cCREDIT
HOSPITALITY GATEWAY
DE PMS-GEÏNTEGREERDE OMNI-KANAAL-OPLOSSING VOOR HEEL EUROPA

Van boeking tot checkout: Met de cCredit Hospitality Gateway
voldoet u eenvoudig en veilig aan alle eisen voor uw betaalprocessen. De PMS-geïntegreerde omni-kanaal-oplossing voor
hotels brengt al de betalingen via uw verschillende kanalen uit
Europa voor u samen.
ZO EENVOUDIG GAAT HET IN ZIJN WERK
Via een interface wordt het Property Management System (PMS)
van het hotel gekoppeld aan de cCredit Hospitality Gateway van
SIX Payment Services. Deze naadloze verbinding tussen de systemen vereenvoudigt de betaalprocedure en voorkomt foutieve
invoer. De geautomatiseerde gegevensoverdracht beperkt zo de
administratieve processen bij de receptie en bij de boekhouding.
Alle gangbare betaalmethoden, nationaal of internationaal, kunnen geaccepteerd worden. Aan alle eisen voor betaalprocessen
wordt voldaan.

PROFITEER VAN
• Efficiëntere betaalprocedures en -processen
• Acceptatie van alle gangbare debit- en creditcards
• PCI-conformiteit
• U
 itgebreide functies voor de hospitality branche zoals
– Reservering vooraf
– Reserveringstoeslag
– Annulering van reserveringen
– Kosten die achteraf in rekening worden gebracht
(Late Charge/No Show)
• Vele diensten met toegevoegde waarde, zoals DCC
• Lagere administratiekosten
• S
 IX Payment Services als centrale dienstverlener voor
betaaloplossingen op locatie en online, acquiring,
uniforme en transparante rapportage en vele andere
extra functies.
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EENVOUDIGE, VEILIGE EN NAADLOZE VERBINDING
VAN ALLE VERKOOPKANALEN
Als een kamer bijvoorbeeld online gereserveerd wordt, worden
de betaalgegevens gecodeerd via de Saferpay payment service
provider (PSP) en met een zogenaamd token verzonden naar
de PMS van het hotel.
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Acquiring

Bij de checkout van de klant activeert het hotelsysteem de
betaling met behulp van de opgeslagen token via de cCredit
betaalterminal. De betaalkaart hoeft niet opnieuw te worden
getoond.
Alle betalingen worden centraal afgehandeld via Acquiring
van SIX Payment Services. Reserveringen en omzet komen
zo naadloos bij elkaar in één systeem.

