Netaxept Advanced
Netaxept är en tillförlitlig och smidig betalningslösning
för distansförsäljning. Med de alternativa servicepaketen i Netaxept kan du ta emot betalningar via valda
betalningssätt och skräddarsy ett bekvämt och säkert
betalningspaket som lämpar sig för ditt företags behov.
Netaxept är en PCI DSS -certifierad betalningslösning
som fyller de höga informationssäkerhetskraven som
ställs på Internetbetalningar. Säkerheten höjs ytterligare av olika tjänster som förhindrar missbruk liksom av
verifieringstjänsterna Verified by Visa och MasterCard
SecureCode.
Servicepaketet “Netaxept Advanced” riktar sig till
företag som behöver en heltäckande och mångsidig lösning för sin nätbutik. Med hjälp av gränssnittsalternativ
och tilläggstjänster kan betalningarna integreras smidigt i företagets andra system.

EGENSKAPER
• Kortbetalningar med Visa och MasterCard (debit och credit),
Visa Electron, Maestro, American Express och Diners Club samt
bankbetalningsknappar, Klarna och Paypal
• Möjlighet att betala med flera valutor
• Möjlighet att skräddarsy betalformulär i Internet och i mobil
miljö
• Heltäckande tjänst för rapportering av betalningstransaktioner
• Betalning via en länk som skickas till köparen (link payment)
• Tjänster för bekämpning av missbruk som minskar riskerna vid
distanshandel
• Verifieringstjänsterna Verified by Visa och MasterCard SecureCode som ökar säkerheten vid näthandel
• Lätthanterligt användargränssnitt där betalningstransaktionerna kan behandlas vidare, till exempel krediteras
• Avgiftsfria test användarkoder och testkort

TILLÄGGSTJÄNSTER
• One-click betalning (easy payment) som innebär betalning med
en enda klickning
• Återkommande kortbetalningar (recurring payment) där köpmannen kan göra om debiteringen utan köparens åtgärder
• Riskhanteringsverktyg som möjliggör en tillförlitlig och effektiv
kamp mot missbruk
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För att du ska kunna börja använda servicepaketet “Netaxept Advanced” ber vi dig fylla i Netaxept avtalet och skicka in det till Nets.
Avtala om redovisningssättet och -tidpunkten liksom de övriga
frågorna i anknytning till betalningsrörelsen med inlösare (acquirer)
eller med tjänsteleverantören av betalningssättet.
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