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In de gebruikshandleiding van het portal 

voor de zakelijke klant vindt u informatie 

over hoe u het portal kunt gebruiken voor 

de Basic Moneycard. Hoe logt u in? Hoe 

bestelt u Moneycards, hoe laadt u 

Moneycards op? Welke rapportages zijn er? 

De antwoorden vindt u in dit document. 
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Moneycard portal voor de zakelijke klant 

Inleiding 

Deze gebruikshandleiding legt aan de hand van schermafbeeldingen uit hoe het portal van de Moneycard 
Basic voor uw organisatie werkt. Ook wordt toegelicht hoe u naar het betreffende venster navigeert en welke 
vervolgopties beschikbaar zijn. 
 

1 Hoe werkt het 
Voordat u de Moneycard gaat gebruiken heeft u een overeenkomst met de Rabobank gesloten. De Rabobank heeft een training 
beschikbaar om de eerste aanvraag en oplading te doorlopen. Dit document dient als naslagwerk om u te ondersteunen bij de 

daarop volgende aanvragen en opladinging. Eerst volgt een beschrijving van de inlogproces en het aanmaken/wijzigen van 
gebruikers.   
 
Deze handleiding beschrijft de relevante processen aan de hand van de Engelstalige schermen. Het Moneycard portal wordt alleen 

ondersteund in Engels en Internet Explorer. In de versies 8 en 9 geldt volledige support. In de versies 10 en 11 ook, maar wel met 
gebruikmaking van de compatibiliteitsmodus. 
Browsers als Safari, Google Chrome en Firefox worden op dit moment niet ondersteund.  

 
2 Inloggen 
De eerste keer inloggen is voorbehouden aan de hoofdgebruiker binnen uw organisatie (Admin user). Het 
‘Registratie/wijzigingsformulier Admin user’ is verkrijgbaar bij uw Rabobank. U ontvangt gebruikersnaam en wachtwoord via e-mail. 
U krijgt toegang tot het portal via de volgende URL: http://www.moneycardservices.com/business. 
Deze pagina is het beginpunt van het portal van de Moneycard voor de zakelijke klant.  

 
 

http://www.moneycardservices.com/business
http://www.moneycardservices.com/business
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 De gebruiker die geautoriseerd wordt 
voor het doen van financiële handelingen 
(controleur), heeft een mobiele telefoon nodig 
in verband met het verstrekken van eenmalige 
wachtwoorden als beveiligingsmaatregel bij het 
opladen van de Moneycards. 

 Eén gebruiker met alle rollen wordt 
afgeraden, maar is technisch wel mogelijk. Let 
er dan op dat deze persoon alle acties 
(aanvraag/ontvangst/uitgifte/opladen/controle) 
zelf uit moet voeren. U verliest daarmee de 4-
ogen bescherming.  

3 Portal gebruikers aanmaken 

3.1 Rollen 

De rollen zijn ingericht op de toepassing van een vier-ogen principe op de 
processen van kaartaanvragen en opladen van de kaart. In het portal zijn op de 
volgende rollen beschikbaar. 

 Manager:                             

   kan rapporten zien 
 Kaartaanvraag: uitvoerder     

 vraagt Moneycards aan + bevestigt ontvangst Moneycards in de portal 
 Kaartaanvraag: controleur     

   bevestigt een Moneycard aanvraag 
 Kaartuitgever:  

   koppelt Basic card aan Moneycard-gebruiker  
 Kaartoplader:  uitvoerder     

   kan oplading Moneycards klaarzetten 
 Kaartoplader: controleur     

   bevestigt een Moneycard  oplading  

Het is mogelijk om verschillende rollen te combineren op gebruikersniveau. 

3.2 Registreren  

De hoofdgebruiker maakt minimaal een Portal gebruiker aan om te koppelen aan de Admin –user.  De hoofdgebruiker maakt naar 

behoefte ook aanvullende Portal gebruikers aan. Het aanmaken van gebruikers van het Portal is mogelijk door de volgende stappen 
te doorlopen. 
 
De hoofdgebruiker kiest na inloggen voor de menuoptie “Branch user registration”. Kies in het scherm dat volgt het tabblad: “User 
Administration”. 

 

 
 
Vul hier de gegevens in van de individuele gebruiker (user) die u wilt 

aanmaken. 
 
Kies vervolgens het tabblad “Assign User Rights” 

1. Kies vervolgens menu optie “Assign Users” 
2. Selecteer (één optie) de voor uw organisatie beschikbaar gestelde 

waarde in het veld achter “User Category”  
3. Kies de rol voor de gebruiker in het veld achter “User Group” (controleur, uitvoerder, betaler -  dropdown, - kies)  
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Tip:  Noteer in separaat bestand alle gebruiker/user ID’s 

voor uw archief en voor de reset&(de)-blokker functies. 

 
4. Doorgaan via submit 

5. Controleer gegevens 
6. Vinkje aanzetten bij de te 

koppelen personen, 
bevestigen via Submit 

7. Bevestigen met Confirm 

 

 

4 Gebruikers wachtwoord resetten/ (de-)blokkeren 
De hoofgebruiker (Admin user) kan wachtwoorden resetten en (de-)blokkeren. Bij het resetten en (de)-blokkeren heeft u het 
gebruikers ID nodig van de betreffende Portal gebruiker.  

 
Kies in onderstaand scherm: “User Administration”. 
Ga naar “Reset Password” om het wachtwoord te resetten. 

 
Naar het e-mailadres dat bij de gebruiker is opgegeven wordt een nieuwe e-mail verzonden om het wachtwoord in te stellen. Of, ga 
naar “Block/Unblock User 

 
De gebruiker kan niet meer inloggen, nadat deze is geblokkeerd. Na deblokkade kan de gebruiker inloggen met bestaande 
gebruikersnaam en wachtwoord.  
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Moneycard portal voor de zakelijke klant 

 Moneycard Basic online aanvragen 

 
5 Moneycard Basic online aanvragen 
Log in met de rol “kaartaanvraag: uitvoerder”. Kies in onderstaand scherm voor “Card Issuance management”. 

