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Hvad er Skolepenge?
Skolepenge er et komplet system til håndtering af
kontantfri betaling - i skolernes frugtbod, kantine eller
andre steder, som man ønsker at gøre kontantfrie.
Skolepenge er kontantfri betaling i et enkelt
og funktionelt system. Skolepenge består af et
kasseapparat, en administrationsside, en forældreside og et skolepengekort til eleven.

På salgsstedet er der et kasseapparat med NFC
scanner, og der kan nu sælges kontantfri fra skolens salgssted.
Alle elever får udleveret et skolepengekort.

Systemet giver ligeledes mulighed for webshop,
abonnementsbetaling, og madbestilling.
Hvordan fungerer Skolepenge?
Administrator har adgang til hjemmeside og kan
enkelt og nemt oprette Skolepenge, så det passer med skolens brug.
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Forældrene opretter en skolepengekonto, som
tilknyttes barnets skolepengekort. Der kan
herefter indsættes penge på skolepengekortet,
og dette er nu klar til brug.
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Administrator
Fordele for administrator
•
•
•
•
•

Administrator sparer dagligt tid i administration
Kassen stemmer altid
Der er ingen kontanter der skal tælles
Risikoen for tyveri af kontanter er væk
Turen til banken spares og kontanthåndteringsgebyret er væk

Priser, tekster og
knapper kan let
ændres i systemet

Administrator har det store overblik på
egen side, hvor der er adgang til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kasseapparat I boden
Tilknytte flere kasseapparater
Nye varer oprettes enkelt og nemt
Priser og tekster kan ændres
Se transaktioner, og søge på transaktioner
Overføre til kort – give kredit
Oprette nyt kasseapparat til f.eks. ungdomsskole på
samme kassesystem
Se dagens salg fordelt på produkter
Lave statistik
Eksportere data
Indlæsning af fil direkte i regnskabssystem

Kasseapparatet er
nemt at overskue
og hurtigt at
betjene

Kasseapparat og betaling
Skolepenge kasseapparatet har et enkelt og overskueligt
design. Kasseapparatet er meget let at bruge for skoleelever
og gør det samtidigt sjovt at stå i skoleboden.
•
•
•
•
•
•

Hurtigere betjening, betaling klares på under 2 sek.
Overskueligt kasseapparat, nemt at bruge
Ingen forkert returgivning af mønter og sedler
Ingen kontakt med uhygiejniske mønter og sedler
Saldo kontrol
Kontrol af salg. Se om elev har købt f.eks. dagens ret
(kan bestilles i 10 frikvarter og hentes i 12 frikvarter)

5

Forældredelen
Hvorfor bruge Skolepenge.dk?
Forældre/betaler opretter sig enkelt og nemt på www.skolepenge.dk.
Her registreres kreditkort oplysninger, barnets skolepengekort og så
kan der indsættes penge til skolepengekontoen. Nu er barnet klar til at
købe i skoleboden.
Forældre har mulighed for at sætte begrænsninger for forbrug på bla.
• Dagligt forbrug
• Forbrug på ugedage, hvilke dage må der købes
• Kategorier
• Salgssteder
Forældre kan oprette flere børn med samme log-in, så man har et
samlet overblik. Der er mulighed for at lave individuelle begrænsninger for hvert barn.
På forældresiden er der mulighed for at:
• Sætte automatisk optankning til og fra
• Tabte kort kan enkelt og nemt spærres og åbnes igen
• Modtage SMS advisering ved brug i skolen
• Modtage SMS advisering ved automatisk optankning af
skolepengekonto
• Mulighed for at se køb, tidspunkter og hvilke produkter der er
købt

6

Eleven
Let at bruge skolepengekortet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slipper for at have kontanter på sig
Eleven undgår køen i kantinen
Ny og sjov måde at betale på
Har altid mulighed for at kunne betale i kantinen
Har mere tid til leg og hygge
Ingen mulighed for at miste penge
Mindre ansvar for de yngste elever
Nem måde at registrere sig til lejrskoler, studieture, skolefester m.m.
Ingen uhygiejniske mønter og sedler i forbindelse med mad

Vi spurgte et par elever om, hvad det bedste
var ved denne nye betalingsform
Mia Møballe - 12 år
”Det bedste er, at jeg har mere tid med mine veninder i frikvartererne”
Michael Knudsen - 15 år
”Jeg slipper for at skulle have kontanter med i skolen”
Søren Hansen - 9 år
”At det ikke tar’ så lang tid i køen”

“Det er blevet nemt og sjovt at
handle i skoleboden”
Freja Skov - 8 år
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“Behandling af kontanter kræver meget tid.
Ved brug af ”skolepenge” sparer vi både tid ved selve
salget, men også efterfølgende i forbindelse med
optælling af kontanter, at gå i banken, samt dokumentation for køb/salg. Den sparede tid kan bruges på
andre mere spændende opgaver”
Poul Nielsen Regnskabschef Assens Kommune

Pay4it
Saxovej 18
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 2681 5500
info@pay4it.dk
www.pay4it.dk

Skolepenge.dk er udviklet af Pay4it
Pay4it udfører bl.a. mobilbetalinger, kontantfri betalinger og er leverandør af
andre fremtidsbaserede digitale betalingsløsninger. Pay4it udvikler og leverer
hardware og kort baseret på NFC teknologien (Near Field Communication).
Pay4it er endvidere godkendt af Finanstilsynet.

www.skolepenge.dk

Scan QR koden og se Skolepenge filmen.

