Velkommen til VippsGO!
Din helt egen butikk – inne i Vipps-appen.

så er dere i gang!

Du bør allerede nå ha mottatt en velkomstmail med brukernavn og passord,
og vi håper du er godt i gang med å sette opp butikken din.
Slik kommer du i gang:
1. Bygg menyen din

3. Tenk på logistikken

Bygg opp menyen din ved å gå inn på

Nå som du har VippsGO, kan du gjøre

vipps.no og velg «logg inn». Her vil det

butikken eller kiosken din enda mer

stå en forklaring på hvordan du vil gå

effektiv når det er stor pågang. Forventer

frem. Når du er ferdig vil kundene dine

du mye folk kan det være lurt å opprette

få full oversikt over butikkens utvalg i

en egen ekspress-kø for de som har

Vipps-appen. Da kan de handle rett i

bestilt og betalt gjennom Vipps – så får

appen, og hente varene i kassen. Ferdig

du solgt enda mer, enda fortere.

betalt.
4. Velg utsjekksløsning
For at butikken skal fremstå best mulig,

Med VippsGO har du tre ulike løsninger

er et lite tips å legge inn bilder. Det kan

for utsjekk:

også være lurt å legge inn varene du

- Utsjekk 1: Her går pengene direkte fra

selger mest av øverst i menyen. Bruke

kunde til deg. Kunden får opp kvittering

enkle og avrundede priser på produktene

med en gang. Her er det lurt å sjekke

slik at menyen ikke blir for komplisert.

tidspunkt, så kvitteringen ikke brukes
flere ganger av kunden din.

Når du er logget inn på vipps.no kan du

- Utsjekk 2: Her blir pengene overført

også følge med i realtid på bestillingene

med en gang, og betjeningen kan sjekke

som kommer inn, samt hente ut

ut varene med en kode for å sikre at

salgsrapporter.

kvitteringen bare blir brukt én gang.
- Utsjekk 3: Her blir pengene reservert

2. Sjekk butikken

på kundens konto, men blir ikke overført

Sjekk om butikken din er oppe og står

før betjeningen sjekker ut varene med

ved å søke etter navnet på butikken din

en kode.

i Vipps under «kjøp noe».

Lurer du på noe mer?
Mer om VippsGO kan du lese om på våre nettsider vipps.no/vippsgo

