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Kártyás Fizetés

• közel 100%-os szolgáltatás rendelkezésre állást.
• 0-24 elérhető, segítőkész Call Centert.

24 órán belüli eszköz hibajavítást.
• dedikált, senior kapcsolattartót, aki közvetlenül

fogadja a hívásod szerződéses és fontos ügyekben.
• gyors, biztonságos számlázási folyamatot: minden

tranzakció a következő munkanapon jóváíródik a
számládra.

• világos, átfogó áttekintés: online portál, ahol
bármikor ellen˜rizhet ed a jóváírásokat,
forgalmat, valamint a tranzakciók részleteit.

A Novopayment nagy választékban kínál biztonságos, 
megbízható és hatékony terminálokat, amelyek 
villámgyorssá teszik  az elektronikus fizetéseket.

Legyen szó nagy- vagy kisméretű kereskedelmi, gasztro-
nómiai, szállodai, szolgáltató vagy más iparágban 
tevékenykedő vállalatról, a Novopayment rendelkezik a 
Neked és ügyfeleidnek egyaránt megfelelő terminállal 
és ideális készpénzmentes fizetési megoldással.

Elfogadást biztosítunk a legelterjedtebb hitel- és betéti 
kártyák, valamint minden típus SZÉP és 
egészségpénztári kártya számára, így az ügyfeleid 
mindig a kívánságuknak megfelelő kártyával 
fizethetnek. Ez az ügyfélelégedettség mellett az 
impulzusvásárlások számát is növeli.

Megbízhatóság, innováció. 
     Mert a minőség számít.

Biztosítjuk számodra továbbá...

•



„Easy pay, easy life”

A Novopayment Kft évek óta működik Magyarországon, 
jelenleg több, mint 16.000 aktív szolgáltatást 
működtetünk országszerte. Innovatív és páratlan 
kereskedői és pénzügyi szolgáltatásokat kínálunk. 
Sikeresen működünk együtt Európa legnagyobb fizetési 
szolgáltatóival. Saját és partnereink megoldásait külön, 
vagy akár kombinálva biztosítjuk, hogy bizonyosan az 
üzletednek is legmegfelelőbb szolgáltatást tudjuk 
kínálni.

A kártyás fizetés ma már szinte minden üzletben 
elérhető, de ritkán beszélünk annak minőségéről, 
sebességéről, az azt támogató rendszerekről. 
A Novopaymentnél mi azon dolgozunk, hogy 
szolgáltatásaink a kényelmed és az értékesítést a 
leghatékonyabban támogassák.

Fizikai POS eszközeink üzembe állításához egyszerűen 
csak be kell kapcsolni a készüléket, és ügyfeleid máris 
használhatják előnyben részesített kártyájukat.

A legnépszerűbb kasszarendszerekkel integrált 
megoldást biztosítunk (ECR integráció, több, mint 26 
elérhető integrátor, melyet folyamatosan bővítünk). 
Egyedi integrációs megoldásaid megvalósításában is 
segédkezünk. 

A Novopayment segítségével megtalálod a 
webáruházadhoz legmegfelelőbb fizetési megoldást, 
vállalkozásod méretétől függetlenül. 

•

20+ bérelt webshop integráció, Unas, Shoprenter, 
Shopify, D-Edge és sok más.

•

Több mint 90 pénznemet fogadunk el és 
23 valutában tudunk jóváírni.

•

Szolgáltatások, mint, Recurring Payment (előfizetés), 
Payment Link, tokenizálás, MPO (bannkártya távolról 
terhelés), előengedélyezés és sok más.

•

30+ elérhető plugin, Woocommerce, OpenCart, Odoo, 
Magento, Drupal és sok más.

• Beépített kockázatkezelő és csalárd tranzakció ellenőrző 
rendszer.

• Teljes vagy részleges visszatérítés, teljes nyomonkövetés,
riporting.

Bízd ránk az üzemelte-
tést, koncentrálj az 
értékesítésre és 
vállalkozásod 
fejlesztésére!

A Novopayment által biztosított POS terminál üzemben tartása 
és rendelkezésre állása a szolgáltatásunk részét képezi, ezért 
különösen figyelünk arra, hogy modern készülékeket biztosítsunk 
és  szolgáltatásunk teljesen zavartalan legyen.

Vállalkozásod méretéhez igazodó pénzügyi megoldások

Amennyiben több üzleted van, kérheted azok elszámolásait 
tömbösítve, vagy külön üzleteknént is, függően attól, hogy 
könyvelésednek mi a legmegfefelőbb elszámolási megoldás. 

Webshop fizetési megoldások

In-App fizetés.•

30 elérhető nyelvválasztási lehetőség.•

DCC - dinamikus 
valutaváltó- funkcióval 
minden megoldásunk 
rendelkezik. A külföldi 
kártyás tranzakciókból 
származó árfolyamnye-
reséget pedig 
megosztjuk veled. 
Segítünk kiaknázni 
neked az ebben rejlő 
potenciált, így akár 
kereshetsz is a 
bankkártya-
elfogadáson.




