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SIMPLEBUSINESS RENDELTETÉSE
A SimpleBusiness az OTP Mobil Kft. által fejlesztett okostelefonos alkalmazás, amely mind Android, mind iOS
készülékekre elérhető. Az applikáció egy bankfüggetlen szolgáltatás, amely bármely banknál vezetett
számlával igénybe vehető.
Minden kereskedőnek és szolgáltatónak, aki a 2021. januárjától esedékes törvényi változások értelmében szeretne
elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani vásárlóinak, a SimpleBusiness alkalmazás segítségével meg tudja
tenni. Továbbá azon kereskedők is biztosítani tudják vásárlóiknak a bankkártyás fizetést, akik nem üzemeltetnek
webshopot, valamint nem állnak szerződésben egyetlen fizikai POS-terminált biztosító céggel sem.
Fontos, hogy a SimpleBusiness NEM EGYENLŐ A POS-TERMINÁLLAL. A SimpleBusiness egy mobilalkalmazás,
amelyet a kereskedőnek le kell töltenie az okostelefonjára, szerződést kell kötnie a SimpleBusiness oldalon található kereskedői csatlakozási felületen, majd az ott kapott adatok felhasználásával belépnie a letöltött alkalmazásba. Ezt követően szinte azonnal használható az alkalmazás készpénzmentes fizettetési lehetőség biztosítására.
A SimpleBusiness szolgáltatás igénybevétele esetén nem telepítünk POS-terminált, mivel lényegében
maga az okostelefon tölti be annak a szerepét. A SimpleBusiness JELENLEG NEM TUDJA KEZELNI AZ
ÉRINTÉSMENTES (PAYPASS-OS) FIZETÉST.

SIMPLEBUSINESS TECHNIKAI KRITÉRIUMOK
A SimpleBusiness használatához szükséges rendelkezni vagy egy Android (Samsung, LG, Xiaomi, stb.) vagy
egy iOS (Apple) szoftveren futó okostelefonnal.
Android típusú készülékek esetén a telefon szoftverének Android 5.0 vagy újabbnak kell lennie annak érdekében, hogy az alkalmazás használható legyen a készüléken. (Ezt a telefon “Beállítások” menüponton belül,
“A telefonról” ponton belül, az “Android verzió” mellett tudja ellenőrizni. Amennyiben itt 5.0 vagy annál magasabb
számot lát, abban az esetben a készüléke alkalmas a SimpleBusiness letöltésére és használatára.)
(Beállítások » A készülékről » Android verzió)
iOS típusú készülékek esetén a telefon szoftverének iOS 12.0 vagy újabbnak kell lennie annak érdekében, hogy
az alkalmazás használható legyen a készüléken. (Ezt a telefon “Beállítások” menüponton belül, az “Általános”
ponton belül, az első “Infó” menüpontba kattintva tudja ellenőrizni, ahol a második sorban olvasható “Szoftverfrissítés” sorban olvasható a verzió száma. Amennyiben itt 12.0 vagy annál magasabb számot lát, abban az esetben a készüléke alkalmas a SimpleBusiness letöltésére és használatára.)
(Beállítások » Általános » Infó » Szoftververzió)
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SIMPLEBUSINESS MEGRENDELÉS
Annak érdekében, hogy a SimpleBusiness alkalmazást kereskedőként tudja használni, kapcsolatba kell lépnie
cégünkkel, az alábbi linkre kattintva:
https://simplepay.secure.force.com/register?aggr=SimpleBusiness
Miután itt megadta az adószámát, elindul az automatizált szerződéskötési folyamat. Amennyiben kollegáink
mindent rendben találnak a regisztrációjával, a következő lépés a csatlakozási díj befizetése (jelenlegi akciónk
keretében 9.900 Ft, ezt követően 19.000 Ft)1. Amennyiben ez az összeg beérkezett cégünkhöz, onnantól
a szolgáltatás 48 órán belül elérhető lesz az Ön számára.
Annak érdekében, hogy vásárlói felé is elérhetővé tegye a SimpleBusiness fizetési opciókat, le kell töltenie
a SimpleBusiness alkalmazást Android készülék esetén a Google PlayStore-ból, Apple készülék esetén
az AppStore-ból. Letöltés után a SimpleBusiness fiók adatok fülön meg kell adni a kereskedői adatokat,
valamint a regisztráció során megadott e-mail címet, és a belépés után már elérhetővé is válik a négy
SimpleBusiness fizetési megoldás.

