
Kumppani-portaalin käyttöopas

Kumppani-portaali on Edenredin verkostoon kuuluvien palveluntarjoajien verkkopalvelu. 
Kehitimme Kumppani-portaalin, jotta löytäisit Edenredin kumppanina kaikki tarvitsemasi 
toiminnot samasta osoitteesta.

Portaalissa voit päivittää yrityksesi tietoja ja lisätä yhteyshenkilöitä, seurata mobiilimaksu-
ja reaaliajassa, tarkastella Edenredin kumppanisopimusta sekä ladata mobiilimaksu- ja 
setelitilitysraportteja.

Tervetuloa käyttämään Kumppani-portaalia!
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1 Profiili

Lista yhteystiedoista2

Käyttäjän lisääminen portaaliin

Kumppani-portaalissa on kolme eri käyttäjäprofiilia, jotka lisäävät portaalin turvallisuutta 
ja tietojen hallittavuutta. Kun olet kirjautunut portaaliin, Profiili-kohdasta pääset 
muokkaamaan omaa, henkilökohtaista tiliäsi. Voit vaihtaa salasanaa, muokata 
yhteystietoja ja päivittää roolisi yrityksessä.

Yrityksen roolivaihtoehtoja on kolme: Allekirjoitusoikeutettu, Kontaktihenkilö ja Kassa-
henkilökunta. Kaikilla rooleilla on samat oikeudet portaalin käyttöön.

Allekirjoitusoikeutettu - henkilö, jolla on yrityksen allekirjoitusoikeus
Kontaktihenkilö - esimerkiksi kirjanpitäjä tai muu henkilökunta
Kassahenkilökunta - henkilö, joka vastaanottaa maksuja yrityksessänne

Tästä kohdasta löydät kaikki rekisteröityneet henkilöt yrityksesi asiakasnumeron alta. Näet 
rekisteröityneen henkilön nimen, sähköpostin sekä roolin, jonka hän on valinnut.

Muistathan turvallisuussyistä ilmoittaa esimerkiksi työsuhteen lopettaneiden henkilöiden 
tunnusten poistamisesta Edenredille.

Saat lisättyä uusia käyttäjiä “Kutsu uusi käyttäjä” -painikkeen kautta. Uusi käyttäjä 
tulee saamaan sähköpostiinsa linkin, jonka kautta hän pääsee luomaan tunnukset 
sopimuspaikalle.

Mikäli haluat lisätä uuden toimipisteen rekisteörityneen toimipisteen lisäksi, rekisteröi 
uusi sopimuspaikka luomalla uusi tili osoitteessa kumppani.edenred.fi.

Jos tarvitset apua Kumppani-portaaliin rekisteröitymisen kanssa, tutustu 
Käyttöpaikkojen Tuki-sivuihin tai ole yhteydessä asiakaspalveluumme Tuki-sivulta 
löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

••
••
••
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Yritystietojen päivitys3

Tiedot hakukoneeseen

Yritystiedot

Laskutustiedot

Kumppani-osiossa voit muuttaa yrityksesi perustietoja, kuten nimeä tai toimialaa, ajan 
tasalle. Tarkistathan tiedot ajoittain huolellisesti. Löydät osiosta kolme välilehteä: tiedot 
hakukoneeseen, yritystiedot ja laskutustiedot.

Ensimmäiseltä välilehdeltä lyödät 
käyttöpaikkahaussa näkyvät tiedot yrityksesi 
osalta. Näiden tietojen avulla Edenredin eduilla 
maksavat voivat hakea käyttö-paikkaasi Edenredin 
verkkosivujen käyttöpaikkahausta tai MyEdenred-
sovelluksesta.

Tarkistathan, että käyttöpaikan nimi on selkeä ja 
helposti ymmärrettävissä. Halutessasi voit lisätä 
myös linkin internet-sivuillesi sekä käyttöpaikkasi 
yhteystiedot näkyviin hakutyökaluun.

Voit myös lisätä yrityksesi erilaisiin kategorioihin, kuten 
tanssi, verkkovalmennus, klassinen hieronta, take-
away tai kahvila. Näin ilmoitat esimerkiksi sen, että 
tarjoat online-palveluja tai take-away ruokaa.

Huomaathan, että siirtämällä kartan nuppineulaa 
voit määritellä käyttöpaikkanne tarkan sijainnin.

Yritystiedot-välilehdeltä voit tarkistaa, että yrityksesi tiedot ovat ajan tasalla. 
Huomioithan, että tällä välilehdellä kaikki tiedot eivät ole muokattavissasi. Esimerkiksi 
tilinumeron muutoksen myötä ole suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Jotta me Edenredillä varmistaa korttiemme toiminnan käyttöpaikassasi, tarkista 
erillisestä kauppiassopimuksesta liiketunnuksesi (5-8 -numeroinen numerosarja). 
Mikäli numeroa ei ole erikseen ilmoitettu välilehdellä, ilmoita liiketunnus Edenredin 
asiakaspalvelun kautta osoitteeseen kumppanit-fi@edenred.com. Ilmoita lisäksi 
tieto, kenen kanssa kauppiasopimus on solmittu.

