Nyheter i Swish sommaren 2017
Inför sommaren kan det vara bra att ha koll på några smarta nyheter som underlättar hanteringen av
Swish ytterligare. Här följer ett par tips på ny funktionalitet.
Push- notiser
Vid fikaförsäljning och entréavgifter på tävlingsarrangemang är det här ett enkelt sätt att hantera
betalningar. Kassören tilldelas behörighet för push-notistjänsten och får ett meddelande i sin
mobiltelefon när en betalning är genomförd. Kassören får ingen övrig inblick i föreningens ekonomi.
Behörigheten tilldelas i internetbanken och ger kassören möjlighet att:




ta emot push-notiser för swishbetalningar.
få en notis i sin mobil om att en swishbetalning har genomförts.
söka efter historiska transaktioner.

Swish i kassa
Nu kan föreningen ta betalt med Swish och få bekräftelse på betalningen direkt i kassan. Vår unika
Swish i kassalösning som vi lanserar i samarbete med BabsPaylink, är ett enkelt mobilt kassasystem
för betalning med Swish.
Med Swish i kassa kan föreningen:




Ta betalt med Swish i kassan
Få bekräftelse på genomförd betalning
Göra retur på tidigare Swish-betalning

Så här kan det se ut i kassan där Swish, kort och kontanter är möjliga betalsätt.

Såhär fungerar Swish i kassa för kassören





I kassan klickar kassören på Swish som betalsätt och meddelar beloppet till kunden.
Kunden anger swishnummer och belopp i sin Swishapp och signerar betalningen med Mobilt
BankID.
Kassören får bekräftelse på genomförd betalning (’’pling’’ i kassan, med kundens mobilnummer
som textmeddelande).
Kunden får enkelt och smidigt ett digitalt kvitto till sitt mobilnummer.

Skaffa Swish i kassa
Tjänsten förutsätter att föreningen har Swish för företag hos Swedbank eller Sparbank
Därefter tecknar föreningen avtal med en kassaleverantör som erbjuder Swish i kassa. (Idag
samarbetar Swedbank med Babs Paylink men fler kassaleverantörer kommer att anslutas efter hand.)
Skapa egna QR-koder för snabbare betalningar med Swish!
Nu är det möjligt att skapa QR-koder med fasta summor och meddelanden för snabbare betalningar
med Swish. Exempel på bra tillfällen är betalningar i kiosken eller inträde till matchen. Skapa och skriv
ut föreningens egna QR-koder för snabbare betalningar och kortare köer på www.getswish.se/qr
Mer information om Swish
Swish för företag www.swedbank.se/foretag/betala-och-ta-betalt/ta-betalt/swish/swish-foretag
/index.htm
Priser www.swedbank.se/rf
Swish i kassa, Slimcash http://www.babspaylink.se/tjanster/kassalosningar/slimcash
QR-koder www.getswish.se/qr
Marknadsmaterial: www.getswish.se Beställ klisterdekaler (kostnadsfritt) och ladda själva ner banners
och underlag för att trycka affischer, för att visa att ni tar Swish.
För frågor om Swish och Föreningserbjudande Idrott, ta kontakt med er kontaktperson på banken. För
övergripande frågor om avtal är ni välkomna att kontakta Anette Engström, Kundansvarig för
Riksidrottsförbundet, tel 08-5859 58 09, anette.engstrom@swedbank.se eller bitr.kundansvarig
Carolina Nordh, tel 08 5859 3370, carolina.nordh@swedbank.se eller kundansvarig Kristina Norman,
tel 08- 5859 3012 kristina.norman@swedbank.se eller Mats Enberg, Cash Management, tel 08-5859
21 41, mats.enberg@swedbank.se.
Om vill du läsa mer om våra erbjudanden till Idrotten – gå in på www. Swedbank.se/rf alt via RF ’s
hemsida.

