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1. INTRODUCTIE: WAT IS ABN AMRO IDEAL EASY?
ABN AMRO iDEAL Easy is een voordelige en gemakkelijk te gebruiken iDEAL only betaalknop. Het
stelt uw klanten in staat in één klik een betaling via uw website te doen.
Het enige wat u moet doen is de code van de betaalknop kopiëren en in uw website plakken .
Verder moet het orderbedrag voor iedere order dynamisch door uw winkelsoftware kunnen worden
aangemaakt.

2. HOE WERKT HET?
1. De consument klikt op de « Betalen met iDEAL » knop op de website van de winkelier.

2. Nadat de consument op de knop heeft geklikt, zal hij worden doorgelinkt naar de web pagina van
ABN AMRO, waar hij zijn eigen bank kan kiezen.

3. Na het kiezen van de bank klikt de consument op de « Ga verder » knop. Vervolgens wordt de
consument doorgestuurd naar de website van de bank die hij heeft gekozen en zal hij daar zijn
betaling bevestigen.
4. Daarna wordt de consument teruggestuurd naar de website van de webwinkelier.
5. Vervolgens ontvangt de webwinkelier een bevestigingsemail waarin het resultaat van de
betalingstransactie staat.
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3. INTEGRATIE VAN DE BETAALKNOP
Om manipulatie van het betalingsformulier door de consument tegen te gaan zal het iDEAL
systeem de herkomst van het betalingsverzoek controleren. De herkomst moet de URL zijn waar de
order vandaan komt(de pagina waarop de iDEAL EASY betaalknop is geplaatst). Deze URL wordt
de referrer genoemd en wordt opgenomen in de configuratie van uw account.
Er zijn twee versies van de iDEAL EASY betaalknop, een basisversie en een geavanceerde versie.

3.1 iDEAL Easy Basic betaalknop
Bij de basisversie zal de ABN AMRO Bank van de webwinkelier de volgende gegevens
ontvangen:
• Het PSPID (Payment Service Provider ID)
• Het bedrag van de transactie
• Het ordernummer
Van deze waarden kan het PSPID statisch worden aangemaakt en worden ingevuld in de code
van de iDEAL EASY betaalknop. Het orderbedrag moet echter dynamisch tot stand komen en
worden ingevuld. Het ordernummer wordt door de code van de iDEAL EASY betaalknop zelf
aangemaakt.

3.1.1 Zo ziet de Basic betaalknop op uw web pagina eruit

U kunt hier een voorbeeld vinden:
https://internetkassa.abnamro.nl/ncol/prod/test_ideal_easy1.htm

3.1.2 Hoe plaatst u de iDEAL EASY Basic betaalknop in uw webpagina?
Neem de volgende stappen:
1. Knip en plak de code van CODE_START tot CODE_END in uw webpagina.
2. Vervang 123 (in: var Amount = 123;) door het orderbedrag(dynamisch).
Belangrijk: als het bedrag decimalen bevat dient u ‘.’ (punt) en niet ‘,’ (komma) te
gebruiken.
3. Vervang TESTiDEALEASY (in: var PSPID = "TESTiDEALEASY";) door het PSPID dat u
van de ABN AMRO Bank ontvangt.
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<!-- CODE_START -->
<script type="text/javascript">
<!-- Begin
var Amount = 123;
var PSPID = "TESTiDEALEASY";
var AM;
if (isNaN(Amount))
{
alert("Amount not a number: " + Amount + " !");
AM = ""
}
else
{
AM = Math.round(parseFloat(Amount)*100);
}
var orderID = "1";
mydate = new Date();
tv = mydate.getYear() % 10;
orderID = orderID + tv;
tv = (mydate.getMonth() * 31) + mydate.getDate();
orderID = orderID + ((tv < 10) ? '0' : '') + ((tv < 100) ? '0' : '') + tv;
tv = (mydate.getHours() * 3600) + (mydate.getMinutes() * 60) + mydate.getSeconds();
orderID = orderID + ((tv < 10) ? '0' : '') + ((tv < 100) ? '0' : '') + ((tv < 1000) ? '0' : '') + ((tv <
10000) ? '0' : '') + tv;
tvplus = Math.round(Math.random() * 9);
// End -->
</script>
<style type="text/css">
label {width: 120px; text-align: left;}
button.iDEALeasy {background-color: #FFFFFF;}
</style>

