
 

1 

Vejledning til App 

 

SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER ......................................................................................................................... 1 

SÅDAN INDBETALER DU PENGE ............................................................................................................................. 2 

SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING ............................................................................................... 3 

SÅDAN RETTER DU KORT OPLYSNINGER I AUTOMATISK OPTANKNING ................................................................. 3 

SÅDAN SER DU HVAD DER ER FORBRUGT .............................................................................................................. 4 

SÅDAN UDBETALER DU PENGE .............................................................................................................................. 4 

SÅDAN LOGGER DU PÅ, EFTER DU HAR OPRETTET EN BRUGER.............................................................................. 5 

SÅDAN LOGGER DU AF ........................................................................................................................................... 5 

Sådan opretter du en bruger 

 Apple Telefon: Appstore 

 Android Telefon: Google Play 

Der findes desværre ingen app til Windows Phone og andre 
mærker, samt tablets. 

 
3. Tryk Opret. 

 

4. Udfyld Fornavn & Efternavn 
 

5. Indtast E-mail, Bekræft Email. 
 

6. Indtast Adgangskode og Bekræft Adgangskode. 

 

7. Tryk på ”Opret”.  

 
8. Du bliver nu ført til forsiden af Appen.  

Er brugeren allerede oprettet, tryk da på, Log ind, se  
”Sådan logger du på, efter du har oprettet en bruger” 

 

 
 

 

  

1. For at oprette en bruger, downloades appen  
”Diakonissestiftelsens betalingsapp” fra: 

Den danske Diakonissestiftelse – Betalingsapp Vejledning 1.0.5

 
2. Start Appen ”Diakonissestiftelsens – 
Betalingsapp” 

SPØRGSMÅL OG SVAR ........................................................................................................................................... 6 
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Sådan indbetaler du penge 

2. Tryk på ”Indbetal”. 

  
3. Indtast beløb i hele danske kroner  

 
4. Tryk ”Se betingelser”, for at læse 

betalingsbetingelserne.  
 

5. Tryk et vilkårligt sted i billedet for at lukke 
betingelserne. 

 

6. Skub knappen ”Jeg accepterer betalingsbetingelserne” 
over på grøn.  

 
7. Tryk på ”Næste” 
 

8. Udfyld dit navn i kortholderfeltet og udfyld  
de resterende felter med data fra dit  
betalingskort (Dankort/Visa/Mastercard). 
 

9. Tryk ”Fortsæt”. 
 

10. Kontroller at beløbet er OK og tryk Acceptér 
 

11. Betalingen er gennemført når du modtager din kvittering 
og trykker Afslut betaling 

 

 

 

  

Den danske Diakonissestiftelse – Betalingsapp Vejledning 1.0.5 

1. Log ind på appen ”Diakonissestiftelsens – Betalingsapp”   



 

3 

Sådan opretter du automatisk optankning 
 

1. Træk knappen ”Automatisk Optankning” til højre.  
  

2. Indtast beløb i hele danske kroner.  

6. Tryk på ”Næste” 
 

7. Udfyld dit navn i kortholderfeltet og udfyld  
de resterende felter med data fra dit  
betalingskort (Dankort/Visa/Mastercard). 
 

8. Tryk ”Fortsæt”. 
 

9. Kontroller at beløbet er OK og tryk Acceptér 
 

10. Kontoen er tilmeldt Automatisk optankning når du modtager din kvittering og 
trykker Afslut betaling 

 

 

 

 

Sådan retter du kort oplysninger i automatisk optankning 

For at rette kortoplysninger, skal du slette tilmelding til automatisk 
optankning og oprette ny: 

 

2. Træk knappen ”Automatisk Optankning” til venstre.  
 

3. Træk knappen til højre igen for at Oprette en ny automatisk 

  

Den danske Diakonissestiftelse – Betalingsapp Vejledning 1.0.5 

optankning med de nye kortoplysninger.  
 
 

 

1. Log ind på appen ”Diakonissestiftelsens 

– Betalingsapp”. 

