Oprettelse
af PBS-aftale

Ønsker du at benytte Conference Managers™ online betalingsmodul
er det nødvendigt med en PBS-aftale og oprettelse hos DIBS.
Har du en PBS-aftale er det IKKE nødvendigt at tegne en ny, du kan i stedet benytte din allerede eksisterende aftale, og kan
derfor se bort fra nedenstående gennemgang.
Ønsker du at oprette en PBS-aftale kan du evt. hente hjælp her. Det skal siges at denne vejledning ikke er udarbejdet af PBS
og er der derfor spørgsmål til oprettelsen skal du altid forholde dig til det PBS meddeler. Denne vejledning er til at hjælpe.
CM-kunder med at tegne en PBS-aftale, da det har vist sig at det kan være forvirrende.
Det skal siges, at det kan tage op til 2 måneder at få aftalen godkendt – så start i god tid.
Skulle du have yderligere spørgsmål eller ønske hjælp kan du kontakte PBS kundeservice på 44 89 24 00 eller læse mere på
www.pbs.dk
I dette dokument gennemgås ansøgning der skal udfyldes for at kunne modtage betaling online. Søger du om internationale
kort til internethandel for en kommune, region eller staten, bedes du kontakte PBS inden du udfylder dine data.
For at tegne en PBS-aftale skal du tilgå PBS.dk og udfylde deres online formular

Følgende er hjælp til, hvorledes du kan udfylde formularen.

www.conferencemanager.dk

1)

2)

På første step tilkendegiver du hvad det er for en type aftale du søger. Type af aftale du skal benytte her vil være ” Internethandel Dankort og eDankort og/eller internationale betalingskort”, herefter vælger du hvilken type virksomhed der søger om
at få PBS-aftalen. Når du har læst og accepteret PBS’s betingelser kan du gå videre til næste side.

Næste step er omkring hvilke type kort/handel du ønsker at benytte:
a. Vælg det land din virksomhed er registreret i, nedenfor er det vist som ”Danmark”.

b. Indtast dit virksomheds CVR nr. og afkryds dernæst, hvilken type handel, du ønsker at gøre brug af –
		 her vil det være ”Internethandel”.
c.
		
		
		
		
		

Du skal herefter tage stilling til, hvilke type kort, du ønsker at kunne modtage via din aftale. Har du kun kunder i Danmark,
kan du nøjes med at vælge ”Dankort”, som omfatter Dankort og Visa/Dankort.
Har du udenlandske kunder ville du skulle benytte en aftale til ”Internationale kort”, denne aftale omfatter betalingskort som
MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay, American Express.
Vælger I Dankort, skal den side i viser til PBS være på dansk, med priser i DKK, for at blive godkendt – kontakt
Conference Manager™ hvis du er i tvivl eller ønsker hjælp her.

d. Ønsket om at benytte PBS ePayment skal du ikke krydse af. Her vil du benytte DIBS som er kompatibelt med Conference Manager™.
e. Afkryds om du allerede har en eksisterende betalingsaftale hos PBS, hvis ikke afkryds da nej og gå til ”Næste side”.

3)

Tredje step er at udfylde tjeklisten og relevante oplysninger fra bank samt Erhverv- og Selskabsstyrelsen.

a. Første tjekpunkt er spørgsmål til om virksomheden ejer domænet, hvor internethandlen skal ligge. Du modtage en fuldmagt fra
		 Conference Manager™ om at du må anvende www.conferencemanager.dk til salg af egne produkter og ydelser, og du vil derfor
		 kunne krydse af ved ”Ja”.
b. Du vil skulle oplyse dine data i Conference Manager™ og derfor vil dine oplysninger som navn, adresse, CVR-nr og
		 kontaktinformationer være vist på dine arrangementers website, kryds derfor af ved ”Ja”.
c. Betingelser for levering og fortrydelsesret er standard i Conference Manager™ systemet og du kan derfor krydse ”Ja” af.
d. Herefter skal du vælge hvorledes kunden vil kunne betale på websitet og du skal vælge den sidste løsning, PSP integration.
e. Til sidst skal der vedhæftes, eller sendes med post, dokumentation fra bankkonto og fuldstændig rapport fra Erhvervs		 og Selskabsstyrelsen.
f. Du skal læse og acceptere generelle regler og brugervejledningen, samt sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger 		 internethandel og post- og telefonordre.

Kontroller de forud fyldte informationer og udfyld de resterende felter med din virksomheds oplysninger.

Udfyld oplysninger om selve produktet og økonomiske planer:

Til sidst skal der tages stilling til om du ønsker at modtage informationer fra PBS. Ellers er der kun at trykke send og vente.

Husk at PBS-aftalen kan tage lang tid at få i hus så start i god tid. Når du modtager din PBS-aftale skal vi bestille DIBS opsætning.
Fra vi bestiller DIBS, kan der gå op til 3 uger før hele din online betaling er oppe at kører via Conference Manager™.

