Saferpay Secure PayGate
Bezpieczne płatności przez internet –
również bez własnego sklepu internetowego

Wysyłanie indywidualnych ofert do klientów, które
można bezpośrednio opłacić za pośrednictwem
naszego łącza do płatności – łatwo i bezpiecznie.
Saferpay Secure PayGate można również wykorzystywać do realizacji płatności z tytułu zamówień
pisemnych i telefonicznych. Saferpay Secure PayGate
łączy w sobie zalety Mail-/Phone-Order z kompleksową ochroną szyfrowanych transakcji e-commerce.
Dla Państwa oznacza to wyższy poziom bezpieczeństwa i wyższe marże¹.
Jak działa Saferpay Secure PayGate?
Przykład: Klient kontaktuje się telefonicznie z biurem
podróży celem rezerwacji wyjazdu. Biuro podróży
przygotowuje ofertę przy pomocy Saferpay Secure
PayGate i przesyła do klienta wiadomość e-mail z
szyfrowanym łączem. Jeśli klient zaakceptuje warunki,
klika łącze i otwiera okno płatności znane z większości
sklepów internetowych. W tym oknie dokonuje on
bezpiecznej i szybkiej płatności kartą za pośrednictwem Saferpay Secure PayGate.
Większe bezpieczeństwo – wyższa marża
Saferpay Secure PayGate zapewnia identyczną
ochronę na wypadek prób oszustwa przy użyciu kradzionych lub podrobionych danych kart kredytowych,
jak w przypadku bezpiecznych płatności e-commerce.
Dlatego możemy zaoferować Państwu wyższą marżę

w porównaniu z tradycyjnymi zamówieniami typu
Mail-/Phone-Order.
Własny sklep internetowy nie jest potrzebny
Pakiet przeznaczony jest zwłaszcza dla firm, które chcą
przyjmować zamówienia przez telefon, faksem lub
listownie bez konieczności prowadzenia własnego
sklepu internetowego. W Saferpay Secure PayGate
nie ma znaczenia, czy sprzedaje się produkty standardowe, czy też przygotowuje indywidualne oferty,
prowadzi biuro podróży lub hotel, organizuje imprezy
i kongresy, sprzedaje ubezpieczenia, czy też abonamenty czasopism.
Łatwe zarządzanie ofertami
Saferpay Secure PayGate udostępnia nie tylko doskonałą platformę do realizacji płatności. Program pozwala
również na łatwe i wygodne zarządzanie ofertami,
tworzenie ofert standardowych i przygotowywanie
ofert indywidualnych. Przygotowane oferty wystarczy
wysłać do klientów w wiadomości e-mail bezpośrednio z Backoffice lub z własnego klienta maila, dołączając informacje uzupełniające, np. ulotki, broszury lub
oferty szczegółowe w formie elektronicznej.

¹ Powyższe dotyczy wyłącznie Szwajcarii.

Wymagania dla Państwa
– łącze internetowe i adres e-mail
– umowa Secure E-Commerce z SIX Payment Services
– umowa Saferpay Secure PayGate
Wymagania dla klientów
– łącze internetowe
– adres e-mail

Przykładowa oferta w branży hotelarskiej.

W dzienniku Backoffice można zarządzać ofertami i w każdej chwili
sprawdzić status rezerwacji.

Wszystkie zalety w skrócie
– wyższe marże niż w przypadku płatności
Mail-/Phone-Order
– możliwość stosowania rozwiązania niezależnie od
stref czasowych, korzystna opcja dla firm
prowadzących działalność w skali międzynarodowej
– bez inwestycji we własny sklep internetowy
– łatwe zarządzanie ofertami i uproszczona
administracja (np. wysyłka ofert promocyjnych do
istniejących klientów)
– wysoki poziom bezpieczeństwa, podobnie jak
w przypadku płatności Secure E-Commerce
– większe zaufanie posiadaczy kart dzięki
podwyższonemu bezpieczeństwu
– większe bezpieczeństwo danych w myśl standardu
PCI DSS
– akceptacja wszystkich powszechnie stosowanych
środków płatniczych, takich jak karty debetowe
i kredytowe, a także karta PostFinance, PayPal itd.
– atrakcyjne świadczenia dodatkowe, takie jak
Dynamic Currency Conversion (automatyczne
przeliczanie walut)
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Czy potrzebują Państwo więcej informacji na temat
Saferpay Secure PayGate? Chętnie doradzimy.

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: www.six-payment-services.com/kontakt
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