
Saferpay
Het veiligste 

 betaalsysteem voor 
uw online shop

Digital Payments 
for a Trusted World



FLEXIBEL

Via Saferpay kunt u uw klanten op elk 
moment nieuwe betaalmethodes 

 aanbieden, bestaande verwijderen of 
van creditcardmaatschappij wisselen.

EENVOUDIG

Integreer Saferpay in een handomdraai 
in uw e-shop-applicatie en voer zo 
een “outsourcing” uit van de gehele 
payment gateway infrastructuur, 
het onderhoud en het beheer.

VEILIG

Saferpay ondersteunt alle gangbare 
veiligheidsnormen en biedt u als 

 webshophouder de passende methode 
om de betalingen in uw shop zo veilig 

mogelijk te verwerken.

Online betaalsysteem Saferpay
Met Saferpay bieden wij handelaars een uitgebreid online betaalsysteem voor eenvoudige en 

 veilige betalingen via internet. 

Met een enkele interface kunt u alle gangbare nationale en internationale betaalprocedures verwerken. 
Deze e-commerce-oplossing kan met een paar kliks snel en flexibel in de meeste shopsystemen worden geïntegreerd. 

Bied uw klanten de juiste mix aan betaalmogelijkheden en  verhoog uw omzet en conversie met minder  
afgebroken transacties op uw betaalsite.



Uw voordelen

MAIL-ORDER

MAIL-ORDER

VOOR WEBSHOPHOUDERS

• Wereldwijd online autorisatie van betalingen
• Acceptatie van alle gangbare betaalmiddelen
• Eenvoudige integratie inclusief Integration 
Support

• Laat uw buitenlandse klanten betalen in hun 
eigen valuta

• Automatische valuta-omrekening met  
Dynamic Currency Conversion

• Tokenisatie-oplossing
• Geen kosten bij niet-geslaagde transacties
• Gratis testomgeving

VOOR KAARTHOUDERS

• Hoogste veiligheid bij betalingen
• Beste gegevensbescherming
• Snelle, comfortabele afhandeling van 
de betaling

• Ruime keuze aan betaalmiddelen

SAFERPAY

SAFERPAY BETAALMIDDEL

BETAALMIDDEL

WEBSHOP SAFERPAY BETAALMIDDEL

SAFERPAY BETAALMIDDEL

WEBSHOP

MOBIEL
LIB VOOR WaWi- EN 
ERP-SYSTEMEN

CALL CENTER

Saferpay Secure PayGate
Voor eenvoudige verwerking van betalingen zonder 
 webshop of fysieke terminal, met betaallinks.

Saferpay Business
Voor een veilige betaling met veeleisende zakelijke 

 applicaties rondom uw online shop.

Onze producten

Professionele e-commerce-oplossingen voor professionals en starters. Profiteer van een optimale  
betalingsafwikkeling in uw online shop. Flexibel, eenvoudig en veilig.

Saferpay Mail-/Phone-Order
Voor een veilige betaling van telefonische en schriftelijke 

 bestellingen.

Saferpay E-Commerce
Voor een veilige betaling van bestellingen op het internet,  

direct in uw online shop.

PHONE-ORDER

PHONE-ORDER

3-D SECURE

https://test.saferpay.com/BO/SignUp?lang=nl


Saferpay uitbreidingen

Responsive Design 
Tablets, PC’s of smartphones – de afbeelding 
van de Saferpay Payment Page wordt 
 dankzij Responsive Design aangepast naar 
de benodigde schermafmetingen.

Saferpay Backoffice
De administratie-interface voor het beheren 
van de Saferpay-accounts en betalings-
transacties.

Saferpay Fields
Met de naadloze en eenvoudige integratie 
van formuliervelden kunt u eigen betalings-
formulieren of check-outs creëren en daar-
door het aantal afgebroken aankopen verla-
gen en een hoger conversiepercentage 
bereiken.

Payment API en Management API
De moderne interface voor betalingen op 
de achtergrond voor shop-, ERP- of voor-
raadbeheersystemen.