Laskutustiedot-välilehdellä voit muokata yrityksesi laskutustietoja. 
Voit valita kolmesta vaihtoehdosta: verkkolasku, sähköpostilasku 
ja paperilasku.
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Edenredin mobiilimaksu, Edenred Pay4

Edenredin mobiilimaksu eli Edenred Pay on helppo ja turvallinen maksutapa lounaiden, 
liikunnan, kulttuurin sekä hieronnan maksamiseen. Pystyt vastaanottamaan Edenred Pay 
-maksuja heti, kun olet rekisteröitynyt Kumppani-portaaliin.

Edenredin mobiilimaksuratkaisu on maksutapa, jolla Edenredin etujen käyttäjät maksavat 
mobiililaitteelle ladatulla MyEdenred-sovelluksella. Edulla maksava näyttää mobiili-
laitteestaan turvaelementein varustellun kuitin kassalla todistaakseen aktivoineensa 
maksutapahtuman ja käyttäneensä etuaan.

Edenredin mobiilimaksun vastaanotto ei aiheuta lisäkustannuksia yrityksellesi. 
Vastaanottamalla mobiilimaksuja yrityksesi säästää kuluissa, sillä tapahtumista ei veloiteta 
erillistä korttivarmennuskomissiota. Edenred Pay -maksut varmentaa Edenred-konsertiin 
kuuluva yhtiö PPS (PrePaySolutions).

Asiakas valitsee
edun ja painaa

‘Luo mobiilimaksu’.

Asiakas etsii yrityksesi 
nimen tai sijainnin 

perusteella.

Asiakas syöttää 
summan ja 

vahvistaa maksun.

Asiakas vahvistaa 
maksun.

Maksu on nyt tehty. 
Pyydä asiakasta 

aktivoimaan kuitti.

Kuitti on nyt 
aktivoitu.

Näin Edenred Pay -mobiilimaksu toimii:
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Helppokäyttöinen
Mobiilimaksujen vastaanottoon ei tarvitse erillisiä lisälaitteita, vaan esimerkiksi “Edenred 
Mobiili” - maksutavan luominen kassaan riittää, jotta päiväkohtainen maksujen 
täsmääminen onnistuu helposti. Edenredin edun käyttäjä näyttää mobiililaitteestaan 
turvaelementein varustetun kuitin ja todentaa näin tapahtuman kassahenkilökunnalle, 
joka lyö maksun kassaan. Täsmääminen kassaan onnistuu kätevästi suoraan portaalista 
joko reaaliajassa tai päivän päätteeksi.

Edullinen
Vastaanotetuista mobiilimaksutapahtumista maksat vain Edenredin voimassaolevan 
komission. Erilliset korttivarmennuskomissiot jäävät siis välistä.

Helppo ja selkeä seuranta
Edenredin mobiilimaksutapahtumien seuranta onnistuu Kumppani-portaalista joko reaali-
aassa tai päivän päätteeksi.

Turvallinen
Edenredin mobiilimaksutapahtumat varmentaa Edenred-konserniin kuuluva PPS 
(PrePaySolutions).

Voit vastaanottaa Edenred Pay -mobiilimaksuja helposti ilman lisälaitteita, kuten erillistä 
maksupäätettä. Suosittelemme kuitenkin, että lisäät “Edenred Mobiili” -maksutavan 
kassaasi, jotta päivän myyntien täsmääminen olisi helppoa ja selkeää.

Edenredin mobiilimaksutarkaisuun on luotu turvaelementtejä väärinkäytön estämiseksi. 
Tutustu alla oleviin turvaelementteihin huolellisesti.

Kuitin numero

Asiakkaan nimi ja yritys, jossa hän työskentelee

Yrityksesi nimi ja osoite

Päivämäärä ja käytetty summa

Aikalaskuri: kun 15 minuuttia on kullunut, kuitin 
tila menee automaattisesti käytetyksi

Aktivoi-painike, jota pyyhkäisemällä asiakas 
merkitsee kuitin itse käytetyksi

Edenredin mobiilimaksuratkaisu on:

Mobiilimaksutapahtumien vastaanotto ja turvaelementit

Edenred Payn mobiilimaksukuitti sisältää seuraavat tiedot:



7/9

Tarkistathan seuraavat asiat mobiilimaksun maksukuitista:

Yrityksesi tiedot ja maksettu summa ovat oikein
Aikalaskuri on aktiivinen - näin estät kuvankaappausväärinkäytökset
Pyydä asiakasta merkitsemään kuitti käytetyksi painamalla aikalaskusin alla 
olevaa Aktivoi-painiketta - näin estät kuitin uudelleenkäytön
Halutessasi voit myös seurata juoksevia kuitin numeroita asiakkaan mobiilikuitti-
näkymästä

•

•

•

•

Yksittäisiä Edenredin mobiilimaksutapahtumia voi etsiä joko henkilön nimellä tai 
mobilimaksun kuitin numerolla. Numeron löydät asiakkaasi maksettua kuittinäkymästä.

