
Payment As A Service

Værktøjet som giver 
dig bedre kontrol over 
din virksomhed
TCS
Denne softwarebaserede løsning fra Verifone giver dig 
muligheden for at have fuldstændig styr på din virksomheds 
betalinger. Et praktisk værktøj, hvis du ønsker at se status for 
betalinger, registrere butikkens købsmønstre, afstemme dagens 
omsætning eller se hvordan personalet håndterer betalinger, når 
du er borte.

I tillæg til vores betalingsterminaler og betalingsløsninger tilbyder 
vi også flere forskellige services, der kan hjælpe dig med at 
forbedre din forretning. TCS er vores rapporteringssystem, 
som er en online webløsning, hvor du nemt og enkelt kan se 
alle de korttransaktioner, der er foretaget på dine tilmeldte 
betalingsterminaler.
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Med TCS kan du trække rapporter for hele 
koncernen med flere tilsluttede kæder; 
hele virksomheden og den enkelte kæde; 
for en enkelt butik med flere terminaler 
- og endelig helt ned til den enkelte 
terminal. Dette er derfor løsningen for 
både den store koncern og den mindre 
butik.

Tag kontrollen over dine 
transaktioner

• Oversigt over betalinger til dato

• Totaler fordelt på korttyper

• Visning af bekræftede transaktioner

• Visning af opkrævede gebyrer og 
drikkepenge

Rapporterne giver dig muligheden for at 
have kontrol over dine transaktionsdata 
og betalinger og på denne måde hurtigt 
opdage eventuel svindel, fejl og hvor der 
er mest pres på betalingerne. Du kan 
desuden tydeligt se forskellen mellem 
de forskellige typer betalingskort - kan 
det betale sig for din virksomhed at 
modtage udenlandske kort? Og endelig 
kan du både spare transaktionslisterne og 
afstemningsbonnerne, da det er muligt at 
downloade hele månedens omsætning.

Gennemtestet og helt sikkert
Systemet er fuldstændigt gennemtestet 
og sikkert. Det er et værktøj der kan 
aflaste bogholderiet / økonomiafdelingens 
ressourcer. TCS indgår allerede i vores 
All in One service i pakkerne Premium 
og Premium plus. Bemærk, at der er 
et minimumskrav til terminalen og til 
softwareversionen. 

For mere information kontakt Verifones 
salgsafdeling på tlf. 44 50 16 52. 

TCS til alle butikker...


