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Nejvyspělejší
platební centrum
pro bezpečné
internetové platby

Komplexní řešení pro vaše
internetové platby
Platební centrum Paython je unikátní systém
pro komplexní správu internetových plateb,
který technologicky agreguje přímé napojení
na více než 90 různých způsobů plateb.
Čím je Paython unikátní?
• Peníze jsou zaslány přímo na váš účet,
aniž by procházely přes účet prostředníka.
• Nečeká vás velká investice, podělíte se
s námi o část své úspory.
• Plně automatizovanými bankovními
převody on-line, které šetří peníze
za transakční poplatky.
• Spárováním platby s objednávkou
během několika minut po zaplacení
a autorizaci.
• Jedná se o zcela první a unikátní systém tohoto druhu v České republice.
• Nejefektivnější řešení v soutěži IEA
ve třech kategoriích v roce 2011.

Jak velká může být vaše
úspora s Paythonem
Nižší poplatky za alternativní platby přes bankovní převody on-line zvýší váš zisk.

Kolik lze s Paythonem ušetřit?
MODELOVÝ PŘÍKLAD
Měsíční obrat e-shopu:
Poplatky za platební karty:

6 000 000 Kč
2,0 %

Bez Paythona
Roční poplatky za platby
platební kartou:

2 400 000 Kč

S Paythonem *
Celkové roční poplatky:

1 500 000 Kč

ÚSPORA za 1 rok:

900 000 Kč

* P ředpokládaný podíl alternativních bankovních
převodů on-line na celkovém objemu je 50%.

Klíčové výhody platebního
centra Paython
Paython disponuje výhodami, které ocení všichni obchodníci nabízející své produkty a služby
na internetu.
•

Platby bez prostředníků
Peníze jsou zaslány přímo na účet obchodníka e-shopu.

•

Úspora nákladů za poplatky
S bankovními převody on-line ušetříte
až 45% nákladů za poplatky.

•

Snadná integrace
Paython poskytuje vlastní rozhraní prostřednictvím zabezpečených webových
služeb (WebServices).

•

Desítky způsobů jak zaplatit

•

Platby v různých měnách

•

Servisní podpora 24x7

•

Ověřeno zákazníky

Garance bezpečnosti je vždy
na prvním místě
Důvěryhodnost společně s kvalitní a bezpečnou technologií jsou základní pilíře, na kterých
je postaven celý systém Paython.
•

Certifikace ISO je garancí kvalitních
a bezpečných postupů zajišťujících
důvěryhodnost prostředí, ve kterém je
Paython provozován.

•

Soulad s normou PCI DSS je synonymem
bezpečného způsobu nakládání s citlivými
údaji držitelů platebních karet.

•

Technologie 3D Secure, Verified By Visa
a MasterCard Secure Code jsou v dnešní
době již standardním bezpečnostním prvkem
spolehlivých internetových plateb.

•

Systém prevence zneužití Paythona
je integrovaný nástroj pro odhalování
a blokování podezřelých transakcí nebo
pokusů o zneužití platebních karet.

O společnosti
AARON GROUP
Specializujeme se na dodávky komplexních
řešení v oblasti e-Commerce.
Pro naše zákazníky jsme strategickým partnerem dodávajícím řešení, která zvyšují produktivitu
a efektivitu, snižují náklady a posilují konkurenceschopnost. Kvalitu naší práce garantuje zavedená
politika integrovaného řízení společnosti podle
norem ISO 9001, 14001, 18001, 20000 a 27001.
Spolupracujeme s nejvýznamnějšími českými, evropskými i světovými firmami. Stojí za
námi mezinárodní projekty a řešení, která fungují
ve více než 35 zemích.
Mezi naše dlouholeté partnery patří České aerolinie, Amadeus, Letuška, Vodafone, SITA, ERV
Evropská pojišťovna, Asiana, ČSOB, BlueStyle,
SmartWings, České dráhy, Altron, ČD Cargo, Sky
Team, Phoenix-Zeppelin, Vegatour, Čedok, Fischer
a desítky dalších.

www.aarongroup.cz

Poskytovatelé platebních
systémů a způsoby plateb
Platební centrum Paython je napojeno na řadu
globálních i lokálních bank a poskytovatelů plateb.
Systém agreguje desítky různých způsobů plateb,
které jsou využitelné nejen v Evropě, ale ve většině
zemí světa.

Vždy absolutní přehled
o stavu všech plateb
Samozřejmou součástí Paythona je zázemí rozsáhlého back-office systému, jenž vám poskytne dokonalý přehled o všech zrealizovaných
platbách včetně detailních informací o toku
vašich financí a umožní vám:
•

Pružně reagovat na dotazy vašich zákazníků o stavu jejich platby.

•

Celkový přehled realizovaných plateb.

•

Zjistit detailní informace o stavu všech
transakcí.

•

Zobrazit globální reporty o prodejích
prostřednictvím různých typů grafů.

•

Nastavit parametry jednotlivých plateb
včetně povolení plateb pro různé prodejní
kanály (eShop, web apod.).

•

Administraci vašich bankovních účtů
a požadovaných měn.

