
Kompleksowa obsługa płatności
przez jednego, doświadczonego partnera

Verifone Payment
as a Service



Verifone – do usług
Verifone pozwala Ci zająć się tym, co robisz najlepiej, a sam zajmie się resztą. Nasza oferta Verifone PaaS 

(Payment as a Service – płatności jako usługa) to nowatorska na polskim rynku propozycja skierowana 

do agentów rozliczeniowych i podmiotów działających jako ISO. Obejmuje kompleksowy zestaw rozwiązań 

i usług, dostępny w modelu white label, zapewniający m.in. oparty na subskrypcji dostęp do najnowocześniejszych 

terminali Verifone, uproszczenie wewnętrznych procesów i zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Verifone PaaS to elastyczne, zintegrowane rozwiązanie płatnicze, oferujące kompleksową obsługę 

płatności: od dostępu do terminali najnowszej generacji po monitorowanie i pełne zarządzanie siecią 

zainstalowanych urządzeń. 

W ramach Verifone PaaS dostępnych jest kilka pakietów serwisowych, dostosowanych do potrzeb różnych 

segmentów rynku i profilu akceptantów. Dzięki temu Partnerzy Verifone mogą wybrać wariant jak najlepiej 

dostosowany do potrzeb swoich klientów.

Pełna wszechstronność



Siłą napędową każdego udanego biznesu 

detalicznego jest bezpieczna i wydajna obsługa 

płatności. Korzystając z Verifone PaaS, partnerzy 

Verifone – agenci rozliczeniowi i ISO, mogą 

zaoferować swoim klientom sprawne 

i bezproblemowe przetwarzanie transakcji dzięki 

usługom Verifone Gateway.

Możliwość precyzyjnego planowania 
i identyfikacji kosztów

Obniżenie kosztów operacyjnych wskutek 
braku nakładów na rozwój oprogramowania

Oszczędności poprzez minimalizację kosztów 
administracyjnych oraz eliminację kosztów 
logistycznych i nakładów kapitałowych 
związanych z zakupem, obsługą, utrzymaniem 
i zarządzaniem siecią terminali

Poprawę efektywności finansowej w efekcie 
wyeliminowania zapasu serwisowego 
i urządzeń będących w naprawie

Outsourcing obsługi pełnego cyklu życia 
urządzeń (zamówienia, dostawy, 
magazynowanie, zapas serwisowy, 
odświeżanie, naprawy, instalacje, serwis 
w terenie, deinstalacje)

Krótszy „time-to-market” dla nowych 
urządzeń Verifone oraz dla wdrożeń 
dodatkowych usług i produktów oferowanych 
przez innych dostawców

Możliwość wykorzystania rozwiązań z rynków 
innych niż polski

Brak konieczności licencjonowania aplikacji 
płatniczej oraz aplikacji usług dodanych

Wsparcie help-desk dla akceptantów 
w trybie 24/7/365

Verifone Gateway

Usługa Verifone PaaS zapewnia Partnerom 

wszechstronne korzyści:

Same zalety

Verifone zapewnia szyfrowanie end-to-end 

i tokenizację, dostarczając tym samym najwyższy 

poziom bezpieczeństwa płatności. Korzystając 

z Verifone PaaS, nasi Partnerzy nie muszą już 

zajmować się procedurami ani kosztami związanymi 

ze spełnianiem aktualnych i przyszłych wymagań PCI 

oraz organizacji płatniczych - zarówno w kwestii 

urządzeń, jak i oprogramowania.

Pełne bezpieczeństwo

Verifone PaaS to także możliwość bezinwestycyjnego 

rozwoju sieci terminalowej i szybki dostęp 

do urządzeń najnowszej generacji: Verifone Engage. 

Engage to nowa rodzina wszechstronnych, 

interaktywnych terminali, umożliwiających dużo więcej 

niż tylko przyjmowanie płatności. Rozwiązania Engage 

pozwalają wchodzić w interakcje z konsumentami 

i oferować im spersonalizowane treści, programy 

lojalnościowe, rabaty czy opcję płacenia punktami. 

Działają w oparciu o najnowszy system operacyjny 

Linux, mają otwartą architekturę i nowoczesną 

strukturę aplikacji.

Wszystkie rozwiązania Verifone Engage zostały 

wyposażone w mocne procesory umożliwiające 

szybsze przetwarzanie danych oraz zaawansowane 

wykorzystanie multimediów. Oferują udoskonalone 

parametry bezpieczeństwa, szyfrowanie end-to-end

i tokenizację. Pozwalają akceptować wszelkie formy 

płatności elektronicznych, a wzmocniona 

i unowocześniona konstrukcja zapewniają trwałość 

i wygodę użytkowania. Rozwiązania Verifone Engage 

z dotykowymi ekranami przypominają w obsłudze 

smartfony, dzięki czemu zyskują uznanie 

użytkowników.

W ramach Verifone PaaS w Polsce dostępne są 

rozwiązania stacjonarne, przenośne, mPOSy 

i PIN pady.

Dostęp do najnowocześniejszych 
terminali
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DLACZEGO USŁUGI PAAS 
OD VERIFONE?

DOŁĄCZ DO FIRM, KTÓRE 
JUŻ KORZYSTAJĄ Z ZALET VERIFONE PAAS 

Jeden doświadczony 
partner wspierający pełny 
proces obsługi płatności.

20
rynków korzysta 
z Verifone PaaS

700k
terminali w ramach 

sieci PaaS

7,6 mld
transakcji obsługiwanych 

rocznie

info-ce@verifone.com   /    www.verifone.pl


