MONEYWEB
Rozwiązanie ARGENTEA
dla operacji obsługujących
e-commerce

kupić online

AMoneyWEB to bramka płatnicza opracowana przez
Argentea z myślą o podmiotach prowadzących
działalność e-commerce, poszukujących pełnej kontroli,
niezależności i niezawodności dla operacji płatniczych
dokonywanych on-line.

MONEYWEB

AMoneyWEB TO:
Twoja "kasa fiskalna" on-line: nieskomplikowana,
spersonalizowana, bezpieczna
Bramka płatnicza spełniająca wymogi PCI
Narzędzie zgodne ze standardami Visa (Verify by Visa)
i Mastercard (Mastercard Secure Code) regulującymi
uwierzytelnianie i autoryzację właściciela karty
kredytowej
Niezależność od instytucji bankowych: transakcja on-line
odbywa się bezpośrednio w centrum rozliczeniowym
kart kredytowych, bez pośrednictwa banku

Możliwość zarządzania CVV2, także w transakcjach
M.O.T.O. (zamówienie przez internet lub telefon)
Usługa Argentea: profesjonalizm i uważne wsparcie,
7 dni w tygodniu

CERTYFIKATY

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

JAK DZIAŁA AMoneyWEB
AmoneyWEB to bramka płatnicza
(lub portal): jego funkcja polega
na zarządzaniu płatnościami
dokonywanymi przez klientów w
sklepach internetowych

INTERFEJS W WIELU JĘZYKACH
włoski, angielski, niemiecki.

Kiedy klient dokonuje wyboru
produktów do zakupu na stronie
internetowej i przechodzi na stronę
płatności, zostaje przekierowany
na bezpieczny serwer Argentea.
Tutaj wprowadza dane ze swojej
karty, a następnie, po pomyślnej
finalizacji transakcji, powraca
automatycznie na stronę
internetową sklepu (operacja trwa
kilka sekund). Równolegle polecenie
uznania na koncie zostaje przesłane
do banku wybranego przez osobę
zarządzającą sklepem internetowym.

POWIADOMIENIA O NAJWAŻNIEJSZYCH
ZDARZENIACH, PRZESYŁANE DROGĄ
MAILOWĄ

MAILOWĄ

(sfinalizowane transakcje, transakcje
zakończone odmową itp.)
BANK
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ŚRODOWISKO BACK OFFICE
proste i intuicyjne.

Amoney Web jest wyposażony w
nowoczesny system zabezpieczający
przed oszustwem, jest dostępny
dla klientów 24 godziny na dobę i
gwarantuje niezależność w wyborze
centrum rozliczeniowego kart
kredytowych: został zaprojektowany,
by zapewnić najwyższy poziom
personalizacji i funkcjonalności

MOBILE PAYMENT
sklep on-line może zapamiętać Pan
karty klienta w bezpiecznym środowisku
i ponownie go użyć, przy kolejnych
transakcjach, opierając się wyłącznie na
danych klienta (np. Użytkownik/ Hasło), nie
wymagając wprowadzenia PIN-u do karty.
MONEYWEB

PROSTA INTEGRACJA
specyfika wymiany danych umożliwia
szybką integrację z Gateway AmoneyWEB.

MONEYWEB

obsługa
klienta
24 h
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SERVICE HELP DESK
Pierwszy i drugi poziom
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