KÉSZPÉNZ HELYETT

A SIMPLEBUSINESS HASZNÁLATÁVAL 5 FIZETÉSI OPCIÓ IS ELÉRHETŐVÉ VÁLIK
EGYETLEN ALKALMAZÁSSAL, BANKFÜGGETLENÜL IGÉNYBE VEHETŐ, RÁADÁSUL ÖSSZEGHATÁR NÉLKÜL KEZELI A FIZETÉSEKET.
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A SZOLGÁLTATÁS FŐBB JELLEMZŐI
• Több különböző fizetési opció:
Helyszíni fizetés esetén:
• Bankkártya vagy okoseszköz érintésével (SoftPOS).*
• QR-kódos fizetés bankkártyával vagy utalással.
Távoli (online) fizetés esetén:
• Linkes fizetés utalással vagy bankkártyával.
• SoftPOS fizetési funkció: bankkártya vagy okoseszköz érintésével, bármilyen Mastercard és Visa
bankkártyával igénybe vehető, ráadásul kezeli
a PIN-kódot is.
• Bankfüggetlenül igénybe vehető, használata nincs
számlanyitáshoz kötve.
• Helyszíni vásárlás esetén a SoftPOS fizetési funkció
segítségével fizethet legegyszerűbben a vásárló.
Rendszerkövetelmény:
Android 10.0 készülékeken érhető el

*

Amennyiben online kényelmesebb, többféle módon
is küldhetsz fizetési linket vásárlóidnak.
• Nincs forgalmi elvárás, így kockázatmentesen
próbálhatod ki megoldásunkat.
• Nincs szükség személyes találkozóra, illetve
helyszíni telepítésre, csak egy okostelefonra
és aktív internetkapcsolatra.
• Ha még nem vagy a partnerünk, akkor mindössze
pár lépésben, online csatlakozhatsz.
• SoftPOS-t igényelnél partnerként? Módosíts
szerződést online!

5 KÉSZPÉNZMENTES FIZETÉSI MÓD
EGYETLEN ALKALMAZÁSSAL

SoftPOS fizetés
(Minden Mastercard, Maestro
és Visa kártyabirtokos)

QR-kódos fizetés
bankkártyával

(Simple felhasználók)

Linkes fizetés
bankkártyával

(Bárki számára küldhető)

QR-kódos fizetés utalással

Linkes fizetés utalással

(OTP és Raiffeisen ügyfelek számára)

(Bárki számára küldhető)

• Az érintéses fizetéses (SoftPOS) funkció használatakor
vásárlóid egyszerűen bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével fizethetnek. Bármilyen
Mastercard és Visa bankkártyával igénybe vehető.

• OTP és Raiffeisen számlatulajdonosok közvetlenül
a mobilbanki alkalmazásukkal is fizethetnek
QR-leolvasással (későbbiekben további bankok
alkalmazásaival is elérhető lesz a funkció).

• A SoftPOS funkció kezeli a PIN-kódot, így összeghatár nélkül lehet fizetni az applikáción keresztül.

• A vásárlóknak nem kell letölteniük a SimpleBusiness
alkalmazást a fizetéshez. A fizetési linket bárkinek el
tudod küldeni akár egy üzenetküldő alkalmazással,
és bármely bank ügyfelei fizethetnek azon keresztül.

• A Simple ökoszisztéma révén a 2 millió regisztrált
Simple felhasználó a Simple alkalmazás vagy
a SimplePay segítségével pillanatok alatt ki tudja
fizetni a vásárlást.
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Rendszerkövetelmény:
Android 9.0 készülékeken érhető el
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ÁTLÁTHATÓ, KEDVEZŐ ÁRAZÁS
• Havidíj: 0 Ft* (2023. március 31. után a havidíj 990 Ft)
• 990 Ft-os csatlakozási díjat számolunk fel eszközönként
• Forgalmi jutalék:
• instant transzfer (azonnali átutalás): 0,99%
• bankkártyás fizetés esetén (érintéses, QR és linkes): 0,99%
+ Rendszerdíj
+ Bankközi jutalék
A kedvezmény időtartama 2022.10.10.-2023.03.31.

*

A feltüntetett árak és jutalékok az áfát nem tartalmazzák.
Bővebb információért látogass el a simplebusiness.hu weboldalra.

**

ELSZÁMOLÁS
• A vásárlások a tárgynapot követő 2. munkanapon
összesítve kerülnek elszámolásra.*
• A tranzakciós jutalékkal csökkentett kifizetés
az általad meghatározott bankszámlára történik.
• A tranzakciók nyomon követésére több felületet,
illetve részletes analitikát biztosítunk.
A mimimum elszámolási összeg 5000 Ft.
Amennyiben az adott napi tranzakcióid nem érik el ezt az összeget,
úgy a következő napi vásárlásokkal együtt kerülnek elszámolásra.
*
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INTEGRÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
• A SimpleBusiness (és SoftPOS by OTP Mobil) alkalmazás alapvetően egy dobozos termék, nem kommunikál külső alkalmazással és eszközökkel, azonban
kereskedő oldali fejlesztés esetén integrált megoldás
is biztosítható.
• Ebben az esetben a tranzakció összegének rögzítése és a tranzakciók indítása nem a SimpleBusiness
alkalmazásban, hanem a kereskedő által biztosított
alkalmazásban vagy egyéb felületen történik.
• Két típusú integrált megoldás érhető el:
- Alkalmazások közötti kommunikáció
(Interapp)

- Háttérrendszerek közötti kommunikáció
(Remote)
•	Két kereskedői eszköz kommunikál egymással,
a kereskedő és az OTP Mobil háttrendszerét
igénybe véve, API végpont meghívásán
keresztül.
•	A tranzakciók indítása a kereskedői eszközön
(pl. kasszán vagy egyéb eszközön), majd a
háttérrendszerek kommunikációját követően a
tranzakciók technikai lebonyolítása egy másik,
Android alapú eszközön futó SimpleBusiness
alkalmazásban zajlik.

•	Egy adott Android alapú eszközön két
alkalmazás kommunikál egymással.
•	A tranzakciók indítása a kereskedői
alkalmazásban, a tranzakciók technikai
lebonyolítása a SimpleBusiness
alkalmazásban zajlik.
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KAPCSOLAT
E-MAIL: sales@otpmobil.com
CSATLAKOZÁS: az alábbi linken
vagy a www.simplebusiness.hu
„Kereskedői csatlakozás” menüpontja

Az integrációs lehetőségekkel kapcsolatban további
információkért és részletes technikai dokumentációért
keressen minket az innovacio@otpmobil.com
e-mail címen.

