
VERIFONE TARJOAA VERKKOKAUPPIAILLE MONIPUOLISEN PALVELUN 
MAKSUJEN VASTAANOTTAMISEEN JA KÄSITTELEMISEEN

BlueCommerce-palvelu on turvallinen ja helppokäyttöinen. Siinä on markkinoiden 
laajin maksutapavalikoima, yhteensä yli 50 eri – myös monikansalliset markkinat kat-
tavaa – maksutapaa. BlueCommerce tuo aidosti lisää myyntiä kauppiaille uusien 
ja palaavien asiakkaiden myötä. Kerran vahvasti tunnistettu asiakas voi jatkossa 
maksaa ostoksensa vaivattomasti, turvallisesti ja nopeasti kaikissa niissä verkkokau-
poissa, joissa Verifonen maksulomake on käytössä. 

Kauppias seuraa maksutapahtumia raportointipalvelussa. Erityisesti hyötyvät ne 
kauppiaat, joilla on sekä kivijalkamyymälä että verkkokauppa. Samalla raportointityö-
kalulla voidaan kätevästi seurata molempien maksutapahtumia.

Maksulomake on mobiilioptimoitu ja palvelu soveltuu erinomaisesti mobiilisovelluk-
siin. Se mahdollistaa maksutapahtumien tekemisen missä tahansa. 

Kauppias tekee kanssamme yhden sopimuksen ja me huolehdimme siitä, että hän 
saa käyttöönsä kaikki haluamansa maksutavat. Toki kauppias voi halutessaan myös 
toimia omilla sopimuksillaan.  
 
Lyhyen tilitysajan sekä selkeän tilitysmallin ansiosta kauppias saa rahat nopeasti 
tililleen ja vastaanotetut tilityserät on helppo kohdistaa suoraan myynteihin. Tämä 
helpottaa myynnin seuraamista sekä kirjanpitoa.

BLUECOMMERCE PALVELUPAKETIT JA HINNASTO

BlueCommerce  
ON VERKKOKAUPPIAAN  
MAKSURATKAISU KOTIMAASSA  
JA KANSAINVÄLISESTI



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
Maksumodulit
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
Ulkomaiset maksukortit (ETA-alueen ulkopuoliset)
Maksulinkki

BLUECOMMERCE PALVELUPAKETIT                          BASIC                         PREMIUM             PREMIUM PLUS

Pankkinapit
Tuki kaikille pohjoismaisille pankkinapeille
Maksukortit
Kotimaiset maksukortit (Visa/MC)
Ulkomaiset maksukortit (ETA-alue) 
American Express ja Diners Club
Mobiilimaksutavat 
mm. ApplePay, Siirto, MobilePay, Master-
pass
Lasku ja osamaksu
Collector 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-serti-
fioituun ympäristöön

Maksumoduulit
Valmiit liittymät suosituimpiin verkkokauppa-
alustoihin 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 kortti-
maksujen vastaanottaja

Palvelun pikakäyttöönotto
BlueCommerce palvelun käyttöönotto jopa 
saman päivän aikana
Bruttotilitys
Mahdollisuus maksutapahtumien tilittämi-
seen kokonaisuudessaan, palvelupalkkiot 
laskutetaan jälkikäteen
Yhden klikkauksen maksu
Tallennetulla maksukortilla maksu yhdellä 
napin painalluksella
Kanta-asiakasohjelma
Mahdollisuus ottaa ulkopuolisia kanta-asia-
kasohjelmia 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 asiakkaalle lähetettävä linkki 
mahdollistaa turvallisen kaupankäynnin ilman 
verkkokauppaa tai maksupäätettä.

BLUECOMMERCE KÄSITTEET 



Sopimusaika          –       –       –
Avausmaksu         0 €       55 €        0 €
Kuukausimaksu         0 €       55 €         95 €
Tapahtumamaksu        0,35 €      0,35 €      0,35 €
   • Pankkimaksut        2,5 %       0 %       0 %
   • PayPal**         **       **        **
   • AfterPay**         **       **        **
   • Mash**         **       **        **
   • Mobiilimaksut**        **       **        **
Visa ja Mastercard        2,5 %       2 %       2 %
American Express ja Diners Club **      **       **       **
Collector Lasku ja Osamaksu       2,5 %       2 %       2 %
SveaWebPay lasku ja yrityslasku **      **       **       **
SveaWebPay Osamaksu **       0 €       0 €       0 €
* SMS-autentikointi (€ / viesti)       0,12 €      0,12 €      0,12 €
Bruttotilityslisä / lasku         10 €        10 €        10 €  
** Kauppiaan omilla suorilla sopimuksilla

BLUECOMMERCE HINNASTO                                     BASIC                         PREMIUM             PREMIUM PLUS

LAAJENNETTU ASIAKASPALVELU  
(PREMIUM JA PREMIUM PLUS –PAKETIT)

Laajennetun asiakaspalvelun aukioloajat:

• Ma-Pe 8.00 – 21.00
• La 9.00 – 18.00

• Su 12.00 – 18.00

VERIFONE FINLAND OY 
Vantaankoskentie 14 C, 01670 Vantaa

Puh. 09 477 433 40
myynti@verifone.fi, www.bluecommerce.fi, www.verifone.fi

01_2018. O
ikeudet m

uutoksiin pidätetään.

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

MAKSU- 
PÄÄTTEET  ALK. 

19,90€ 
/KK


