
Aktivere din konto i 
Merchant Portal
Hei,
Du har nå blitt lagt opp som bruker i Merchant Portal. Her kan du finne en oversikt over  
dine korttransaksjoner, serviceavgifter og andre dokumenter. Du må aktivere din konto  
på en PC innen 10 dager. 

For å komme i gang, klikk på aktiveringslenken og følg instruksene:
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1. Last ned Authenticator-appen 
på mobilen din  
Last ned Google Authenticator eller Microsoft  
Authenticator til din mobil. De er tilgjengelige i  
App Store for Iphone og i Google Play for Android.

2. Trykk på aktiveringslenken på din PC 
Du vil motta en e-post fra 
no-reply@merchantportal.swedbankpay.com
med en aktiveringslenke til Merchant Portal. 

3. Aktivere din konto og velg et passord 
Velg et passord og trykk “Bekrefte”.
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5. Angi ditt passord og trykk på Logg inn 
Trykk på “Generer QR-kode”. 

En QR-kode vil vises på nettsiden. 

6. Registrer mobilen din ved å  
skanne QR-koden 
Åpne nedlastet app på din mobil (Google eller 
Microsoft Authenticator). Scann QR koden som vises 
på din PC med appen og trykk “Neste”. 

Nedenfor ser du hvordan du skanner QR-koden i 
hver enkelt app.

1. Trykk på “+”-tegnet øverst i høyre 
hjørnet for å scanne QR-koden. 

1. Trykk på “+”-tegnet nederst i  
appen for å scanne QR-koden.

2.  Velg “Annen” for å scanne QR-koden 
på Swedbank Pay’s nettside.  
 

2. Trykk på “kamerasymbolet” for å 
scanne QR-koden på Swedbank Pay’s 
nettside.  
 

4. Ditt passord er lagret 
Trykk på “Neste“. 
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8. Bekreft dine opplysninger
Vennligst bekreft dine brukeropplysninger den første 
gangen du logger inn.

Nå er din konto aktivert, og du kan logge inn 
Etter at aktiveringen er fullført, sender vi deg en e-post fra  
no-reply@merchantportal.swedbankpay.com.
 
Du kan også gå inn på swedbankpay.no, klikke på Logg inn-
knappen i toppmenyen og velge Merchant Portal.

7.  Angi den 6-sifrede koden, 
uten mellomrom, fra mobilen 
Trykk på “Verifisere”. 

Spørsmål og svar kan du finne på https://www.swedbankpay.no/support/loggin Dersom du har spørsmål, 
kontakt oss på +47 22036045 eller support@swedbankpay.no


