MONEYGIFT
Zarządzanie kartami
podarunkowymi z własną marką
Karty podarunkowe (Gift Card) to instrument
cieszący się coraz większą popularnością wśród
konsumentów, a także narzędzie do budowania
sieci lojalnościowej marki z branży handlowej.
AMoneyGIFT umożliwia aktywowanie i korzystanie
z kart podarunkowych będących narzędziem
płatniczym, obsługiwanym przez terminal POS,
bezpośrednio lub pośrednio, przez komponent
Argentea zintegrowany z kasą.
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WŁAŚCIWOŚCI AMoneyGIFT:
Prywatny obieg Argentea
Zintegrowany z krajowymi operatorami Euronet i
Epipoli
Połączenia opłacane przez Argentea
Strona internetowa obsługująca funkcje wyświetlania
i raportowania

NA SYSTEM AMoneyGIFT
SKŁADA SIĘ:
Scentralizowany serwer AMoneyVAS znajdujący się w
Datacenter Argentea w Trydencie
Scentralizowany backup serwer AMoneyVAS
znajdujący się w Datacenter Argentea w Mediolanie
Moduł softwarowy (Windows lub Linux) instalowany
na kasie fiskalnej, umożliwiający wymianę danych
między kasą a serwerem AMoneyVAS w celu
zarządzania usługami wartości dodanej

CERTYFIKATY

UNI EN ISO 9001:2009 (spółka DNV)
Coban 405010 Microcircuito - Protokół CB2

JAK DZIAŁA AMoneyGIFT
Z AMoney GIFT można
korzystać na dwa sposoby:
wykorzystując kartę
podarunkową tylko z
kodem kreskowym
Skaner przy kasie lub zewnętrzny czytnik kodów
kreskowych, podłączony do terminala POS
odczytuje kod kreskowy, bez używania paska
magnetycznego.
W takim przypadku Argentea instaluje pliki, niezbędne
do tego, by oprogramowanie w kasie mogło użyć
karty podarunkowej jako produktu i aby kasa mogła w
pełni obsługiwać funkcje kart, wykonując następujące
operacje:
Aktywowanie karty podarunkowej
Płatność kartą podarunkową z wpisaniem kodu kasjera
Informacje o kredycie pozostającym do dyspozycji na karcie
podarunkowej
Doładowanie karty podarunkowej
Wykaz operacji na karcie podarunkowej wg kodu kasjera
Doładowanie karty podarunkowej
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posługując się paskiem
magnetycznym na
karcie podarunkowej
i używając czytnika paska magnetycznego
w terminalu POS, który odczytuje kartę
podarunkową bez konieczności podłączania
innych, zewnętrznych urządzeń.
Dla osób korzystających z tej opcji Argentea
dostarcza aplikację, którą należy zainstalować na
terminalu POS, ona bowiem będzie obsługiwała
odczyt numeru karty podarunkowej za pomocą
czytnika paska magnetycznego zintegrowanego z
terminalem POS. Odczyt danych niezbędnych do
aktywowania karty podarunkowej i wykorzystania
jej do płatności, a także do zweryfikowania środków
do dyspozycji na karcie może odbywać się szybciej,
dzięki odczytowi numeru karty, zakodowanego w
pasku magnetycznym.
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