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Mange fagforeninger har en li-
ten kontantomsetning. Det kan 
være salg av t-skjorter eller cap-
ser, kaffe og brus eller egenande-
ler på arrangementer. Etter hvert 
som lommebøkene har blitt tømt 
for kontanter og fylt med kort, har 
det blitt vanskeligere og vanskeli-
gere å forlange kontant betaling.

Det kan oppleves som tungvint 
å be om betaling via bank, og kon-
tanter har alltid vært en kilde til 
problemer.

Mange foreninger har sjekket 
opp hva en betalingsterminal 
koster. Nets, selskapet som før 
het Bankenes betalingssentral og 
styrer landets kortbetaling, sel-
ger og leier ut terminaler. De sel-
ger betalingsterminaler for mel-
lom fem og sju tusen kroner pluss 
merverdiavgift. Hvis kontan-
tomsetningen i året er på 
under ti tusen kroner, kan 
en bare glemme å gå over i 
den kontantløse tida. 

Eller…?
Det finnes en billigløsning 

Framover

Følg oss på Facebook og Twitter

Kjekt å bruke
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Cash er ute, bruk kortleser
som heter iZettle. For godt 
under tusen kroner er det 
mulig å etablere en beta-
lingsløsning med kort. 

IZettle er en liten kort-
leser som via Bluetooth- 
(blåtann-)teknologi kan ko-
ble seg opp mot din smart-
telefon eller nettbrett. Ved 
hjelp av en app kan du styre 
hele butikken.

Betalingen overføres fra 
bankkortet, via kortleseren 
til nettbrettet, videre til din 

konto 

hos iZettle og til slutt til din 
bankkonto. Det som trengs 
er at nettbrettet er koblet til 
internett, enten via et tråd-
løst nett eller via telefon-
nettet, og at iZettle finner 
deg kredittverdig.

Din iZettle-konto er også 
tilgjengelig via en vanlig 
pc. Her kan du legge inn en 
prisliste med bilder av pro-
duktene og gi hver enkelt 
medarbeider sin egen kon-
to slik at det er mulig å hol-
de oversikten over den en-
keltes salg. Det er også mu-
lig å sende kvitteringer til 
kundens e-postkonto.

I tillegg til prisen for 
kortleseren, tar i Zettle 

et gebyr på mellom 1 og 3 
prosent for jobben.

 iZettle er et svensk firma,  
og det er mulig å bruke fle-
re typer kredittkort i termi-
nalen. a

Danmark gjennomfører folke-
avstemning om EUs felles pa-
tentsystem.

Belgia velger nasjonalforsam-
ling.

Meklingsslutt for oppgjøret i 
Staten og KS

27. mai
Trygt og anstendig arbeidsliv 
for alle er tema for åpent møte 
i regi av LO Oslo og LO Akers-
hus; Oslo.

KORTLESER: Denne lille boksen sammen med en smarttelefon blir en 
betalingsterminal.
 FOTO: TORgny HaSåS

17. mai
Norges nasjonaldag med 
det offisielle arrange-
mentet for grunnlovs- 
jubileet.

Dybdeseminar om kli-
maendringer, effekter og 
løsninger i regi av Miljø-
direktoratet; Oslo.

18. mai
ITUC, den internasjonale 
Faglige Samorganisasjo-
nen, åpner sin tredje or-
dinære kongress; Berlin.

23. mai
Labour-Start-konferansen sam-
ler faglige aktivister fra hele ver-
den; Berlin.

25. mai
Ukraina går til valg.

19. mai
LO arrangerer konsernkonferan-
se om klima og samfunnsansvar.

20. mai
ANSA-seminar om behovet for 
internasjonal kompetanse, ar-
rangeres av ANSA, LO og NHO; 
Oslo.

22. mai
EU-valget begynner i blant annet 
Storbritannia og Nederland. Av-
sluttes med Sverige 25. mai.


