Dynamicweb eCommerce

Gateway de Pagamentos
Pretende disponibilizar pagamentos
on-line, no seu website?

Vantagens
»

prar on-line, também aumenta a necessidade de pagamentos com

»

tação de soluções de pagamento.

Gestão de pagamentos em várias moedas

segurança. Ao usar o Gateway de Pagamento terá acesso às soluções mais flexíveis do mercado, no que diz respeito à implemen-

Pagamentos seguros
e encriptados

À medida que aumenta o número de pessoas que pretendem com-

»

Permite ao cliente
escolher o método de
pagamento

Existem duas fases numa compra efectuada on-line. Na primeira
fase, os clientes querem ser capazes de encontrar e encomendar
artigos via Internet. Na fase seguinte, há a necessidade de assegurar o pagamento pelos bens ou serviços, e garantir que tal é
efectuado de uma forma segura.
É possível implementar este módulo em qualquer tipo de solução
Dynamicweb eCommerce. Para poder utilizar este módulo será necessário estabelecer um contrato com um fornecedor de serviços
de pagamento. No caso específico de Portugal será necessário
estabelecer um contrato com a Redunicre.
Ao combinar o módulo Gateway de Pagamento com o módulo Catálogo de Produtos e como o módulo Carrinho de Compras, terá
então os três elementos básicos de qualquer solução de comércio
electrónico. Ao mesmo tempo disponibiliza aos seus clientes uma
forma fácil e segura de comprar on-line.
Quando usa este módulo poderá associar um ou mais métodos de
pagamentos. Esta funcionalidade permite o acesso fácil a variados
métodos de pagamento em soluções de comércio electrónico implementadas com o Dynamicweb eCommerce.

Dynamicweb eCommerce

Gateway de Pagamentos
Funcionalidades
Códigos encriptados
Opção de variados métodos de pagamento
Possibilidade de usar moedas diferentes
Integração com o módulo Catálogo de produtos
Integração com o módulo Carrinho de compras
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