 
1. Kies “Card Order” (linkermenu) 
2. Vul de velden in bij “Card order Details” en “Delivery Address” conform onderstaande instructies:  
Card order details: 

• Entity Id (voorgevuld menu) -> Selecteer (één optie) de voor uw organisatie beschikbaar gestelde waarde 

• Product code (voorgevuld menu) -> Selecteer (één optie) de voor uw organisatie beschikbaar gestelde waarde 

• Plastic code (voorgevuld menu) -> Selecteer (één optie) de voor uw organisatie beschikbaar gestelde waarde 

• Sla ‘Logo code’ en ‘Custom Code’ over. 

• Ordered quantity: Geef de bestelhoeveelheid (order quantity) op per 10 stuks  
Delivery Address:  Vul de volgende velden; 

• Delivery type (vooringevuld menu) -> kies ‘normal’ 

• Name (Bedrijfsnaam en persoonsnaam ontvanger; max 50 karakters) 

• Address (Straatnaam + huisnummer) 

• Postal code (Postcode)  

• Town (Plaatsnaam) 
3. Klik op Toevoegen/Add (onderaan, midden), daarna verschijnt het volgende scherm. 
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Ter info:  “Initial load amount” in dit scherm 
moet  €0 zijn; de passen worden zonder saldo 
geleverd, dat zet u er later op.  

 
 

1. Selecteer de aanvraag (bullet) 
2. Druk op de knop Versturen/Submit (onderaan, midden) 

 

 
Accordeer de aanvraag, klik op “Confirm”. De aanvraag wordt verzonden en vanuit controleperspectief en ter beschikking gesteld 

aan de Portal gebruiker met rol “Kaartaanvraag: controleur”. 
 

6 Moneycard Basic aavraag bevestigen 
Log in met de rol “Kaartaanvraag: Controleur” 

Kies in onderstaand scherm voor tabblad “Card Issuance management” 

 
1. Klik op “Order Confirmation” (linkermenu)  
2. Controleer de details van de aanvraag,  

3. Selecteer de aanvraag (klik op de bullet links van de aanvraag) 
4. Klik op Submit 
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1. Bevestig de aanvraag, door “Accept” te kiezen 

2. Rond de controle af via “Confirm”  (onderaan, midden) 

 
De aanvraag wordt definitief verzonden. Hou rekening met een doorlooptijd van 5 werkdagen  
 

7 Moneycard aanvraag raadplegen 
Volg de status van de aanvraag in het Portal. Log in met de rol “Kaartaanvraag: Controleur” of “Kaartaanvraag: uitvoerder” 
Kies in onderstaand scherm voor “Card Issuance management” 
 

 
1. Ga naar “Card Order Status” (linkermenu) 
2. Selecteer veld “Delivery Status” op basis van “Date Range” (ipv random factuurnummer) 
3. Selecteer veld “From Date”,  waarbij de selectie van / tot heden reikt: ‘from date’ is de datum waarop u de aanvraag 

geplaatst hebt, ‘to date’ is ook de datum van vandaag als u checkt wat de status is. 

4. Selecteer de juiste aanvraag door middel van selectie van de bullet (links, voor aanvraag) 
5. Bevestig keuze dmv Verzenden/Submit 
6. Bekijk de status van de aanvraag in het bestelproces. Het opgelichte symbool betreft laatste status. 
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7.1 Status van de Moneycard aanvraag 

- Licht alleen het symbool ‘Card order’ op dan moet de aanvraag nog geaccordeerd te worden door de “Kaartaanvraag 
controleur.” 

- Licht het symbool ‘Process order’ op,  dan is de aanvraag op juiste wijze geaccordeerd door de “Kaartaanvraag controleur.”  

- “invoice raised” en “Embossing complete” bieden geen aanvullende relevante informatie.  

- Licht ‘Card Dispatched’ op, dan zijn de Moneycards in productie en/of wordt verzonden 

- Wordt het symbool: Cards received zichtbaar? 

De Moneycards zijn dan door u (uw organisatie) ontvangen. U of uw collega heeft in de portal aangegeven dat de 

Moneycards zijn ontvangen. Zie proces: ontvangen Moneycards  

- ‘Card received’ is de laatste statusupdate. De laatste twee vakjes zijn niet van toepassing.  
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Moneycard portal voor de zakelijke klant 

Ontvangst Basic Moneycard 

8 Moneycard Basic Ontvangst accorderen 
1. Per koerier worden de passen 5 werkdagen na bevestiging door de “Kaartaanvraag: Controleur” afgeleverd op het 

opgegeven afleveradres.  

2. Controleren of de verpakking dicht is 
3. Check of het aantal bestelde Moneycards geleverd is 

a. Indien er onvolkomenheden zijn dan dient dat direct gemeld te worden bij uw contactpersoon bij Rabobank 
b. Vervolg het proces als er geen onvolkomenheden worden geconstateerd en/of onvolkomenheden zijn opgelost 

of bevestigd. 

4. Bewaar documenten volgens de verstrekte Voorschriften (bijlage bij het contract) 
5. Bevestig in het Portal ontvangst + registratie eventuele onvolkomenheden 

 
Log in met de rol “Kaartaanvraag: uitvoerder” 

Kies in onderstaand scherm voor “Card Issuance management” 

 
1. Ga naar Card Processing >> Card Receipt (linkermenu) 
2. Vink aan welke aanvraag is ontvangen 
3. Klik op Verzenden/Submit 
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Tip:  Registreer het Proxynummer 

in uw eigen administratie. 

Een samenvatting van de aanvraag komt tevoorschijn 
1. Controleer of de Proxynummers op venster van de enveloppen met 

Moneycard overeenkomen met Card ref no. from zoals vermeldt in Dispatch 
details . Het proxynummer in het venster van de envelop betreft het nummer 
onderin het venster.  

