BLUECOMMERCE PALVELUPAKETIT

BlueCommerce
ON MAKSURATKAISU
VERKKOKAUPPIAALLE
KOTIMAASSA JA
KANSAINVÄLISESTI

VERIFONE TARJOAA VERKKOKAUPPIAILLE MONIPUOLISEN PALVELUN
MAKSUJEN VASTAANOTTAMISEEN JA KÄSITTELEMISEEN
Turvallisessa ja helppokäyttöisessä BlueCommerce-palvelussa on markkinoiden laajin
maksutapavalikoima. Yhteensä yli 50, myös monikansalliset markkinat kattavaa maksutapaa.
BlueCommerce tuo kauppiaalle aidosti lisää myyntiä uusien ja palaavien asiakkaiden myötä.
Kerran vahvasti tunnistettu asiakas maksaa jatkossa ostoksensa vaivattomasti, turvallisesti ja
nopeasti kaikissa Verifonen maksulomaketta käyttävissä verkkokaupoissa.
Kauppias seuraa maksutapahtumia raportointipalvelussa. Erityisesti hyötyvät ne kauppiaat,
joilla on sekä kivijalkamyymälä että verkkokauppa. Samalla raportointityökalulla voidaan kätevästi seurata molempien maksutapahtumia.
Mobiilioptimoitu maksulomake mahdollistaa maksutapahtumien tekemisen mobiilisovelluksella
missä tahansa.
Kauppias saa yhdellä sopimuksella käyttöönsä kaikki haluamansa maksutavat. Toki hän voi
halutessaan toimia myös omilla sopimuksillaan.
Lyhyen tilitysajan ja selkeän tilitysmallin ansiosta kauppias saa rahat nopeasti tililleen ja
vastaanotetut tilityserät on helppo kohdistaa suoraan myynteihin. Tämä helpottaa myynnin
seuraamista sekä kirjanpitoa.

BLUECOMMERCE.FI
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         BASIC     

PREMIUM

       PREMIUM PLUS

Pankkinapit
Kotimaiset maksukortit (Visa/MC)
Ulkomaiset maksukortit (ETA-alue)
American Express ja Diners Club
Mobiilimaksutavat
PayPal
Lasku ja osamaksu
Palautustenhallinta
Asiakaspalvelu
3D Secure
Optimoitu mobiililaitteille
Palaavan asiakkaan tunnistaminen
Maksumoduulit
SMS-autentikointi* (kts. hinnasto)
Toistuvaismaksut
Monikanavainen raportointi (verkkokauppa
ja maksupäätteet)
Integraatiotuki
Monivaluutta
Laajennettu asiakaspalvelu
Omat korttimaksujen vastaanottosopimukset
Palvelun pikakäyttöönotto
Bruttotilitys
Yhden klikkauksen maksu
Kanta-asiakasohjelma
Maksulomakkeen brändäys kauppiaan logolla
In-app ja mobiili-SDK (3D-Secure)
Ulkomaiset maksukortit (ETA-alueen ulkopuoliset)
Maksulinkki

BLUECOMMERCE KÄSITTEET
Pankkinapit
Tuki kaikille pohjoismaisille pankkinapeille
Maksukortit
Kotimaiset maksukortit (Visa/MC)
Ulkomaiset maksukortit (ETA-alue)
American Express ja Diners Club
Mobiilimaksutavat
mm. ApplePay, Siirto ja MobilePay
Lasku ja osamaksu
AfterPay ja Svea WebPay
Palautustenhallinta
Palatustenhallinta raportointipalvelun kautta
(myös Verifonen maksupäätteiden kautta
kulkevat tapahtumat)
3D Secure ja
American Express Safe Key
siirtävät riskin pois kauppiaalta. Verifone on
ainoa kotimainen toimija, jolla on American
Express Safe Key –sertifiointi.
Optimoitu mobiililaitteille
Maksulomake skaalautuu tabletteihin sekä
älypuhelimiin
Palaavan asiakkaan tunnistaminen
Korttinumeron tallennus Verifonen PCI-sertifioituun ympäristöön
Maksumoduulit
Valmiit liittymät suosituimpiin verkkokauppaalustoihin ja valmiit maksumoduulit

