
en De wachtrij.
Beëindigen van een servicekosten tariefprofiel is definitief. De status van een beëindigd tariefprofiel kan niet meer
veranderen in Actief.

17.7

Tariefprofiel mutaties verifiëren

Als u een servicekosten tariefprofiel opvoert, de type servicekosten of de tarieven van een profiel wijzigt of een
servicekosten tariefprofiel beëindigt, zet CIM het tariefprofiel klaar voor verificatie. Een tweede gebruiker moet de
mutatie goedkeuren alvorens de mutatie actief wordt.
De beëindiging van het profiel gaat in zodra de beëindiging is goedgekeurd door een tweede gebruiker.
Voor meer informatie, zie de hoofdstukken Verifiëren mutaties en De wachtrij.

17.8

Historie tariefprofiel

CIM bewaart van elke wijziging van een tariefprofiel de historie. Tijdens het raadplegen van tariefprofielen is in de
actiebalk de knop Historie zichtbaar:

1. U klikt op de knop Historie om de wijzigingen die in het verleden zijn gedaan te raadplegen.
In het venster Overzicht historie Servicekosten tariefprofiel worden maximaal tien wijzigingen getoond.
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1. CIM toont in deze rubriek de identificatiegegevens van het tariefprofiel.
2. Hier staan maximaal negen wijzigingen en de initiële opvoer (zie (3)). Klik op de regel om de gegevens te
raadplegen zoals die voor doorvoering van de mutatie zijn geweest.
3. De eerste opvoer blijft altijd zichtbaar.
4. Deze kolom is alleen zichtbaar als de gedelegeerde service 'Merchant Brieven' wordt afgenomen. De kolom geeft
weer of er een bevestiging van de mutatie(s) naar de merchant is verstuurd..
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17.9

Procedures

Raadplegen gegevens servicekosten tariefprofiel
1. Kies in het menu voor Acquirer, Servicekosten tariefprofiel
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Acquirer eventueel een andere acquirer
3. Voer zo veel mogelijk zoeksleutels in om gericht te zoeken
4. Klik op de knop Zoeken
5. Selecteer het gewenste tariefprofiel

Opvoeren servicekosten tariefprofiel
1. Kies in het menu voor Acquirer, Servicekosten tariefprofiel
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in de actiebalk op Opvoeren
4. Voer de servicekosten tariefprofiel gegevens in en klik op Volgende
5. Selecteer de servicekosten die van toepassing zijn en vul de bijpassende tarieven in
6. Klik op Volgende
7. Klik onderin het scherm op Accorderen
8. Een tweede gebruiker moet nu de wijzigingen van het servicekosten tariefprofiel verifiëren

Wijzigen tariefprofiel
1. Kies in het menu voor Acquirer, Servicekosten tariefprofiel
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het zoekresultaat op het gewenste servicekosten tariefprofiel
4. Klik in het scherm Raadplegen servicekosten in de actiebalk op de knop Wijzigen
5. Typ of selecteer de datum waarop het gewijzigde profiel actief zal zijn
6. Klik op Volgende
7. Wijzig eventueel de servicekosten en/of tarieven en klik daarna op Volgende.
8. Klik onderin het scherm op de knop Accorderen.
9. Een tweede gebruiker moet nu de wijzigingen van het servicekosten tariefprofiel verifiëren

Beëindigen tariefprofiel
1. Kies in het menu voor Acquirer, Servicekosten tariefprofiel
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik op de knop Zoeken
4. Controleer in de kolom Status of het tariefprofiel de waarde Actief heeft
5. Klik in het zoekresultaat op het gewenste servicekosten tariefprofiel
6. Klik in de actiebalk op de knop Beëindigen
7. Klik onderin het scherm op Accorderen
8. Een tweede gebruiker moet de beëindiging van het servicekosten tariefprofiel verifiëren
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Verifiëren mutaties servicekosten tariefprofiel
1. Kies in het hoofdmenu voor Merchant, Wachtrij of Merchant, Verifiëren mutaties
2. In de keuzelijst Wachtrijsoort kiest u Servicekosten tariefprofiel.
3. Klik op Zoeken of druk op de toets Enter
4. Klik op de gewenste regel in het zoekresultaat
5. Klik op één van onderstaande opties:
l

In de actiebalk op de knop Goedkeuren

l

In de actiebalk op de knop Afkeuren

Historie tariefprofiel
1. Kies in het menu voor Acquirer, Servicekosten tariefprofiel.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Acquirer eventueel een andere acquirer
3. Klik op de knop Zoeken
4. Klik op de knop Historie
5. Klik op de gewenste mutatie om deze te raadplegen
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18

Mandaten

Een acquirer moet Direct Debit (incasso) ondersteunen als er gebruik wordt gemaakt van payment sjablonen waarbij de
transactiekosten en/of servicekosten op balans 2 of 3 worden geboekt.
Afhankelijk van de wensen van de acquirer kan er voor een van de volgende opties worden gekozen:
l

SEPA Direct Debit B2B (zakelijk)

l

ECTF

l

SDD PAIN light

l

Geen.

Voor SEPA Direct Debit is een SDD mandaat van de merchant verplicht. Deze verplichting geldt voor elke rekening van
de merchant die wordt gebruikt voor SDD-incasso’s. U registreert de mandaat gerelateerde gegevens in CIM.
U kunt alleen mandaten opvoeren en raadplegen in CIM als de 'SDD optie' is ingesteld op acquirerniveau.

18.1

Raadplegen gegevens mandaat

Kies in het menu voor Acquirer, Mandaat

18.1.1

Zoeken mandaat

Wanneer u op het menu-item Mandaat klikt, toont CIM het scherm Zoeken mandaat.

1. Om een mandaat te raadplegen doorloopt u 2 stappen.
2. Hier ziet u de naam van de acquirer. Zijn er meerdere acquirers dan kiest u hier de gewenste acquirer.
3. Hier voert u eventueel de Mandate reference van het mandaat in.
4. Hier voert u eventueel de IBAN van het mandaat in.
5. U kunt dit veld op 2 manieren gebruiken: Als u naar mandaten voor een bepaalde debiteur wilt zoeken, kunt u (een
deel van) een debiteur naam invoeren maar u kunt ook zoeken naar de mandaten die horen bij een bepaalde
merchant door een (deel van) een merchant naam in te voeren. In de zoek resultaten ziet u dan alle mandaten
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waarin de ingevoerde tekst- of nummerreeks voorkomt in de debiteur naam of de merchant naam.
6. U klikt op Zoeken.
U kunt ook zoeken door een deel van een naam of nummer als zoeksleutel in te voeren. In dat geval ziet u in het
zoekresultaat alles waarin de tekst- of nummerreeks voorkomt.

1. In het zoekresultaat toont CIM de mandaten die aan de zoekopdracht voldoen. In de kolom Merchant namen, ziet u
de namen van merchants die al gebruik maken van de BIC/IBAN gegevens van het mandaat voor tenminste één
balans van een actief contract. Als de Merchant namen kolom leeg is, zijn de BIC/IBAN gegevens nog niet
geregistreerd in een contract.
2. U kunt hier het gewenste mandaat selecteren.

18.1.2

Raadplegen mandaat

CIM opent het scherm Raadplegen mandaat.
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In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de velden:
Veld

Omschrijving

Acquirer

Naam van de acquirer.

Incassant ID

Het unieke ID van de Incassant (acquirer) in de incassoprocedure.

Naam debiteur

De naam van de debiteur (merchant) in de incassoprocedure.

Business to Business Schema ID

Het mandaat is verwerkt volgend de regels van het aangegeven schema.
Voor zakelijke incasso's is dit altijd B2B (zakelijk).

