MobileMerchant

Akceptuj płatności gdziekolwiek jesteś
Pakiet korzyści
• Bezpieczna akceptacja płatności kartą przy użyciu
smartfona lub tabletu

• Możliwość udzielania rabatu dla transakcji i 		

automatyczne obliczanie jego wysokości usprawnia
przeprowadzanie transakcji

• Możliwość doliczania napiwku do końcowej sumy

transakcji pozwala klientom docenić dobrze 		
wykonaną usługę

• Funkcja rejestrowania płatności gotówkowych 		

pomaga kontrolować płatności dokonywane przez
klientów gotówką

• Idealne rozwiązanie dla firm przyjmujących płatności
poza punktem handlowym: od wystawców, firm 		
transportowych i dostawczych, po przedstawicieli
wolnych zawodów

Akceptuj płatności w dowolnym miejscu za
pomocą smartfona lub tabletu.
MobileMerchant firmy Elavon to innowacyjne, bezpieczne
i kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu Twój smartfon
lub tablet może działać jak terminal płatniczy. Pozwala ono
na akceptowanie płatności szybko i bezpiecznie, wszędzie
i o każdej porze, bez znaczących nakładów finansowych.
Aplikacja płatnicza MobileMerchant firmy Elavon wraz
z czytnikiem kart umożliwia akceptowanie płatności
dokonywanych kartami kredytowymi i debetowymi
oraz rejestrowanie płatności gotówkowych za pomocą
smartfona lub tabletu.
Akceptowanie płatności kartami kredytowymi i
debetowymi może zapewnić Twojej firmie istotne korzyści:
• Wyższe przychody — klienci nie są ograniczeni
ilością posiadanej gotówki.
• Zwiększenie efektywności — oszczędność czasu i
mniejsze koszty związane z obsługą gotówki.
• Poprawa bezpieczeństwa — mniejsza ilość gotówki
posiadanej przy sobie lub znajdującej się w miejscu
prowadzenia działalności.

MobileMerchant
Najłatwiejszy sposób przyjmowania
płatności:
Wszystko, czego potrzebujesz to smartfon lub tablet,
nasz czytnik kart oraz konto akceptanta Elavon.
Konfiguracja jest szybka i łatwa. Wystarczy pobrać
aplikację MobileMerchant na smartfon lub tablet i
wprowadzić dane logowania otrzymane od firmy Elavon.

Gwarancja bezpieczeństwa:
Aplikacja MobileMerchant firmy Elavon spełnia najwyższe
standardy bezpieczeństwa PCI oraz EMV stosowane
również w tradycyjnych terminalach. Pozwala ona na
niezawodne przetwarzanie transakcji dokonywanych za
pomocą kart chipowych, kart z paskiem magnetycznym,
a także transakcji bez fizycznego użycia karty.1 Dane
posiadacza karty są w bezpieczny sposób odczytywane i
szyfrowane za pomocą PIN Pada łączącego się przy użyciu
Bluetooth. Daje to pewność, że żadne informacje nie są
rejestrowane i przechowywane na smartfonie lub tablecie.
Potwierdzenie transakcji może być wysłane do klienta w
formie wiadomości e-mail lub SMS.
MobileMerchant stanowi rozszerzenie portfolio rozwiązań
płatniczych oferowanych przez firmę Elavon i opiera się
na 20-letnim doświadczeniu w zakresie dostarczania
elastycznych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych ponad
milionowi firm na całym świecie.
1 Transakcje bez fizycznego użycia karty realizowane są za pośrednictwem

bezpiecznego portalu internetowego.

“Jestem bardzo zadowolona
z rozwiązania pozwalającego
mi jednocześnie zwiększać
komfort zakupów klientów i
polepszać wyniki finansowe
mojej firmy”

Postaw na mobilność:
Aplikacja MobileMerchant łączy w sobie łatwość
przeprowadzania transakcji przy użyciu smartfona
lub tabletu, z przystępnym cenowo oraz łatwym do
zrozumienia programem stawek, sprawiając, że jest to
idealne rozwiązanie dla firm realizujących płatności poza
punktem handlowo-usługowym.
MobileMerchant firmy Elavon łączy w sobie wszystko,
czego potrzebujesz, aby szybko i łatwo akceptować
płatności kartami kredytowymi i debetowymi przy użyciu
smartfona lub tabletu:
• Darmowa aplikacja płatnicza
• Darmowy internetowy system zarządzania 		
transakcjami
• Działa na większości urządzeń typu iPhone®, iPad®
oraz na urządzeniach z systemem Android®
Więcej informacji o urządzeniach, dla których dostępna jest
aplikacja znajduje się na naszej stronie internetowej. Uwaga:
ze względów bezpieczeństwa aplikacja MobileMerchant
nie działa na urządzeniach ze zmodyfikowanym systemem
operacyjnym.

Zarządzanie kontem:
Dzieki MobileMerchant zyskasz pełną kontrolę nad
dokonywanymi transakcjami.
Bezpieczny i łatwy w użyciu internetowy system
zarządzania danymi zapewnia dostęp do danych transakcji
dokonanych kartami kredytowymi i debetowymi oraz
gotówką. Możesz również analizować transakcje kartami,
zarządzać prawami użytkowników, a nawet dokonywać
transakcji za pomocą aplikacji Wirtualny Terminal
znajdującej się na portalu.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę:
www.elavon.pl/mobilemerchant

— Rachel Birtwell,
Your Inspiration at Home
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