2. Controleer het aantal ontvangen Moneycards. De proxynummers van de 
aanvraag moeten opvolgend zijn, overeenkomstig met de bestelhoeveelheid. 
Voorbeeld: 00000000101 tot 00000000110  

3. Geef de datum van ontvangst aan (Date Of Receipt) 

a. Bij een complete levering kan nu op Submit en vervolgens op Confirm gedrukt worden  
b. Ontbrekende of beschadigde Moneycards geeft u aan in de portal 

i. Vink het vakje bij Stock Damaged aan 
ii. Geef daarna de ontvangen hoeveelheid (correcte passen) in Receipted Card Quantity => hoeveel passen heeft u 

wel goed ontvangen? 
iii. Geef bij Pack Ref Number het in nummer dat u op de envelop ziet (zie oranje circel) (Card Number mag leeg 

blijven)  

iv. Klik op ADD 
v. Bovenstaande kan herhaald worden wanneer meerdere Moneycards missen 
vi. Klik op Submit 
vii. Klik op Confirm 
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Moneycard portal voor de zakelijke klant 

De Moneycard uitreiken en activeren 

U heeft een belangrijke rol bij het registreren, contracteren en uitgeven van de Moneycard aan de Moneycard-gebruiker.  

9 Registreren Moneycard Basic gebruiker  
Log in met de rol “Kaartuitgever” => degene die de uiteindelijke Moneycard-gebruiker helpt (bijvoorbeeld de baliemedewerker) 

1. Ga naar Registration >> Consumer registration >> Add 

 
2. Selecteer “Card type” non personalized 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1= First, middle en last name mogen tezamen maximaal 50 posities innemen 
  

Vul alle verplichte velden in 

aangegeven  met een * 

 Max. posities Toelichting 

- First name *  301 
Speciale tekens: Spatie is toegestaan 

- Middle name  301 
Speciale tekens: Spatie is toegestaan 

- Last Name *  301 
Speciale tekens: Spatie is toegestaan 

- Email address * 50 Speciale tekens: ‘@’ en ‘.’ zijn toegestaan 

- Date of Birth *  
10 

DD/MM/JJJJ 

- Mother Maidens name  
25 

Speciale tekens: Spatie is toegestaan 

- Gender (Geslacht)   * 
 

Standaardwaarde: Male  

- Maritial status  
20 

Speciale tekens: Spatie is toegestaan 

- Mobile  3/4/19 
Land (+31 voor NL)/Area/nummer 
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  Let op: zonder registratie door u,  
werkt de Moneycard niet en kan dan 

ook  niet worden geactiveerd 

 
4. Ga naar Checker >> Consumer registration 
Vul de product details in:  

• Program code: RN Prepaid VPay (maar één optie, dus kies deze) 

• Product code: Maak een keuze tussen IVR en PINmailer (afhankelijk 
welke setup uw organisatie heeft gekozen) 

• Charge code: < niet invullen> 

• Cardnumber/Consumer Refno: Vul hier bij voorkeur het12 cijferig 
Proxynummer in dat u in het venster van de envelop met Moneycard 
terugvindt(zie oranje cirkel). Als alternatief kunt het 16 cijferig kaartnummer 
hanteren.  

• KYC details: Niet invullen 
5. Klik op Submit en vervolgens op Confirm - next 

• Moneycard is nu geregistreerd aan Moneycard-gebruiker  

 

10 Uitreiken aan de Moneycard-gebruiker  
U heeft een belangrijke rol bij het contracteren en uitgeven van de Moneycard aan de Moneycard-gebruiker. U  bewaart het 
originele getekende verstrekkingsformulier (evt. elektronisch). Dit wordt op aanvraag aan de Rabobank verstrekt. Er vindt een 
jaarlijkse steekproefsgewijze controle plaats van de verstrekkingsformulieren door de Rabobank.  

U overhandigt de Algemene Voorwaarden en Handleiding in een taal die de Moneycard-gebruiker beheerst en laat de Moneycard-
gebruiker het verstrekkingsformulier invullen. Het verstrekkingsformulier bevat alle maatwerkinstellingen die met uw organisatie zijn 
overgekomen en wordt verstrekt in een taal die de Moneycard-gebruiker beheerst.Documenten worden tijdens de inrichting door 

uw lokale bank aan u uitgereikt. Bij de overdracht van de pas aan de Moneycard-gebruiker reikt u het volgende uit: 

 Envelop met Moneycard + spraakcomputer (IVR) code  

o Optioneel: Envelop met pincode (zogenaamde pinmailer) als uw organisatie voor deze optie heeft gekozen in de 
setup.  

 Verstrekkingsformulier  Moneycard-gebruiker  tekent + u bewaart  

 Handleiding Moneycard  

 Algemene Voorwaarden  

 

 

 

 

 

 

11 Moneycard  activeren 
De Moneycard-gebruiker dient de Moneycard te activeren als uw organisatie voor de 
setup heeft gekozen pincode verstrekking via spraakcomputer (IVR). 
Hiervoor heeft de Moneycard-gebruiker het nummer nodig dat rechts bovenin op de 

brief waar de pas ook op zit . Vervolgens kan de Moneycard-gebruiker de Moneycard  
activeren en pincode uitluisteren via de spraakcomputer door te bellen met de supportdesk voor 
Moneycard gebruikers. Bij het eerste contact met de IVR wordt om de activeringscode gevraagd en een 
toegangscode voor later gebruik ingesteld.. 
 

Als uw organisatie heeft gekozen voor pincode verstrekking via een aparte envelop is activatie via IVR niet nodig. De pas wordt actief 
na de eerste opname bij de geldautomaat of betaling bij een betaalautomaat. De IVR kan dan gebruikt worden voor saldo- en 
transactie informatie. Bij het eerste contact met de IVR wordt om de activeringscode gevraagd en een toegangscode voor later 
gebruik ingesteld. 
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12 Pashouder assisteren in gebruik 

De Moneycard gebruiker wordt via twee kanalen service geboden door de Rabobank: 

a. Webportal 

b. Servicedesk&Spraakcomputer 

Voor de Moneycard-gebruiker is een handleiding beschikbaar die door de zakelijke klant wordt afgegeven bij uitlevering 

van de Moneycard. De informatie en kanalen voor de Moneycard-gebruiker zijn beschikbaar in Nederlands, Engels en 

Duits.  