Kenmerk machtiging

Deze referentie wordt gebruikt om het mandaat te kunnen identificeren. De
mandate reference mag maar één keer voorkomen per acquirer.

Transactie type

U ziet hier het type mandaat. Dit kan zijn:
l
l

l

First: De mandaat gerelateerde informatie betreft een nieuw mandaat.
Recurrent: De mandaat gerelateerde informatie betreft een al bestaand
mandaat. Het mandaat is al in gebruik genomen.
Last: Het mandaat is beëindigd.

Datum handtekening

De datum waarop het mandaat is getekend door de merchant.

Cancellation date

Als het mandaat is beëindigd, ziet u hier de datum van de beëindiging.

Debiteur ID

Het unieke ID van de Debtor (merchant) in de incassoprocedure.

BIC

De BIC gegevens van de rekening waarvan er wordt geïncasseerd.

IBAN

De IBAN gegevens van de rekening waarvan er wordt geïncasseerd.

Naam incassant

De naam van de creditor (acquirer).
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Veld

Omschrijving

Debiteuren vestigingsadres voor
mandaat

Het vestigingsadres van de merchant.

Crediteuren vestigingsadres voor
mandaat

Het vestigingsadres van de acquirer.

U klikt onderin het scherm op Vorige als u terug wilt naar het zoekresultaat. U klikt op Annuleren als u het menu-item wilt
verlaten.

18.2

Opvoeren mandaat

Als u gebruik maakt van SEPA Direct Debit, legt u in CIM, voor elke rekening die gebruikt wordt voor het incasseren van
bedragen van de merchant, mandaat gerelateerde informatie vast .
Voor het opvoeren van de mandaat gerelateerde gegevens, klikt u in het scherm Zoeken mandaat in de actiebalk op de
knop Opvoeren. (Zie ook de vorige paragraaf).
CIM toont het scherm Mandaat identificatie.

1. U kiest een acquirer uit de keuzelijst als deze lijst meerdere items bevat.
2. Hier legt u de Naam van de incassant (merchant) vast.
3. Hier ziet u de naam van het SDD schema. Dit is altijd B2B. Het SDD proces moet voldoen aan de regels van het
B2B (zakelijke) SDD schema.
4. Klik op Volgende om naar de volgende stap te gaan of klik op Annuleren om terug te keren in het menu.
CIM toont het scherm Opvoeren mandaat waarin u de details van het mandaat vastlegt.
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1. In de rubriek Mandaat identificatie ziet u de reeds ingevoerde gegevens.
2. U vult hier de referentie van het mandaat in. Deze referentie wordt gebruikt om het mandaat te kunnen identificeren.
De Mandate reference mag maar één keer voorkomen per acquirer.
3. Selecteer het type transactie. U kunt kiezen uit:
l

l

First
U voert de mandaat gerelateerde informatie op voor een nieuw mandaat.
Recurrent

U voert de informatie op voor een bestaand mandaat.
4. Selecteer de datum waarop het mandaat is getekend door de merchant.
5. U vult hier het unieke ID van de Debtor (merchant) in de incassoprocedure in.
6. U vult hier de BIC en IBAN gegevens in van de rekening van de merchant waarvan de incasso plaatsvindt.
7. Klik op de knop Volgende om door te gaan naar de volgende stap.

18.2.1

Adres data van de debiteur toevoegen

CIM toont nu het scherm Opvoeren adresgegevens. U voegt hier de adresgegevens van de debiteur toe. De
adresgegevens zijn optioneel.
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1. In dit gedeelte kunt u de adresgegevens toevoegen of wijzigen. Door postcode en huisnummer in te vullen, kunt u
een Nederlands adres opzoeken. Als u op de knop Zoek Adres klikt worden de gegevens automatisch ingevuld.
Wordt na de zoekactie niet het juiste adres getoond, dan probeert u het opnieuw of overschrijft u de gegevens. De
inhoud van het veld Land staat standaard op Nederlands.
Voor een buitenlands adres, selecteert u in de vervolgkeuzelijst 'Land' eerst het betreffende land. De velden
'Postcode', Huisnummer en de knop 'Zoek adres' zijn gedeactiveerd. In plaats daarvan typt u de straatnaam, het
huisnummer en de adresgegevens (bijvoorbeeld een postcode) in de betreffende velden.
2. Hier ziet u de vestigingsadresgegevens van de crediteur (acquirer). Deze gegevens zijn op acquirerniveau
vastgelegd.
3. Klik onderin het scherm op Volgende om naar de volgende stap te gaan. of klik op Annuleren om terug te keren in
het menu.

18.2.2

Accorderen

CIM opent nu het scherm Accorderen. Controleert u in dit scherm de gegevens van het door u opgevoerde mandaat.
Na het accorderen kunt u de 'Transactie type' en de 'Datum handtekening' niet meer wijzigen.
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1. In deze rubriek toont CIM de status van het mandaat. Het veld Volgende fase geeft weer dat het mandaat meteen
actief is in CIM.
2. U klikt op de knop Wijzigen om gegevens te kunnen wijzigen.
3. Als de gegevens juist zijn, klikt u onderin het scherm op Accorderen.

18.3

Wijzigen mandaat

Het wijzigen van een mandaat verloopt grotendeels hetzelfde als het opvoeren. U zoekt het betreffende mandaat op (Zie
de paragraaf Raadplegen gegevens mandaat.)
U kunt een mandaat alleen wijzigen als het niet is beëindigd.
U kunt geen toekomstige mutatie invoeren. Mutaties op een mandaat gaan in zodra de mutaties geaccordeerd zijn of
zodra verificatie heeft plaatsgevonden (als de BIC/IBAN gegevens gewijzigd zijn).
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1. U klikt op de knop Wijzigen als u de gegevens van een mandaat wilt aanpassen. CIM opent dan het scherm
Mandaat identificatie.

1. Het wijzigen van een mandaat verloopt in 4 stappen.
2. In de rubriek Mandaat identificatie controleert u of de juiste mandaat heeft opgezocht.
3. U kunt eventueel de omschrijving wijzigen.
4. Klik onderin het scherm op Volgende om naar de volgende stap te gaan. Of klik op Annuleren om terug te keren in
het menu.
CIM opent nu het scherm Muteren mandaat.

1. U kunt de Kenmerk machtiging wijzigen. Deze referentie wordt gebruikt om het mandaat te kunnen identificeren. De
Mandate reference mag maar één keer voorkomen per acquirer.
2. U kunt het Debiteur ID wijzigen. Dit is het unieke ID van de Debiteur (merchant) in de incassoprocedure.
3. U kunt hier de BIC en IBAN gegevens wijzigen van de rekening van de merchant waarvan de incasso plaatsvindt.
Als u de BIC/IBAN wijzigt, wijzigen alle identieke BIC/IBAN gegevens die voorkomen op contracten, locaties en
automaten automatisch mee.
U kunt de BIC/IBAN niet wijzigen als de nieuwe BIC/IBAN gegevens al vastgelegd zijn in een contract, voor een
verkooppunt of voor een automaat.
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4. Klik onderin het scherm op Volgende om naar de volgende stap te gaan. of klik op Annuleren om terug te keren in
het menu.
CIM opent nu het scherm Wijzigen adresgegevens.

1. U kunt hier de adresgegevens van de merchant aanpassen.
2. Als u klaar bent, klikt u onderin het scherm op Volgende.

18.3.1

Wijzigingen accorderen

CIM opent nu het scherm Accorderen. Controleert u in dit scherm de gegevens van het door u gewijzigde mandaat.