<form method="post" action="https://internetkassa.abnamro.nl/ncol/prod/orderstandard.asp"
id="form1" name="form1">
<script type="text/javascript">
document.write("<input type=\"hidden\" NAME=\"PSPID\" value=\"" + PSPID + "\" />");
document.write("<input type=\"hidden\" NAME=\"orderID\" value=\"" + (orderID + ((tvplus + 1)
% 10)) + "\" />");
document.write("<input type=\"hidden\" NAME=\"amount\" value=\"" + AM + "\" />");
</script>
<input type="hidden" name="currency" value="EUR" />
<input type="hidden" name="language" value="NL_NL" />
<input type="hidden" name="PM" value="iDEAL" />
<button class="iDEALeasy" type="submit" name="submit1" value="submit">
Betalen met<br />
<img src="https://internetkassa.abnamro.nl/images/iDEAL_easy.gif" alt="iDEAL" />
</button>
</form>
<!-- CODE_END -->
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3.2 iDEAL Easy geavanceerde betaalknop
Naast de PSPID, het orderbedrag en het ordernummer is er voor de webwinkelier de
mogelijkheid een orderbeschrijving (COM) mee te sturen.
De consument kan dan tevens zijn naam, adres, emailadres, woonplaats, postcode en land
invullen boven de betaalknop.
Deze waarden in deze velden zullen worden teruggestuurd naar de webwinkelier in een
bevestigingsemail.

3.2.1 Zo ziet de iDEAL EASY Advanced betaalknop op uw web pagina eruit

U kunt hier een voorbeeld vinden:
https://internetkassa.abnamro.nl/ncol/prod/test_ideal_easy2.htm

3.2.2 Hoe plaatst u de iDEAL EASY Advanced betaalknop in uw webpagina?
Neem de volgende stappen:
1. Knip en plak de code van CODE_START tot CODE_END in uw webpagina.
2.Vervang 123 (in: var Amount = 123;) door het orderbedrag(dynamisch).
Belangrijk: als het bedrag decimalen bevat dient u ‘.’ (punt) en niet ‘,’ (komma) te
gebruiken.
3.Vervang TESTiDEALEASY (in: var PSPID = "TESTiDEALEASY";) door het PSPID dat u
van de ABN AMRO Bank ontvangt.
4.Vervang Beschrijving (in: var COM =”Beschrijving”;) door uw orderbeschrijving.
<!-- CODE_START -->
<script type="text/javascript">
var Amount = 123;
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var PSPID = "TESTiDEALEASY";
var COM = "Beschrijving";
var AM;
if (isNaN(Amount))
{
alert("Amount not a number: " + Amount + " !");
AM = ""
}
else
{
AM = Math.round(parseFloat(Amount)*100);
}
<!-- Begin
var orderID = "1";
mydate = new Date();
tv = mydate.getYear() % 10;
orderID = orderID + tv;
tv = (mydate.getMonth() * 31) + mydate.getDate();
orderID = orderID + ((tv < 10) ? '0' : '') + ((tv < 100) ? '0' : '') + tv;
tv = (mydate.getHours() * 3600) + (mydate.getMinutes() * 60) + mydate.getSeconds();
orderID = orderID + ((tv < 10) ? '0' : '') + ((tv < 100) ? '0' : '') + ((tv < 1000) ? '0' : '') + ((tv < 10000) ? '0' : '') + tv;
tvplus = Math.round(Math.random() * 9);
// End -->

