
Rabobank heeft Rabo OmniKassa ontwikkeld om de fysieke en online wereld dichter bij 
elkaar te brengen. Rabo OmniKassa is een totaaloplossing voor al je betalingen, in je 
winkel, webshop of onderweg. 

Betalingen via PIN, Creditcard, contante afstortingen, maar ook iDEAL, Paypal, Bancontact en Afterpay komen 
allemaal samen in Rabo OmniKassa. In ons online Dashboard kunnen jullie realtime alle transacties inzien, 
alle pinterminals beheren en contante stortingen voormelden.

Rabobank OmniKassa

Tankstations

Rabo OmniKassa is een totaaloplossing voor al je betalingen. In het Rabo OmniKassa dashboard kies je per verkooppunt
voor de gewenste betaaloplossing en je laat klanten betalen op de manier zoals zij dat zelf willen. Via het dashboard
heb je inzicht in alle betaalstromen. Wil je jouw bedrijf uitbreiden met locatie of verkooppunt, dan voeg je eenvoudig via
het dashboard extra producten toe.

Wat betekent dit voor u?
Het is verstandig om zo snel mogelijk over te stappen,
sinds eind oktober is het voormelden alleen nog via Rabo
Omnikassa mogelijk.

Aanvragen Rabo OmniKassa?
Je kunt Rabo Omnikassa eenvoudig aanvragen via:

Rabo OmniKassa

De ondersteunde betaalmethodes van Rabo OmniKassa:

Creditcardverwerking
Rabo OmniKassa ondersteunt de meest populaire Nederlandse en buitenlandse betaalmethodes inclusief creditcards.
Hiermee biedt je als ondernemer je klanten betaalflexibiliteit aan en weet je zeker dat je alle klanten kan bedienen.
Transacties met MasterCard, VISA en via PayPal worden, samen met al je andere betaalmethodes, de volgende dag
bijgeschreven in één totaalbedrag: simpel en kostenefficiënt!

Voor het BETA tarief zie de online tarievenlijst van Rabobank of raadpleeg uw accountmanager.

http://www.rabobank.nl/omnikassa
https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/zelf-betalingen-doen/tarieven/


Meer informatie
Meer informatie en antwoorden op veel gestelde
vragen over de migratie naar Rabo Omnikassa vind je op:

• Of bel met 030 - 213 13 11
• Of mail naar: contact@omnikassa.rabobank.nl

Rabo OmniKassa Dashboard
Met Rabo OmniKassa krijgt je de beschikking
over het Rabo OmniKassa Dashboard. Hierin
kan je de pinautomaat/ online transacties
inzien en de uitbetalingen.

Ook kunnen alle online- en offline
betaalmethoden op bedrijfs-, merk-, of
winkelniveau via de Rabo OmniKassa worden
beheerd.

PIN automaten binnen Rabo 
OmniKassa

Het is mogelijk om zelf het aantal- of locatie van terminals aan te passen. Ook het comprimeren of specificeren van de
bijschrijvingen of betaalopties toevoegen is mogelijk. Wanneer je overstapt op Rabo OmniKassa verandert het Merchant
ID van de betaalterminal. Soms kan Rabobank dit zelfstandig aanpassen bij de aanvraag, soms loopt dat via de
leverancier (meestal TSG). Rabobank is bezig om een API koppeling te realiseren zodat de betaalspecificaties vanuit
Rabo OmniKassa geëxporteerd kunnen worden naar de boekhouding.

Bepaal zelf de optimale setup

Rabo Overstappen

Sealbags
Het gebruik van sealbags is een efficiënte manier om je contante geld veilig te storten bij de Rabobank. Je kan storingen
nu ook voormelden via je dashboard of via de Rabo OmniKassa-app. Dit biedt enkele voordelen:

• Je storting wordt de volgende ochtend voorgeboekt.

• Het is goedkoper, want je krijgt korting op het vaste stortingstarief.

• De afhandeling van de storting is te volgen via je Rabo OmniKassa Dashboard of app.

De standaard voorboeklimiet is € 5.000. Deze kan je uiteraard aanpassen naar jouw gewenste situatie. Neem hiervoor
contact op met jouw Rabobank.

Je kunt op 4 niveaus uitbetalen

https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/klanten-laten-betalen/rabo-omnikassa-2-0/support-overzicht/hulp-bij-installatie/?utm_campaign=be-betalen-rabo-pinonly&utm_source=g150_h&utm_medium=brief&utm_content=link

