Platební brána od KB SmartPay

Vaše brána do světa

online plateb
Vyzkoušejte platební bránu pro internetové a mobilní platby kartou
Platební brána od KB SmartPay přináší ideální řešení pro váš e-shop nebo online sekci vašeho obchodu.
Díky ní rychleji získáte peníze za prodané zboží, zvýšíte komfort svým zákazníkům, i své tržby.

Proč si pořídit platební bránu?
Komfort pro vás i zákazníky
Stále více zákazníků upřednostňuje platbu kartou,
protože je rychlejší a bezpečnější než jiné formy placení

Zvýšíte si své tržby
Čím více způsobů platby zákazníkům nabídnete,
tím větší máte pravděpodobnost, že u vás nakoupí

Rychleji získané peníze za prodané zboží
Peníze odesíláme na účet obchodníka každý den

Garance platby
Zákazník platí již v momentě nákupu online. Nemusíte tak řešit,
zda si zákazník zásilku skutečně vyzvedne a zaplatí na dobírku, nebo jestli vám zaplatí fakturu.

Menší množství vrácených objednávek
Počet vrácených objednávek při platbě kartou je výrazně nižší než u dobírky. To vám ušetří spoustu času i nákladů.

Vyšší bezpečnost
Ověření pomocí 3D Secure vás chrání jako majitele obchodu. Za takto ověřené transakce ručí vždy vydavatelská banka
dané karty.

Proč zvolit Platební bránu od KB SmartPay
Bezpečnost na prvním místě

Podpora nejrozšířenějších karetních značek

Platební brána odpovídá celosvětovým standardům
(např. 3D Secure) a splňuje nejpřísnější bezpečnostní
požadavky MasterCard SecureCode, Verified by VISA
a SafeKey.

Platební brána umožňuje platby tuzemskými
i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA,
Diners Club a American Express, stejně jako digitální
peněženkou MasterPass.

+420 228 883 243
obchod@kbsmartpay.cz
www.kbsmartpay.cz

Optimalizace uživatelského rozhraní
Intuitivní webové rozhraní zjednodušuje platbu, a tím
zvyšuje podíl dokončených objednávek. Automaticky
se přizpůsobí obrazovce mobilního telefonu, stolního
počítače, stejně jako jazyku prohlížeče.

Automatizace prodejního procesu
Platební bránu lze pomocí WebServices plně integrovat
s e-shopem, a umožnit tak kompletní administraci
objednávek z vašeho interního systému.

Rychlé platby s funkcí Fastpay
Platební brána si dokáže zapamatovat číslo karty
a nabídnout ji k použití i při příštím nákupu.
U dalších plateb tak stačí jen vyplnit třímístný
bezpečnostní CVC kód, potvrdit, a nákup je hotový.

Opakované platby

pravidelnému „online inkasu“, které usnadňuje např.
placení předplatného.

Platba faktury pomocí platební brány
(tzv. push platby)
I když nemáte e-shop, můžete pomocí platební brány
vytvořit platební odkaz, který pošlete zákazníkovi
v SMS či e-mailu. Zákazník pak jednoduše klikne na odkaz,
který ho přesměruje na bránu, kde zaplatí kartou.

Banku kvůli nám měnit nemusíte
Nezáleží na tom, kterou banku používáte. Peníze zasíláme
do jakékoliv banky.

Individuální nacenění
Platební brána může být výhodná pro každého. Nabídku
rádi připravíme na míru vašemu podnikání.

Potřebujete automaticky strhávat částky z platebních
karet svých zákazníků? Automatizujte platby díky

Parametry a funkce Platební brány od KB SmartPay
Podporované typy karet

•
•
•
•

Visa, Visa Electron, V Pay
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
Diners Club
Amex

ü
ü
ü
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Doplňkové služby
a další platební metody

•
•
•
•
•
•

Jazykové mutace brány
Multicurrency
MasterPass
Opakované platby
Fastpay
Push Platby
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Bezpečnost

• Podpora 3D Secure
• Fraud detection system
• Potvrzení o platbě na e-mail

ü
ü
ü

Vyzkoušejte i další naše produkty
Platební terminály
	Pultový, přenosný i plně mobilní terminál
dle vaší potřeby
Možnost balíčku i individuálního nacenění
Snadná instalace
Bez nutnosti měnit banku

Balíčky Start, mStart
	Kompletní řešení pro platbu kartou už od 580 Kč
bez DPH měsíčně
Z transakcí strháváme 0 %
Flexibilní řešení s možností přecházet mezi balíčky

Lokální přístup, globální možnosti
KB SmartPay je název spolupráce mezi Komerční bankou a společností Worldline, která je evropským lídrem na poli platebních transakcí. Máme za sebou
40 let zkušeností v oblasti platebních metod a silné mezinárodní zázemí. Soustavně investujeme do technologického vývoje a za naše výsledky mluví nespočet
spokojených zákazníků v ČR i zahraničí. Našim tuzemským klientům jsou ve všech regionech k dispozici obchodní i technické týmy a služby poskytujeme
na vlastních terminálech vysoké kvality.

