The way to pay

Szanowni Państwo,
Rozpoczynając działalność w 2010 roku naszym podstawowym celem było zapewnienie
atrakcyjnej i efektywnej alternatywy dla istniejących na rynku systemów płatniczych.
Teraz możemy powiedzieć z całą pewnością, że osiągnęliśmy ten cel oferując swoje usługi
ponad 20 000 Odbiorców Płatności. Wśród nich można znaleźć najbardziej uznane marki
działające zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.
Aby móc dalej pomagać Państwu w rozwijaniu swoich biznesów oraz zdobywaniu przewagi
konkurencyjnej przeprowadziliśmy kompleksowy rebranding zmieniając się w tpay.com.
Dzięki tej zmianie możliwa stanie się skuteczna sprzedaż w wymiarze globalnym. Marka
tpay.com zapewni zaufanie kupujących oraz komfort transakcji z każdego miejsca na świecie
i w każdej walucie. To doskonała okazja do ekspansji oraz dotarcia do nowych grup
Klientów.
Niezmienne pozostają najwyższa jakość, szybkość i bezpieczeństwo płatności oferowane
przez najlepszy system płatności. tpay.com jako marka Krajowego Integratora Płatności S.A.
reprezentuje w 100% polski kapitał i nadal będzie zajmować się rozwojem polskiego
i międzynarodowego rynku eCommerce. Mamy nadzieję, że dzięki naszym usługom osiągną
Państwo znaczący sukces.

Prezes Zarządu
Paweł Działak

Panel w RWD

Wprowadzamy karty

Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy
panel transakcyjny dostosowany
do wszystkich urządzeń mobilnych.

2010
20+

metod

Początek współpracy z Elavon.
Dołączenie do PONIP. Uzyskanie
certyﬁkatu PCI DSS Level 1.

2011
30+

metod

2012

Kim
jesteśmy?

NadszedŁ czas na zmiany

Wyznaczamy trendy płatności

Zmieniamy siĘ dla Ciebie
Handel internetowy rozwija się ponad granicami państw,
a wraz z nim rośnie liczba sklepów oferujących swoje produkty
i usługi na całym świecie.
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WCZEŚNIEJ

Nagradzany system
Zdobywamy Media Trendy, Quality
International, Ekomers. Dołączamy
do komitetu założycielskiego e-Izby.

2013
40+

metod

Transferuj.pl przekształca się w tpay.com, aby zapewnić Tobie
najwyższą jakość transakcji również na arenie międzynarodowej.
Globalny wymiar tpay.com pozwoli zwiększyć zaufanie Klientów
oraz umożliwić skuteczną sprzedaż we wszystkich krajach
i walutach.
System płatności tpay.com pozwoli Ci w pełni efektywnie
wykorzystać model Omnichannel oferując najszersze spektrum
krajowych i zagranicznych kanałów płatniczych.

Lider technologiczny

Czas na zmiany

Wprowadzamy jako pierwsi
płatności kodem QR oraz eHat.me.
Dodaliśmy też Premium SMS i

Zmieniamy się w tpay.com.
Stawiamy na innowacje, płatności
mobilne i model cross-border.

2014

2015

50+

metod

150+

metod

Nowy Panel Transakcyjny

PŁATNOŚCI MOBILNE
E-TRANSFER
E-PRZELEW
KANAŁY KORPORACYJNE

UŻycie logotypów bankowych
Ponad 85% kupujących nie zna dokładnej nazwy i logo
e-transferu. Zastosowanie logotypów bankowych
zredukowało o 21% liczbę kafelków w 1 kroku płatności.

PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ
PORTFELE KARTOWE
PŁATNOŚCI ODROCZONE
PŁATNOŚCI MIĘDZYNARODOWE
PRZELEW TRADYCYJNY (DRUCZEK)

ZapamiĘtanie kanaŁu pŁatnoŚci
Kupujący nie musi podczas kolejnych płatności wybierać
ponownie swojego banku co przyspiesza transakcję
nawet do 70%.

