Betalingssystem
Sikkerhedsnet under online-betalinger
En webshop er en billig og fleksibel måde at præsentere varer – og det er samtidig nemt og hurtigt for
kunderne at købe.
Men webshops er ikke kun for rene internetbutikker – mange virksomheder kan med fordel bruge
internettet til at afsætte tillægsprodukter, reservedele,
genbestillinger og lignende. Dermed øges salget samtidig med, at der frigøres ressourcer i sælgerstaben til
at opdyrke nye kunder.
Nemt at komme i gang
En del virksomheder udnytter ikke denne mulighed,
fordi de betragter betaling via nettet som en uoverskuelig og tidskrævende funktion at installere og
vedligeholde.
Men i virkeligheden kræver det kun to ting at komme
i gang:
-

En indløsningsaftale med PBS
En betalingsgateway, der er godkendt af PBS

Sådan virker det
En betalingsgateway sørger for sikker formidling af
data mellem webshoppen og PBS, der skal godkende
kundens betaling. MariSoft's betalingsgateway er
godkendt og certificeret af PBS. Systemet bygger på
en krypteringsnøgle udviklet af Verisign, der sikrer, at
uvedkommende ikke opfanger følsomme oplysninger
under udvekslingen mellem kunde og PBS.
Betalingsserveren er placeret i MariSofts datacenter,
der er sikret med alarm, nødstrømsanlæg og brandslukning. MariSoft overvåger systemet hele døgnet, året
rundt.
Få mere at vide hos MariSoft på

www.marisoft.dk
Se pris og specifikationer på bagside

Sikker betaling via internet
Optimal fysisk sikring af data
Døgnovervågning

Betalingssystem
SPECIFIKATIONER

MariSoft’s betalingsgateway er godkendt og certificeret
af PBS. Systemet benytter en krypteringsnøgle leveret af
Verisign til udveksling af kortoplysninger mellem kunden
og PBS. Nøglen sikrer at uvedkommende ikke kan opfange
følsomme oplysninger.
Betalingsserveren står placeret i sikret serverrum med
tyverialarm, nødstrømsanlæg og aircondition. Systemet
overvåges af MariSoft 24 timer i døgnet 365 dage om året.

For at kunne benytte MariSoft’s betalingssystem kræves en
indløsningsaftale med PBS.

Ønsker du herudover at benytte kontooverførsler via Netbank eller andre korttyper, kræves der desuden en aftale
med de respektive banker, samt kortudbyder.
Yderligere info på www.pbs-international.dk

					
PRISER
Betalingssystem

Udvidet betalingssystem

Kortunderstøttelse
Betaling via egen side

ja

ja

Online administrationsmodul

ja

ja

Api moduler

ja

ja

E-mail og telefonsupport

ja

ja

128 bit kryptering

ja

ja

Abonnement-betalinger

-

ja

Betaling via Danske Bank og BG Bank

-

ja

3DSecure

-

ja

0 kr.

0 kr.

Oprettelse
Pris pr. måned

139,00 kr.

289,00 kr.

Abonnement opkræves for 1 år af gangen. Alle priser er excl. moms.

Rønne Allé 109 - 7451 Sunds
Tlf. 9714 2171 - Fax 7014 1345
www.marisoft.dk - salg@marisoft.dk

