Swipp Erhverv Kasseintegration

Swipp Erhverv Kasseintegration trin-for-trin

Kr.

Scan-selv
kode

Kunden vælger
”Scan-selv-kode” i sin
Swipp-app (kan gøres
allerede i køen).

Koden scannes ved kassen*.
Kunden afventer
besked om beløb
og modtager.

Kunden godkender
betalingen, og
beløbet overføres til
virksomhedens konto.

*Kræver CCD-stregkodelæser.

Sådan kommer du i gang
For at oprette en Swipp Erhverv Kasseintegration-aftale skal du kontakte dit pengeinstitut.
Swipp tilbyder også andre betalingsformer. Vil du høre mere, eller er du i tvivl om, hvad din
virksomhed bør vælge, er du velkommen til at kontakte os. Skriv til salg@swipp.dk eller
ring på telefon 70 30 19 29. Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8-20, lørdag-søndag kl. 11-17.

Hvem står bag Swipp?
Swipp er et selvstændigt selskab ejet af Nordea Bank Danmark, Nykredit Bank, Sydbank,
Jyske Bank, Arbejdernes Landsbank, Spar Nord Bank og medlemmer af Lokale Pengeinstitutter. Således står alle danske pengeinstitutter (på nær Danske Bank og nogle få
mindre pengeinstitutter) samlet bag Swipp.

POS-integration
med Swipp

Swipp er god service og god forretning
Med Swipp Erhverv Kasseintegration kan dine kunder nemt og sikkert betale med mobilen
i dine butikker. Swipp er den eneste mobilbetalingsløsning, hvor pengene går direkte fra
den enkelte kundes bankkonto og ind på din virksomheds bankkonto. Det betyder ingen
tidskrævende og fordyrende mellemled eller kompromittering af sikkerheden. Og det
sikrer dig unikke forretningsfordele. Først og fremmest er du sikret lave transaktionsomkostninger.

Enestående løsning - mange fordele
Med den direkte kontooverførsel følger også automatisk saldokontrol i betalingsøjeblikket. Her tjekkes det, at der er penge til rådighed på kundens konto, så du ikke risikerer, at
betalingen tilbageføres, efter at kunden har forladt butikken med sin vare. Derudover kan
Swipp tilbyde en høj, daglig beløbsgrænse på 50.000 kr., hvilket gør det muligt for den
enkelte kunde at foretage større køb eller mange indkøb i løbet af dagen.

Sådan fungerer POS-løsningen
Ved betaling med Swipp i en integreret POS-løsning, scannes QR-koden fra kundens
mobil ved kassen. Koden identificerer kunden, som nu får en besked med beløb og butik
til godkendelse med et swipp. Pengene overføres derefter til din virksomheds konto.

Aftalen med Swipp
For at tilbyde Swipp som betalingsmulighed i dine butikker, skal din virksomhed indgå
en aftale med Swipp ApS. Til det formål skal virksomheden have en bankkonto i et
pengeinstitut, der understøtter Swipp. Det tager 2-3 dage at oprette aftalen. Swipp er
en uafhængig løsning, der fungerer helt uden indløsningsaftaler med fx Nets og Teller.
Dit pengeinstitut kan hjælpe dig med at indgå en aftale med Swipp og det er også dit
pengeinstitut som administerer dine Swipp-betalinger.

Integration i butikken
For at tilbyde Swipp-betaling i en integreret POS-løsning, skal dit kassesystem være klar
til implementeringen. Der findes flere forskellige måder at integrere Swipp på. Swipp har
allerede aftaler med de førende leverandører af kassesystemer. Det betyder, at din butik
allerede nu kan være forberedt til integration af Swipp. Som udgangspunkt vil det være
et spørgsmål om en opgradering af din eksisterende løsning.

Hvem kan betale med Swipp?
Alle kunder, som har downloadet Swipp-appen, kan betale med Swipp. Selvom Swipp
for Danske Bank-kunder er baseret på et betalingskort frem for overførsler direkte fra
konto-til-konto, vil du som forretningsdrivende opleve de samme fordele. Den eneste
forskel er, at den daglige beløbsgrænse for Danske Bank-kunderne er 10.000 kr. i modsætning til de 50.000 kr., som Swipp-brugere normalt kan overføre.

Fordele for din forretning
•

Den direkte kontooverførsel sikrer lave transaktionsomkostninger

•

 øj beløbsgrænse: Hver kunde kan swippe helt op til 50.000 kr. pr. dag, dog max
H
op til 10.000 kr. for kunder i et pengeinstitut, der ikke er med i Swipp-samarbejdet

•

Saldokontrol i betalingsøjeblikket giver sikkerhed for betalingen

•

 engene kan overføres til din virksomheds konto med det samme, og derved
P
styrkes likviditeten

•

 etaling med Swipp sparer dig for bøvl med håndtering af kontanter
B
og mindsker risikoen for svind og tab

•

 wipp er en sikker løsning, fordi transaktioner er underlagt stærk kryptering,
S
og den enkelte kunde er verificeret med NemID

•

 er er ingen begrænsninger på, hvor mange penge du totalt set kan modtage
D
med Swipp pr. dag

•

Med Swipp imødekommer din virksomhed kundernes mobile købsadfærd

Fordele for dine kunder
•

 ine kunder er ikke afhængige af at have kort eller kontanter med
D
– mobilen har de som regel altid på sig

•

Alle kan betale med Swipp - uanset hvilket pengeinstitut kunden har

•

Ved betalingen kontrolleres saldoen automatisk, så kunden ikke kommer til at
købe for mere, end der er til rådighed på kontoen (og/eller på det tilknyttede
betalingskort)

•

 wipp er en sikker betalingsløsning, hvor alle transaktioner krypteres,
S
og hver kunde er identificeret med NemID ved tilmelding til Swipp

•

 ed Swipp kan kunden betale helt op til 50.000 kr. pr. dag (10.000 kr for Danske
M
Bank kunder), hvilket muliggør større køb eller flere mindre indkøb