SIMPLEBUSINESS KÖLTSÉGEI
A SimpleBusiness költségeit két részre lehet osztani; az egyik a fix költségként felmerülő, egyszeri csatlakozási díj,
ami az akció visszavonásáig 9.900 Forint + áfa, ezt követően 19.000 Forint + áfa lesz.
A költségek másik fele a tranzakciónként fizetendő díj, ami további két kategóriára bontható:
• A bankkártyás tranzakció, ami során a tranzakció értékének 0,99% az OTP Mobil Kft. tranzakciós jutaléka,
valamint a bankközi jutalék és a rendszerdíj
• Az átutalásos tranzakció, ami során a tranzakció értékének 0,99% az OTP Mobil Kft. tranzakciós jutaléka,
ezen kívül más költséggel nem kell számolnia

SIMPLEBUSINESS IDŐSZAKI AKCIÓ
A fenti pontban fellépő költségtényezők esetén az OTP Mobil Kft. a jelenlegi vírushelyzetre tekintettel a csatlakozásidíj-akciót visszavonásig meghosszabbította, emellett cégünk a saját tranzakciós jutalékát 0,49%-ra
csökkentette, egészen 2020.03.31-ig, így ezen időszak alatt a tranzakciók után fizetendő díj kevesebb mint
a fele az alapdíjnak.

1

további információk: simplebusiness.hu/vallalkozasoknak/
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QR-KÓD DEFINÍCIÓ
QR-kód: Egy kétdimenziós vonalkód, amely a vonalkód mögötti oldalra vezet. A SimpleBusiness esetében ezt
a QR-kódot két módon lehet beolvasni. Vagy a Simple alkalmazás QR olvasó funkciójával és ezáltal a Simple
alkalmazásban elmentett bankkártyával lehet fizetni, vagy a telefonra letöltött Mobilbanki alkalmazással
(jelenleg az OTP Smartbank és a myRaiffeisen) és annak QR olvasójával lehet beolvasni majd kifizetni a vásárlás
értékét.

SIMPLEBUSINESS BELÉPÉS
A SimpleBusiness telefonos alkalmazásba két módon lehet belépni a saját kereskedői fiókba: vagy az adatok
manuálisan megadásával, vagy a QR-kódot beolvasásával. Ezt a főmenüben lehet kiválasztani.
Főmenü:
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Fiók adatok manuális megadása: Ehhez az első belépést megelőzően a SimplePay webes admin felületére
szükséges belépni. Ide a szerződéskötés során megadott e-mail címet kell megadni, illetve az erre az e-mail
címre kiküldött jelszót az első belépés során.
• Titkosítókulcs: A Fiókkezelő fül alatt, a Technikai adatok menüpont, Tranzakció hitelesítés részben
található.
• Kereskedő azonosító (Merchant ID): A Fiókkezelő fül alatt, az Üzleti adatok menüpont, Alapadatok
részben található.
• Kereskedői e-mail cím: Bármilyen e-mail cím megadható, így megkülönböztethetők az egyes felhasználók.
Az adatok megadása után a „Mentés és belépés” gombra kattintva be tud lépni a fiókba.
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QR-kód beolvasása: Az okostelefon kameráját használva kell beolvasni a kereskedői fiókhoz tartozó QR-kódot.
Ezt a QR-kódot a SimplePay – BackOffice rendszer asztali felületén lehet legenerálni. Erre a felületre a regisztráció
során megadott e-mail címmel és az első bejelentkezés során beállított jelszóval lehet belépni.
Ezt követően “A Fiókkezelő” menüponton belül a “Technikai adatok” fülre kattintva megjenelik a lehetőség
a QR-kód generálására.
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Majd megjelenik egy ablak, amelyben azt az e-mail címet tüntetjük fel, amelyhez generálódik a QR-kód.
Itt a “QR-kód generálás” gombra kattintva egy külön böngésző fülön elérhetővé válik a QR-kód.
(Amennyiben ezt a képet lementi, akkor a képen levő QR-kód mindig az adott fiókba fogja navigálni a kód
beolvasásakor. Így felhasználónként ezt a folyamatot elég csak egyszer elvégezni.)
Ezt a QR-kódot pedig az alkalmazás főmenüben levő “QR-kód beolvasása” gombra kattintva tudja beolvasni
és ezzel belépni a fiókba.
Abban az esetben ha több készülékről, különböző e-mail címekről használják ugyanazt a SimpleBusiness fiókot,
úgy a QR-kód generálás fülön kell megadni azt az e-mail címet, amivel szeretnétek belépni az adott készüléken.
Példa:
A készüléken bejelentkezik a penztargep001@kereskedo.com e-mail címmel, ehhez a QR-kód generálás felületen
ezt az e-mail címet írja be, majd kattintson a QR-kód generálás gombra.
B készüléken bejelentkezik a penztargep002@kereskedo.com e-mail címmel, ehhez a QR-kód generálás felületen
a penztargep002@kereskedo.com e-mail címet írja be, majd a QR-kód generálás gombra kattintás után ehhez
az e-mail címhez tartozó QR-kód jelenik meg.
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SIMPLEBUSINESS FUNKCIÓK
A SimpleBusiness app segítségével – fizikai POS-terminál telepítése nélkül – az alábbi gyorsfizetési opciókat
kínálhatja vásárlóinak, amelyeket a SimpleBusiness alkalmazással generálhat le és továbbíthat feléjük. A vásárlói
kifizetések automatikusan a kereskedői fiókban regisztrált számlaszámra kerülnek. (Az elszámolási gyakoriság
az egyedi szerződésben feltüntetett feltételek alapján történik.)

