
Bijlage C: Uitleg koppelen kassa met IT systeem van Groupcard
Zoals beschreven staat in Artikel 3 van het programma van eisen (bijlage A), dienen deelnemende
partijen gebruik te maken van het centrale cadeaubon verwerkingssysteem van Groupcard. Deze
integratie is verplicht voor deelnemende opdrachtnemers alvorens zij cadeaubonnen mogen
accepteren als betaalmiddel. Het valideren en afmelden van de cadeaubonnen kan op 2 manieren die
hieronder zijn toegelicht:

Optie 1: Centrale kassasysteem
Het is mogelijk om cadeaubonnen te verwerken via het reeds aanwezige kassasysteem. Op deze wijze
kunt u eventueel garanderen dat uitsluitend goedgekeurde producten worden aangescha� met de
cadeaukaart en minimaliseert u de kans op fouten. Om het technisch mogelijk te maken om via uw
bestaande kassasysteem de transacties op de uitgegeven cadeaubon registreren wordt u gevraagd om
een API te implementeren. De documentatie voor deze API ontvangt u wanneer u ingeschreven en
goedgekeurd bent als deelnemer aan het OHIS. Wanneer uw kassasysteem reeds een integratie hee�
met de API van Intersolve B.V. dan kunt u hiervan gebruik maken voor de OHIS cadeaubonnen. Het
enige wat u in dit geval nog dient te doen zijn de beschikbare kaartnummers te koppelen aan de kleine
energiebesparende producten die u verkoopt. Voor de typen producten die gekenmerkt zijn als
energiebesparende producten verwijzen wij u naar bijlage B.

Optie 2: Cadeaubon app/webportal
Indien er geen centraal kassasysteem aanwezig is of het om welke reden dan ook niet mogelijk is om
een kassa integratie tot stand te brengen dan dient opdrachtnemer gebruik te maken van het
cadeaubon portal dat Groupcard ter beschikking stelt. Groupcard faciliteert de betaling richting
ondernemers die werken met de hieronder beschreven app/webportal. Het valideren en of het
registreren van betalingen verloopt dan via onderstaand stappenplan:

1. Na toelating tot OHIS ontvangt opdrachtnemer unieke inloggegevens tot de cadeaubon
app/webportal van Groupcard;

2. Opdrachtnemer logt via een persoonlijke URL in met zijn/haar inloggegevens. Dit kan op een
PC, iPad, smartphone, laptop of vergelijkbaar;

3. Klant kiest producten;
4. Bij het afrekenen controleert opdrachtnemer of de aan te schaffen producten binnen de

productenlijst van bijlage B vallen;
5. Opdrachtnemer scant of voert de unieke cadeaubon code in in de cadeaubon app/portal. Er

vindt een directe validatie van de cadeaubon plaats via Groupcard, hier hoe� de
opdrachtnemer niets voor te doen. Met deze validatie wordt gecontroleerd of de
cadeauboncode geldig is en of er voldoende budget op de cadeaubon aanwezig is;

6. Enkel van toepassing bij aanschaf van witgoed: Wanneer de klant witgoed producten
aanscha� dient de Opdrachtnemer het EAN nummers van het aangescha�e product in te
voeren in de cadeaubon app/portal;

7. Indien cadeaubon is gevalideerd: opdrachtnemer vult cadeaubon waarde in;



8. Opdrachtnemer rekent eventuele meerwaarde apart af met de klant.

Vragen
Mochten partijen nadere informatie willen die niet hierboven beschreven is, dan kunnen deze vragen
ge-e-maild worden naar service@groupcard.nl. Groupcard zal proberen de binnengekomen vragen zo
goed en snel mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen, te beantwoorden mits de beantwoording van de
vragen geen achterliggende techniek en/of beveiligingsmechanismen bloot legt.
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