
Alipay in e-commerce
Korte handleiding





Welkom bij Alipay
Alipay is een mobiele betaaloplossing uit China.

Op de volgende pagina’s komt u stap voor stap te weten hoe eenvoudig het is om te betalen 
met Alipay in e-commerce.

Laten we beginnen!

Voor meer informatie zie: www.six-payment-services.com/alipay



 Klant wil met Alipay betalen
Bij het betalen van een onlinebestelling 
selecteert uw klant in het betaalvenster 
het betaalmiddel Alipay.
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Alipay QR-Code wordt 
 gegenereerd
Een QR-code wordt automatisch 
 gegenereerd en verschijnt in  
het betaalvenster.
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 QR-code scannen
De klant scant de QR-code met zijn 
Alipay-app.
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 Details van de transactie
Nadat de klant de QR-code heeft 
gescand, worden de transactiedetails 
in de Alipay-app weergegeven.

Jetzt bezahlenNu betalen
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 Betaling bevestigen
De klant voert zijn PIN in of gebruikt 
zijn vingerafdruk om de betaling in de 
Alipay-app te bevestigen.
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Jetzt bezahlenNu betalen



 Bevestiging ontvangen
U ontvangt zoals gebruikelijk een 
 bevestiging van de succesvolle betaling 
van uw payment service provider 
en eventueel van uw shopsysteem.
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 Klant ontvangt bevestiging
De klant ontvangt een betalingsbevesti-
ging in zijn Alipay-app en wordt terugge-
leid naar uw webshop.
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 Het belangrijkste kort samengevat

QR-code
Een QR-code wordt automatisch gegene-
reerd en verschijnt in het betaalvenster.

Vereenvoudigd betaalproces
Voor uw klanten wordt het betalen gemakke-
lijker omdat gegevens niet bij elke bestelling 
opnieuw geregistreerd hoeven te worden.

QR-code-scanner
Als de klant de QR-code-scanner wil gebrui-
ken, moet de camera van de smart phone in 
de Alipay-app geactiveerd zijn.

Internetverbinding noodzakelijk
Voor een Alipay-betaling moeten uw klanten 
een draadloze verbinding of WiFi-verbinding 
hebben op hun  smartphone.



SIX Payment Services Ltd
Hardturmstrasse 201
8021 Zürich
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SIX Payment Services (Europe) S.A.
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www.worldline.com
www.six-payment-services.com