QR-kódos fizetés bankkártyával
a. Válassza ki a Fizetés típusa lehetőségek között a Kártyás lehetőséget, valamint ügyeljen rá,
hogy a Fizetés módja részben a QR felirat legyen beállítva, adja meg az összeget és kattintson
a Tranzakció indítására gombra (bal oldali kép).
b. Ezt követően megjelenik a QR-kód a jobb oldali képen látható módon.
c. A vásárló a Simple app QR vásárlás funkciójával beolvasva fizethet az alkalmazásban elmentett
bankkártyájával.
(QR-kódos fizetés esetén a vásárlónak 5 perc áll rendelkezésére beolvasni és kifizetni a QR-kódhoz tartozó fizetést.)
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QR-kódos fizetés utalással
a. Válassza ki a Fizetés típusa lehetőségek között az Átutalásos lehetőséget, valamint ügyeljen rá,
hogy a Fizetés módja részben a QR felirat legyen beállítva, adja meg az összeget és kattintson a Tranzakció
indítására gombra (bal oldali kép).
b. Ezt követően megjelenik a QR-kód a jobb oldali képen látható módon.
c. A vásárló a saját banki alkalmazásával olvashatja le, majd utalhatja át a vásárlás összegét (jelenleg az OTP
SmartBank és myRaiffeisen alkalmazásokkal olvasható).
(Az utalás rendezésének a határideje a kereskedői szerződésben meghatározott fiók szinten beállított határidő.
Alapértelmezetten 10 nap.)
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Linkes fizetés bankkártyával
a. Válassza ki a Fizetés típusa lehetőségek között a Kártyás lehetőséget, valamint ügyeljen rá, hogy a Fizetés
módja részben a Linkes felirat legyen beállítva, adja meg a termék nevét (a tranzakció későbbi könnyebb
beazonosíthatósága érdekében), valamint az összeget és kattintson a Tranzakció indítására gombra
(bal oldali kép).
b. A fizetési linket küldje el a felhasználó megadott elérhetőségére (e-mail vagy bármilyen üzenetküldő
alkalmazás segítségével) a jobb oldali képen látható módon.
c. A vásárló a fizetési linkre kattintva a SimplePay felületén keresztül fizethet: bármely bank által kibocsátott
bankkártya adatainak megadásával, vagy Simple-fiókkal belépve, vagy a Simple alkalmazásba átirányítva.
(A link mögött szereplő fizetést a vásárló legkésőbb a link legenerálását követő banki nap éjféléig rendezheti.
Példa: Kedden kerül legenerálásra a link, úgy a vásárló szerda éjfélig fizetheti ki.)
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Ami a vásárlónak megjelenik üzenetben (a csatorna megjelenítési módjától függően változhat, a képen
a Facebook-Messenger látható webes felületen):

