Handleiding Sisow ebill
Inleiding:
Om gebruik te kunnen maken van Sisow ebill dient u deze betaalmethode aan te vinken bij
“Geselecteerde diensten” op de Sisow overeenkomst.
Activatie:
Wanneer u vanuit onze administratie de melding krijgt dat Sisow ebill is geactiveerd, dan is deze
optie direct voor u beschikbaar is uw Sisow account:

Werkwijze:
Door middel van de knop “Sisow ebill” in het linker menu maakt u een ebill aan en komt u in het
volgende scherm:

Betaalmethode:
Hiermee geeft u aan wat voor een betaallink u wilt toevoegen aan een ebill. Op dit moment zijn
hiervoor de betaalmogelijkheden iDEAL, MisterCash, Sofort en Creditcard beschikbaar.
Naam Klant:
Hier vult u de naam van uw klant in.
E-mail klant:
Hier vult u het emailadres in waar de ebill naar toegestuurd moet worden.
Kenmerk:
Hier vult u het kenmerk van de ebill in.
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Omschrijving:
Hier vult u de omschrijving van de ebill in.
Bedrag:
Hier vult u het bedrag van de ebill in.
Factuurdatum:
Hier vult u de factuurdatum van de ebill in. Hier staat standaard de dag van vandaag.
Bij een factuurdatum in de toekomst wordt de ebill wel direct verzonden.
Door op de knop “Aanmaken” te klikken, zal de ebill worden verzonden naar het opgegeven
mailadres.
Status ebill controleren:
Door op de blauwe knop “SISOWEBILL” te klikken komt u in het ebill overzicht terecht.

In het overzicht vindt u de waardes terug zoals u deze met het aanmaken van de ebill heeft ingevuld.
In de kolom “Status” kunt u de status van de ebill herleiden. Wanneer er nog niets staat, dan is er
nog geen betaling geweest. Wanneer er “Betaald” staat, dan is de ebill voldaan.
Aan de rechterkant vindt u een blok met de volledige specificaties van een ebill.
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Door middel van de knop “Open ebill” krijgt u een kopie van de verzonden mail te zien in HTML
formaat.
Door middel van de knop “Verwijder ebill” kunt u een ebill die nog niet is voldaan verwijderen.
Hiermee wordt toegevoegde betaallink onbruikbaar en kan de klant er niet meer mee betalen.
Hoe ziet een ebill er uit?:

Bij BEDRIJFSNAAM wordt uw bedrijfsnaam getoond zoals deze in uw Sisow account staat vermeld.
Bij UW MAILADRES wordt uw mailadres getoond zoals deze in uw Sisow account staat vermeld.
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Personalisatie:
De header van de ebill kunt u personaliseren voor middel van de optie “Header Logo (maximaal
550px breed)” in uw Sisow account. Hiervoor gaat u naar “Mijn profiel” tabblad “Upload”.
De tekst van een ebill kunt u niet zelf wijzigen.
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