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Hvordan opprette Vippsnummer 
som alternativ til kort og kontant

Mars 2020



Bakgrunn På grunn av korona vil flere tilby 
hjemlevering av varer til kunder i 
karantene. 

Vippsnummer kan være et 
alternativ til kort og kontant for å 
redusere smitterisiko.
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1. Bestill Vippsnummer

• Start med å bestille Vippsnummer. Når bestillingen er behandlet og 
godkjent får du en e-post med lenke til VippsPortalen.
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Vi har mye trykk for tiden, men vi 

behandler alle bestillinger så fort vi 

klarer, og du vil få beskjed så fort 

du er oppe og går. Husk at du 

trenger noen som kan signere på 

vegne av bedriften for å fullføre 

bestillingen.

https://www.vipps.no/produkter-og-tjenester/bedrift/ta-betalt-i-butikk/ta-betalt-med-vipps/#kom-i-gang


2. Klargjør Vippsnummeret

• Gå til VippsPortalen og klikk inn på Salgssteder. Der finner du et  
Vippsnummer. Legg gjerne til et bilde slik at kunde er trygg på at 
pengene går til riktig mottaker. Last ned QR-kode slik at kundene kan 
velge å skanne isteden for å trykke vippsnummer for å betale. 
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https://portal.vipps.no/login


3. Få tilsendt periodiske rapporter 
på epost
1. Gå til VippsPortalen og klikk inn på Rapporter.
2. Velg Periodiske.
3. Fyll inn ønskede innstillinger, epost til de som skal motta rapport og 

klikk Lagre.
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https://portal.vipps.no/login


4. La kunder betale til Vippsnummeret

• Dine kunder kan enten taste 
inn vippsnummeret eller 
skanne QR-koden og 
komme til riktig 
betalingsflate i Vipps.

• Der legger de inn summen 
de skal betale, og 
gjennomfører transaksjonen. 
Transaksjonen kommer opp 
i transaksjonsoversikt og 
rapporter i VippsPortalen.
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• Når betalingen har 
gått igjennom vises 
denne kvitteringen 
med riktig beløp og 
statusen «Penger 
sendt» i grønt. 



5. Alternativt be om beløp fra kunde

• Du kan også sende en 
betalingsforespørsel til kunden 
med eksakt beløp dersom du 
har telefonnummeret.

• Det gjør du ved å velge Be om 
penger i VippsPortalen og fylle 
inn kundes telefonnummer. 
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Vær oppmerksom på...

• Transaksjonene må registreres i et kassesystem for å oppfylle 
kassaloven. 

• Vippsnummer er en betalingstjeneste som er ment for mindre bedrifter, 
organisasjoner og foreninger, så det kan oppleves som mindre lettvint for 
større bedrifter. Vi tar gjerne tilbakemeldinger på hva som ikke fungerer.
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