
QUICK GUIDE - VEJLEDNING TIL OPSÆTNING AF ALARMER

Opsæt abonnement på alarmer i Card E-Services1

• Log ind i Card E-Services

• Vælg virksomhed med alle tilhørende konti

• Gå til fanen ”Alarm opsætning”

https://card.circlekeurope.com/dk/app/#!/login


Vælg den type alarm, der ønskes at opsætte2

• Klik på ”Tilføj Abonnement” og vælg 
alarmtypen

• I overblikket kan alle detaljer ses og 
eksisterende alarmer kan slettes
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Tilpas opsætning og tilføj modtagere3

• Navngiv alarm og sæt værdier for, hvornår 
alarmer skal udløses. Dato intervallet er 
valgfrit

• Tilføj modtagere af alarmer. Du kan tilføje 
flere modtagere til samme alarm. 
Modtagelse kan ske via telefon/SMS, Email
eller begge

• Vælg sammenhæng for, hvilke konti, der 
skal udløse alarmer (Du kan markere en 
eller flere)

• Når opsætningen er som ønsket, tryk på 
”Godkend”

• Ønsker du, at redigere alarm, kan denne 
fjernes og en ny opsættes.

• Der er 3 typer alarmer, se detaljerede 
vejledninger her:
A: TRANSAKTIONSVOLUMEN
B: KØBSBEGRÆNSNING
C: UDENLANDSTRANSAKTON
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A. TRANSAKTIONS-
VOLUMEN

Gå til “Alarm opsætning”

Gå i Card E-Services og vælg en specific virksomhed:

Vælg Transaktionsvolumen fra “Tilføj Abonnement”

Navngiv alarmen

Sæt værdi for, hvornår alarmen skal udløses

Angiv interval - kan undlades

Tilføj modtager(e) – SMS, Email eller begge kan tilføjes

Definer sammenhæng (Specifikke konti/kortgrupper
eller alle)

Tryk “Godkend”

Når alarmen er godkendt, afsendes en notifikation til
bekræftelse hos modtager via den valgte kanal
(SMS/Email)

Status på godkendelsen kan ses i “Abonnement 
detaljer”
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B. KØBSBEGRÆNSNING

Gå til “Alarm opsætning”

Gå i Card E-Services og vælg en specific virksomhed:

Vælg Købsbegrænsning fra “Tilføj Abonnement”

Navngiv alarmen

Sæt værdi for, hvornår alarmen skal udløses

Angiv interval – kan undlades

Tilføj modtager(e) – SMS, Email eller begge kan tilføjes

Definer sammenhæng (Specifikke konti/kortgrupper
eller alle)

Tryk “Godkend”

Når alarmen er godkendt, afsendes en notifikation til
bekræftelse hos modtager via den valgte kanal
(SMS/Email)

Status på godkendelsen kan ses i “Abonnement 
detaljer”
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C. UDENLANDS-
TRANSAKTION

Gå til “Alarm opsætning”

Gå i Card E-Services og vælg en specific virksomhed:

Vælg Udenlandstransaktion fra “Tilføj Abonnement”

Navngiv alarmen

Angiv interval – kan undlades

Tilføj modtager(e) – SMS, Email eller begge kan tilføjes

Definer sammenhæng (Specifikke konti/kortgrupper
eller alle)

Tryk “Godkend”

Når alarmen er godkendt, afsendes en notifikation til
bekræftelse hos modtager via den valgte kanal
(SMS/Email)

Status på godkendelsen kan ses i “Abonnement 
detaljer”
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