1. Het veld Volgende fase geeft de status van de mutatie weer:
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l

Actief: er is geen verificatie door een tweede gebruiker noodzakelijk.

l

Wachtrij (Verificatie noodzakelijk): een andere gebruiker moet de verificatie goedkeuren.

2. U klikt op de knop Wijzigen om gegevens te kunnen wijzigen.
3. Klik op de knop Goedkeuren als de gegevens juist zijn.

18.4

Beëindigen mandaat

U kunt een mandaat beëindigen als de rekening niet meer wordt gebruikt om te incasseren. Dit kan echter niet als er
actieve contracten in CIM zijn die gebruik maken van de BIC/IBAN combinatie die geregistreerd is in het mandaat.
U voert een zoekopdracht uit en opent het betreffende mandaat in de lijst met zoekresultaten.

1. In deze rubriek controleert u de gegevens van het mandaat.
2. U klikt op de knop Beëindigen om het mandaat te beëindigen.
Het is niet mogelijk om een mandaat te beëindigen als de IBAN van het mandaat staat nog geregistreerd op
contract-, verkooppunt- of automaatniveau van een contract. U ziet dan een waarschuwing op het scherm.
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1. U klikt op Accorderen om de beëindiging van het mandaat vast te leggen. Besluit u het mandaat niet te beëindigen,
dan klikt u onderin het scherm op de knop Annuleren.
Na het beëindigden van een mandaat, wordt de volgende informatie getoond op het Raadplegen mandaat scherm.

1. U ziet hier de waarde Last. Dit betekent dat het mandaat is beëindigd. Er kunnen geen SDD's meer verwerkt worden
voor dit mandaat.
2. Als het mandaat is beëindigd, ziet u hier de datum van de beëindiging.

18.5

Historie mandaat

CIM bewaart van elke wijziging van een mandaat de historie. Tijdens het raadplegen van mandaten is in de actiebalk de
knop Historie zichtbaar:

1. U klikt op de knop Historie om de wijzigingen die in het verleden zijn gedaan te raadplegen.
In het venster Overzicht historie mandaat worden maximaal tien wijzigingen getoond.

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 254 van 285

1. CIM toont in deze rubriek de identificatiegegevens van het mandaat.
2. Hier staan maximaal negen wijzigingen en de initiële opvoer (zie (3)). Klik op de regel om de gegevens te
raadplegen zoals die voor doorvoering van de mutatie zijn geweest.
3. De eerste opvoer blijft altijd zichtbaar.
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18.6

Procedures

Raadplegen gegevens mandaat
1. Kies in het menu voor Acquirer, Mandaat
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Acquirer eventueel een andere acquirer
3. Voer zo veel mogelijk zoeksleutels in om gericht te zoeken
4. Klik op de knop Zoeken
5. Selecteer het gewenste mandaat

Opvoeren mandaat
1. Kies in het menu voor Acquirer, Mandaat
2. Klik in de actiebalk op Opvoeren
3. Voer de identificatiegegevens van het mandaat in en klik op Volgende
4. Voer het mandaat en debiteur informatie in en klik op Volgende
5. Voer de adresgegevens in en klik op Volgende
6. Klik onderin het scherm op Accorderen

Wijzigen mandaat
1. Kies in het menu voor Acquirer, Mandaat
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik in het zoekresultaat op het gewenste mandaat
4. Klik in het scherm Raadplegen mandaat in de actiebalk op de knop Wijzigen
5. Wijzig eventueel de Debtor name en klik daarna op Volgende.
6. Wijzig eventueel de mandaat en debiteur informatie en klik daarna op Volgende.
7. Wijzig eventueel de adresgegevens van de debiteur (merchant) en klik daarna op Volgende.
8. Klik onderin het scherm op de knop Accorderen.

Beëindigen mandaat
1. Kies in het menu voor Acquirer, Mandaat
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik op de knop Zoeken
4. Klik in het zoekresultaat op het gewenste mandaat
5. Klik in de actiebalk op de knop Beëindigen
6. Klik onderin het scherm op Accorderen

Historie mandaat
1. Kies in het menu voor Acquirer, Mandaat
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Acquirer eventueel een andere acquirer
3. Klik op de knop Zoeken
4. Klik op de knop Historie
5. Klik op de gewenste mutatie om deze te raadplegen
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19

Verifiëren

In CIM is het voor bepaalde gegevens noodzakelijk dat een tweede gebruiker deze gegevens op juistheid controleert.
Als er een nieuw contact wordt opgevoerd in CIM moet een tweede gebruiker eerst een controle uitvoeren op juistheid
voordat het contract in CIM wordt opgeslagen. Bij verifiëren kan een gebruiker het contract goed- of afkeuren. Pas na
verifiëren is het contract klaar voor gebruik in CIM en stuurt Worldline, indien gewenst, een brief uit naar de merchant
indien gewenst.
Ook als een CIM-gebruiker bepaalde betaalproduct gegevens wijzigt zet CIM het contract, verkooppunt of automaat
klaar voor verificatie van de wijzigingen.
Een verificatie wordt ook uitgevoerd bij het (de)blokkeren of beëindigen van een contract of verkooppunt.
De gebruiker die de te verifiëren gegevens heeft ingevoerd kan deze gegevens alleen afkeuren.

19.1

Verificatie op contractniveau

Verificatie van een contract is noodzakelijk na de volgende acties:
l

Opvoeren van het contract

l

Wijzigen van de Refund limieten

l

Wijzigen (of toevoegen) van een van de volgende gegevens van de balans:
l

Uitbetalingsaggregatie

l

BIC

l

IBAN

l

Uitbetalingsfrequentie

l

Periode van betalingsuitstel

l

Uitbetalingsdrempel

l

Refund Service parameter

l

Blokkeren

l

Deblokkeren

l

Beëindigen

19.2

Verificatie op verkooppuntniveau

Verificatie van een verkooppunt is noodzakelijk na de volgende acties:
l

Wijzigen van de Refund limieten

l

Wijzigen (of toevoegen) van een van de volgende gegevens:
l

BIC

l

IBAN

l

Refund Service parameter

l

Blokkeren

l

Deblokkeren

l

Beëindigen
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19.3

Verificatie op automaatniveau

Verificatie van een automaat op verkooppunt is noodzakelijk na de volgende acties:
l

Wijzigen (of toevoegen) van een van de volgende gegevens:
l

BIC

l

IBAN

l

Refund Service parameter

19.4

Verifiëren mutaties

U kunt op 3 manieren een mutatie raadplegen:
l

via de menu-optie Verifiëren mutaties

l

in het Raadplegen contract, Raadplegen verkooppunt of Raadplegen automaat scherm via de optie Wachtrij

l

via de menu-optie Wachtrij

Hieronder wordt uitgelegd hoe u een mutatie kunt raadplegen en verifiëren via de menu optie Verifiëren mutaties. Voor
informatie over de andere 2 methodes, zie Verifiëren met gebruik van de wachtrij.

19.4.1

Zoeken mutaties

Wanneer u op het menu-item Verifiëren mutaties klikt, toont CIM het scherm Zoeken te verifiëren mutaties.