 

12.1  Service via Webportal 

De Moneycard gebruiker heeft toegang tot een eigen webportal. De beschikbare services zijn: 

 Saldo raadplegen. 

 Transacties raadplegen. 

 E-mailadres voor gebruiker/wachtwoord reset en mobiel telefoonnummer registreren&wijzigen.  

 Betwisting van transacties. 

 Blokkeren van de Moneycard. 

 Opheffen van de Moneycard en het overboeken van het restsaldo naar een betaalrekening. 

 

12.2  Service via Servicedesk& spraakcomputer 

De Moneycard-gebruiker kan bij de Moneycard Servicedesk (tel.nr. 088 7226 555) terecht voor: 

 Saldo raadplegen. 

 Laatste 5 transacties raadplegen. 

 Transactie informatie navragen. 

 Pincode laten resetten indien 3x foutief ingetoetst. 

 Kaart laten blokkeren bij verlies of diefstal. 

 

De Moneycard Servicedesk is 24x7 bereikbaar voor saldo- en transactie-informatie via de spraakcomputer (in 

Nederlands, Engels en Duits). Melding van verlies/diefstal kan ook 24/7. Wil de Moneycard-gebruiker een medewerker 

spreken (alleen Engelstalig), dan kan dat tijdens de volgende tijden: 

 Maandag tot en met vrijdag  van 09.00 tot 22.00 uur. 

 Zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur. 

 Zondag van 11.00 tot 20.00 uur 

 

12.3  Blokkeren van de Moneycard 

Bij verlies of diefstal moet de Moneycard-gebruiker zo snel mogelijk de Moneycard blokkeren. Dit kan via het portal of via 

de Moneycard Servicedesk op 088 7226 555 (vanuit het buitenland 0031 88 7226555). Als de Moneycard-gebruiker een 

nieuwe kaart wil en het saldo wil overboeken, moet hij zich melden bij de zakelijke klant die de Moneycard heeft 

verstrekt. U kunt direct een nieuwe pas verstrekken als de Moneycard online door de gebruiker is geblokkeerd of neemt 

samen met de Moneycard-gebruiker contact op met de Moneycard Servicedesk voor het blokkeren en overzetten van 

het saldo naar de nieuwe pas. De Moneycard-gebruiker moet zich dan bij de Servicedesk identificeren. De helpdesk stelt 

identiteit met de volgende vragen vast: 

 Kaartnummer 

 Verificatie 

o Voor- en achternaam 

o Geboortedatum 

o Adres 

o E-mailadres 
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o Expiratiedatum Moneycard 

o 2 van de laatste 10 transacties 

 U kunt ook bellen namens de kaarthouder. U mag dan assisteren bij het identificeren 

als u zich weet te authenticeren via de volgende code : 

o Kleur van de maand conform kleurenwaaier & huidig jaar + 1 

 Voorbeeld: Februari 2016  = Brown 2017 

In alle gevallen moet de gebruiker de nieuwe Moneycard weer activeren via de betreffende 

procedure.  

  

12.4  Pincode vergeten 

Als de Moneycard-gebruiker zijn pincode is vergeten, dan moet hij bellen naar de 

Moneycard Servicedesk op 088 7226 555 en opnieuw de pincode uitluisteren. Hiervoor heeft 

de Moneycard gebruiker de toegangscode nodig die bij het activeren van de Moneycard is 

ingesteld. 

  

12.5  Pincode reset 

In het geval dat een Moneycard gebruiker bij een geldautomaat 3x de foutieve pincode gebruikt dan zal de Moneycard 

geblokkeerd worden voor zowel het gebruik in een betaalautomaat als in een geldautomaat. Om de pincode te re-

setten moet de Moneycard gebruiker contact op te nemen met de Moneycard Servicedesk via 088-7226555. De 

Moneycard gebruiker heeft de toegangscode nodig die bij het activeren van de Moneycard is ingesteld. Een 

medewerker van de Moneycard Servicedesk zal de pin reset uitvoeren.  

  

12.6  Betwiste transacties 

In het portal voor de Moneycard-gebruiker is een formulier beschikbaar voor het melden van een betwiste transactie. 
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Moneycard portal voor de zakelijke klant 

De Moneycard opladen 

Het opladen van de passen kan zowel handmatig via het webportal of door het uploaden van een batch via het webportal.  

Koppel hiervoor minimaal 1 user aan de rollen van de “kaartopladen uitvoerder/controleur”. Zorg voor het opladen voor voldoende 
saldo op uw prefund account. 

13 Geld overboeken naar uw Prefund rekening 
U maakt een eurobetaling aan in Rabo Internetbankieren of Rabo Cash Management naar rekening nummer NL62RABO0350801282 
t.a.v. Prepaid Rabobank. Dit kan alleen vanaf het vooraf opgegeven rekeningnummer op het Set up formulier. Het geld dat u stort 
wordt op uw Prefundrekening bijgeschreven. Houdt rekening met de verwerkingstijd nadat u geld hebt gestort: 
- Een overboeking voor 10.00 uur, is beschikbaar vanaf 12.00 uur 

- Een overboeking voor 15.00 uur, is beschikbaar vanaf 17.00 uur  
(bij overboeking op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur) 
 
Hoe kunt u zien wat er nog aan geld op staat? 
Het saldo van uw prefundrekening is te allen tijde zichtbaar in de Portal in het prefund statement (zie rapportage).  

