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MyShop - helppo tapa vastaanottaa maksuja

Vastaanota helposti maksuja MobilePay käyttä-
jiltä MyShop-numeron, QR-koodin tai maksulinkin 
kautta

Luo MyShop-numeroita/QR-koodeja ja mak-
sulinkkejä kätevästi kotisivuillamme
https://www.mobilepay.fi/maksulinkki

Tilitys seuraavana pankkipäivänä

Hallinnointi ja raportointi MobilePay-portaalin 
kautta

Käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen MobilePay 
-yritysasiakkaaksi ja MyShop -tuotteen aktivoinnin

01.

Kauppiassovelluksen pääominaisuudet 
ovat reaaliaikainen maksujen seuranta 
sekä mahdollisuus veloittaa asiakkaita 
bluetoothin tai QR-koodin avulla. 

MyShop -kauppiassovellus

Aktivointi

1. 2. 3. 4.

MobilePay MyShop -sovellus mahdollistaa MyShop -maksujen seuraamisen reaaliajassa  
helposti. Tämän lisäksi voit käyttää sovellusta maksujen vastaanottamiseen. Aktivoi MobilePay 
MyShop -kauppiassovellus seuraavalla tavalla:

01.

Lataa sovellus. Syötä kertakäyttöinen 
aktivointikoodi 
(saatavilla MobilePay- 
portaalista).

Syötä tunnusluku 
(kirjaudut jatkossa tun-
nusluvulla sovellukseen).

Valitse yritys ja maksupaikka, jotka haluat näkyviin 
sovellukseen (näkymä perustuu MobilePay-portaa-
lissa asetettuihin käyttäjäprofiilisi rooliin).

Lataa MobilePay MyShop -sovellus Google Play tai App Store -sovelluskaupasta
https://www.mobilepay.fi/lataa-myshop

Aktivoi sovellus MobilePay-portaalin kautta

Seuraa sovelluksen kautta MyShop-suorituksia
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02. 02.

MyShop -maksu voidaan tehdä suoraan kaup-
piaan lyhytnumeroon. Käyttäjä syöttää Mobile-
Pay -sovellukseen summan sekä kauppiaan 
lyhytnumeron ja hyväksyy maksun.

Maksun jälkeen käyttäjä saa sovellukseen vah-
vistuksen, jonka voi näyttää kauppiaalle maksun 
varmistamiseksi. Kauppias näkee myös maksun 
reaaliajassa MobilePay-portaalissa sekä 
MyShop-sovelluksen kautta.

Kirjaudu sisään 
sovellukseen.

Syötä summa ja 
paina jatka.

Syötä kauppiaan
MyShop-numero 
tai MobilePay-  
lyhytnumero.

Näet sovellukses-
sa maksunsaa-
jatiedot ja sum-
man. Pyyhkäise 
maksaaksesi.

Näet vahvis-
tuksen mak-
susta. Näytä se 
myyjälle maksun 
varmistamiseksi.

Maksa
Vahvistus 
maksusta

Syötä 
lyhytnumero

Syötä 
summa

Avaa 
MobilePay

Maksu QR-koodilla voidaan tehdä kahdella tavalla: skannaamal-
la ei-räätälöity QR-koodi tai skannaamalla uniikki QR-koodi. Tietty 
maksupaikka muodostetaan aina yhteen QR-koodiin.

Käyttäjä maksaa skannaamalla QR-koodin MobilePay-sovel-
luksen Maksa-osiosta löytyvällä skannerilla. Skannaus tuo au-
tomaattisesti tiedot sovellukseen.

Voit luoda QR-koodeja osoitteessa https://mobilepay.fi/qrkoodi.

Vinkki: Voit räätälöidä maksutiedot (kommentti, summa, kentän 
lukitus) QR-koodiin.

1. Maksu lyhytnumerolla 2. Maksu QR-koodia hyödyntäen

MyShop-maksuja on mahdollista vastaanottaa neljällä tavalla
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02. 02.

Kauppias voi myös käyttää puhelinta tai tablettia 
maksupäätteenä MyShop-sovelluksen avulla.
 
Sovelluksella on myös mahdollista veloittaa Blue-
toothin tai QR-koodin avulla.

MyShop-sovellus on saatavilla Google Play tai 
App Store-sovelluskaupoista.

3. Maksu MyShop -sovelluksessa

Maksulinkki on verkko-osoite, jonka avulla asiakkaasi voivat maksaa laskulla,  
sähköpostilla tai tekstiviestillä silloin, kun he eivät ole fyysisesti myymälässäsi.
 
Maksulinkki tai QR-koodin sisältävä viesti lähetetään esimerkiksi sähköpostilla 
asiakkaallesi. Sen sijaan, että asiakas joutuu kirjautumaan verkkopankkiin ja 
syöttämään maksutiedot, hän vain napsauttaa linkkiä tai skannaa QR-koodin, 
ja hoitaa maksun nopeasti MobilePaylla. 

4. Maksu maksulinkillä

Voit luoda omat maksulinkkisi, kun olet kirjautunut 
MyShopiin ja perustanut MobilePay-lyhytnumeron.
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MobilePayn tilitysviitemalli

[PCRRRRRRRRJJJDDMMYYX]

03.
Tilitykset

03.

Jokaisella maksupaikalla (MyShop -numerolla) on tili käyttäjiltä vastaanotettavia 
maksuja varten. Maksut kerätään yhteen päivittäin.

Jokaisen maksupaikan maksut tilitetään kauppiaalle koontitilityksenä (per 
MyShop -numero) seuraavana pankkipäivänä.

Tapahtumien koontiraportin voi ladata MobilePay-portaalista.

[PC]

Formaatti Sisältö/kuvaus

[RRRRRR]

[JJJ]

[DDMMYY]

[X]

Esimerkki:

02 = MyShop

[00012345] - esimerkiksi toimispte 12345. 
8- numeroitu kiinteä tunniste mikä on uniikki (yhdistettynä tuotekoodiin) 
per tilitys. Tämä osio viitteestä on kiinteä

[001] Tilityslaskuri per toimipiste (nollautuu päivittäin)

[010122] Tilitys päivältä 01 Tammikuuta 2022

[1] Tarkistenumero

02 0012345 001 010122 1

03.

Onnistuneen MyShop-maksun jälkeen käyttäjä saa 
vahvistuksen maksusta MobilePayhin

Kauppias näkee suoritukset myös reaaliajassa  
MobilePay-portaalissa tai MyShop-sovelluksessa

Vahvistus maksusta sisältää seuraavat tiedot:
 Summan
 Maksupaikan nimen
 MyShop -numeron
 Kommentin (jos lisätty)
 Päivämäärän
 Ajan jolloin maksu tehtiin

MyShop -maksut
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MobilePay-portaali

04.

MyShop-maksut näkyvät reaaliaikai-
sesti MobilePay-portaalissa

Raportointi on mahdollista ladata 
excel- tai csv-tiedostona

Alla esimerkki maksun tiedoista, jotka 
näkyvät portaalissa:


