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Welk sumup toestel. 
We gebruiken enkel de sumup air toestellen. Dat zijn de kleine toestelletjes. Je kan die overal krijgen, 
zowel bij sumup zelf als bij bol.com, ... je moet gewoon even kijken naar de prijs. 

  

En sumup kan enkel gebruikt worden op Tablets en handhelds niet op pc’s 

Instellen Sumup toestel 
Om het sumup toestel te kunnen gebruiken moeten we enkele acties ondernemen. Zie hieronder de 
verschillende acties die moeten gedaan worden. U kan maar 1 sumup toestel per tablet/handheld 
koppelen. 

Rekening aanmaken 

 

Hiervoor gaan we naar beheren 
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Dan gaan we naar Rekeningen 

 

Daar klikken we op Rekeningen. 
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We zien dat er nog geen SUMUP rekening aangemaakt is dus klikken we op VOEG REKENING TOE 

 

Dan krijgen we dit scherm, en vullen de parameters is 

1. Naam : Sumup 
2. Rekening Type : Betaling Rekening 
3. Munteenheid laten we blanco 

En dan klikken we op OPSLAAN 
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Kasticket aanmaken 

 

Hiervoor gaan we naar kastickets 

 

We selecteren Betaling Type 
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We zien dat er nog geen SUMUP betalingstype is aangemaakt, dus klikken we op VOEG BETALING 
TYPE TOE 
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Dan krijgen we dit scherm, en vullen de parameters is 

1. Sjabloon Naam : Sumup 
2. Rekening Type : Betaling Transactie 
3. Rekening : Sumup 
4. Kleur van de knoppen laten we zoals het is 
5. Sumup gerelateerd vinken we aan 

En dan klikken we op OPSLAAN 
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Instellingen : Sumup toestel aanmaken 

 

We gaan naar instellingen 

 

We klikken op SUMUP TOESTELLEN 
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We zien dat er nog geen sumup toestel aangemaakt is dus klikken we op VOEG SUMUP TOESTEL TOE 

 

Dan krijgen we dit scherm, en vullen de parameters is 

1. Sumup Toestel Naam : Sumup 
2. Sumup TOestel UID : Laten we blanco 
3. Actief : vinken we aan 

En dan klikken we op OPSLAAN 
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Terminal activeren voor Sumup toestel 

 

Hiervoor gaan we naar Terminal, en selecteren we de juiste terminal en klikken op het  icoontje 

 

Hier zorgen we ervoor dat volgende functie actief staat: 

1. UseSumUpDevice : vinkje aanzetten 
2. SumUp toestel : Sumup 

Daarna klikken we op OPSLAAN 
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Eerste maal gebruik SumUp 
Hiervoor moeten we iSoftli afsluiten en daarna terug opstarten 

 

Nadat we iSoftli afgesloten hebben, kunnen we het terug opstarten en kunnen we inloggen 

 

Hiervoor krijgen we dit scherm te zien. Hier moeten we het email adres en het wachtwoord invullen 
van SUMUP account dat we aangemaakt hebben. 
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Bluetooth aanzetten van de tablet. 
Gelieve de Bluetooth van het toestel aan te zetten. Sumup connecteerd via Bluetooth met de tablet 
of handhelds. 

 

Gebruiken van SumUp in verkoop 
Hier gaan we nu een verkoop doen met betalingswijze sumup. Het sumup toestel connecteerd via 
Bluetooth met de tablet. Dus gelieve ook de Bluetooth van de tablet aan te zetten. Alvorens een 
betaling te doen. 

 

Hier drukken we dus op de betalingswijze SUMUP. Omdat dit de eerste keer is moeten we onze 
gebruikersnaam en wachtwoord nog invoeren zie hieronder. 
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iSoftli gaat ook vragen om de locatie aan te zetten. Dit heeft hij nodig. Dus hier drukken we op 
ALLOW 
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Hier moeten we dan op CARD READER drukken zodat hij het toestel van sumup gaat detecteren. Zet 
het sumup toestel ook aan. 
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Dus Hierbij gaat de tablet zoeken naar de mogelijke toestellen in de buurt. 
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U moet aan de achterkant van het toestel kijken of dit het juiste toestel is. En daarna klikt U op 
connect. 
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Dus hierbij gaat iSoftli met het toestel connecteren. 
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Hier is het toestel geconnecteerd en drukt u op NEXT. 
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Dus nu moeten we 3 stadia doorlopen voor de connective. 

Blijkbaar van part 2 heb ik geen foto. 
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Hier is part 3 bezig 
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Als alle 3 parts zijn doorlopen kom je op dit scherm en dan wordt het bedrag ook afgebeeld op het 
toestel en kan de klant betalen met zijn kaart. Van zodra dat de klant betaald heft met de kaart gaat 
iSoftli het kasticket afdrukken. En kan je verder met de volgende bestelling. 
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Betaling is aanvaard, je kan nog een betalingsbewijs sturen naar de klant als je de gegevens invult 

 


