Oprettelse af data og betaling for Pladsleje, stativer,
klubkontingent m.v. i Kaløvig Bådelaug gennem Zietwing
Overgangen til noget nyt skaber mange gange usikkerhed for begge parter, hvorfor vi her citerer S5 v/dir.
Thomas Petersen (Zietwing System) vedrørende sikkerhed og generelt.

Sikkerhed
”Vi tager sikkerhed meget alvorligt og det afspejler sig også i Zietwing systemet som Kaløvig Bådelaug har
valgt at benytte.
Når du i Zietwing opretter en brugerkonto, indtaster du dine kortoplysninger i et sikkert betalingsvindue.
Betalingsvinduet fremkommer på den SSL krypterede side via en i-frame som dannes fra vores PCI DSS level 1
certificerede betalingsgateway og dine betalingskortoplysninger krypteres. Lang historie kort, det er så
sikkert, som det kan blive. Hverken Zietwing eller Kaløvig Bådelaug har adgang til de indtastede
kortoplysninger.
Du har som bruger af systemet altid adgang til dine egne brugerdata og kan til enhver tid også selv afmelde
dit registrerede kort, så der ikke trækkes abonnement eller services på dit betalingskort. Alt sammen
orkestreret netop for at imødekomme de skrappeste sikkerhedskrav, samtidig med en god brugeroplevelse”.
Zietwing’s betalingsgateway er godkendt af Nets, Visa og Master Card mfl. Til at håndterer elektroniske
betalinger.
Godkendelsen af S5 (Selskabet fem) ved NETS er at finde gennem dette link.
Betalingssoftwareleverandører, der kan levere løsninger til internet betaling:
https://www.nets.eu/dkda/kundeservice/Verifikation%20af%20betalingsl%C3%B8sninger/godkendte%20l%C3%B8sninger#tab4
Dette betyder at Zietwing’s betalingsgateway er godkendt og certificeret af NETS til henholdsvis at køre
betalinger på Dankort, men ligeledes på Visa og MasterCard.

Generelt
I dag bruges samme betalingsform i bl.a. Telenor, Boxer TV, Europark, Netflix m.fl.
Zietwing benytter samme sikkerhed som ovenstående for at sikre at alle kort informationer krypteres i henhold
til gældende regler.
Grunden til at Kaløvig Benytter Zietwing, er for at automatisere processen fra betaling til bilags-behandling i
regnskabssystemet samtidig med en automatisk fornyelsesproces til næstkommende betaling til klubben.
Hvis der mod forventning trækkes et fejlbeløb, eller hvis der trækkes uretmæssigt på en brugers betalingskort,
vil brugeren kunne henvende sig til Kaløvig Bådelaug eller sin bank, der derefter kan kontakte NETS og få
beløbet refunderet.. – Denne sikkerhed på kortbetalinger er gældende ved alle køb der foretages, hvorvidt det
er gennem Zietwing eller gennem en webshop på internettet.
Dette er helt standard praksis indenfor betaling, og Zietwing overholder alle gældende retningslinjer og
sikkerhedskrav på dette område.
Systemet bliver i løbet af 2017 udbygget og der vil blive arbejdet med at implementerer andre betalingsformer
såsom Visa og MasterCard, MobilePay, Leverandør service, betalingsservice osv.
Når betaling har fundet sted, får registrerede betalere m.m. en kvittering tilsendt i deres mailboks, samt i
deres personlige Zietwing profil.