SMS-autentikointi
Riskienhallintatyökalu, joka mahdollistaa
turvallisen korttimaksun kertakäyttöisen
SMS-salasanan avulla. (kts. hinnasto)
Toistuvaismaksut
Jatkuvan maksamisen toiminnallisuus esim.
lehtitilauksien veloittamiseen kuukausittain
Monikanavainen raportointi
(Kaikki maksukanavat)
Kaikkien maksutapahtumien raportointi
yhden raportointipalvelun kautta
Integraatiotuki
Laajennettu tuki, mikäli kauppias tarvitsee
apua integraation tekemisessä
Monivaluutta
Maksutapahtumien vastaanottaminen eri
valuutoilla
Laajennettu asiakaspalvelu
Pidennetyt asiakaspalvelun aukioloajat
Omat korttimaksujen
vastaanottosopimukset
Kauppiaalla mahdollisuus kilpailuttaa korttimaksujen vastaanottaja
Palvelun pikakäyttöönotto
BlueCommerce palvelun käyttöönotto jopa
saman päivän aikana
Bruttotilitys
Mahdollisuus maksutapahtumien tilittämiseen kokonaisuudessaan, palvelupalkkiot
laskutetaan jälkikäteen

Yhden klikkauksen maksu
Tallennetulla maksukortilla maksu yhdellä
napin painalluksella
Kanta-asiakasohjelma
Mahdollisuus ottaa ulkopuolisia kanta-asiakasohjelmia käyttöön
Oman logon brändäys
Maksulomake yrityksen omalla logolla
In-app
Mahdollisuus ottaa maksutapahtumia
vastaan myös applikaatiossa
Ulkomaiset maksukortit
(ETA-alueen ulkopuoliset)
Globaaliin kauppaan sopiva ratkaisu.
Maksulinkki
Sähköpostitse tai tekstiviestinä asiakkaalle
lähetettävä linkki mahdollistaa turvallisen
kaupankäynnin ilman verkkokauppaa tai
maksupäätettä.

KAUPPAPAIKAN TARJOAJA
– KYSY MEILTÄ MYÖS
MONIKAUPPIASMALLISTA!

VERIFONE TARJOAA
TOIMIVIMMAT SÄHKÖISEN
MAKSAMISEN RATKAISUT
Yli 10 miljardia maksutapahtumaa vuodessa tekee Verifone-konsernista maailman johtavan
turvallisten maksuratkaisujen toimittajan.
Verifone on asentanut yli 20 000 sähköisen kaupankäynnin ratkaisua ja toimittanut yli 30
miljoonaa maksupäätettä ympäri maailmaa.
Verifone on johtava verkkomaksamisen ja niihin liittyvien oheislaitteiden ja palveluiden sekä
maksupäätteiden toimittaja. Yhtiö tarjoaa sähköisen maksamisen ratkaisuja erilaisiin ympäristöihin, pienistä lähikaupoista aina suuriin kansainvälisiin ketjuyrityksiin.

VERIFONELTA MYÖS SOPIVIN MAKSUPÄÄTE JA AINA EDULLINEN
KORTTISOPIMUS. SOITA MYYNTIIMME 09 477 433 40.

MAKSUPÄÄTTEET ALK.

15,00 €
/KK

Toimitusten nouto, palautukset, huolto ja tekninen tuki
Vantaankoskentie 14, 01670 Vantaa. Puh. 09 477 433 0

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 02_2021

VERIFONE FINLAND OY
Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki, 6 krs.
Puh. 09 477 433 40
myynti@verifone.fi, www.bluecommerce.fi, www.verifone.fi