var Cn=new Array(
"AFGHANISTAN","ALBANIE","ALGERIJE","ANDORRA","ANGOLA","ANGUILLA","ANTARTICA","ANTIGUA EN B.","AR
HERZEGOWINA","BOTSWANA","BOUVET","BRAZILIE","BRITSE O. GEB.","BRUNEI","BULGARIJE","BURKINA FASO","
RICA","CROATIE","CUBA","CYPRUS","DENEMARKEN","DJIBOUTI","DOMINICA","DOMINICAANSE R.","DUITSLAND",
SOUTH.TER.","GABON","GAMBIA","GEORGIE","GHANA","GIBRALTAR","GRENADA","GRIEKENLAND","GROENLAND
KONG","HONGARIJE","IERLAND","IJSLAND","INDIA","INDONESIE","IRAK","IRAN","ISRAEL","ITALIE","IVOORKUST",
(BRAZA.)","LAOS","LESOTHO","LETLAND","LIBANON","LIBERIA","LIBIE","LIECHTENSTEIN","LITOUWEN","LUXEMB
CRONESIE","MINOR OUTLYING ISL.","MOLDAVIE","MONACO","MONGOLIE","MONTSERRAT","MOZAMBIQUE","MYA
EILAND","OEKRAINE","OEZBEKISTAN","OMAN","OOST TIMOR","OOSTENRIJK","PAKISTAN","PALAO","PALEST. TER
(EL)","SAMOA","SAMOA (US)","SAN MARINO","SAO TOME EN P.","SAOEDI-ARABIE","SENEGAL","SERBIA MONTENE
G.","SURINAME","SVALBARD","SWAZILAND","SYRIE","TADJIKISTAN","TAIWAN","TANZANIA","THAILAND","TOGO"
EMIR.","VANUATU","VATICAANSTAD","VENEZUELA","VIETNAM","VIRGIN (GB)","VIRGIN (USA)","WALLIS EN F.","W
)
var Cc=new Array(
"AF","AL","DZ","AD","AO","AI","AQ","AG","AR","AM","AW","AU","AZ","BS","BH","BD","BB","BY","BE","BZ","BJ","BM","
X","FR","GF","TF","GA","GM","GE","GH","GI","GD","GR","GL","GP","GU","GT","GQ","GW","GN","GY","HT","HM","HN","H
","MR","MU","YT","MX","FM","UM","MD","MC","MN","MS","MZ","MM","NC","NA","NR","AN","NL","NP","NZ","NI","NE",
","SB","SO","GS","ES","LK","KN","VC","SR","SJ","SZ","SY","TJ","TW","TZ","TH","TG","TK","TO","TT","TD","CZ","TN","TR
)
var NC=Cn.length;
</script>
<style type="text/css">
label {width: 120px; text-align: left;}
button.iDEALeasy {background-color: #FFFFFF;}
</style>

<form method="post" action="https://internetkassa.abnamro.nl/ncol/prod/orderstandard.asp" id="form1" name="form1">
<script type="text/javascript">
<!-document.write("<input type=\"hidden\" NAME=\"PSPID\" value=\"" + PSPID + "\" />");
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document.write("<input type=\"hidden\" NAME=\"orderID\" value=\"" + (orderID + ((tvplus + 1) % 10)) + "\" />");
document.write("<input type=\"hidden\" NAME=\"amount\" value=\"" + AM + "\" />");
document.write("<input type=\"hidden\" NAME=\"COM\" value=\"" + COM + "\" />");
//-->
</script>
<input type="hidden" name="currency" value="EUR" />
<input type="hidden" name="language" value="NL_NL" />
<input type="hidden" name="PM" value="iDEAL" />
<!-- Those optional fields may be filled by the buyer or the the field type="text" may be
changed to type="hidden" and the argument value="" filled by the merchant.-->
<br />
<label for="CN">Naam</label>
<input type="text" name="CN" value="" maxlength="35" />
<br />
<label for="EMAIL">email</label>
<input type="text" name="EMAIL" value="" maxlength="50" />
<br />
<label for="owneraddress">Adres</label>
<input type="text" name="owneraddress" value="" maxlength="255" />
<br />
<label for="ownertown">Stad</label>
<input type="text" name="ownertown" value="" maxlength="25" />
<br />
<label for="ownerzip">Postcode</label>
<input type="text" name="ownerzip" value="" maxlength="10" />
<br />
<label for="ownercty">Land</label>
<script type="text/javascript">
<!-document.write ("<select name=\"ownercty\" >");
document.write("<option value=\"\">Selecteer uit de lijst...</option>")
for (i=0;i<NC;i++)
{
document.write("<option value="+Cc[i]+">"+Cn[i]+"</option>")
}
document.write ("</select>");
//-->
</script>
<br />
<!-- end of optional fields -->
<!-- Submit button -->
<button class="iDEALeasy" type="submit" name="submit1" value="submit">
Betalen met<br />
<img src="https://internetkassa.abnamro.nl/images/iDEAL_easy.gif" alt="iDEAL" />
</button>
</form>
<!-- CODE_END -->
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4. MOGELIJKE FOUTMELDINGEN
•

Unknown order/1/r: Deze foutcode houdt in dat de referer (de URL van de webpagina waar
de betaalknop op staat) niet juist is geconfigureerd in uw instellingen. Neem contact op met
ABN AMRO Client support.

