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La solució de pagament
més avançada
per al teu e-commerce

Amb el comerç online,
el teu negoci continua creixent
Ara més que mai, la venda online de productes i serveis pot ser una important
font d’ingressos per al petit i mitjà comerç.
Si la teva empresa ja disposa d’e-commerce o vols aprofitar l’ocasió per incorporar-lo a la teva web,
aquesta és l’eina de pagament que et facilitarà tot el procés de manera segura i àgil.

Gestiona el cobrament de
les vendes online en temps real

• Amb carretó de la compra integrat i pagament
al final del procés

• Tecnologia segura i senzilla
• Ideal per gestionar un volum elevat de vendes

Tot són beneficis
per al teu comerç
Senzill. No requereix la instal·lació de cap software al comerç.
Segur. Disposa d’una potent eina de prevenció del frau i amb autenticació
3D SECURE intel·ligent que minimitza els abandonaments.
Versàtil. Ofereix diferents modes de connexió que s’adapten a les necessitats de cada comerç i que permet alhora tota mena d’operatives de pagament
(preautoritzacions, vendes, devolucions, etc.).
Amb eines de gestió i control: gràcies al mòdul d’administració per gestionar
el negoci i les vendes online.
Flexible. Permet personalitzar la imatge de les pàgines de pagament.
Disseny responsive. Adaptat a dispositius mòbils, ordinadors i tauletes.
Alta disponibilitat. Disposa d’un servei de monitorització 24x7.
Cobrament amb diferents divises. Possibilitat de pagament en diverses divises.

Integrable
a plataformes
de comerç electrònic
PLATAFORMA

TPV VIRTUAL redirecció
(Pagament amb targetes i altres)

Descargar v.3.0.1

Tot són beneficis
per als teus clients

Adaptat a tot tipus de dispositiu:
ordinadors, mòbils i tauletes.
Disponible en diferents llengües.
Disposa del PAGO 1-clic, la millor manera
de simplificar el pagament, sense necessitat de
teclejar les dades de la targeta. La solució ideal
per a clients habituals.
Amb diferents opcions d’autenticació
per garantir la seguretat de les transaccions.

Incorporar el
TPV vir tual al
teu e-commerce
és molt senzill
Sense instal·lació
Sense complicacions

Només necessites:
Disposar d’un número de comerç
Ser titular d’un compte a MoraBanc per
rebre l’abonament de les teves vendes.
Disposar d’una web o una app amb
comerç electrònic

Un cop sol·licitat el servei, et donarem
d’alta i et facilitarem l’eina perquè
la puguis integrar al teu e-commerce.

Obligacions
de seguretat
No guardar mai les dades de les targetes, sota cap concepte (excel, word, etc.).
Verificar periòdicament que la pàgina web no ha estat manipulada
sense el teu consentiment.
Mantenir sempre les versions més actuals del software dels programes.
Instal·lar un Firewall per protegir-se de l’exterior.
Eliminar SEMPRE correus electrònics que continguin dades de targetes,
tant de la safata d’entrada com de la paperera.
Avisar SEMPRE el banc en cas de sospita d’una operació fraudulenta.
En cas de dubte sobre el destinatari (apartat de correus, adreça postal
sense identificació del mateix, etc.) trametre la DEVOLUCIÓ DE LA VENDA
per precaució.

NOTA IMPORTANT: En el moment de contractar el TPV Virtual t’enviarem
el document corresponent de Seguretat en les dades de Targetes de Pagament
i Bones Pràctiques per a l’operativa de TPV.

Enllaços d’interès

Prevenció
del Frau

Mòdul
Administració

Seguretat
PCI Security Standards
PCI Security Standards ( guia PDF )
TPV center

PAGO
1-clic
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Estem al teu costat
perquè el teu negoci
continuï creixent

morabanc.ad