 

14 Handmatig opladen 
Bij handmatig opladen doorloopt u de volgende stappen: 

1. Oplading aanmaken 

2. Oplading accorderen 
 

14.1 Oplading aanmaken 

1. Log in met de rol “Kaartoplader Uitvoerder” en ga naar Load Consumer A/C 

 
2. Een One Time Password wordt naar uw mobiele telefoon gestuurd  

1. Het wachtwoord ontvangt u binnen 2 minuten.  
2. Het wachtwoord blijft de hele sessie geldig.  

3. Typ in het veld One Time Password de ontvangen code (let op, typ de “:” niet als u de code intoetst) 
Klik op Submit om te bevestigen 

 
Belangrijk: Zonder ontvangen OTP kunt u niet verder (beveiligingsmaatregel)! 
Als een OTP niet aankomt, onderneemt u de volgende stappen: 

 Controleer of u een SMS  bericht kan verzenden / ontvangen met uw mobiele operator  

 Controleer of u op uw (kantoor)locatie voldoende bereik heeft met uw mobiele telefoon   
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Tip:  Registreer het Proxynummer in uw eigen 

administratie bij uitgifte van de Moneycard. 

 Controleer uw bereik en batterij van uw mobiele telefoon (operatorafhankelijk)  

 Schakel uw mobiele telefoon (helemaal) uit, en schakel opnieuw in 

 Log uit , en log opnieuw aan met uw userid: vraag een nieuw OTP op 

 Geef de verzending en uw operator wat meer tijd voor de verzending: 10 minuten. 
Als u dan alsnog geen OTP ontvangen wordt kan u dit melden als incident bij uw Rabobank 
[Vermeld daarbij: user id, schermprintjes /datum en tijdstip, mobiele nummer] 

 
1. Vul bij “Proxy Number” het Proxynummer of bij Card Number het kaartnummer in van de Moneycard-gebruiker. 
2. Klik op Submit of Verzenden om te bevestigen 

3. Controleer de klantgegevens in het volgende scherm 
4. Klik op Submit om te bevestigen 

 
5. Geef het gewenste bedrag in bij funding amount (let op: puntnotatie, vb. EUR 22.50; dit moet een bedrag zijn >EUR 1.00) 

- Available balance: actueel beschikbaar saldo op de prefund rekening 

- Funding currency: standaard/default = EUR 

- Funding fee: standaard/default = 0.00 

6. Klik op Submit op te bevestigen 
7. Klik in het volgende scherm op Confirm om het oplaadbedrag te bevestigen 

 
De oplading is afgerond. De “kaartoplader controleur” kan de oplading nu accorderen.  

Klik hiervoor op next.  

14.2 Oplading accorderen 

Log in met de rol “Kaartoplader Controleur” en ga naar Checker >> Checker >> Reload (linkermenu) 

• Het totaal aantal individuele opladingen die klaar staan worden weergegeven 
1. Klik op Submit om verder te gaan.  
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Oplading kan gecontroleerd worden op: 

• Voor / achternaam 

• Laatste 4 cijfers van kaartnummer 

• Bedrag dat wordt opgewaardeerd 

2. Vink ‘Authorize’ aan 
3. Vink ‘Vink Source Amount, Exchange Rate and Destination Amount Verified ‘aan 
4. Klik op Submit om verder te gaan 
5. Klik in het volgende scherm op Confirm om de oplading te bevestigen 

 
De oplading is afgerond. Pas op dit moment is het saldo beschikbaar voor de Moneycard-gebruiker 
 

6. Zorg dat ‘source amount, exchange rate and destination amount verified’ is aangevinkt  
7. Klik op next om de volgende oplading te accorderen 

 
 

15 Opladen per batch 
Bij opladen per batch doorloopt u ook de volgende stappen: 

1. Oplading aanmaken 
2. Oplading accorderen 

 

15.1 Oplading aanmaken 

Bij een grote hoeveelheid opladingen per keer is het handmatig opladen per pas in het portal niet altijd efficiënt. We hebben 
hiervoor een “File Creator” ontwikkeld, maar er zijn ook bedrijven die informatie uit een eigen cliëntregistratiesysteem  kunnen 
exporteren. De “File Creator” zorgt ervoor dat direct het juiste formaat wordt gecreëerd. Als uw organisatie een batch exporteert uit 

een eigen cliëntregistratiesysteem staat in het formatenboek beschreven waar het bestand aan moet voldoen. Tijdens het 
aanmaken van opladingen per batch kunnen de volgende stappen worden doorlopen: 

I. Bestand aanmaken in “File Creator” of exporteren uit cliëntregistratiesysteem. 
II. Extra verificatie via One Time Password 
III. Importeren in het zakelijk Moneycard portal 

IV. Check op foutmeldingen.  
V. Verwerken bestand in het zakelijk Moneycard portal 

 
I. Bestand aanmaken in “File Creator” of importeren uit cliëntregistratiesysteem. 

Als u gebruik maakt van een cliëntregistratiesysteem kunt u de volgende stappen voor het aanmaken van  de File Creator overslaan. 
Als het geen gebruik maakt van cliëntregistratiesysteem of het systeem genereert geen juist bestand, gebruik dan de Rabo 
Consumer File , met de File Creator: CAF_Moneycard Consumer Funding Creator V1.1 
  

1. Lees het sjabloon README  
2. Controleer en vul het sjabloon INITIAL DATA met de exacte/ juiste informatie  
3. GA vervolgens naar sjabloon FILE CREATOR om de gegevens in te voeren 
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Tip:  Registreer het Proxynummer in uw 

eigen administratie. 

 
 Geef de organisatienaam in/op 

 Geef het unieke accountnummer op (te raadplegen in prefund account statement, zie hoofdstuk20.1) 

 Geef een vaste bestandslocatie op 

 
4. Vervolg - vul het sjabloon met de [gewenste] exacte/ juiste informatie  

 
Geef in kolom A: het kaartnummer (16 cijfers) of proxynummer (12 cijfers) in 
Geef in kolom B: naam van de Moneycard-gebruiker  in   
Geef in kolom C: omschrijving van de boeking in   
Geef in kolom D: bedrag van de boeking  

Vervolg: 

5. linksbovenin: MAAK CAF FILE aan indrukken 
[automatisch wordt een File aangemaakt en op de bestandlocatie geplaatst.] 