•

Unknown order/0/r: Deze foutcode betekent dat de referer (de URL van de webpagina waar
de betaalknop op staat) niet gevonden is door de ABN AMRO server in het http request. Ga
na of uw instellingen (betaalpagina als pop-up, afwijkende web server instellingen) deze
informatie niet blokkeren.

•

No amount: Deze foutcode geeft aan dat er in de code geen orderbedrag is weergegeven. Dit
bedrag moet dynamisch worden aangemaakt voor iedere transactie.

•

Amount too long or not numeric of Amount not a number: Deze melding betekent dat het
ingegeven bedrag te lang is of tekens bevat die niet zijn toegestaan (bijvoorbeeld een
komma).

•

ERROR, Merchant not active: YourPSPID: Deze foutcode kan twee dingen betekenen:
o Uw iDEAL EASY betaalknop is nog niet geactiveerd. Neem contact op met ABN
AMRO Client Support.
o Dein de code weergegeven PSPID komt niet overeen met de PSPID in het system
van de ABN AMRO Bank.
Als u andere errors tegenkomt dient u de code van de betaalknop die u in uw webpagina heeft
gekopieerd te controleren.

•

5. BETALINGSBEVESTIGING PER EMAIL
De webwinkenlier ontvangt voor iedere transactie een email met daarin het resultaat van de
transactie en de details.
************************************************************
* Details van transactie <Order beschrijving>:
************************************************************
Besteldatum
Ordernummer
ABN AMRO Bank Betalingsreferentie
Order beschrijving

: 26/04/2006 13:00:45
: 36119477924
: 35560171
: Three telephone cards

Begunstigde
PSPID
Activeringsdatum
Kontaktpersoon
Tel Nr

: Test
: TESTSTD
: 10/05/2003 15:47:28
: Joop Vanmalder
: +31 000 000 000 0

Status
Autorisatiecode

: geslaagd (mislukt)
: 0000000000
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Totaal
Betaalmethoden

: 1.00 EUR
: iDEAL 11-XXXX-11

Klant
Adres
Postcode
Stad
Land
Klant email

: Bill Smith
: Handelstraat 158
: 1234AA
: Amsterdam
: NL
: f.martins@mail.nl

De koper werd met succes geïdentificeerd.

De waarden bij “Klant” en “Stad” zijn direct afkomstig van de bank waarbij de consument zijn
iDEAL betaling heeft gedaan.
De waarde “order beschrijving” is alleen van toepassing bij iDEAL Easy Advanced.
Om zeker te stellen dat de betalingsbevestiging per e-mail niet wordt gebruikt door derden om
succesvolle betalingen te simuleren worden deze mails van een specifiek ABN AMRO emailadres
naar een specifiek emailadres gestuurd dat alleen bekend is bij de webwinkelier en ABN AMRO. De
webwinkelier geeft dit emailadres op aan ABN AMRO bij het activeren van iDEAL EASY.
Er wordt tevens een aantal velden toegevoegd in de betalingsbevestiging die naar de webwinkelier
wordt gemaild: iDEAL EASY activatiedatum (DD/MM/YYYY HH:MM:SS),
bedrijfsnaam,contactpersoon en telefoonnummer zoals opgegeven bij activatie.

6. ACCOUNT UPGRADE
Als u uw ABN AMRO iDEAL EASY wilt opwaarderen, dan kunt u een e-mail sturen naar:
internetkassa.cs@nl.abnamro.com.

7. SUPPORT
Graag willen wij u erop wijzen dat supportverzoeken na de implementatie en activatie van iDEAL
EASY, per keer € 25,= kost.
Mocht u vragen hebben over het gebruik van ABN AMRO iDEAL EASY, dan raden wij u aan eerst
deze handleiding te raadplegen.
Voor supportverzoeken kunt u contact opnemen met ABN AMRO Client Support, tel. (+31)203832494 of een e-mail sturen naar internetkassa.cs@nl.abnamro.com.