Ami a vásárlódnak fizetéskor megjelenik asztali felületen:
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Linkes fizetés utalással
a. Válassza ki a Fizetés típusa lehetőségek között az Átutalásos lehetőséget, valamint ügyeljen rá,
hogy a Fizetés módja részben a Linkes felirat legyen beállítva, adja meg a termék nevét (a tranzakció későbbi
könnyebb beazonosíthatósága érdekében), valamint az összeget és kattintson a Tranzakció indítására
gombra (bal oldali kép).
b. A fizetési linket küldje el a felhasználó elérhetőségére (e-mail vagy bármilyen üzenetküldő alkalmazás
segítségével)
c. A vásárló a fizetési linkre kattintva a SimplePay felületén keresztül fizethet az átutalás opciót választva
(Az utalás rendezésének határideje a kereskedői szerződésben meghatározott fiók szinten beállított határidő.
Alapértelmezetten 10 nap.)
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Ami a vásárlónak megjelenik üzenetben (a küldési csatorna megjelenítési módjától függően változhat,
a képen a Facebook-Messenger látható webes felületen):

Ami a vásárlónak fizetéskor megjelenik asztali felületen:
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SIMPLEBUSINESS MENÜPONTOK
A belépést követően alapértelmezett beállításként a Tranzakció indítása menüpont jelenik meg, emellett a bal
felső sarokban levő három csíkra kattintva egyéb menüpontok is választhatók.
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Kereskedői fiók
A Kereskedői fiók menüponton belül látható a kereskedői fiók neve. A “Regisztrált kulcs törlése” gombbal tud
kijelentkezni az alkalmazásból.
Az Ügyfélszolgálati elérhetőségek közül választva pedig cégünket tudja elérni ha kérdése adódna az OTP Mobil Kft.
termékeivel kapcsolatban.

16

Tranzakciótörténet
A Tranzakciótörténet menüponton belül tekinthető meg a fiókban végbement összes tranzakció. A különböző
státuszó tranzakciókhoz, különböző szín és ikon tartozik.

Tranzakciótörténet főmenü
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Átutalásos tranzakció – sikeres
A sikeres átutalásos tranzakció zöld színű oda-vissza nyíl ikonnal jelenik meg a tranzakciótörténetben.

Rákattintva az alábbi információk állnak rendelkezésre:
• Összeg: A tranzakció összege forintban megjelenítve.
• Időpont: Az időpont, amikor a fizetést legenerálta az alkalmazásban.
• Tranzakció azonosító: Minden tranzakcióhoz tartozik egy 9 számjegyből álló azonosító.
• Tranzakció státusz: A tranzakció állapota, itt három érték szerepelhet; sikeres (mint ebben az esetben),
vásárlói kifizetésre vár, sikertelen.
• Boltos e-mail címe: A tranzakció végrehajtása során bejelentkezett e-mail cím jelenik meg.
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Átutalásos tranzakció – vásárlói kifizetésre vár
A vásárlói kifizetésre váró átutalásos tranzakció sárga színű oda-vissza nyíl ikonnal fog megjelenni a tranzakciótörténetben.

Rákattintva az alábbi információk állnak rendelkezésre:
• Összeg: A tranzakció összege forintban megjelenítve.
• Időpont: Az időpont, amikor a fizetést legenerálta az alkalmazásban.
• Tranzakció azonosító: Minden tranzakcióhoz tartozik egy 9 számjegyből álló azonosító.
• Tranzakció státusz: A tranzakció állapota, itt három érték szerepelhet; sikeres, vásárlói kifizetésre vár
(mint ebben az esetben), sikertelen.
• Boltos e-mail címe: A tranzakció végrehajtása során bejelentkezett e-mail cím jelenik meg.
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Átutalásos tranzakció – sikertelen
A sikertelen átutalásos tranzakció piros színű oda-vissza nyíl ikonnal fog megjelenni a tranzakciótörténetben.