6. Geef dit FILE in bij de volgende stappen; file upload 
 

II.Extra verificatie via One Time Password 
1. Log in het zakelijk Moneycard Portal met de rol “Kaartoplader Uitvoerder” en ga naar File Upload 
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2. Een One Time Password wordt naar uw mobiele telefoon gestuurd  

a. Het wachtwoord ontvangt u binnen 2 minuten.  
b. Het wachtwoord blijft de hele sessie geldig.  

3. Typ in het veld One Time Password de ontvangen code (let op, typ de : niet als je de code intoetst) 

4. Klik op Submit om te bevestigen 
Belangrijk: Zonder ontvangen OTP kunt u niet verder (beveiligingsmaatregel)! 
Als een OTP niet aankomt, onderneemt u de volgende stappen: 

 Controleer of u SMS kan verzenden / ontvangen met uw mobiele operator  

 Controleer of u op uw (kantoor)locatie voldoende bereik heeft   

 Controleer uw bereik en batterij van uw mobiele telefoon (operatorafhankelijk)  

 Schakel uw mobiele telefoon (helemaal) uit, en schakel opnieuw in 

 Log uit , en log opnieuw aan met uw userid: vraag een nieuw OTP op 

 Geef de verzending en uw operator wat meer tijd voor de verzending: 10 minuten. 
Als dan alsnog geen OTP ontvangen wordt kan u dit melden als incident bij uw Rabobank. Meldt daarnij: user id, 

schermprintjes /datum en tijdstip, mobiele nummer. 
 

III. Importeren in het zakelijk Moneycard portal 
1. Importeer het bestand. 

 
2. Blader naar de filelocatie, waar het ingevulde file staat (vanaf een centrale plek!) 
3. Selecteer het ingevulde, complete bestand (template), druk op OK 
4. Selecteer Submit om te bevestigen. 
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Onderstaand scherm is het resultaat.  

  
 

5. Selecteer Submit om te bevestigen. 

 
IV. Check op foutmeldingen.  
Direct na de import wordt het resultaat weergegeven. 
Check op foutmeldingen. 

 
 

Bij Success:  

 Selecteer Next op het volgende (resultaat)scherm 

 Ga naar de volgende stap : File Status Controle 
 

Bij Fail:  

 maak een schermprint en sla op/bewaar 
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 lees het veld “record data” uit (en neem de juiste actie om dit te corrigeren) 

 vergelijk dit veld (uitkomst)  met de input van stap 1 en 2 (file  klaarzetten)  

 controleer alle genomen stappen, en voer nogmaals uit 

 is het resultaat niet verbeterd, meldt een verstoring/incident aan bij uw Rabobank. 
 
V. Bevestig bestand in het zakelijk Moneycard portal 

1. Ga naar File Upload, File Process (linkermenu) 

2. Selecteer Rabo Consumer Funding”  (dropdown box) 
3. Submit om te bevestigen 

 

 
 

4. Controleer het te verwerken file 
5. Selecteer het te verwerken file d.m.v. activeren van de bullet (links) 
6. Submit om te bevestigen 
7. Accordeer om te bevestigen (op de volgende pagina). Bestand is daarna klaar voor accoordering. 

 
VI. Controleer File Status 
Controleer of bestand geïmporteerd en klaar staat voor accordering bij File Status.  

Selecteer Tab File Upload (bovenaan, rechts) om functionaliteit File Status te activeren.  

 

Doorloop de velden: 
1. Veld File Status: Selecteer “processed” (dropdown box) 
2. Veld File Status: Selecteer “Rabo Consumer File”  
3. Veld Date Range: Geef het bereik van data op   
4. Submit om te bevestigen 
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Er komen 2 bestanden in beeld als een of meerdere opladingen niet zijn gelukt. 

Bij Success:  

 Selecteer Next op het volgende (resultaat)scherm 

 Ga naar de volgende stap : File Upload Checker 
 

Bij Fail:  

 maak een schermprint en sla op/bewaar 

 lees het veld “record data” uit (en neem de juiste actie om dit te corrigeren) 

 vergelijk dit veld (uitkomst)  met de input van stap 1 en 2 (file  klaarzetten)  

 controleer alle genomen stappen, en voer nogmaals uit 

 is het resultaat niet verbeterd, meldt een verstoring/incident aan bij uw Rabobank. 

 

15.2 Oplading accorderen 

Log in met de rol “Kaartoplader Controleur” en  
1. Selecteer Tab Checker. 
2. Selecteer link File upload checker. 

 
3. Controleer - opladingen 
4. Selecteer, juiste opladingen 
5. Bevestig met “Submit” 
6. Selecteer de (gewenste) opladingen voor de kaarten, door een of meerdere boxen aan te vinken 
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7. Klik een box voor de details van een record, klik “select all” voor alle opladingen  
8. Maximaal 25 oplading kunnen in een keer worden geaccordeerd. (anders wordt resultaat “undefined”) 
9. Submit om te bevestigen 
10. Controleer het resultaat 

 

Of: in geval van meerdere regels (obv kaart en of proxynummer)  

 

11. Confirm om te bevestigen 
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Moneycard portal voor de zakelijke klant 

Rapportage 

De portal gebruiker die is gekoppeld aan de rol “manager” krijgt beschikking in het portal over het totaaloverzicht van; 

- Moneycards in aanvraag (Pending generation) Alleen bij incidenten 

- Moneycards Basic in voorraad (Stock status) 

- Uitgegeven Moneycards op een bepaalde datum (New card issuance) 

- Geregistreerde Moneycards op Moneycard-gebruikers (order executed report) 

- Opladingen van Moneycards 
 

TIJDELIJKE WORKARROUND 
In het Zakelijk Portal is een verandering opgeleverd in de menustructuur voor de werkwijze bij het opvragen van rapporten. 
Hierdoor zijn (nog) niet alle selectieperiodes (Week/Maand) beschikbaar zoals die onderstaand nog wel worden toegelicht. De 
dagelijkse rapporten zijn op de volgende wijze op te vragen: 

o Rapporten vanaf 20/01/2016 kunnen gedownload worden via het portal, functionaliteit Reports, en zijn direct 
beschikbaar. 

o Rapporten van vóór 20/01/2016 moeten eerst opgevraagd/geregenereerd worden via het menu item “Re 
generation of branch reports” vóórdat deze daadwerkelijk gedownload kunnen worden, eveneens via het portal. 
Zie onderstaande screenshots en toelichting.  