Płatności
online

Ponad 150 metod pŁatności
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NAJWIĘKSZYCH

BANKÓW
W POLSCE

BANKÓW
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KANAŁY
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ZAPŁATY

Z myślą o Twoich klientach

7

MOBILNYCH
METOD PŁATNOŚCI

5

PŁATNOŚĆ QR W APLIKACJI BANKOWEJ
SYSTEM BLIK
E-TRANSFER W APLIKACJI MOBILNEJ
EHAT.ME W APLIKACJI MOBILNEJ
PREMIUM SMS
APLIKACJA PEOPAY
APLIKACJA IKO

MIĘDZYNARODOWYCH

KANAŁÓW
PŁATNOŚCI

PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ,
MASTERPASS, PAYPAL,
SEPA - PRZELEWY W EURO,
PRZELEW MIĘDZYNARODOWY

DoŁĄcz do grona naszych Klientów

Niezawodny system
tpay.com zapewnia SLA

99,99%

BezpieczeŃstwo transakcji

PŁatność kodem QR

WYBIERZ PŁATNOŚĆ QR
W PANELU TRANSAKCYJNYM

ZALOGUJ SIĘ DO APLIKACJI
BANKOWEJ NA TELEFONIE

Płatności
mobilne

Stawiamy na omnichannel

ZESKANUJ WYŚWIETLONY
NA MONITORZE KOD QR

POTWIERDŹ TRANSAKCJĘ
NA TELEFONIE

PŁatność aplikacjĄ bankowĄ
Przelewy kodem QR zapewniają Klientom komfort, szybkość
oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa płatności. To świetny
sposób na dotarcie do mobilnych konsumentów.
Płacąc za pomocą kodu QR nie trzeba logować się do banku
na komputerze – cała operacja wykonywana jest w bankowej
aplikacji mobilnej.

Zakupy na kaŻdym urzĄdzeniu

Responsive Web Design
Strona oraz Panel Transakcyjny tpay.com zostały wykonane
w technologii RWD – Responsive Web Design, dzięki czemu
działają doskonale niezależnie od typu urządzenia.
Responsywność w tpay.com zapewnia wygodne płatności
w każdej sytuacji - również na smartfonach i tabletach.
Z RWD możesz zwiększyć sprzedaż mobilną oraz zapewnić
Klientom elastyczne rozwiązania.

Biblioteki mobilne tpay.com
Biblioteki mobilne tpay.com umożliwiają integrację modułu
szybkich płatności w dowolnej aplikacji mobilnej Partnera.
Pozwala to zaoszczędzić znaczną ilość czasu i pieniędzy
koniecznych na opracowanie własnych rozwiązań.
Biblioteki mobilne zostały przygotowane na systemy
Android oraz iOS. Udostępnione pliki oraz dokumentacje
umożliwią niezwykle szybką i prostą implementację modułu
płatności w Twojej aplikacji.

Płatności
mobilne

PŁatność BLIK

WYBIERZ METODĘ
PŁATNOŚCI BLIK

Stawiamy na omnichannel

W APLIKACJI BANKOWEJ
NACIŚNIJ IKONKĘ BLIK

PRZEPISZ KOD BLIK
DO PANELU TRANSAKCYJNEGO

POTWIERDŹ TRANSAKCJĘ
NA TELEFONIE

PŁatność BLIK
BLIK to system płatności mobilnych realizowanych za pomocą
jednorazowych, 6-cyfrowych kodów. System zapewnia
wygodę i szybkość płatności mobilnych w każdej sytuacji.
BLIK nie wymaga logowania się do banku, a jedynie
wygenerowania kodu w bankowej aplikacji mobilnej
i potwierdzenia transakcji jednym dotknięciem.

PŁatności kartĄ z Elavon

RozwiĄzania na każdĄ skalĘ
Elavon to piąta największa instytucja ﬁnansowa na świecie,
która przetwarza transakcje dla ponad 1,3 miliona ﬁrm na całym
świecie zapewniając kompleksowe, bezpieczne i skalowalne
rozwiązania do obsługi płatności.

