MONEYPAY
System transakcyjny
skierowany do detalistów
AMoneyPAY to rozwiązanie Argentea dedykowane
Detalistom, dla których kwestią zasadniczą
jest pełna kontrola nad zarządzaniem swoimi
elektronicznymi wpływami. AMoneyPAY jest
kompatybilne z najważniejszymi oprogramowaniami
na kasy fiskalne i z terminalami POS, i służy do
zarządzania i monitorowania przepływu środków
wpływających w poszczególnych punktach
sprzedaży, a także do kierowania ich do instytucji
bankowych, wybieranych każdorazowo w prosty i
niezależny sposób.
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Z AMONEYPAY MOŻNA:
Całkowicie niezależnie, odpowiednio do bieżących
potrzeb, wybrać bank, do którego zostaną
przekierowane wpływy
Zaoszczędzić na opłatach prowizyjnych
Kontrolować on-line w czasie rzeczywistym operacje
i statystyki przepływów w kasie
Bezpośrednio negocjować i zawierać umowy z
operatorami reprezentującymi międzynarodowe
organizacje płatnicze (Visa, Mastercard, itp.)
Korzystać z bezpiecznego i niezakłóconego
środowiska pracy, gwarantowanego przez system
backupu, znajdujący się w certyfikowanych ośrodkach
przetwarzania danych Argentea
Aktywować innowacyjne usługi płatnicze dla klientów
i personalizować system, stosownie do swoich potrzeb
Korzystać z niezawodnego wsparcia technicznego 7
dni w tygodniu

CERTYFIKATY

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

JAK DZIAŁA AMoneyPAY

kasa

POS

1. Terminal POS otrzymuje kwotę z kasy.
2. Umieszczamy kartę w terminalu POS.
3. Terminal POS pyta serwer, w jakim banku ma dokonać
operacji płatności.
4. Serwer AMoney, w oparciu o ustawienia
wprowadzone przez klienta, wskazuje bank, w którym
zostanie dokonana transakcja i wysyła do terminala
POS termid.
5. Terminal POS aktywuje wskazany termid i przesyła do
wybranego banku polecenie płatności.
6. Bank wysyła do terminala POS informację o wyniku
transakcj.
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BEZPIECZEŃSTWO
AMoneyPAY
Płatność jest dokonywana bez pośrednictwa aplikacji
softwarowych, w ten sposób unika się ryzyka blokady
na poziomie aplikacji
Możliwość ustawienia backupu w certyfikowanym
dodatkowym ośrodku przetwarzania danych Argentea,
oddalonym miejscowo od głównego ośrodka
serwerowego

www.argentea.it

Argentea gwarantuje pomoc techniczną na najwyższym
poziomie
Wsparcie techniczne oferowane przez Argentea,
zapewnione przez pracowników wyspecjalizowanych
w zarządzaniu problemami o charakterze bankowym i
interbankowym
Wszelkie problemy związane z płatnościami, nawet jeśli
dotyczą banków lub międzynarodowych organizacji
płatniczych, są rozwiązywane bezpośrednio przez
Argentea
Argentea oferuje usługę dostępności aplikacyjnej
i systemowej.
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