 
 

16 Rapportage Moneycards in aanvraag 
Doel van dit  rapport betreft het: 

- Informeren (algemeen) over aanvraag, bestel- of ordernummer en Moneycards die in aanvraag blijft “hangen”. 

- Informeren over status van aanvraag alleen als er sprake is van een incident 

- Informeren over user/gebruiker die deze order gedaan heeft 
 

Het aanmaken van het rapport hangt direct samen  met het bestel-, productie- en leverstatus. Controleer de status van de aanvraag 
in het bestelproces, zie hiervoor voordat u dit rapport opvraagt. Zie toelichting voor het raadplegen van de aanvraag  in hoofdstuk 7. 
Bij het raadplegen van de aanvraag duidt het opgelichte symbool de laatste  /recente status. 
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- Licht alleen het symbool ‘Card order’ op dan dient de aanvraag nog geaccordeerd te worden door de Kaartaanvrager 

controleur. 

- Wordt het symbool “Process Order” zichtbaar dan is de aanvraag op juiste wijze geaccordeerd door de Kaartaanvrager 
controleur 

- Als de aanvraag geen voortgang meer krijgt na “Process Order” dan wordt dit rapport beschikbaar 
Normaal worden aanvraagen binnen 5 werkdagen verwerkt. Als zich incidenten voordoen, dan wordt dit rapport 
getriggerd. Hierdoor is het report niet standaard beschikbaar  

- Licht Card Dispatched op, dan zijn de kaarten in productie en/of wordt verzonden. Er is dan geen incident en geen rapport 
van Moneycard in aanvraag 

 
Als aan de voorwaarden is voldaan waardoor dit rapport beschikbaar komt, ga dan via Reports / Branch Report naar  Branch Daily 
Reports (linkermenu) 

 
1. Selecteer achter “Report Date”: datum van het rapport dat u wilt bekijken. Bepaal de datum op basis van de volgende 

overwegingen: 
i. Rapport is op dagbasis beschikbaar, alleen als er data (voor die dag) beschikbaar is  

[oftewel; alleen als een Moneycard zijn besteld.] 
ii. Rapport cumuleert geen data, representeert alleen beschikbare data (op dagbasis) 

[oftewel; rapport laat alleen de data  zien voor een geselecteerde dag] 
iii. Rapport (gevuld) met data is beschikbaar, 1 dag na besteldag (Moneycard aanvraag is door “Kaartaanvraag: 

Controleur” bevestigd.)   
[oftewel; Achterhaal wanneer de kaartaanvraag bevestigd was, om data te zien] 
 

2. klik op kalender icoon en selecteer de juiste datum 
3. Druk op Verzenden/Submit 
4. Selecteer het rapport “Business Client Card Pending generation” door op het icoon te klikken rechts van het rapport dat u 

wilt openen.  
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Onderstaand een gevuld voorbeeldrapport: 
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17 Rapportage Moneycards Basic in voorraad 
Doel van dit  rapport betreft het: 

- Informeren over Moneycard en (aanvraag) in het algemeen (aantal, type, wanneer) 

- Informeren over status van  kaarten en –aanvraag: m.n. vermist, ongeleverd en beschadigd  

- Informeren over Bestel of ordernummer en Moneycards in/uit die aanvraag 

- Informeren over voorraadstatus “stock in hand”; (niet geregistreerde, niet uitgegeven Moneycards) 

- Informeren over voorraadstatus “stock sold” (betreft geregistreerde, uitgegeven Moneycards) 
 
Het aanmaken van het rapport hangt direct samen  met het bestel-, productie- en leverstatus. Controleer de status van de aanvraag 
in het bestelproces, zie hiervoor voordat u dit rapport opvraagt. Zie toelichting voor het raadplegen van de aanvraag  in hoofdstuk 7. 

Bij het raadplegen van de aanvraag duidt het opgelichte symbool de laatste  /recente status. 

 
- Licht alleen het symbool ‘Card order’ op dan dient de aanvraag nog geaccordeerd te worden door de “Kaartaanvraag 

controleur.” 

- Wordt het symbool Process order zichtbaar dan is de aanvraag op juiste wijze geaccordeerd door de “Kaartaanvraag 
controleur” 

- Licht Card Dispatched op, dan zijn de kaarten in productie en/of wordt verzonden 

- Wordt het symbool: Cards received zichtbaar? 
De kaarten zijn dan door u (uw organisatie) ontvangen. U (of uw collega) heeft in de portal aangegeven dat de kaarten zijn 

ontvangen.  Ontvangst (receipt) is voor basickaarten de trigger om in het rapport te verschijnen.  
 

Als aan de voorwaarden is voldaan waardoor dit rapport beschikbaar komt, ga dan via Reports / Branch Report naar  Branch 
Daily Reports (linkermenu)

 
1. Selecteer achter “Report Date”: datum van het rapport dat u wilt bekijken. Bepaal de datum op basis van de volgende 

overwegingen: 
i. Rapport is op dagbasis beschikbaar, alleen als er data (voor die dag) beschikbaar is  

[oftewel; alleen als een Moneycard zijn besteld.] 

ii. Rapport cumuleert geen data, representeert alleen beschikbare data (op dagbasis) 
[oftewel; rapport laat alleen de data  zien voor een geselecteerde dag] 

iii. Rapport (gevuld) met data toont exacte voorraad Moneycards basic. 
 

