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Vipps kan nå settes opp som betalingsmiddel i MAB.  
Dette krever Vipps Business-avtale, som kan bestilles ved å kontakte Vipps. Se mer informasjon under Oppsett. 
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Bruk av Vipps som betalingsmiddel fra salg i MAB. 
 
I utgangspunktet fremstår Vipps som et helt alminnelig betalingsmiddel, og finnes tilgjengelig som en knapp i 
bildet Fullføre salgsordre etter at det er aktivert. 
 
Fremgangsmåte for bruk er at man trykker på knappen Vipps. 

 
 
 
 

 
 

Trykk på Vipps-knappen for å velge dette 
som betalingsmiddel. 

  
 

 

Kontrollér og bekreft deretter beløpet 
kunden skal betale ved å trykke OK eller 

<Enter> 
 

 

1 

2 
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Samtidig, på kunden sin telefon, skal det i Vipps komme opp en betalingsforespørsel 
 
 

          Her må kunden nå trykke Betal.              Betaling gjennomført 

 

    
 
 
 
          Tilbake i MAB må man bekrefte ved å trykke svare JA på denne meldingen. 

 

Etter å ha trykket på Vipps-knappen, så 

vises dette vinduet. 
 

Dersom kunden allerede eksisterer i MAB 
med et utfylt telefonnummer, vil dette vises 

øverst. Trykk på linjen øverst. 
 

 
Dreier det seg om en ny kunde/ uten navn, 
eller en eksisterende kunde skal betale fra 

en annen telefon/nummer, så velger man 
Egendefinert, og fyller deretter ut 

nummeret. 
 

 

3 

4 

5 6 

Etter OK – kommunikasjon med kunden sin 

Vipps app pågår. 
 

 

7 
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Bruk av Vipps som betalingsmiddel på service i MAB 
 
Dersom en service skal belastes med Vipps, så begynner men inne på servicen med å trykke Videre nede til 
høyre, deretter vil dette bildet vises. 
 
 

 
 
I betalingsbildet som kommer opp skal man velge Vipps 

 

1 

Dersom kunden servicen ligger som belastning 

Kontant, og kunden står med betalingsfrist Kontant 
skal man nå trykke på Fullføre (Fakturere) 

 

Velg vipps. 

 
Avslutt ved å trykke Lukk, og svar JA til å Fullføre service. 

2 

3 
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Innbetaling av faktura med Vipps  
 
Dersom en kunde kommer inn i butikken for å utføre en innbetaling på en utestående faktura hos dere kan 
dere gjøre følgende. 
Begynn med å gå inn på Innbetalinger fra hovedmenyen i MAB. 
 

 
 

 
 

1 

Søk frem rett faktura (kan også søke på 

kundenavn). 
 

Velg deretter Innbetaling. 

2 

3 

MAB vil her automatisk foreslå i feltet Innbetaling det 

beløpet som er utestående.  
(Dersom kunden skal betale et annet beløp, korrigér 

eventuelt beløpet) 
 

Trykk deretter Vipps-knappen. 

4 

5 
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Vipps – refundering av betaling til kunde 
 
OBS! Ved retur av vare fra kunde, så går det ikke via salgsordre å utbetale penger til kunde. 
 
OBS! Tilbakeføring av penger til Vipps vil automatisk gå til det nummeret som det har blitt innbetalt fra. 
 
Dersom beløp som er innbetalt via Vipps skal refunderes til kunde, kan man gjøre dette på følgende måte i 
MAB. 
 
Fra Butikksystem: 
 
1. Gå til Kunderegister, søk deretter frem den  
aktuelle kunden. 
 
2. Gå til fanen Kundens fakturaer, og markér  
den korrekte fakturaen. 
 
3. Gå deretter til Betaling (nede til venstre) 
 
4. Følg deretter steg ved siden av bildet nedenfor. 

Fra Verkstedsystem 
 
1. Gå til Kundeinformasjon, søk deretter frem 
den aktuelle kunden. 
 
2. Gå deretter til Kundens fakturaer, og 
dobbeltklikk på den korrekte fakturaen. 
 
3. Gå deretter til Betaling (nede til venstre). 
 
4. Følg deretter steg ved siden av bildet 
nedenfor. 

 
 

 

 
 
 
 
 

5. Trykk deretter Tilbakeføre. 
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Opprette Vipps-avtale 
 
Bruk av Vipps i MAB fordrer at det ligger en avtale og en registrering hos Vipps. Begynn derfor med å gå inn å 
følgende lenke: https://portal.vipps.no 
 
Her blir man møtt av en innlogging. Her må daglig leder, eller ansatt i firmaet med signaturrett logge seg inn for 
å bestille tjenesten. 
 

