Velkommen til Mywallet
Mywallet er fremtidens kontantløse betalingssystem på Nordalsfærgen Bitten. Du kan indsætte penge på
dit pendlerkort via dit kreditkort.
Mywallet afskaffer kontanter og letter administrationen, og giver dig nem adgang til kontantfri betaling.
Du læser alt om opsætning af dit nye pendlerkort på de næste sider.

Bemærk: Du får udleveret dit pendlerkort på færgen.
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1. OPRET KONTO

1. Udfyld alle felterne.
2. Kryds af i ”Jeg accepterer
betingelserne”.
3. Tryk på ”Opret konto”
4. Du kan nu logge ind på din
konto på hjemmesiden.
OBS: Du kan tilføje flere
pendlerkort til samme konto, når
du er logget ind.
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2. TILFØJ PENDLERKORT

Du kan tilføje ekstra pendlerkort til kontoen.
1. Indtast kortnummeret og afslut med ”Tilføj”.
De kan se hvilke pendlerkort der er tilføjet til kontoen i
liste til højre.
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3. TILFØJ PENGE

Du skal tilføje penge til kontoen inden du kan bruge
kortet til betaling.

Når du har gennemført optankning af pendlerkortet er
det klar til brug.

1.
2.
3.
4.

Se https://faergen-bitten.dk/priser-2020/ for aktuelle
rabatsatser på pendlerkort.

Tryk ”Tilføj penge”.
Tryk ”Benyt nyt kort”.
Vælg beløb på listen og tryk ”Næste”.
Vælg kreditkorttype og tryk ”Næste”.

5. Kryds af i feltet ”Jeg accepterer betingelserne” og
tryk ”Afslut”.
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4. KREDITKORTINFORMATION

Du kan gemme dine kreditkortinformationer, så du slipper for at indtaste det hver gang du optanker. Hvis du vil bruge
automatisk optankning, så skal dine kreditkortoplysninger gemmes.
1. Gå til ”Kreditkort information” og tryk ”Tilføj kreditkort”

2. Vælg kreditkorttype og tryk ”Fortsæt”.
3. Udfyld dine kreditkortinformationer og tryk ”Gennemfør betaling”.
Dit kreditkort er nu gemt og kan bruges på pendlersiden, når du vælger ”Benyt gemt kreditkort” til optankning.
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5. AUTOMATISK OPTANKNING

Du kan aktivere automatisk optankning, så du undgår at stå uden penge på dit pendlerkort. Du
skal gemme dit kreditkort under ”Kreditkort information” før du kan bruge funktionen.
Automatisk optankning
Overfør et fast beløb (eks. 200 kr.), når saldoen er under et
bestemt beløb (eks. 50 kr.)

1. Tryk på knappen ”Aktiver automatisk optankning”.
2. Vælg genoptankningsbeløb og minimumssaldo for
automatisk optankning. Eks. optank med 200 kr., når
saldoen er under 50 kr.
3. Afslut ved at trykke ”Gem”.
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6. OVERSIGT OVER DIN KONTO

Du vil se dette skærmbillede når du logger på din konto. Startsiden giver et hurtigt overblik over dine oplysninger. Se
forklaringer nedenfor:
Genveje til alle funktioner på pendlerkontoen.

Du kan bl.a. se saldo og rabatsats, når du logger på.
Brug genvejstasterne til at komme til forskellige
funktioner.
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7. LOGIN/GLEMT PASSWORD

Log ind
1. Indtast din e-mail og adgangskode for at logge på betalingssiden.
2. Kryds af i ”Husk mig”, hvis du ønsker at gemme din e-mail automatisk.
3. Tryk på ”Log ind” for at logge på din konto.

Glemt din adgangskode?
1. Tryk på ”Glemt adgangskode”.
2. Indtast din e-mail og afslut med ”Send”.
Du får tilsendt en ny adgangskode til din e-mail
indenfor få minutter. Se evt. i ”Uønsket post/Spam”,
hvis du ikke modtager koden.
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8. SKIFT KONTOINFORMATION/ADGANGSKODE

Ændre kontooplysninger

Ændre adgangskode

1. Indtast dine nye oplysninger.

1. Indtast den nye adgangskode i
felterne.

2. Afslut ved at trykke ”Gem”

2. Afslut ved at trykke ”Gem”
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9. SMS ADVISERING

Du har mulighed for at få en SMS, når du optanker og bruger kortet eller saldoen er under bestemt beløb. Du kan aktivere
SMS’er under menupunktet ”SMS advisering”.

Vælg hvornår du ønsker at modtage en SMS ved at
aktivere knapperne. Afslut med ”Gem”.

Få SMS når du tanker op
Få SMS når kortet bliver brugt til betaling
Få SMS når saldoen er under eks. 50 kr.

SMS advisering er aktiveret
SMS advisering er ikke aktiveret
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10. TRANSAKTIONER - OVERSIGT

Du kan se alle dine kvitteringer for betalinger under menupunktet ”Transaktioner”. Du kan bl.a. se hvornår du har handlet,
hvad du har købt og hvordan du har betalt.

Tryk på ”i” for at se
detaljer om dit køb.
Du kan også se om dit
køb er fejlet eller
gennemført.
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