1. Vul een zoeksleutel in.
2. Klik op de knop Zoeken. De zoekresultaten worden weergegeven onderin het scherm.
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Let op: Toekomstige mutaties zijn mutaties waarvan de ingangsdatum voor de wijziging in de toekomst ligt. Deze
mutaties worden niet getoond in de lijst van te verifiëren mutaties. Voor meer informatie, zie Verifiëren met gebruik
van de wachtrij.
1. In het zoekresultaat klikt u op de gewenste regel om de mutatie te verifiëren. Vervolgens controleert u of de juiste
mutatie is geopend.
2. Aan de kolom Betreft kunt u zien of de verificatie een nieuw contract, een wijziging, een (de)blokkade of een
beëindiging betreft.
U kunt de details van goedgekeurde (verwerkte) of afgekeurde (afgewezen) mutaties raadplegen via de wachtrij. Voor
meer informatie, zie Details goedgekeurde mutaties raadplegen en Details afgekeurde mutaties raadplegen later in dit
hoofdstuk.

19.4.2

Bij gewijzigde balans gegevens

Als er een verificatie nodig is omdat de balansgegevens van een contract, verkooppunt of automaat zijn gewijzigd, dan
worden de details van de wijzigingen getoond.

1. In het veld Betreft kunt u het type mutatie dat in de wachtrij staat zien.
2. Het veld Wachtrij soort geeft aan dat er een verificatie noodzakelijk is.
3. Als het over een wijziging van de balansgegevens gaat dan ziet u hier de te verifiëren gegevens. In dit geval worden
de BIC/IBAN gegevens gewijzigd.
4. Klik op Goedkeuren om de mutatie goed te keuren of op Afkeuren om de mutatie te verwijderen.

19.4.3

Bij beëindigen contract

Als er een verificatie nodig is omdat een contract is beëindigd, dan worden de details van het te beëindigen contract
getoond.
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1. U kunt hier het aantal actieve verkooppunten en automaten zien dat automatisch wordt beëindigd als u het contract
definitief beëindigt.
2. In het veld Betreft kunt u zien dat er een verificatie nodig is omdat een contract wordt beëindigd.
3. Klik op Goedkeuren om de mutatie goed te keuren of op Afkeuren om de mutatie te verwijderen.

19.4.4

Bij beëindigen contract met Terminal Termination Threshold

Op aanvraag, kunt op acquirerniveau een Terminal Termination Threshold laten instellen door Worldline. Deze drempel
zorgt er voor dat bij het beëindigen van grotere contracten een extra controle wordt uitgevoerd.
Bijvoorbeeld, als de drempel wordt ingesteld op 5 dan moet u een extra controle uitvoeren als er 6 of meer actieve
automaten zijn gekoppeld aan het contract.
Als het aantal automaten minder of gelijk is aan de drempel dan hoeft u de extra controle niet uit te voeren.
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1. Dit bericht wordt getoond als het aantal actieve automaten van een contract hoger is dan de opgegeven drempel
(threshold). De knop Goedkeuren onder in het scherm is (nog) niet zichtbaar.
2. Voer het aantal te beëindigen automaten hier in. Het aantal automaten is terug te vinden in de melding boven in het
scherm (in het voorbeeld is dit 66).
3. Klik op Controleer.
l

Als het aantal automaten niet overeenkomt met het aantal automaten in het bericht, verschijnt het volgende bericht:

l

Als u het juiste aantal heeft ingevoerd, wordt de knop Goedkeuren zichtbaar.

1. Klik op Goedkeuren om de mutatie goed te keuren of op Afkeuren om de mutatie te verwijderen.

19.4.5

Bij beëindigen verkooppunt

Als er een verificatie nodig is omdat een verkooppunt is beëindigd, dan worden de details van het te beëindigen
verkooppunt getoond.

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 261 van 285

1. U kunt hier het aantal actieve automaten zien dat automatisch wordt beëindigd als u het verkooppunt definitief
beëindigd.
2. In het veld Betreft kunt u zien dat er een verificatie nodig is omdat een verkooppunt wordt beëindigd.
3. Klik op Goedkeuren om de mutatie goed te keuren of op Afkeuren om de mutatie te verwijderen.

19.4.6

Bij beëindigen verkooppunt met Terminal Termination Threshold

Op aanvraag, kunt op acquirerniveau een Terminal Termination Threshold laten instellen door Worldline. Deze drempel
zorgt er voor dat bij het beëindigen van grotere verkooppunten een extra controle wordt uitgevoerd.
Bijvoorbeeld, als de drempel wordt ingesteld op 5 dan moet u een extra controle uitvoeren als er 6 of meer actieve
automaten zijn gekoppeld aan het verkooppunt.
Als het aantal automaten minder of gelijk is aan de drempel dan hoeft u de extra controle niet uit te voeren.

1. Dit bericht wordt getoond als het aantal actieve automaten van een verkooppunt hoger is dan de opgegeven
drempel (threshold). De knop Goedkeuren onder in het scherm is (nog) niet zichtbaar.
2. Voer het aantal te beëindigen automaten hier in. Het aantal automaten is terug te vinden in de melding boven in het
scherm (in het voorbeeld is dit 66).
3. Klik op Controleer.
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l

Als het aantal automaten niet overeenkomt met het aantal automaten in het bericht, verschijnt het volgende bericht:

l

Als u het juiste aantal heeft ingevoerd, wordt de knop Goedkeuren zichtbaar.

1. Klik op Goedkeuren om de mutatie goed te keuren of op Afkeuren om de mutatie te verwijderen.

19.4.7

Voorbeeld andere mutatie

Als er een verificatie nodig is omdat een contract of verkooppunt wordt geblokkeerd, gedeblokkeerd of beëindigd kunt u
dit zien in het veld Betreft in de wachtrij gegevens.

1. In het veld Betreft kunt u het type mutatie dat in de wachtrij staat zien.
2. Het veld Wachtrij soort geeft aan dat er een verificatie noodzakelijk is.
3. Hier vindt u de overige gegevens van het contract of verkooppunt.
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4. Klik op Goedkeuren om de mutatie goed te keuren.
U kunt een mutatie niet goedkeuren als u zelf de wijzigingen heeft gemaakt. In dit geval is de knop 'Goedkeuren' niet
aanwezig op het scherm. U kunt alleen de mutatie raadplegen en eventueel afkeuren.
Afkeuren kan betrekking hebben op nieuwe contracten of gewijzigde details voor bestande contracten. Het afkeuren
van een nieuw contract betekent dat het gehele contract verdwijnt uit CIM. CIM kan immers geen incomplete
contracten registreren. Keurt u een verificatie af die betrekking heeft op een of meer wijzigingen, dan zal de
(toekomstige) wijziging verdwijnen uit CIM.

19.4.8

Verifiëren met gebruik van de wachtrij

U kunt de wachtrij op 2 manieren raadplegen:
l

In het hoofdmenu Merchant, Wachtrij kiezen.

l

Als u een contract, verkooppunt of automaat op verkooppunt raadpleegt, en er boven in het scherm in de actiebalk
de mededeling Let op: Er staan verificaties in de wachtrij wordt weergegeven in de actiebalk dan kunt u op Wachtrij
klikken.

1. Als u deze melding ziet, staan er mutaties open die nog geverifieerd moeten worden.
2. Klik in de actiebalk op Wachtrij. De betreffende mutaties worden getoond.
Voor meer informatie over de wachtrij, zie het hoofdstuk De wachtrij.
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19.5

Procedures

Verifiëren mutaties
1. Kies in het hoofdmenu voor Merchant, Verifiëren mutaties
2. Voer een zoekopdracht uit
3. Klik op de gewenste regel in het zoekresultaat
4. Klik onderin het scherm op één van onderstaande mogelijkheden:
l
l
l

Goedkeuren
Afkeuren
Annuleren

CIM Gebruikershandleiding
© Worldline

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 265 van 285

20

De wachtrij

U kunt de wachtrij raadplegen voor alle openstaande mutaties. Mutaties worden in de wachtrij geplaatst als de
ingangsdatum voor de wijziging in de toekomst ligt of als verificatie noodzakelijk is.
Via de wachtrij kunt u ook de details van al geverifieerde of afgekeurde mutaties raadplegen.

20.1

Zoeken in wachtrij

U kunt mutaties zoeken door in het menu te kiezen voor Merchant, Wachtrij.

1. Zorg dat u de juiste Wachtrij status selecteert.
Laat het 'Wachtrij status' veld leeg als u alle mutaties die in de wachtrij staan wilt zien.
2. Klik op Zoeken.
3. In het zoekresultaat klikt u op de betreffende regel om de mutatie te kunnen verifiëren.

20.1.1

Wachtrij status

U kunt mutaties met de volgende statussen raadplegen:
l

Geregistreerd
De mutatie is nog niet geverifieerd.

l

Verwerkt
De mutatie is door een tweede gebruiker goedgekeurd.

l

Wordt verwerkt
De mutatie is nog niet volledig verwerkt omdat het het systeem zwaarder dan gemiddeld belast en wordt daarom op
de achtergrond uitgevoerd.

l

Afgewezen
De mutatie is afgekeurd door de gebruiker die de te verifiëren gegevens heeft ingevoerd of een tweede gebruiker.

l

Mislukt
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Een toekomstige mutatie die uitgevallen is, bijvoorbeeld een contract is beëindigd vóór de geplande ingangsdatum
van de mutatie.
l

Verlopen
Deze status is niet meer van toepassing.

Mutaties met de statussen Verwerkt, Afgekeurd en Mislukt worden na 15 dagen uit de wachtrij verwijderd.

20.2

Openstaande (geregistreerde) mutaties zoeken

U kunt openstaande mutaties zoeken door de volgende stappen te nemen:
1. In het menu Merchant, Wachtrij kiezen.
2. Zorg dat de Wachtrij status op Geregistreerd staat. U kunt de zoekopdracht verfijnen door bijvoorbeeld in de
vervolgkeuzelijst Wachtrij reden de optie Verificatie noodzakelijk te selecteren.
3. Klik op Zoeken.
4. In het zoekresultaat klikt u op de betreffende regel om de mutatie te kunnen verifiëren.
Het venster Raadplegen wachtrij verschijnt. Hier kunt u vervolgens de mutatie verifiëren.

1. U kunt hier de reden van de mutatie zien.
2. Het veld Wachtrij soort toont de reden waarom de mutatie in de wachtrij staat. In dit voorbeeld is er een verificatie
noodzakelijk.
3. U kunt alleen mutaties met de status Geregistreerd verifiëren.
4. Als het gaat om wijzigingen van de balans ziet u de te verifiëren gegevens.
5. Klik op de knop Goedkeuren als de gegevens juist zijn of op de knop Afkeuren als de gegevens onjuist zijn.
U kunt de details van goedgekeurde (verwerkte) of afgekeurde (afgewezen) mutaties raadplegen via de wachtrij. Voor
meer informatie, zie Goedgekeurde mutaties raadplegen en Afgekeurde mutaties raadplegen later in dit hoofdstuk.

20.3

Openstaande mutaties vinden via Raadplegen scherm

U kunt openstaande mutaties van een contract, verkooppunt of automaat op verkooppunt terugvinden via het
Raadplegen scherm.
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1. Als u deze melding ziet, staan er mutaties open die nog geverifieerd moeten worden.
2. Klik in de actiebalk op Wachtrij. De betreffende mutaties worden getoond.

1. U opent de mutatie waarvoor verificatie noodzakelijk is.

20.4

Toekomstige mutaties raadplegen

Als u wijzigingen aanbrengt in een contract, verkooppunt of automaat op verkooppunt en de ingangsdatum voor de
wijziging ligt in de toekomst dan wordt de mutatie in de wachtrij geplaatst.
U kunt toekomstige mutaties op 2 manieren raadplegen:
l

In het menu Merchant, Wachtrij kiezen.

l

Als u een contract, verkooppunt of mutatie raadpleegt, en er boven in het scherm in de actiebalk de mededeling Let
op: Er staan toekomstige mutaties in de wachtrij wordt weergegeven dan kunt u op Wachtrij klikken.
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1. Dit is de melding die boven de contractidentificatie verschijnt als er toekomstige mutaties klaarstaan.
2. U klikt in de actiebalk op Wachtrij om deze te raadplegen. CIM toont het volgende scherm:

1. Deze lijst toont alle toekomstige mutaties voor het geopende contract, verkooppunt of automaat op verkooppunt.
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1. De rubriek Wachtrij gegevens toont informatie over de mutatie die in de wachtrij staat. Zo kunt u het type mutatie dat
in de wachtrij staat zien.
2. U kunt bij de status van het contract (Geregistreerd) zien dat de mutatie nog niet actief is.
3. U klikt op Wijzigen ingangsdatum om de ingangsdatum voor de mutatie te wijzigen.
4. Wilt u de mutatie verwijderen, klik dan op de knop Verwijderen.
5. Als u alleen de mutatie in de wachtrij wilt raadplegen, klikt u op de knop Annuleren om terug te keren naar de actuele
gegevens van de koppeling.
Als u de ingangsdatum heeft gewijzigd of u besluit de mutatie uit de wachtrij te verwijderen, dan kunt u de actie
doorvoeren door onderin het scherm te klikken op de knop Accorderen .

20.5

Details goedgekeurde mutaties raadplegen

U kunt de details van goedgekeurde (verwerkte) mutaties raadplegen door de volgende stappen te nemen:
1. Zorg dat de Wachtrij status op Verwerkt staat. Zo nodig kunt u uw zoekopdracht verfijnen door andere zoeksleutels
te gebruiken.
2. Klik op Zoeken.
3. In het zoekresultaat klikt u op de betreffende regel om de mutatie te kunnen raadplegen.
Sommige mutaties kunnen het systeem zwaarder dan gemiddeld belasten en worden daarom op de achtergrond
uitgevoerd. Het kan enige tijd duren voordat de gegevens verwerkt zijn. U kunt mutaties die nog niet volledig
verwerkt zijn terugvinden door de Wachtrij status 'wordt verwerkt' te selecteren als zoeksleutel.
Het venster Raadplegen wachtrij verschijnt. Hier kunt u vervolgens de mutatie raadplegen.

1. De status van een goedgekeurde mutatie is Verwerkt.
2. U ziet hier de details van de uitgevoerde verificatie:
l

De datum waarop de verificatie is goedgekeurd

l

De gebruikersnaam en volledige naam van degene die de mutatie heeft goedgekeurd.

Mutaties worden 15 dagen na goedkeuring verwijderd uit de wachtrij.
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20.6

Details afgekeurde mutaties raadplegen

U kunt de details van afgekeurde (afgewezen) mutaties raadplegen door de volgende stappen te nemen:
1. Zorg dat de Wachtrij status op Afgewezen staat. Zo nodig kunt u uw zoekopdracht verfijnen door andere
zoeksleutels te gebruiken.
2. Klik op Zoeken.
3. In het zoekresultaat klikt u op de betreffende regel om de mutatie te kunnen raadplegen.
Het venster Raadplegen wachtrij verschijnt. Hier kunt u vervolgens de mutatie raadplegen.

