VIAMO Platobná brána
Jednoduché, pohodlné a bezpečné platby
—
na webe aj telefóne

Zjednodušte platby vašim zákazníkom — umožnite im zaplatiť za váš tovar alebo
služby pomocou moderných platobných metód, rovnako jednoducho na webe aj na
telefóne.

Prečo použiť VIAMO Platobnú bránu?
1) Jednoduchá a bezpečná platba
Niet pochýb o tom, že online platby musia byť jednoduché, rýchle a
bezproblémové. Niet pochýb o tom, že bezpečnosť je prvoradá. Sme radi, že
vám môžeme poskytnúť bezpečné a spoľahlivé VIAMO platby, platby kartou,
ApplePay, GooglePay aj SporoPay na jednom mieste.
2) Pohodlná platba na webe aj telefóne
Koľko klikov musí kupujúci urobiť, aby úspešne dokončil nákup? Na každom
kliknutí záleží. Vieme to my aj vy, čím menej klikov, tým vyššia konverzia a
tým spokojnejší zákazník.
3) Jednoduchá integrácia a moderné API
Integrovať platobnú bránu VIAMO je jednoduché, o správne zobrazenie na
počítači alebo telefóne sa postará potom už sama. Okamžitá notifikácia o
výsledku spracovania platby vám umožní plynulo pokračovať vo vašom
procese. Ak potrebuje skontrolovať platby alebo stornovať platbu priamo z
vášho systému, máme pre vás pripravené moderné API.
4) Atraktívne a výhodné poplatky
Neplatíte žiadne paušálne/mesačné poplatky ani aktivačné poplatky. Platíte
len poplatky za platby, ktoré naozaj prijmete. Napríklad poplatky za príjem
platieb sú: 0,5% + 0,05€ pre VIAMO platby a 0,9% + 0,05€ pre platby kartou.
Ak máte vyšší mesačný obrat, radi vám vypracujeme individuálnu cenovú
ponuku.

Chcete VIAMO Platobnú bránu?
Prijímanie platieb je platobná služba a preto je potrebné uzavrieť zmluvu s VIAMO.
Celý proces vybavenia je jednoduchý a trvá len pár dní.
Požiadajte o aktiváciu — pošlite email na chcem@viamo.sk do ktorého zadajte
základné údaje o vašej spoločnosti: IČO, názov, e-mail, telefónne číslo na
kontaktnú osobu a webovú adresu vášho online obchodu. My sa vám vypracujeme
ponuku, ktorú vám pošleme a dohodneme si ďalší postup.
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