Edenredin mobiilimaksutapahtumia voi seurata Kumppani-portaaliin Mobiilimaksut-
osiosta joko reaaliajassa tai päivän päätteeksi täsmätessäsi kassan. Kassan täsmäykseen 
voit hyödyntää kätevää kyseisen päivän vastaanotettujen mobiilimaksutapahtumien 
yhteenvetoa, joka löytyy ensimmäiseltä riviltä.

Mobiilimaksut-sivulta löydät myös tapahtumien peruutusmahdollisuuden erityistilanteita 
varten. Yksittäisen mobiilimaksutapahtuman voi perua 24 tunnin sisällä maksun teko-
hetkestä. Kun maksu on peruutettu, se näkyy postaalissa tilassa "Peruutettu". Rahat 
palautuvat asiakkaasi etutilille automaattisesti.

Mobiilimaksutapahtumien seuranta



8/9

Aikaikkuna

Vie CSV ja Vie PDF

Setelitilitykset5

Edenredin mobiilimaksutapahtumien tilitykset löytyvät 
Kumppani-portaalista Mobiilimaksutilitykset-kohdasta. 
Tilitykset maksetaan ilmoittamaasi tilinumeroon kaksi 
kertaa kuussa alla olevien ajankohtien mukaisesti.

 1. - 14. pv vastaanotetut maksut 
 → maksetaan kuukauden 16. päivä

 15. - 31. pv vastaanotetut maksut 
 → maksetaan kuukauden 2. päivä

Tilityksesi näet joko viitteellisenä tai viitteettömänä, 
yrityksestäsi riippuen.

Halutessasi voit hakea mobiilitilitysraportteja esimerkiksi 
kuluvalta vuodelta käyttämällä Kumppani-portaalin 
aikaikkunaa sekä Vie CSV ja Vie PDF -toimintoja.

Lisätietoja mobiilimaksuista löydät verkkosivujemme Käyttöpaikka-välilehden 
"Maksuvälineiden vastaanotto" -osiosta.

Setelitilitykset-osiosta löydät tietoa Edenredin yrityksellenne tilittämistä arvosetelitilityksistä. 
Näet yhteenvedon tilityksistäsi yläriviltä, ja voit säätää sitä asettamalla aikahakukenttään 
alku- ja loppupäivämäärät.

Klikkaamalla yksittäistä tilitysriviä, saat yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi kirjanpitoon 
maksetuista komissioista tai mahdollisista palvelupalkkioista.

Voit hakea yksittäisiä tilityksiä myös tilitysnumeron avulla. Löydät numeron tilitys-
lomakkeesta ("Läh.nro."). Hakukentän löydät tilityskentän oikeasta yläkulmasta suurennus-
lasin luota.

Lisäksi voit hakea setelitilitysraportteja esimerksiksi kuluvalta vuodelta käyttämällä portaalin 
aikahaarukkaa sekä "Vie CSV- ja Vie PDF"-toimintoa.

Mobiilimaksujen tilitykset
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Markkinointituki5

Seteleiden noutoapalvelu on turvallinen, täysvakuutettu tapa toimittaa setelisi. Edenredin 
tarjoama noutopalvelu hakee setelitilityksesi suoraan toimipisteestäsi! Noutopalvelusta 
vastaa Matkahuolto. Palvelun kautta lähetetyt tilitykset ovat 100 % vakuutettuja. Palvelun 
hinta on 15,90 € (+ alv 24 %) / tilitys. Hinta vähennetään suoraan tilityksistäsi.

Tilaa noutopalvelu › 

Hyödynnä kumppaninamme Edenredin ilmainen markkinointituki! Voit lähettää 
kohdennettuja tarjouksia Edenredin eduilla maksaville verkkosivuillamme Käyttöpaikka-
välilehdellä tai suuntaamalla osoitteeseen edenred.fi/palveluntarjoaja/ilmoita-tarjous.
Mainostamme tarjoustasi Edenredin verkkosivujen Tarjoukset-välilehdellä sekä sähköposti- 
ja sosiaalisen median kanavissamme.

Otamme kumppaneitamme mielelläni myös osaksi blogikirjoituksiamme sekä sosiaalisen 
median sisältöämme. Mikäli haluat tehdä yhteistyötä kanssamme, ole yhteydessä meihin 
Tuki-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

Edenred Finland
Elimäenkatu 15
00510 Helsinki

(09) 7594 2848 (pvm/mpm)
ma-pe 9.00 - 16.00
www.edenred.fi

Seteleiden noutopalvelu


