Platby za tovar / služby obchodníkom
cez VIAMO
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Čo je VIAMO
VIAMO umožňuje okrem platieb medzi fyzickými osobami (jednoduchá platba na telefónne číslo), robiť
tiež platby obchodníkom za tovar / služby. Pomocou mobilnej aplikácie VIAMO vaši zákazníci platia za
tovar / služby jednoducho, rýchlo a pohodlne priamo z ich mobilného telefónu. Cez VIAMO vám
zákazníci môžu zaplatiť na eshope, v kamennej predajni alebo kdekoľvek ste. Na príjem VIAMO platieb
nepotrebujete žiadne špeciálne zariadenie, napr. v kamennom obchode vám stačí obyčajný telefón na
príjem SMS správ o prijatej platbe.

Prečo VIAMO vo vašej firme
Bezhotovostná platba kdekoľvek

Ušetrite na nákladoch za transakcie

Bezhotovostná platba za váš tovar / služby na
miestach, na ktorých to doteraz nebolo možné
alebo to bolo komplikované. VIAMO platbu je
možné urobiť kdekoľvek - v internetovom alebo
kamennom obchode, v teréne alebo priamo u
zákazníka.

V porovnaní s alternatívnymi platobnými
metódami sú poplatky za VIAMO atraktívnejšie.
Neplatíte žiadne paušálne ani vstupné poplatky.
Platíte len za transakcie, ktoré naozaj prijmete
na váš bankový účet.

Jednoduchá a bezpečná platba

Okamžitá notifikácia

Vo väčšine scenárov jediný úkon, ktorý musia
zákazníci urobiť je potvrdiť platbu svojím PINom. Nemusia sa nikam prihlasovať, nič
prepisovať – všetky platobné údaje sú
bezpečne prenesené a vyplnené.

O výsledku spracovania platby ste ihneď
informovaný cez SMS, e-mail alebo notifikáciu
na váš server. Okamžitá notifikácia o prijatí
platby vám umožní plynulo pokračovať vo
vašom procese.

Ako použiť VIAMO
Na výber máte niekoľko spôsobov, ako môžete prijímať VIAMO platby:
1) Platba v internetovom obchode
2) Platba v kamennom obchode / v kaviarni
3) Platba z mobilnej aplikácie obchodníka
4) Platba v teréne / u zákazníka
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1) Platba v internetovom obchode
Chcete zákazníkom zjednodušiť platbu na vašom eshope? Chcete zákazníkom umožniť pohodnú
platbu aj na responzívnom eshope (optimalizovaný pre zobrazenie na mobilných zariadeniach)? Pri
platbe cez VIAMO je jedno, či zákazník nakupuje na počítači alebo mobilnom telefóne. Na počítači
zákazník naskenuje QR kód z obrazovky počítača, na mobilnom telefóne je presmerovaný priamo do
VIAMO aplikácie. Všetky platobné údaje má vyplnené, nemusí nič prepisovať, nikam sa prihlasovať. Na
dokončenie nákupu stačí, aby zákazník platbu potvrdil PIN-om. Objednané, zaplatené!

2) Platba v kamennom obchode / v kaviarni
Cez VIAMO vám zákazníci môžu bezhotovostne zaplatiť, aj keď nemáte platobný terminál. Stačí mať
vytlačený QR kód a jednoduchý telefón na príjem SMS správ o prijatí platby. Zákazník načíta QR kód
pomocou VIAMO aplikácie, doplní sumu a potvrdí platbu PIN-om. Zaplatené!
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3) Platba z mobilnej aplikácie obchodníka
Máte vlastnú mobilnú aplikáciu (iOS / Android / WindowsPhone) na predaj tovarov/služieb? VIAMO
vám umožní, aby zákazníci mohli za nákup vo vašej aplikácii pohodlne zaplatiť na ich mobilnom
telefóne. Platba vyvolaná vo vašej aplikácii otvorí VIAMO aplikáciu, ktorej odovzdá všetky platobné
údaje, takže na dokončenie nákupu stačí, aby zákazník platbu potvrdil PIN-om. Objednané,
zaplatené! Nákup aj platba na jednom zariadení.

4) Platba v teréne / u zákazníka
Ak ste kuriér doručujúci balíky, taxikár alebo opravár chladničiek, cez VIAMO môžete prijímať platby za
vaše služby kdekoľvek ste – aj priamo u zákazníka. Stačí mať vytlačený QR kód a jednoduchý telefón
na príjem SMS správ o prijatí platby. Zákazník načíta QR kód, doplní sumu a potvrdí platbu PIN-om.
Zaplatené!
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Koľko stojí VIAMO pre obchodníkov
Príjem platieb cez VIAMO na komerčné účely je spoplatnený. Neplatíte však žiadne paušálne ani
vstupné poplatky. Platíte len za transakcie, ktoré naozaj prijmete na váš bankový účet. VIAMO funguje
veľmi efektívne a preto cena je atraktívnejšia ako pri alternatívnych platobných kanáloch. Pre
vypracovanie cenovej ponuky kontaktuje vašu banku (Tatra banka, VÚB banka).

Čo potrebujem, keď chcem VIAMO platby
Ak chcete prijímať platby cez VIAMO, potrebujete:
1) Podnikateľský účet v Tatra banke / VÚB banke.
2) Uzavrieť zmluvu o poskytovaní služby VIAMO pre obchodníkov.
3) Umožniť platiť vašim zákazníkom cez VIAMO.

Čo mám urobiť, keď chcem VIAMO platby
1) Vyplňte registračný formulár na www.viamo.sk/chcem-viamo alebo nás kontaktuje na email info@viamo.sk
2) Po uzavretí zmluvy medzi vašom firmou, bankou a VIAMO-m vám vytvoríme firemný profil
a pošleme prihlasovacie údaje, technickú špecifikáciu a návod, ako zaintegrovať VIAMO.
3) Zaintegrujte VIAMO platbu do vášho eshopu, mobilnej aplikácie alebo len jednoducho vytlačte
QR kód, ak chcete VIAMO platby vo vašom kamennom obchode / v kaviarni.
4) Hotovo! Vaši zákazníci vám môžu platiť cez VIAMO – pohodne, rýchlo a jednoducho.

Ak chcete vyskúšať VIAMO platbu obchodníkom dopredu, bez reálneho prevodu peňazí, máme pre
vás pripravené testovacie prostredie. V tomto prípade kontaktuje VIAMO na stránke:
http://www.viamo.sk/chcem-vyskusat-viamo

Viac informácií
www.viamo.sk/pre-obchodnikov/
info@viamo.sk
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