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Rövid útmutató - 5 perces útmutató
Megjegyzés:
Ez csak egy rövid útmutató.
Részletes magyarázatokat és utasításokat a „Wirecard Payment Center” útmutatójában talál.

Megjegyzés:
Mielőtt a következő tranzakciókat végrehajtaná, jelentkezzen be a Wirecard Payment Centerbe.
(Részleteket ehhez a „Wirecard Payment Center” útmutató „Bejelentkezés” fejezetében talál.)
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Jóváhagyás levonása

Hogyan vonhatók le
a jóváhagyások?
Lépés
1

2

Leírás
-

A bal oldali menüben válassza ki a Jóváhagyások menüpontot, majd középen a
Levonás menüpontot, vagy

-

A kezdőlapon válassza ki a Levonás menüpontot.

Válassza ki azokat a jóváhagyásokat, amelyeket szeretne levonni.
Ha ...

akkor ...

egyes jóváhagyásokat szeretne
kiválasztani,

jelölje ki bal oldalt a megfelelő
jelölőnégyzetet.

az összes jóváhagyást szeretné
kiválasztani,

jelölje ki bal oldalt a legfelső
jelölőnégyzetet.
kattintson Az összes kijelölése
gombra.

3

kattintson a Jóváhagyások -> levonás gombra.

4

A jóváhagyások lépésről lépésre levonásra kerülnek.
A jóváhagyások levonásának befejezése után a következő áttekintés jelenik meg:

Megjegyzés:
A jóváhagyás levonásával még nem történt pénzátutalás a számlájára. Az átutalás csak a napi
zárás végrehajtása után kezdődhet el (függ az elfogadótól).
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Terhelések elszámolása - Napi zárás végrehajtása
Hogyan
számolhatók el a
terhelések?

Megjegyzés:
Vegye figyelembe, hogy minden jóváhagyást le kell vonni, és minden terhelést el kell számolni.
Csak elszámolt terheléseknél kapja meg a vevők összegeit a fizetési szolgáltatótól!
A nem levont jóváhagyások érvényességüket 7-14 naptári napon belül elvesztik. A
mindenkori fizetési szolgáltatótól függ a jóváhagyás pontos határideje. Ennek lejárta után a
fizetések nem nyújthatók be!

Lépés
1

Leírás
-

A bal oldali menüben válassza ki a Terhelések menüpontot majd középen az
Elszámolás menüpontot, vagy

-

A bal oldali menüben a Napi zárás menüpontot majd középen a Végrehajtás
menüpontot

A még nem végrehajtott napi zárások listája jelenik meg.

2

Kattintson a Napi zárás -> végrehajtás gombra.
Ez a művelet továbbítja a terheléseket a szolgáltatóhoz.

3
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Megjelenik egy üzenet a sikeres zárásról.
A végrehajtott napi zárások áttekintése jelenik meg.
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Az utolsó 7 nap tranzakcióinak listája

Lépés

Leírás

1

-

A bal oldali menüben válassza ki a Keresés menüpontot, és kattintson
az Utolsó 7 nap gombra, vagy

-

A kezdőlapon válassza ki Az Utolsó 7 Nap Tranzakciói
menüpontot.

2
3

A következőképpen
kereshetők az utolsó
7 nap alatt
végrehajtott
fizetések

Az utolsó 7 nap tranzakcióinak listája megjelenik.
A következőket teheti:
A lista exportálása

Ehhez kattintson a megfelelő szimbólumra,
például az Excel-szimbólumra ( ) a
képernyő jobb felső részében.

Az utolsó 7 nap napi zárásainak listája

Lépés

Leírás

1

-

A bal oldali menüben válassza ki a Napi zárás menüpontot, és a
Keresés gombot.

-

Kattintson az Utolsó 7 nap gombra, vagy

-

A kezdőlapon válassza ki Az Utolsó 7 Nap Napi Zárásai
menüpontot.

2
3
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A következőképpen
kereshetők az utolsó
7 nap alatt
végrehajtott napi
zárások

Az utolsó 7 nap napi zárásainak listája megjelenik.
A következőket teheti:
A lista exportálása

Ehhez kattintson a megfelelő szimbólumra,
például az Excel-szimbólumra ( ) a
képernyő jobb felső részében.

Váltás a program más részébe.

A főfunkciók a gombsáv gombjainak
rákattintásával választhatók ki.
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Jóváírás létrehozása

Mi is egy jóváírás?

Jóváírások csak elszámolt fizetésekhez állíthatók ki. Ehhez először keresse ki azt a fizetést,
amelyhez a jóváírást szeretné kiállítani.

A jóváírások a
következőképpen
állíthatók ki
Lépés

Leírás

1

Kattintson a bal oldali menüben a Jóváírások menüpontra.

2

Kattintson a Kiállítás menüpontra.
Ebben az esetben az alábbi oldal jelenik meg:

Megjegyzés:
Ha a keresési funkciót a program „Jóváírások” részében indítja, csak a „jóváírható” státuszú
fizetésekre fog vonatkozni a keresés.
3

Adja meg a kívánt keresési feltételeket, és kattintson a Keresés gombra.
A jóváírható fizetések korlátozott számban jelennek meg.

4

Jelölje ki azokat a fizetéseket, amelyekhez jóváírást szeretne létrehozni.

5

Kattintson a Jóváírások > kiállítás gombra.
Néhány másodpercbe (nagyobb mennyiség esetén akár fél percbe) telhet, amíg a program kiállítja a jóváírásokat.
A jóváírások létrehozása után megjelenik a végrehajtott jóváírások listája.

Megjegyzés:
A jóváírásokat el kell számolni!
Az elszámoláskor a jóváírásokat a fizetési szolgáltatónál benyújtja (napi zárás végrehajtása).
A fizetési szolgáltató az összeget a vevő (hitelkártya) számlájára jóváírja.
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