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Aktiver din konto i
Merchant Portal
Hej,
Du er blevet oprettet som burger i Merchant Portal. Der vil du kunne se dine 
korttransaktioner, priser, servicegebyrer og andre dokumenter. Du skal aktivere din 
brugerkonto via en computer inden for 10 dage. 

For at komme i gang skal du klikke på aktiveringslinket og følge instruktionerne: 

1.Download Google Authenticator eller 
Microsoft Authenticator til din mobil  
Download Google Authenticator eller Microsoft 
Authenticator til din mobil. De er tilgængelige i 
App Store til Iphone og i Google Play til Android. 

2. Klik på aktiveringslinket via en computer 
Du vil modtage en e-mail fra  
no-reply@merchantportal.swedbankpay.com 
med et aktiveringslink til Merchant Portal.

3. Klik på Aktiver din konto 
Vælg en adgangskode, og klik på “Bekræft”. 
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6.Registrer din mobil ved at scanne  
QR-koden
Åbn den downloadede app i din mobil. 
(Google Authenticator eller Microsoft Authenticator)
Scan QR-koden, der vises på computeren med appen, 
og klik på “Næste”.

Se nedenfor, hvordan du scanner i hver app.

1. Tryk på “+” tegnet i højre hjørne 
for at scanne QR-koden.  

1. Tryk på “+” tegnet i appen for at 
scanne QR-koden.

2. Vælg da “Andet” for at scanne 
QR-koden på Swedbank Pays side. 
 

2. Tryk på “kamerasymbolet” for at 
scanne QR-koden på Swedbank 
Pays side. 
 

5. Indtast din adgangskode, og klik på Login 
Klik på “Generer QR-kode”.

En QR-kode vil blive vist på websiden.

4. Din adgangskode er gemt 
klik på “Næste”. 
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8. Bekræft dine brugeroplysninger  
Bekræft dine brugeroplysninger første gang  
du logger ind.

Nu er din konto aktiveret, og du kan logge ind 
Når aktiveringen er gennemført, sender vi dig en e-mail fra  
no-reply@merchantportal.swedbankpay.com. 
 
Du kan også gå ind på swedbankpay.dk, klikke på Login-knappen i 
topmenuen og vælge Merchant Portal.

7.  Indtast den sekscifrede kode, 
uden mellemrum, fra mobilen 
Klik på “Verificer”.

På https://www.swedbankpay.dk/support/logind finder du svar på dine spørgsmål. Hvis du vil i kontakt med 
os, er vi tilgængelige via e-mail support@swedbankpay.dk eller telefon 88624002. Vi har åbent hverdage 
8-16. 