1. De status van een afgekeurde mutatie is Afgewezen.
Mutaties worden 15 dagen na afkeuring verwijderd uit de wachtrij.
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20.7

Procedures

Raadplegen wachtrij contract
1. Kies in het menu voor Merchant, Contract
2. Zoek het contract
3. Open het contract
4. Klik in de actiebalk op Wachtrij
5. Klik op de gewenste mutatie

Verwijderen wachtrij contract
1. Kies in het menu voor Merchant, Contract
2. Zoek het contract
3. Open het contract
4. Klik in de actiebalk op Wachtrij
5. Klik op de gewenste mutatie
6. Klik in de actiebalk op Verwijderen

Raadplegen wachtrij verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Verkooppunt
2. Zoek het verkooppunt
3. Open het verkooppunt
4. Klik in de actiebalk op Wachtrij
5. Klik op de gewenste mutatie

Raadplegen wachtrij automaat op verkooppunt
1. Kies in het menu voor Merchant, Automaat op verkooppunt
2. Zoek de automaat op verkooppunt
3. Open de automaat op verkooppunt
4. Klik in de actiebalk op Wachtrij
5. Klik op de gewenste mutatie

Verifiëren met gebruik van de wachtrij
1. Kies in het hoofdmenu voor Merchant, Wachtrij
2. Zoek het contract, verkooppunt of automaat op verkooppunt
3. Klik op de gewenste mutatie
4. Klik op één van onderstaande opties:
l

Goedkeuren

l

Afkeuren

l

Annuleren
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Wachtrij toekomstige mutatie
1. Kies in het hoofdmenu voor Merchant, Wachtrij
2. Zoek de mutatie
3. Open de mutatie door op de gewenste regel te klikken
4. Klik op één van onderstaande opties:
l

In de actiebalk op Ingangsdatum wijzigen

l

In de actiebalk op Verwijderen

l

Onderin de actiebalk op Annuleren of op Vorige

Verwijderen toekomstige mutatie
1. Kies in het hoofdmenu voor Merchant, Wachtrij
2. Zoek de mutatie
3. Open de mutatie door op de gewenste regel te klikken
4. Klik in de actiebalk op Verwijderen
5. Klik onderin het scherm op Accorderen
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Begrippenlijst
A
A.M.O.
Acquirer Mutatie Overzicht. Rapport waarin alle nieuwe en gewijzigde records staan.
Aansluitnummer
Aansluitnummer is een uniek contractnummer voor een verkooppunt uitgegeven door een acquirer. Dit nummer
wordt in CIM ingevoerd wanneer een merchant creditcards via zijn betaalautomaat wil accepteren.
Aansluitproces
Vaste manier van handelen waarmee bereikt wordt dat een merchant betaalproducten op zijn betaalautomaat
kan accepteren.
Acquirer
De financiële instelling (of haar vertegenwoordiger) die de gegevens verzamelt die verband houden met Credit
card en/of Debit card transacties en die gegevens in een interchange systeem verwerkt.
Acquirer betaalproduct parameter
Parameter, die op Acquirer-niveau wordt vastgelegd, en betrekking heeft op één specifiek Betaalproduct. Dat
betekent dat de parameter geldt voor alle automaten waarop het betreffende Betaalproduct gevoerd kan worden en waarvoor de Merchant een Contract heeft afgesloten met de betreffende Acquirer.
Acquirer ID of Acquirer logisch ID
Logisch ID van de Acquirer
Administreren
In CIM vastleggen.
Allowed card entry modes
Zie: Card Entry Modes.
Allowed services terminal
Zie: Toegestane services.
Authorization transaction flag
Zie: Toegestane services, optie "Reservation"
Automaat
Zie: Betaalautomaat.
Automaatnummer
Zie: Betaalautomaatnummer.
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B
Balansen
Er worden 3 balansen gebruikt in CIM: Balans 1, Balans 2 en Balans 3. De gegevens die op een balans getoond
worden, worden gebruikt voor het uitbetalen van de transacties aan de merchant en eventueel ook voor het verrekenen van de transactiekosten, opslagen en/of servicekosten. Het betaalsjabloon dat is gekoppeld aan het
contract bepaald welke balansen er worden getoond.
Banking allowed of Banking toegestaan
Geeft aan of geldopnames en geldstortingen toegestaan zijn.
Beëindigen
Een contract stopzetten. Het Contract blijft zichtbaar met de status Beëindigd. Een niet ongedaan te maken
actie.
Beëindigingsdatum
De datum waarop een Acquirer, Contract, Verkooppunt of Koppeling betaalautomaat beëindigd is.
Beëindigingsstatus
Geeft aan in hoeverre een Acquirer, Contract of Koppeling betaalautomaat -contract beëindigd is.
Betaalautomaat
Automaat waarmee men aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen.
Betaalautomaatnummer
Het identificatienummer voor betaalautomaten.
Betaalpassen
Kaarten waarmee elektronische betalingen verricht kunnen worden. Zie ook Credit Card en Debit Card.
Betaalproduct
Handelsartikel waarmee volgens een bepaalde methode betalingen kunnen worden verricht. Voorbeelden zijn
Maestro, Mastercard, Visa enz.
Betaalsjabloon
Een betaalsjabloon bepaalt de wijze waarop de transacties aan de merchant worden uitbetaald en eventueel
ook hoe de transactiekosten, opslagen en/of servicekosten worden verrekend. Bij het opvoeren van een contract, koppelt u een betaalsjabloon aan het contract. Het betaalsjabloon bepaalt welke balans(en) er op een contract van toepassing zijn. Betaalsjablonen zijn alleen van toepassing als de acquirer gebruik maakt van de
back-office processing van Worldline.
BIC
Samen met het IBAN nummer vormt het BIC nummer de identificatie van de bank van de merchant en het bijbehorende bankrekeningnummer.
Blokkeren
Inactief maken van een contract, waardoor alle aan het contract gekoppelde producten niet meer geaccepteerd
kunnen worden op een betaalautomaat. Het contract blijft zichtbaar met de status Geblokkeerd. Deblokkeren is
mogelijk.
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Boekingsperiode
De administratieve dag voor elektronische transacties.

C
Card Acceptor ID
Een uniek id ter identificatie van een verkooppunt. Het id is uniek binnen alle contracten van een acquirer of
groep van affiliate acquirers.
Card entry mode
Geeft aan op welke manieren de kaartgegevens op een Betaalautomaat ingevoerd mogen worden. Bijvoorbeeld magneetstrip door kaartlezer.
Cash Advance
Functionaliteit waarbij het mogelijk is om met een betaalpas geld op te nemen bij een betaalautomaat.
CIM
Contract Informatie Manager, administratief systeem, waarin contractgegevens van betaalproducten die worden geaccepteerd op een betaalautomaat of website worden vastgelegd.
Cluster
Een groepering waar merchants onder geschaard kunnen worden.
Clusteromschrijving
De naam van de cluster.
Clustertype
De naam van het soort verzameling waaronder merchants geschaard kunnen worden.
Communicatievoorkeur
Aanduiding hoe de merchant brieven wilt ontvangen.
Compliant acquirer
De acquirer heeft zich aangegeven te willen houden aan de door de Card Schemes opgelegde regels voor een
unieke identificatie van het verkooppunt door gebruik van een Card Acceptor ID. Elk Card Acceptor ID moet
voor alle contracten van de acquirer uniek zijn. Als de acquirer bij een affiliate group hoort moet het ID uniek zijn
binnen de groep.
Comprimering
Het samenvoegen van meerdere crediteringen op contract, locatie of automaatniveau.
Contactloos betalen
De transactie gebeurt niet via een magneetstrip (swipen) of een EMV-chip (dippen), maar door de kaart boven
of naast de betaalautomaat te houden.
Contract
Schriftelijk vastgelegde verbintenis waarin wederzijdse verplichtingen worden aangegaan.
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Contract ID
Voor de Acquirer uniek identificerend nummer van een Contract. Binnen CIM wordt een Contract uniek geïdentificeerd door de combinatie van Contract ID en Acquirer ID.
Credit Card
Kaart waarmee elektronische betalingen op krediet kunnen worden verricht.
Creditrekening nummer
Rekeningnummer gekoppeld aan een cluster of betaalautomaat waar de transacties op bijgeboekt worden.
CTAP
Common Terminal Acquirer Protocol. Technologie om in NL betaalautomaten te kunnen bedienen.
CVM
Cardholder Verification Method

D
Debit Card
Bankpas met chip/magneetstrip en/of contactloos optie gebruikt voor geldopnames uit geldautomaten en voor
betalingen via betaalautomaten.
Deblokkeren
Ongedaan maken van het blokkeren van een contract of verkooppunt.

