
In productie brengen van de Rabo OnlineKassa   

 

Als u de Rabo OnlineKassa in gebruik wilt nemen en uw klanten wilt laten betalen, brengt u de  Rabo 

OnlineKassa naar de productie-omgeving. Hiervoor vult u de webhook in in het Rabo OmniKassa Dashboard 

en heeft u uw eigen Refresh Token en Signing Key (‘Geheime Sleutel’) nodig.  

 

Webhook  

De webhook vult u in het Rabo OmniKassa dashboard onder Beheer -> Winkel en verkooppunten -> 

desbetreffende verkooppunt -> Websitekoppelingen. De webhook is verplicht. 

 

Als er een betaling is verwerkt (succesvol of niet) ontvangt de webwinkel op de ingestelde webhook  URL 

een bericht dat hij de laatste orderstatus kan opvragen. Hierdoor ontvangt de webwinkel de actuele status 

waarmee de order geautomatiseerd kan worden verwerkt.  Zo verkrijgt  de webwinkel de benodigde 

informatie over de betaling. Houd er rekening mee dat sommige transacties in eerste instantie een “OPEN” 

status kunnen krijgen. Als deze status later wordt bijgewerkt naar “SUCCESS” of “CANCELLED” of “EXPIRED” 

dan wordt via de webhook (“automaticResponseUrl” ) een notificatie gedaan dat de Order Respons 

beschikbaar is om op te halen door de webwinkel . Deze eerste notificatie wordt gestuurd zodra de order 

een eindstatus (“SUCCESS”, “CANCELLED” of “EXPIRED”) bereikt heeft.  Als de Order Respons niet wordt 

opgehaald, dan wordt elke minuut een nieuwe notificatie gestuurd; tot 24 uur na het bereiken van de 

eindstatus zullen deze notificaties gestuurd blijven worden. Als de webwinkel de Order Respons gaat 

ophalen, dan worden in één keer van alle beschikbare orders de eindstatus doorgegeven.  

 

 

Activeren productieomgeving 
Om de webwinkel te integreren met de Rabo OnlineKassa, wijzigt u de URL van de testomgeving in de URL 

van de productieomgeving: https://betalen.rabobank.nl/omnikassa-api  

Tevens wijzigt u de gegevens van de test-webwinkel in uw eigen identificatiegegevens:  

1. uw eigen Refresh Token 

2. uw eigen Signing Key   

 

Deze gegevens vindt u in het Rabo OmniKassa Dashboard onder Beheer -> Winkel en verkooppunten -> 

desbetreffende verkooppunt -> Websitekoppelingen -> API keys.  

 

Nadat u de bovenstaande wijzigingen heeft doorgevoerd, is uw Rabo OnlineKassa in productie.  

Uw klanten kunnen de aankopen in uw webwinkel betalen in de Rabo OnlineKassa.  

 

 

https://betalen.rabobank.nl/omnikassa-api