ObsŁuga w wielu walutach
Możesz przyjmować płatności kartą w dowolnej walucie
dzięki usłudze dynamicznej wymiany walut - DCC
dostępnej dla posiadaczy kart Visa i MasterCard.

Serwis 24/7
Podpisując umowę z Elavon otrzymujesz całodobowe
wsparcie oraz pomoc serwisową.

BezpieczeŃstwo i jakość
Wszystkie transakcje kartowe w tpay.com obsługiwane
są z wykorzystaniem zabezpieczeń 3D Secure,
gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa
płatności kartą.

Wygoda pŁatności kartĄ z tgate

Płatności
kartą

Wiodące rozwiązania kartowe

Zintegruj tgate w swoim sklepie
Najlepsze technologicznie rozwiązanie na rynku, dzięki
któremu Klient może płacić bezpośrednio na stronie sklepu,
bez przekierowania na strony pośredników.
Bramka tgate zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa,
wygodę płatności oraz estetyczny design pozytywnie
przekładające się na satysfakcję z zakupów.

PŁatności cykliczne w tgate
Bramka tgate umożliwia zapamiętanie karty użytkownika
i dokonywanie kolejnych płatności w sklepie za pomocą
tylko 1 kliknięcia.
Rozwiązanie to umożliwia przyjmowanie płatności
cyklicznych, co świetnie sprawdza się przy sprzedaży
abonamentów oraz dostępów do treści.

Dodatkowe metody pŁatności

Premium SMS
Premium SMS umożliwia płatność za usługi oraz dostęp
do treści za pomocą telefonu. tpay.com udostępnia widget,
który możesz umieścić bezpośrednio na swojej stronie.
Kupujący nie musi posiadać konta bankowego lub karty,
a transakcja jest w pełni anonimowa. Do zapłaty wystarczy
dowolna karta pre-paid.

MasterPasstm
MasterPass to elektroniczny portfel kartowy ułatwiający
zakupy kartą na całym świecie. Wystarczy zarejestrować
swoje karty by móc wygodnie płacić kartą przez zalogowanie
się do wirtualnego portfela.

PayPal
PayPal wirtualna portmonetka umożlwiająca globalne płatności
między jej użytkownikami. Po podpięciu karty płatniczej Klienci
mogą dokonywać międzynarodowych transakcji z każdego kraju.

PŁatności odroczone

Szeroka
oferta

Pełne spektrum płatności

Raty z tpay.com
Raty ze stałym oprocentowaniem dostępne są dla zakupów o
wartości od 300-20 000 pln.
Zamieść na swojej stronie kalkulator rat, dzięki czemu Klient
może przez dokonaniem zakupu obliczyć wysokość raty na
podstawie kwoty zakupów i okresu spłaty.

FerBuy
FerBuy pozwala Kupującemu na opłacenie całości faktury
do 14 dni od zakupu lub rozłożenie płatności na raty.
Klient otrzymuje decyzję kredytową w 30 sekund
przy minimum formalności.

Jak to dziaŁa?
Serwis eHat.me to proste i darmowe narzędzie do zbierania
pieniędzy w sieci. Dzięki eHatowi organizacja zbiórki przebiega
prościej, szybciej i skutecznej niż za pomocą gotówki.
eHat umożliwia realizację własnych projektów, rozliczenia
między użytkownikami i wspólne zakupy w internecie. Serwis
pozwala również na natychmiastowe przekazywanie pieniędzy
znajomym.

Aplikacja mobilna eHat.me
Aplikacja mobilna eHat.me pozwala w pełni wykorzystać
możliwości serwisu i organizować zbiórki oraz przekazywać
pieniądze znajomym, rodzinie czy współpracownikom
za pomocą telefonu.
Rozliczanie się bezpośrednio podczas posiłku, imprezy
czy w plenerze nigdy nie było prostsze.

