
Har du frågor? Vi hjälper dig: 
support@dibs.se eller 08-527 525 00 
Läs mer om site inspection: www.dibs.se/easysiteinspection 

CHECKLISTA FÖR EN LYCKAD SITE INSPECTION 

För att komma igång med Easy och börja ta emot betalningar behöver DIBS säkerställa att din webbutik 
uppfyller vissa krav så betalningarna kan genomföras på ett säkert sätt för både dig och dina kunder. 

För att göra komma igång behöver du därför förbereda din webbutik för en site inspection. Tänk på att 
du inte komma igång med att ta emot betalningar förrän site inspection är klar. 

Gå igenom checklistan nedan för att se till att du är redo för att aktivera Easy och ta emot betalningar i 
din webbutik. Detaljerad information om varje del finns på www.dibs.se/easysiteinspection.  

Såhär fungerar det: 

1. Följ alla steg i checklistan nedan noga.
2. Maila siteinspection@dibs.se och meddela att du gjort klart alla steg, ange webbutikens URL och

ditt Merchant ID hos DIBS.
3. DIBS granskar din butik och meddelar dig så fort det är klart.

Checklista – var noga med att bocka av alla steg för att komma igång snabbt: 

Är checkouten för Easy korrekt integrerad? 

Har du genomfört ett testköp? 

Är webbutiken baserad på SSL-certifikat? 

Har du använt rätt texter och logos för DIBS och de betalsätt du erbjuder? 

Presenterar du de kontaktuppgifter som behövs för att dina kunder enkelt ska kunna komma i 
kontakt med dig? 

Får konsumenten en tydlig sammanfattning (ordersummering) över vilka varor som ska beställas innan de 
slutför köpet? 

Får konsumenten en orderbekräftelse via e-post med all nödvändig information när de handlat? 

Redo? Skicka ett mail till siteinspection@dibs.se som innehåller: 

• Webbutikens URL
• Ditt Kund ID/Merchant ID hos DIBS

Vi genomför därefter site inspection och återkommer till dig så snart den är klar. 
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