MONEYVAS
Usługi wartości dodanej dla sieci
dystrybucyjnych i detalistów
AMoneyVAS to efekt dwudziestoletniego doświadczenia
Argentea w sektorze sieci dystrybucyjnych i jest skierowany
do detalistów, którzy chcą udostępnić usługi dodatkowe
przez kasę w swoich punktach sprzedaży, poszerzając w ten
sposób gamę propozycji dla swoich klientów.

Z AMoneYVAS
MOŻNA:
Zaoferować klientom nowe usługi
świadczone za pośrednictwem
terminala POS
Poszerzyć zakres oferty, a tym
samym zwiększyć obroty
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realizacja wpłat na
drukach pocztowych

realizacja drukowanych
bonów na posiłki

NA SYSTEM AMoneyVAS
SKŁADA SIĘ:
Centralny serwer AMoneyVAS znajdujący się w Datacenter
Argentea w Trydencie
Centralny 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
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CERTYFIKATY

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

MODUŁY AMoneyVAS
PIN DISPATCHING
Usługa autoryzacji kodem PIN, oferowana przez
AMoneyVAS, umożliwia sprzedaż szerokiej gamy
usług na kartę, bezpośrednio w kasach w punkcie
sprzedaży.
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Usługi na kartę oferowane w ramach tego rozwiązania to:
• Doładowania telefonów różnych operatorów
(Vodafone, TIM, Wind, Tre, itp.)
• Doładowania pay tv (Sky, Mediaset) oraz kart
międzynarodowych
• Doładowania gier (Bwin, William Hill, itp.)
• Vouchery na zakupy oraz karty upominkowe w szerokiej
gamie marek

REALIZACJA DRUKOWANYCH BONÓW NA POSIŁKI
Za pomocą AMoneyVAS można realizować
drukowane bony na posiłki najważniejszych
operatorów.
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Skaner przy kasie odczytuje kod kreskowy na talonie,
weryfikuje go i zatwierdza w czasie rzeczywistym,
“realizując” go w ten sposób, z pełną gwarancją pobrania
opłaty, oraz wykluczając możliwość wnoszenia jakichkolwiek
reklamacji przez Wystawcę bonu. AMoneyVAS obsługuje
wszystkie bony na posiłki największych operatorów.

REALIZACJA WPŁAT NA DRUKACH POCZTOWYCH
RACHUNEK
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Realizacja wpłat w sieciach dystrybucyjnych to
dodatkowa usługa, mająca przyciągnąć nowych
klientów i poszerzyć gamę oferowanych usług,
wyróżniając się w ten sposób na tle konkurencji.
Klient może opłacić swoje rachunki bezpośrednio przy kasie,
bez konieczności udawania się na pocztę. Punkt przyjmujący
wpłatę dolicza niewielką marżę za usługę wykonaną na
rzecz włoskiego urzędu pocztowego. Aktywacja usługi
jest wcześniej uzgadniana między punktem pobierającym
wpłaty a włoskim urzędem pocztowym i zostaje podpisana
umowa handlowa. Opłacone rachunki są widoczne na
portalu AMoney.
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