ZostaŃ partnerem eHat.me

Płatności
grupowe

Zwiększ swoją sprzedaż i zasięg

Program partnerski eHat.me
Serwis eHat.me to znakomita okazja do zwiększenia zysków
oraz zasięgu swoich produktów i usług. Wykorzystaj pełnię
możliwości eHata dzięki promocji w serwisie i udostępnij
Klientom wygodną i praktyczną metodę płatności.

ZwiĘksz sprzedaż
Płatności grupowe umożliwiają częstsze
zakupy bardziej wartościowych produktów
dzięki czemu rosną obroty.

Reklama w serwisie
eHat.me skupia tysiące potencjalnych
Klientów, do których możesz skutecznie
dotrzeć dzięki reklamie.

Nowi Klienci
Dzięki wspólnym zakupom Twoja oferta
staje się dostępna również dla zupełnie
nowych grup Klientów.

Wspólne akcje promocyjne
Jeżeli chcesz wypromować swój produkt
lub przeprowadzić innowacyjna akcję
promocyjną – eHat.me jest dla Ciebie!

Korporacyjne rozwiĄzania dedykowane

SZKWaŁ
System umożlwiający zasilenie wirtualnego konta za pomocą
przelewów bankowych o stałym tytule bez przechodzenia przez
proces zamówienia. Klient może dokonywać regularnych zasileń
swojego konta, również mobilnie, w każdych okolicznościach.
SZKWał przeznaczony jest dla ﬁrm, których stali Klienci często
zasilają swoje konta np. przy sprzedaży biletów lub zakładach
bukmacherskich. System zapewnia Klientom niezrównaną
wygodę i zachęca do powtarzalnych zakupów.

WhiteLabel
System WhiteLabel pozwala na przyjmowanie przelewów
księgowanych 24/7 w ten sposób, że wyświetlane są dane
Twojej ﬁrmy jako odbiorcy przelewu.
System WhiteLabel jest skierowany do największych
przedsiębiorstw cieszących się zaufaniem Kupujących.
To najlepsze rozwiązanie, jeżeli przyjmujesz płatności
na wysokie kwoty i zależy Ci na księgowaniu online.

Dodatkowe
możliwości

Funkcjonalności systemu

Usprawnij i rozwiń swój biznes

WielodostĘp
Wielodostęp w tpay.com to idealne rozwiązanie dla sieci
franczyzowych, które chcą rozliczać wszystkie płatności w ramach
jednego systemu.
Wystarczy utworzyć subkonta do konta głównego i przekazać
dostęp właścicielom poszczególnych placówek.

Zwroty wpŁat
tpay.com zapewnia możliwość dokonywania zwrotów
zarówno w Panelu Odbiorcy Płatności jak i poprzez API.
Możesz również skorzystać z funkcji automatycznych
zwrotów, która umożliwia zwrot jeszcze przed pobraniem
prowizji. To idealne rozwiązanie w przypadku ograniczenia
czasowego wpłat np. przy rezerwacji biletów.

Przelewy masowe
tpay.com pozwala również zlecać nawet do 500 przelewów
jednocześnie dzięki przelewom masowym.
Po przygotowaniu odpowiedniego pliku CSV należy go
jedynie wgrać w Panelu Odbiorcy Płatności, aby na raz
dokonać wszystkich potrzebnych rozliczeń.

PŁatności bez integracji systemu

Formularze zapŁaty
Narzędzie to umożliwia wygenerowanie strony z formularzem
płatności za oferowane produkty i usługi. Zakres oraz ilość
koniecznych do uzupełnienia podczas płatności danych może
być swobodnie modyﬁkowana.
Formularze zapłaty to doskonały sposób na budowanie
indywidulanych relacji z Klientami. Dzięki nim możliwe jest
przyjmowanie wpłat bez integracji systemu płatności.
Stworzenie formularza nie wymaga jakiejkolwiek wiedzy
informatycznej – wystarczy przeciągać myszką elementy,
które chcemy w nim zawrzeć.