Saferpay Batch Processing
De module voor het verwerken van credit-
card betalingen en automatische over-
boekingen via het indienen van bestanden 
(batch-verwerking).

Saferpay Secure Card Data 
De uitbreidingsmodule voor een veilig, 
PCI-conform gebruik en opslag van credit-
cardgegevens.

Saferpay Risk Management 
Het aanvullende pakket met uitgebreidere 
diensten voor fraudepreventie.

Dynamic Currency Conversion (DCC)
Bij de automatische valutaomrekening DCC 
kunt u buitenlandse klanten de keuze bieden 
te betalen in de valuta van de kaart of in 
de valuta van het betreffende land. Hierbij 
profiteert u van extra inkomsten.

Saferpay Plugins
Beschikbare plugins voor alle standaard 
shopsystemen (bijv. PrestaShop, 
SAP  Commerce Cloud of ePages).

U kunt Saferpay uitbreiden met de volgende aanvullende diensten:



INTERNATIONAL

ZWITSERLAND

OOSTENRIJK

Maximale veiligheid

Veel betaalmiddelen

Bied uw klanten de hoogst mogelijke veiligheid. Tevens bieden wij u bescherming tegen het uitvallen van betalingen, 
want het gaat ook om uw succes en de omzet van uw onderneming.

Met Saferpay biedt u uw klanten alle gangbare betaalmethodes aan in uw online shop.  
Credit- en debitcards, klantenkaarten of online overboekingen.

PCI DSS
Via Saferpay kunt u alle creditcardgegevens veilig verwerken 
volgens PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 
 Standard). PCI is de wereldwijde veiligheidsnorm van de 

internationale creditcardmaatschappijen. 

Risk Management & Fraud Prevention
Maak gebruik van het Saferpay Risk Management als 
 uitbreiding op de Saferpay betaaloplossingen en van 

Fraud Prevention voor de op AI gebaseerde risicobeoordeling 
van transacties.

Kaartverificatiecode CVV2/CVC2
De card verification value van Visa (CVV2) en de card 
 verification code van Mastercard (CVC2) zijn versleutelde 
controlenummers. Met de kaartverificatiecode kan misbruik 
van creditcards bij online aankopen tegengegaan worden. 
Het biedt een bewijs voor de webshopondernemer dat de 

kaart bij de klant in bezit is.

3-D Secure
Saferpay ondersteunt de 3-D Secure-technologie van de 
creditcardmaatschappijen Visa, Mastercard, Diners Club 
 International en American Express voor een veilige betaling 
met creditcards online. Bij Visa is dit bekend als “Visa 

Secure”, bij Mastercard als “Mastercard Identity Check”, bij 
American Express als “SafeKey” en bij Diners Club 

 International als “ProtectBuy”.

3-D Secure 2 en PSD2
Saferpay ondersteunt sinds 2019 de verplichte verwerking 
van transacties volgens de nieuwe veiligheidsstandaard 
3-D Secure 2. Deze maakt een sterke klantauthenticatie bij 
betalingen via internet mogelijk. Zo voldoet u aan de nieuwe 
eisen van de herziene Europese richtlijn voor betaaldiensten 

PSD2 (Payment Services Directive).

DUITSLAND

NEDERLAND POLENLUXEMBURG/BELGIË



Worldline [Euronext: WLN] is een wereldleider 
in de  betaalindustrie en de technologiepartner bij 
uitstek voor winkeliers, banken en acquirers. 
Met 20 000 medewerkers in meer dan 50 landen 
biedt Worldline haar klanten duurzame, betrouw-
bare en innovatieve oplossingen die hun groei 
bevorderen. De door Worldline aangeboden dien-
sten omvatten instore en online commerciële 
acquiring, uiterst veilige verwerking van betaal-
transacties en talrijke digitale services. In 2021 
genereerde Worldline een proforma-omzet van 
bijna 4 miljard euro.

worldline.com/merchant-services

Over Worldline
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U vindt uw lokale contactpersoon op: worldline.com/merchant-services/contacts

http://worldline.com/merchant-services
http://worldline.com/merchant-services/contacts

