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Swish och QR-koder

Smart med QR-koder och Swish
Om någon ska betala med Swish till dig så behöver hen ditt Swish-nummer (ditt mobilnummer). Om
ni står tillsammans kan du då istället för att läsa upp numret och han ska knappa in det, kan ni istället
göra så här.
Ni startar bägge Swish-appen i era mobiler.
Högst upp till höger i fönstret när appen startat har ni en QR-ikon.
När du trycker på den ikonen får du upp bilden här nedan.
Så här ser bilden ut då. Högst upp finns två val.
Till höger står det Min QR-kod. Trycker du på den så
kommer det upp en QR-kod som du ser på bilden. Om
någon som vill betala till dig trycker på valet till vänster
Skanna en QR-kod då får hen upp en liknande bild men
utan någon QR-kod. Då kan hen rikta sin kamera mot din
bild med QR-koden, när hen fått in din QR-kod i sitt
fönster då skapas en Swishbetalning till dig och hen kan
fylla i belopp och meddelande och trycka på betala.

Nå, jag ville underlätta för betalning med Swish till SeniorNet på vår Julfest. Jag gick till sidan
www.getswish.se (se bilden till höger).
SeniorNet Växjö är ett företag, vårt Swishnr börjar alltså på 123 istället för det
vanliga 070 eller liknande. Så jag klickar på
Företag i menyn och väljer där QR-koder.

Se här nedan.
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När jag klickar på länken längst ned i bilden kan jag skapa en egen QR-kod t ex för betalning för
Julfesten till SeniorNet Växjö. Se här:
Jag fyller enligt bilden här till höger och så
klickar jag längst ned på knappen ”Skapa
QR-kod”. Bilden nedan kommer upp.

Nu har jag skapat en QR-kod, när någon skannar den QR-koden i Swish-appen så skapas en betalning
till SeniorNet Växjö på beloppet 100 kr och texten Julfest. Den som skannat QR-koden med sin
Swish-app trycker bara på Betala och så är det klart när hen verifierat med sitt mobila bank-id.
Jag skrev ut den här QR-koden på ett papper genom att klicka på Ladda ned QR-kod. Pappret med
QR-koden la jag på bordet där våra medlemmar betalade avgiften för Julfesten. De som betalade med
Swish behövde inte skriva någonting, de skannade QR-koden och så genomförde de betalningen.
Framförallt för företag är detta en lysande lösning för att snabba upp hanteringen. I garderoben på
Konserthuset sitter det en lapp på väggen med Swish-numret man ska betala till när man hänger in
sina ytterkläder. Varför har de inte en QR-kod istället, det går dubbelt så snabbt och det blir garanterat
rätt.