 
 
Velg deretter Vipps i restaurant, butikk og automat 

 

 

https://portal.vipps.no/
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Her skal Velg pakke "Small" med mindre dere er medlem av en kjede og dere har fått beskjed av Bleken Data 
AS eller deres hovedkontor om å velge "Medium". 
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Oppsett av Vipps i MAB (OBS! Kun for dataansvarlig) 
 
For å ta i bruk Vipps i MAB, så kreves det i forkant at man inngår en avtale med Vipps om dette. 
Begynn med å følge denne lenken: 
https://www.vipps.no/produkter-og-tjenester/bedrift/ta-betalt-i-butikk/vipps-i-kassa/ 
 
 
Etter at man har inngått avtale med Vipps, vil man bli tilsendt informasjon som skal fylles ut i MAB. 
 
I MAB ligger oppsettet i Administrasjon → Økonomi → Mobilbetaling – Vipps 
 

 
 
 
Trykk "Automatisk sette opp Schedule"… MAB vil da også generere SSH public nøkkel som trengs for å opprette 
SFTP-tilgang til MAB for automatisk innlesing av Vipps-oppgjørsfil om dette er ønskelig. Om det ikke er ønskelig 
med automatisk import av Vipps-oppgjørsfil trenger man ikke trykke knappen for å sette opp Schedule. 
"Kun filer etter": hvis du ønsker å begrense fra dato for å ikke lese inn gamle, sett inn ønsket dato og velg også 
om du ønsker å slette filer på SFTP serveren (anbefales da disse ligger i arkiv og kan også dras ut manuelt). 

https://www.vipps.no/produkter-og-tjenester/bedrift/ta-betalt-i-butikk/vipps-i-kassa/
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Opprette SFTP-tilgang til MAB i Vipps 
Logg inn på Vipps' portal (https://portal.vipps.no) med BankID og velg "Utvikler" på venstre side. 
Velg deretter "SFTP Access" og trykk "Add user".. 
 

      
 
 
Når man i MAB har trykket "Automatisk sette opp Schedule" for første gang, eller "Generere nye nøkler" vil 
MAB lage nøkler og legge nødvendig informasjon i utklippstavlen… Lim inn SSH-nøklen fra MAB i feltet "SSH 
Key" og trykk "Next". Skriv inn "MAB" i feltet "Descriptive title for the SSH key" (dette blir da brukernavnet) og 
trykk "Save". MAB Schedule har da tilgang til oppgjørsfilene som ligger på SFTP-serveren til Vipps. Disse leses 
inn hver kveld/natt. 
 

    

 
MAB Schedule har da tilgang til oppgjørsfilene som ligger på SFTP-serveren til Vipps. Disse leses inn hver 
kveld/natt. 
 
 
 

https://portal.vipps.no/
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ServiceWEB Innlogging med Vipps 
 
Det finnes også funksjon i ServiceWEB for at sluttbruker kan logge seg inn med Vipps.  
Registrering/bestilling av dette foregår i 2 steg. 
 

Bestille tjenesten i Vipps – og aktivere i MAB. 
 

1. Gå inn på https://portal.vipps.no 
 

2. Daglig leder, eller ansatt med signaturrett må logge inn med BankID 
 

3. Hvis dere har tilgang til «Vipps På Nett» – eller «Vipps Logg Inn» fra før – kan dere trolig benytte 
denne. Trykk da på «Utvikler», og velg korrekt selskap/utsalgssted fra listen. Hvis dere ikke har dette, 
må «Vipps Logg Inn» bestilles. Eventuelt «Vipps På Nett», hvis dere i tillegg ønsker å kunne ta betalt i 
en eventuell nettbutikk e.l. 
 

4. Under «Utvikler», trykk på Setup login til høyre i bildet. 

 
 

 
5. Fyll ut Redirect URL.  
Denne skal være  
https://x.y.z/mab/vipps_callback_login 
Der x.y.z er adressen til din IPServer/ServiceWEB. 
OBS! URL-en over inneholder _ (nedestrek) 
mellom vipps_callback_login, men det er ikke så 
lett å se når det gjøres om til en hyperkobling. 
 
F.eks. 
https://test.remotemab.no/mab/vipps_callback_
login 
 
6. Velg deretter Show Keys (knapp avbildet på 
det øverste bildet. 
 
7. Kopier ut verdien som står i feltet client_id og 
client_secret 
 
Dette skal kopieres og limes inn i MAB 
Administrasjon  

 

https://portal.vipps.no/
https://x.y.z/mab/vipps_callback_login
https://test.remotemab.no/mab/vipps_callback_login
https://test.remotemab.no/mab/vipps_callback_login


Vipps – bruk og oppsett    
 

Copyright Bleken Data AS   Side 12 av 13 

Se neste side. 
 
Se pkt. 6 på forrige side. Kopier verdi API Keys-siden, og lim det inn i MAB Administrasjon som avbildet i 
bakgrunnen. 
 

 
 
Dersom alt er utført korrekt, skal man få opp en knapp som heter Logg inn med Vipps-knapp når man velger 
«Privatkunde» i ServiceWEB. 
 

Vipps innlogging kan se slik ut 
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Visning av en Vipps-innlogging kan se 
ut som denne, dersom dette er aktivt 
i MAB, og man velger Privatkunde. 