E
eCommerce
Betalingen worden verricht via een website.
EEA
European Economic Area
Eenmalige machtiging
Papieren document waarmee een pashouder toestemming geeft éénmalig een bedrag van de door hen opgegeven rekening over te schrijven naar de rekening van een automaathouder (Merchant).
EMV
Europay Mastercard Visa: Deze organisaties hebben het initiatief genomen om de magneetstrip op internationale betaalproducten te vervangen door de chip.
Extern klantnummer
De volgende Externe Klantnummers kunnen op merchant- of op contract niveau worden geregistreerd: Kamer
van Koophandel, BTW nummer, BSN nummer en Brancheorganisatie nummer. Het vastleggen van een Extern
klantnummer is optioneel. Als u de details van een Extern Klantnummer wilt invullen, dan moet op acquirerniveau zijn vastgelegd dat het externe klantnummer in de rubriek Merchant gegevens of Contract gegevens van
het contract wordt geregistreerd.
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F
Factuuradres
Adres waarnaar facturen verstuurd worden (mits communicatievoorkeur Post is gekozen).
Floor limit
Een maximum geldbedrag gespecificeerd volgens handelaargroepen waarboven voor een bepaalde transactie
de autorisatie van de kaartuitgever vereist is. Er zijn drie soorten ''floor limits'': Plaatselijk (Local), Intra- Europees (Intra- European), Intercontinentaal (Inter-Continental).

H
Handmatige invoer processing opties
Geeft aan hoe een transactie verwerkt moet worden als de kaartgegevens handmatig ingevoerd worden. Van
de volgende opties kunnen er meerdere tegelijk geldig zijn: Transactie weigeren, On-line transactie uitvoeren,
PIN verplicht, Handtekening verplicht, CVC2 of CVV2 verplicht, Luhn check digit controle verplicht.
Historie
Te raadplegen acties uit het verleden.
Hoog risico
Hoog Risico heeft betrekking op de risico classificatie van een bepaalde merchant/dienst.

I
IBAN
Samen met het BIC nummer vormt het IBAN nummer de identificatie van de bank van de merchant en het bijbehorende bankrekeningnummer.
Imprinter
Het plaatje dat wordt gebruikt om een afdruk van een credit card op een sales slip te maken.
Installateur
De partij die namens de leverancier de betaalapparatuur plaatst en activeert.
Installeren
Een betaalautomaat configureren zodat deze gereed is voor gebruik door een merchant.

K
Kanaal
Het kanaal geeft aan of het een POS of eCommerce verkooppunt betreft.
Keyed allowed
Zie: Card entry mode optie "Handmatige invoer (keyen)"
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Keyen
De mogelijkheid om een creditcardtransactie te accepteren zonder de aanwezigheid van de kaart/kaarthouder.
Koppelen
De verbinding leggen tussen verkooppunt en betaalautomaat.

L
Leidend cluster
Het leidend cluster is één van de clusters waartoe een Merchant behoort. Het leidend cluster is het cluster dat
op het hele contract van toepassing is.
Leverancier
Organisatie die 'Laadautomaten' en 'Betaalautomaten' ter certificering aanbiedt bij het Worldline Testcentrum
en in het land plaatst.
Locatie
Plaats van de betaalautomaat. Zie ook: Verkooppunt.

M
Maatschappij
Vereniging tot het drijven van handel, het beoefenen van nijverheid e.d.
Maestro
Internationaal debit product van Mastercard.
MAT
Merchant Approved Transactions (MAT) functionaliteit is een back-up voor als een betaalautomaat tijdelijk niet
online kan gaan.
MCC
Merchant Category Code.
Merchant
Een rechtspersoon waarmee de acquirer een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten voor het accepteren
en verwerken van debet- en/of credit betalingen. Synoniemen zijn Retailer en Acceptant.
Merchant ID
Nummer ter identificatie van een merchant. Binnen CIM wordt een Merchant uniek geïdentificeerd door de combinatie van Merchant ID en Acquirer ID.
Merchant Reconciliatie Referentie
Een voor de merchant herkenbare omschrijving die wordt getoond bij de uitbetaling van een transactie.
Mutatie
Een wijziging.
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N
Non-compliant
De acquirer maakt geen gebruik van de optie om elk verkooppunt met een unieke nummer (Card Acceptor ID)
te identificeren.

O
Offline Backup Mode
Als Offline Backup Mode is toegestaan, kan de merchant kiezen om offline transacties te laten goedkeuren door
de betaalautomaat (Merchant Approved Transactie).
Offline floorlimit
Zie: Offline floorlimit magneetstrip transacties.
Offline floorlimit ICC
Geeft aan wat het transactiebedrag is dat geldt als floorlimit voor ICC (chip) transacties.
Offline floorlimit magneetstrip transacties
Geeft aan wat het transactiebedrag is dat geldt als floorlimit voor magneetstrip transacties.
Offline handmatige invoer toegestaan
Geeft aan of offline handmatige invoer toegestaan is.
Offline maximum fooi percentage
Het maximum toegestane percentage dat voor een fooi mag worden gebruikt op een betaalautomaat.
Online
Systeem rechtstreeks verbonden met de transactieserver.

P
Periode van betalingsuitstel
Een periode van betalingsuitstel legt men vast bij merchant waar het risico van Chargebacks in eerste instantie
hoog is, maar na verloop van tijd afneemt. Hierdoor kunt u het risico verminderen dat de schade voor uw rekening komt als de merchant bijvoorbeeld failliet gaat.
PIN exemption toegestaan
Geeft aan of klant identificatie toegestaan is.
POS
Point Of Sale. Betalingen worden verricht via een betaalautomaat of imprinter.
Postadres
Adres waarnaar algemene post verstuurd wordt (mits communicatievoorkeur Post is gekozen).
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Processing opties magneetstrip transacties
Geeft aan welke controles uitgevoerd moeten worden als de kaartgegevens uit een magneetstrip of icc (chip)
worden gelezen.

S
Servicekosten
De kosten die ingehouden of gefactureerd kunnen worden aan de merchant zoals abonnementskosten en
opslagkosten. Servicekosten worden in een servicekosten tariefprofiel vastgelegd. Zie ook Transactiekosten.
Servicekosten tariefprofiel
Hier legt u de gegevens van de verschillende service kosten vast. U koppelt een servicekosten tariefprofiel aan
een contract na het selecteren van het juiste betaalsjabloon.
Signature Based
Transactie die mag worden geaccepteerd op basis van een handtekening.