Odnośniki zapŁaty
Rozwiązanie to pozwala wygenerować link do płatności,
który umożliwi Kupującemu dokonanie płatności dowolnie
określonej przez Sprzedawcę. Link taki można przesłać
Klientowi lub np. umieścić na elektronicznej fakturze.

Wybór banku w Twoim sklepie

Dodatkowe
możliwości

Usprawnij i rozwiń swój biznes

Wybór banku w Twoim sklepie
System tpay.com możesz zintegrować tak, aby wybór metody płatności następował
jeszcze na stronie sklepu. Po wyborze kanału nastąpi przekierowanie bezpośrednio
do logowania się do banku.
Rozwiązanie to pozwala przyspieszyć transakcję i zwiększa zaufanie Klientów
do zakupów u Odbiorcy Płatności. Aby skorzystać z tej opcji wystarczy posłużyć się
udostępnioną dokumentacją techniczną.

Łatwa integracja systemu

Biblioteki tpay.com
Dzięki udostępnionym bibliotekom możliwe jest zintegrowanie
szybkich płatności tpay.com z dowolną, dedykowaną lub
autorską platformą sprzedażową i zapewnienie Klientom
automatycznego przyjmowania płatności.
Biblioteki tpay.com pozwalają na integrację w najkrótszym
możliwym czasie i przy minimalnej ilości pracy ze strony
programistów. Przyczynia się to do uzyskania oszczędności
oraz zwiększa elastyczność stosowanych rozwiązań.

API transakcji i zwrotów
tpay.com zapewnia kompleksowe API, które może być
wykorzystane do wygodnego zarządzania płatnościami
z poziomu systemu obsługi sklepu. Aby zastosować API
wystarczy kierować się instrukcjami znajdującymi się
w dokumentacji technicznej.

Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna systemu tpay.com umożliwia
efektywną implementację naszych narzędzi płatniczych.
Dokumentacja dostępna jest zarówno w języku polskim
jak i angielskim.

Gotowe implementacje

54

Łatwa
integracja

Zaoszczędzisz czas i pieniądze

ModuŁy sklepowe

GOTOWE
MODUŁY
PŁATNOŚCI

Dzięki modułom sklepowym możesz nawet w ciągu kilku minut
zintegrować system tpay.com z najbardziej popularnymi
platformami eCommerce.
Dostępne są zarówno rozwiązania komercyjne jak i open source
oferowane na rynku polskim i międzynarodowym.
tpay.com zapewnia Ci elastyczność i łatwość integracji.

Potwierdzenie transakcji

Potwierdzenie OpŁaty
Elektroniczne Potwierdzenie Opłaty (EPO) to informacja
o zarejestrowaniu transakcji w systemie tpay.com wysyłana
mailowo do Klientów i Odbiorców Płatności.
Wiadomość pozwala na łatwą identyﬁkację wpłaty i rozpoczęcie
realizacji zamówienia. Dzięki EPO możliwe jest również
sprawdzenie aktualnego statusu transakcji oraz, w przypadku
jakichkolwiek problemów, ponownie jej opłacenie.

Raporty w tpay.com
Zapewniamy możliwość pobrania kompleksowego raportu
o transakcjach, zwrotach, opłatach i obciążeniach.
Wystarczy zalogować się do Panelu Odbiorcy Płatności
i pobrać raport za dowolny okres czasu.
Dodatkowo możemy generować raporty automatyczne
wysyłane przez system w cyklu dziennym lub miesięcznym.

Skontaktuj siĘ z nami

Jesteśmy
dla Ciebie

Zawsze służymy pomocą

Biuro obsŁugi klienta
tpay.com udostępnia infolinię czynną w dni robocze od 800 do 2200.
Infolinia jest również dostępna w języku angielskim.

+48 12 35 02 477
+48 22 37 90 277
+48 61 66 82 778
@

info@tpay.com