 
3. Tryk ”Se betingelser”, for at læse 
betalingsbetingelserne.   
4. Tryk et vilkårligt sted i billedet for at lukke 
betingelserne. 

 

 
5. Skub knappen ”Jeg accepterer 
betalingsbetingelserne” over på grøn.  



Syddansk Erhvervs Skole, Syd Dansk – Betalingsapp Vejledning 1.0.5 
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Sådan ser du hvad der er forbrugt 

1. Tryk ”Historik” for at se et kontoudtog. 
 

2. Tryk på Pilen ud for posteringen  
     for at se yderligere oplysninger.  
 

3. Tryk på logoet for at gå tilbage. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan udbetaler du penge 

2. Tryk på ”Menuknappen”. 
 

3. Tryk på ”Udbetal”. 
 

4. Udfyld felterne. 
 

5. Tryk på ”Opret”. 
 

 

  
  

1.  Log  ind  på  appen  ”Diakonissestiftelsens  – 

Betalingsapp”.  

nino
Typewritten text
Diakonissen

nino
Typewritten text
Diakonissen
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Sådan logger du på, efter du har oprettet en bruger 

2. Udfyld e-mail som brugernavn. 
 

3. Udfyld din adgangskode.  
 

4. Tryk på, ”Log ind”. 
 

5. Du bliver nu ført til forsiden af Appen. 

 

 
 
 
 
 
 

Sådan logger du af 

 
1. Tryk på logoet i øverste venstre hjørne. 

 

2. Tryk på, ”Log af”. 
 

  

Den danske Diakonissestiftelse – Betalingsapp Vejledning 1.0.5 

1. Start Appen ”Diakonissestiftelsens – Betalingsapp”.  



 

6 

Spørgsmål og svar 

 
2. Hvad gør jeg hvis jeg forsøger at oprette mig, men får beskeden  

 

 

 
5. Hvad gør jeg hvis jeg har skrevet mit navn forkert? 

 
6. Hvad gør jeg hvis jeg gerne vil spærre min konto? 

 
7. Hvad gør jeg hvis jeg vil se hvad der står på min konto?  

 

8. Hvad gør jeg hvis jeg er tilmeldt automatisk optankning, men der ikke tankes 
op? 

 Kontroller at det tilknyttede betalingskort har dækning og ikke er spærret. 

 Forsøg eventuelt at annullere den automatiske optankning og lav en ny tilmelding til 
automatisk optankning.  
 
 

 

Den danske Diakonissestiftelse – Betalingsapp Vejledning 1.0.5 

 
1. Hvad gør jeg hvis jeg glemmer min adgangskode? 

 Start Appen ”Diakonissestiftelsens – Betalingsapp” 

 Tryk Glemt Adgangskode. 

 Udfyld E-mail adresse 

 Åben linket i den tilsendte e-mail. 

 Indtast ny adgangskode. 

”Fejl, der findes allerede en bruger med det valgte brugernavn”:  
Fejlbeskeden opstår hvis du allerede er oprettet i systemet.  

 Log på med din email og adgangskode ved at trykke ”Log ind”. 
 

3. Hvad gør jeg hvis jeg har oprettet min konto med forkert E-mail? 

 Kontakt IT-Afdelingen

 Kontakt IT-Afdelingen

 Log ind på appen ”Diakonissenstiftelsens – Betalingsapp” og 
se saldo på forsiden. 

 Kontakt IT-Afdelingen
Oplys dit navn, den Email du har oprettet kontoen med 
og eventuelt kontonummer 

Oplys dit navn og den korrekte Email. 

4. Hvad gør jeg hvis jeg har indbetalt til min konto men pengene er ikke gået ind? 

 Kontroller at betalingen er gået igennem og beløbet er hævet i din bank.  

 Hvis betalingen er gået igennem; Kontakt IT-Afdelingen,
evt kontonummer, den Email du har oprettet kontoen med, samt 
dokumentation for indbetaling (Bankudskift). 