2. klik op kalender icoon en selecteer de juiste datum 
3. Druk op Verzenden/Submit 
4. Selecteer het rapport “Business Client Card Stock Status” door op het icoon te klikken rechts van het rapport dat u wilt 

openen.  
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Onderstaand een gevuld voorbeeldrapport: 

 
 

18 Rapportage uitgegeven Moneycards op een bepaalde datum 
Als aan de voorwaarde is voldaan dat Moneycard gebruikers zijn geregistreerd (zie hoofdstuk 9), ga dan via Reports / Branch Report 

naar  Branch Daily Reports (linkermenu) 

 
1. Selecteer achter “Report Date”: datum van het rapport dat u wilt bekijken. Bepaal de datum op basis van de volgende 

overwegingen: 

i. Rapport is op dagbasis beschikbaar, alleen als er data (voor die dag) beschikbaar is  
[oftewel; alleen als een Moneycard zijn besteld.] 

ii. Rapport cumuleert geen data, representeert alleen beschikbare data (op dagbasis) 
[oftewel; rapport laat alleen de data  zien voor een geselecteerde dag] 

iii. Rapport (gevuld) met data is beschikbaar, 1 dag na registratiedag (Moneycard is door “Kaartuitgever” 

geregistreerd.)   
 

2. klik op kalender icoon en selecteer de juiste datum 
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3. Druk op Verzenden/Submit 
4. Selecteer het rapport “Business Client New Card Issuance” door op het icoon te klikken rechts van het rapport dat u wilt 

openen.  

 
Onderstaand een gevuld voorbeeldrapport: 

 
 

19 RapportageProxynummers  Moneycards  
Dit rapport verbind het proxynummer aan het kaartnummer.Ga  via Reports / Branch Report naar  Branch Daily Reports (linkermenu) 

 
5. Selecteer achter “Report Date”: datum van het rapport dat u wilt bekijken. Bepaal de datum op basis van de volgende 

overwegingen: 
iv. Rapport is op dagbasis beschikbaar, alleen als er data (voor die dag) beschikbaar is  

[oftewel; alleen als een Moneycard zijn besteld.] 
v. Rapport cumuleert geen data, representeert alleen beschikbare data (op dagbasis) 

[oftewel; rapport laat alleen de data  zien voor een geselecteerde dag] 

vi. Rapport (gevuld) met data is beschikbaar, 1 dag na registratiedag (Moneycard is door “Kaartuitgever” 
geregistreerd.)   

 In dit Rapport:  

Account No. = Proxynummer  
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6. klik op kalender icoon en selecteer de juiste datum 
7. Druk op Verzenden/Submit 
8. Selecteer het rapport “Business Client Prepaid Order Executed” door op het icoon te klikken rechts van het rapport dat u 

wilt openen.  

 
 

Onderstaand een gevuld voorbeeldrapport: 

 
 

20 Rapportage Opladingen van Moneycards 
Als aan de voorwaarde is voldaan dat Moneycards zijn opgeladen, kan rapportage van de opladingen gegenereerd worden. 
20.1 Statement opvragen 

Navigeer naar het tabblad Reports, selecteer dan Prefund Account Statement (linkermenu). Het Prefund Account Statement is een 
webscherm waarop informatie getoond wordt. De informatie kan gegenereerd worden via verschillende zoek criteria: 

1. Zoeken via kaartnummer : 

2. Zoeken via Batchfile id  
3. Zoeken via proxynummer 
4. Zoeken via gewenste periode 
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Ad 1: Zoeken via kaartnummer   
Bij zoeken op een (1) enkel proxynummer of kaartnummer wordt op het vervolgscherm een resultaatscherm getoond waarop het 
kaartnummer gekoppelde Prefund Account wordt getoond, inclusief het huidige saldo (“Account Balance”) van uw Prefund account.

 
 
Doorklikken (kies select en daarna “Submit”) op de gevonden prefund account resulteert in een overzicht van transacties die gedaan 
zijn op basis van de beide zoekresultaten: het ingegeven proxynummer/Kaartnummer (de Moneycard–gebruiker) met die Prefund 

Account. Getoond worden dan alle geldstromen van Prefund Account naar dat proxynummer/kaartnummer (de Moneycard–
gebruiker) 

 

Ad 2:Werking voor batch file is identiek, maar hier wordt niet uitgegaan van één Moneycard, maar op basis van een batch file ( zie 
hoofdstuk15 Opladen per batch). Vanuit het unieke file ID kan een Prefund Account worden gevonden. Doorklikken resulteert in een 
overzicht van Moneycards die zijn opgewaardeerd via die batchfile via die Prefund Account. 
Ad 3: Zoeken op Proxynummer is vergelijkbaar met batch file; u kunt reeksen van proxynummers tegelijk opzoeken. In zekere zin dus 

vergelijkbaar met zoeken op file ID; vanuit een andere oorsprong worden dan meerdere resultaten getoond. 
Ad 4: Zoeken op periode Opnieuw vergelijkbaar, maar dan voor een bepaalde periode (zelfs als is dat maar één dag). De 
zoekresultaten worden op dezelfde manier gezocht & gepresenteerd als hierboven: 
 
20.2 Rapport opvragen 

Navigeer naar het tabblad Reports, selecteer Prefund Account Report. Prefund Account Report is een te downloaden document 
waarin informatie getoond wordt.   

Het zoekscherm werkt gelijk als bij statements, maar dan is het resultaat een te downloaden rapport. Gebruiker geeft zoekcriteria 
in/op via zoekscherm. Na het opgeven van een periode in het zoekscherm wordt een Download-scherm zichtbaar: 
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Klik op Download. Wacht tot de volgende pagina verschijnt. 

 
Het rapport ziet er als volgt uit: 
 

 
 
In dit report ziet u zowel de storting op de prefund rekening van uw organisatie (bovenste regel), als ook de oplading van de 
Moneycard(s).  
 


