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Mobilfizetés 
Mobil telefonos fizetési megoldások bemutatása 
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A mobilfizetés 

Mi a mobilfizetés? 
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 Az online fizetés legzavaróbb eleme a 
kártyaadatok begépelése. 

 Az Escalion PCI DSS tanúsítványa lehetővé 
teszi számunkra a kártyaadatok tárolását. 

 A mobiltelefont használó online 
vásárlóknak sem kell többet bajlódniuk 
kártyaadataikkal, ha engedélyezik egy 
korábban használt kártyájuk 
újraterhelését. 
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Különböző fizetési opciók 

 Számlabefizetés QR-kóddal 

 Mobiltelefon alapú POS terminálok az ügynökhálózat 
részére 

Könnyű használat és pénzügyi elszámolás 
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 VISA, Mastercard, JCB  kártyák 
processzálása több kártyaelfogadó 
pénzintézeten keresztül, számos devizában 

 Többnyelvű, okostelefonra és tabletre 
optimalizált fizetési oldal 

 Egy gombos fizetés (Quick-pay) 

 Késleltetett fizetés (QR-kód vagy 
mobiltelefon alapú POS segítségével) 

 Instant hitel 

 0-24 ügyfélszolgálat 

 Fejlett csalásvédelmi technológiák, csalási 
sémák felismerése 

 Kereskedői admin felület – valós idejű 
tranzakció követés 

 Könnyű integráció, 0-24 technikai 
ügyfélszolgálat 

 Opcionális számlázási modul 
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 PCI – DSS Level 1 

Infrastruktúránk eleget tesz a PCI - DSS legmagasabb 
előírásainak, rendszerünket évente független 
szervezet auditálja. 

 EV SSL tanúsítvány 

A világszerte elismert, legmagasabb szintű VeriSign 
EV SSL tanúsítvánnyal rendelkezünk. Minden,  a 
szervereinkkel történő kommunikáció titkosított. 

• 3D Secure 

Visa és Mastercard által kidolgozott internetes 
csalásvédelmi rendszer. 
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Az Escalion Közép- és Kelet-Európa egyik 
leginnovatívabb fizetési szolgáltatója 

Előnyök: 

 Nagy tranzakciószámokat feldolgozó robusztus 
infrastruktúra 

 Fejlett csalás-megelőzési rendszer 

 Európai szintű kártyaelfogadó pénzintézetek 

 Kifizetések közép- és kelet-európai pénznemekben 

 Innovatív fizetési megoldások 

 Versenyképes IT- és fejlesztőcsapat a személyre 
szabott igények megvalósításához  
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