T
Terminal floorlimit ICC
Zie: Offline floorlimit ICC.
Terminal floorlimit magstripe
Zie: Offline floorlimit magneetstrip transacties.
Toegestane services
Geeft aan welke transacties zijn toegestaan op de betaalautomaat.
Transactie
Elektronische geldoverdracht.
Transactiekosten
De kosten die een merchant betaalt, uitgedrukt in een bedrag of percentage per transactie. Transactiekosten
worden in een transactiekosten tariefprofiel vastgelegd. Zie ook Servicekosten.
Transactiekosten tariefprofiel
Hier legt u de gegevens van de verschillende transactie kosten tarieven vast. U koppelt een of meerdere transactiekosten tariefprofiel(en) aan een contract na het selecteren van het juiste betaalsjabloon.

V
V Pay
Europees debit product van Visa.
Verkooppunt
POS verkooppunt gegevens bestaan uit de combinatie van het adres waar de betaalautomaat fysiek staat en
de bedrijfsnaam die op het bankafschrift van de betalende klant staat. eCommerce verkooppunt gegevens
bestaan uit de combinatie van het internet adres van de website en de bedrijfsnaam die op het bankafschrift van
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de betalende klant staat. Tevens kunt u hier afhankelijk van het comprimeringsniveau, rekeningnummers
(BIC's/IBAN's), MRR's en betaalproductparameters op verkooppuntniveau vastleggen.
Vestigingsadres
Adres waar de merchant gevestigd is.

W
Wachtrij
Wijziging(en) die op een datum in de toekomst in zal(zullen) gaan.
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Index
A
Aansluitproces
eCommerce 14
POS 13
Adresgegevens;
contract raadplegen 42
holding raadplegen 191
Automaat op verkooppunt 13, 109
balancen 112
betaalproducten details 114
koppeling beëindigen 179-180
koppeling opvoeren 110
koppeling wijzigen 151
verhuizen 155
wachtrij 116
B
Balans(en)
automaat op verkooppunt 112
Balansgegevens
raadplegen 40
Beëindigen
automaat op verkooppunt 179-180
holding 195
mandaat 253
merchant 212
POS automaat koppeling 179
POS verkooppunt 177
servicekosten tariefprofiel 239
transactiekosten tariefprofiel 225
Betaalautomaat- nummer
koppeling opvoeren 110
Betaalproduct parameters 54
internationale betaalproducten 55
toevoegen op contract 75
Betaalproducten details
automaat op verkooppunt 114
contract 74
gegevens raadplegen 41
verkooppunt 98, 105, 147
BIC 41
Blokkeren
contract 165
verkooppunt 169
verkooppunt (POS) 169
C
Card Acceptor ID 32, 189, 200
Cluster indeling
raadplegen 37, 202
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Comprimeringsniveau
selecteren 70, 127
Contactloos betalen 26, 77
Contract 12
adresgegevens raadplegen 42
balans gegevens raadplegen 40
beëindigen 195, 212
betaalproduct parameters 75
betaalproducten raadplegen 41
betaalsjabloon
raadplegen 38
blokkeren 165
cluster indeling raadplegen 37
contract gegevens raadplegen 36
contract identificatie gegevens raadplegen 35
contract status 37
deblokkeren 167
historie 182
merchant gegevens raadplegen 35
opvoeren 60
raadplegen 32
refund limieten raadplegen 37
rubrieken 34, 52
servicekosten tariefprofielen raadplegen 38
transactie tariefprofielen raadplegen 38
valuta gegevens raadplegen 38
wijzigen 120
Contract identificatie gegevens
raadplegen 35
Contract status
raadplegen 37, 202
Contractgegevens raadplegen
raadplegen 36
Contractuitbreiding 135
D
Deblokkeren
contract 167
verkooppunt (eCommerce) 171
E
EEA Commercial 79
EEA Credit 79
EEA Debit 79
EEE$ Pre-paid 79
Extern klantnummer 32, 189, 200
G
Gedelegeerde services 21
Gescheiden debet en credit 74
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H
Historie
automaat op verkooppuntgegevens 185
contractgegevens 182, 197, 214
verkooppuntgegevens (POS) 183
Holding
adresgegevens raadplegen 191
gegevens raadplegen 188-189
opvoeren 188, 191
raadplegen merchant identificatie gegevens 190
raadplegen status 190
Holding identificatie gegevens
raadplegen 190
Holding status
raadplegen 190
I
IBAN 41
Imprinter 88
raadplegen 88
Inloggen 15
Interchange Tiered Pricing transactiekosten tariefprofiel
wijzigen 217
K
Koppeling automaat op verkooppunt
beëindigen 179-180
historie raadplegen 185
opvoeren 110
verhuizen 155
wijzigen 151
Koppelingsproces
varianten 109
M
Mandate
beëindigen 253
opvoeren 247-248
raadplegen 244
wijzigen 250
Mandaten 24, 244
Maximaal cash back bedrag 28
MC Payment Facilitator ID 161, 163
MCC 26
Merchant
gegevens raadplegen 200
opvoeren 199, 203
raadplegen cluster indeling 202
raadplegen merchant gegevens 201
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raadplegen merchant identificatie gegevens 201
raadplegen merchant status 202
wijzigen 194, 209
Merchant gegevens;
raadplegen 35, 201
Merchant identificatie gegevens
raadplegen 201
Merchant raadplegen 199
Multi Currency Conversion 25-26
Mutaties Verifiëren
beëindigen contract 176, 197, 213
blokkade contract 167, 169, 171, 173
contract 258
mutaties
verkooppunt (eCommerce) 107
mutaties contract 87, 257
mutaties verkooppunt (POS) 100, 116
tariefprofiel 227, 240
N
No CVM toegestaan parameter 28, 78
O
Opvoeren
automaat op verkooppunt 110
contract 60
holding 191
merchant 188, 199, 203
verkooppunt (eCommerce) 101
verkooppunt (POS) 93
Overname grote contracten 110
P
Payment Facilitator 25, 162
contract opvoeren 161
verkooppunt opvoeren 162-163
R
Raadplegen
holding 188
merchant 199
POS contractgegevens 30
schermen 18
wachtrij 268
Refund limieten; 27
instellen 65, 96
raadplegen 37
Refund service 27, 78
activeren 78
Rejected product types 79

Definitief | Versie 1.0 | april 2022 | Pagina 284 van 285

S

W

Schermen
raadplegen 18
Schermverkenning 15, 20
Servicekosten tariefprofiel 231
beëindigen 239
opvoeren 234
raadplegen 231
verifiëren 240
wijzigen 236
Standard Pricing transactiekosten tariefprofiel 216,
219
Sub-Merchant ID 162

Wachtrij
automaat op verkooppunt 116
verkooppunt mutaties (POS) 267
Wijzigen
automaat op verkooppunt 151
contract 120
holding 194
merchant 209
verkooppunt (eCommerce) 14, 145
verkooppunt (POS) 138

T

Zoeken 16
automaat op verkooppunt 50
contract 30, 188, 199
verkooppunt 93, 101, 138

Transactiekosten tariefprofiel 216
beëindigen 225
Interchange Fee Plus 216
InterchangeTiered pricing 217
opvoeren 219
raadplegen 217
Standaard Pricing 216
verifiëren 227
wachtrij 227, 240
wijzigen 222

Z

U
Uitbetalingsdrempel 25
V
Valuta gegevens;
raadplegen 38
Verhuizen automaat 155
Verkooppunt 101
beëindigen 177
betaalproducten 98, 105, 147
blokkeren 169
deblokkeren 171
opvoeren 101
raadplegen 44-45, 48, 51
rubrieken 45, 48
verifiëren mutaties 100, 107, 116
wachtrij mutaties 267
Verkooppunt (eCommerce) 14
opvoeren 101
wijzigen 14, 145
Verkooppunt (POS) 13, 93
opvoeren 93
wijzigen 138
Visa Payment Facilitator ID 161, 163
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