Rákattintva az alábbi információk állnak rendelkezésre:
• Összeg: A tranzakció összege forintban megjelenítve.
• Időpont: Az időpont, amikor a fizetést legenerálta az alkalmazásban.
• Tranzakció azonosító: Minden tranzakcióhoz tartozik egy 9 számjegyből álló azonosító.
• Tranzakció státusz: A tranzakció állapota, itt három érték szerepelhet; sikeres, vásárlói kifizetésre vár,
sikertelen (mint ebben az esetben).
• Boltos e-mail címe: A tranzakció végrehajtása során bejelentkezett e-mail cím jelenik meg.
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Kártyás fizetéses tranzakció – sikeres
A sikeres kártyás fizetéses tranzakció zöld színű bankkártya ikonnal fog megjelenni a tranzakciótörténetben.

Rákattintva az alábbi információk állnak rendelkezésre:
• Összeg: A tranzakció összege forintban megjelenítve.
• Időpont: Az időpont, amikor a fizetést legenerálta az alkalmazásban.
• Tranzakció azonosító: Minden tranzakcióhoz tartozik egy 9 számjegyből álló azonosító.
• Tranzakció státusz: A tranzakció állapota, itt három érték szerepelhet; sikeres (mint ebben az esetben),
vásárlói kifizetésre vár, sikertelen/megszakított.
• Boltos e-mail címe: A tranzakció végrehajtása során bejelentkezett e-mail cím jelenik meg.
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Kártyás fizetéses tranzakció – vásárlói kifizetésre vár
A vásárlói kifizetésre váró átutalásos tranzakció sárga színű oda-vissza nyíl ikonnal fog megjelenni a tranzakciótörténetben.

Rákattintva az alábbi információk állnak rendelkezésre:
• Összeg: A tranzakció összege forintban megjelenítve.
• Időpont: Az időpont, amikor a fizetést legenerálta az alkalmazásban.
• Tranzakció azonosító: Minden tranzakcióhoz tartozik egy 9 számjegyből álló azonosító.
• Tranzakció státusz: A tranzakció állapota, itt három érték szerepelhet; sikeres, vásárlói kifizetésre vár
(mint ebben az esetben), sikertelen/megszakított.
• Boltos e-mail címe: A tranzakció végrehajtása során bejelentkezett e-mail cím jelenik meg.
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Kártyás fizetéses tranzakció – sikertelen
A sikertelen/megszakított kártyás fizetéses tranzakció piros színű bankkártya ikonnal fog megjelenni a tranzakciótörténetben.

Rákattintva az alábbi információk állnak rendelkezésre:
• Összeg: A tranzakció összege forintban megjelenítve.
• Időpont: Az időpont, amikor a fizetést legenerálta az alkalmazásban.
• Tranzakció azonosító: Minden tranzakcióhoz tartozik egy 9 számjegyből álló azonosító.
• Tranzakció státusz: A tranzakció állapota, itt három érték szerepelhet; sikeres, vásárlói kifizetésre vár,
sikertelen/megszakított (mint ebben az esetben).
• Boltos e-mail címe: A tranzakció végrehajtása során bejelentkezett e-mail cím jelenik meg.
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INFORMÁCIÓK
Az Információk menüpontban további három almenü található, “Gyakran Ismételt Kérdések”,
“Hogyan használhatom?” és “Névjegy”.
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Gyakran ismételt kérdések
A Gyakran ismételt kérdések menüpontban a felhasználóktól érkező kérdéseket válaszoljuk meg.
Erre a menüpontra kattintva az alkalmazán átirányít az alábbi weboldalra. Valamint ugyanez a tartalom
közvetlenül elérhető a SimpleBusiness weboldalán is.
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Névjegy
A Névjegy menüpontban látható, hogy a készülékre mely SimpleBusiness verzió van letöltve. Emellett itt látható,
hogy az alkalmazás fejlesztője az OTP Mobil Kft. valamint cégünk székhelye (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)
Amennyiben bármiféle problémát észlel a SimpleBusiness alkalmazással kapcsolatban, kérjük mindig ellenőrizze,
hogy az alkalmazás mely verziója van letöltve a telefonjára, illetve elérhető-e frissítés az alkalmazáshoz. Mindig
az aktuális verzió legyen letöltve a készülékére. Amennyiben bejelentést tesz ügyfélszolgálatunk felé, úgy kérjük
mindig írja meg, hogy milyen verziószám van a készülékén telepítve.

KAPCSOLAT
E-MAIL: sales@otpmobil.com
CSATLAKOZÁS: az alábbi linken
vagy a www.simplebusiness.hu
„Kereskedői csatlakozás” menüpontja

