System eCard - najlepszy system do autoryzacji i
rozliczania transakcji internetowych
Na świecie 90% sprzedaży przez Internet (B2C) dokonywanych jest przy użyciu kart
płatniczych. W Polsce do niedawna nie było możliwości przeprowadzenia transakcji
internetowych przy użyciu kart płatniczych, które byłyby natychmiast (online)
autoryzowane. Dopiero dzięki eCard sklepy internetowe na terenie całej Polski mogą
zaoferować swoim Klientom możliwość dokonania takich transakcji w szybki i
bezpieczny sposób.
Dlaczego warto wybrać nas jako partnera w transakcjach internetowych?
1.

Oferujemy najłatwiejszy dla Klientów i dla Sklepu system autoryzacji płatności
online:
•

Przy każdej płatności kartą wysyłane jest zapytanie autoryzacyjne.

•

Średni czas uzyskiwania autoryzacji to 9 sekund.

•

Jeśli transakcja uzyskała autoryzację odpowiednia kwota jest blokowana
na rachunku Klienta, a po potwierdzeniu gotowości do jej realizacji jest
przesyłana na rachunek Sklepu, który dzięki temu ma pewność, że nawet
jeśli Klient stracił czy zastrzegł kartę w okresie między autoryzacją a
realizacją transakcji, to otrzyma pieniądze za swój towar.

•

Prowadzący Sklep Internetowy ma do dyspozycji wirtualny terminal
internetowy: stronę znajdującą się na naszym serwerze, zabezpieczoną
poprzez 128 bitowy SSL, przez którą zdalnie może zarządzać swoim
rachunkiem, decydować które transakcje akceptuje, zlecać ich realizację,
czy konfigurować format wymiany danych - w każdej chwili ma pełną
kontrolę nad realizacją transakcji swojego Sklepu.

•

Nasz system obsługuje również możliwość realizowania transakcji w call
centre oraz przy pomocy zlecenia stałego z karty płatniczej.

•

Pieniądze pozyskane z dokonanych transakcji mogą być przekazane na
konto Sklepu już następnego dnia po zleceniu ich rozliczenia przez Sklep.

•

Sklep ma do dyspozycji Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta eCard SA,
które udzieli mu wszelkiej pomocy przy wyjaśnianiu ewentualnych
wątpliwości, czy rozwiązywaniu problemów.
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2. Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa prowadzenia transakcji:
•

System eCard jest całkowicie zgodny ze standardami akceptowanymi przez
VISA i EUROPAY (MASTERCARD).

•

System

eCard

oparty

jest

na

najnowocześniejszym

i

jednym

z

najpopularniejszych na świecie systemów autoryzacji i obsługi płatności
zbudowanym przez IBM.
•

System do obsługi internetowych transakcji jest zgodny z najnowszą
technologią 3D Secure pozwalającą na 100% uwierzytelnienie osoby
dokonującej transakcji kartą płatnicza.

•

Komunikacja między Klientem i serwerami Systemu eCard odbywa się
zawsze w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem 128-bitowego protokołu
SSL.

•

Sklep nie jest narażony na kradzież danych kart kredytowych Klientów i nie
musi angażować własnych środków w ich ochronę ponieważ dane te są
wpisywane poprzez zabezpieczony formularz znajdujący się bezpośrednio
na serwerze eCard SA,.

3. Zapewniamy szybkie wdrożenie, które nie zakłóca bieżącej działalności Sklepu:
•

System eCard może współpracować z każdym sklepem internetowym.

•

Usługa może wystartować już 7 dni od momentu podpisania umowy i
zgłoszenia przez sklep gotowości jej wdrożenia.

•

Nasi wdrożeniowcy przyjadą do Sklepu i zaimplementują niezbędne do
funkcjonowania usługi oprogramowanie.

•

Szczegółowa

dokumentacja,

którą

dostarczamy

pozwala

osobie

prowadzącej sklep na dokonanie samodzielnego przystosowania sklepu
internetowego do współdziałania z Systemem eCard SA.
•

Procedura integracji istniejącego sklepu Internetowego z Systemem eCard
jest prosta, nie trzeba zmieniać posiadanego już oprogramowania wystarczy zainstalować dostarczone przez nas oprogramowanie oraz
stworzyć

dodatkową

stronę

HTML

umożliwiającą

Klientom

na

bezpośrednie, bezpieczne kontaktowanie się z naszym serwerem.
•

Nasz system jest zaimplementowany domyślnie u większości liczących się
producentów sklepów internetowych w Polsce.
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4. Jesteśmy firmą, której można zaufać:
•

Jesteśmy Spółką Akcyjną o kapitale wysokości 8 349 600.00 złotych.

•

Nasi akcjonariusze to trzy znane spółki giełdowe - ComputerLand SA, BRE
Bank i Bank Zachodni WBK SA.

•

Współpracujemy z najlepszymi firmami na rynku, a nasza oferta zbudowana
jest w oparciu o światowe standardy: systemy i sprzęt najlepszych firm
takich jak IBM czy CISCO.

•

Dysponujemy najwyższej klasy specjalistami, którzy mają odpowiednią
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, Internetu, działalności e-commerce,
finansów i bankowości.
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