
PLATEBNÍ BRÁNA GP WEBPAY
Nechte svůj e-shop vydělávat 



PROČ SI VYBRAT PLATEBNÍ BRÁNU GP WEBPAY?

Platební brána od Global Payments je nejrozšířenější a 
nejpoužívanější branou v českých e-shopech. Umožňuje 
bezpečné a bezproblémové obchodování po internetu. 
Přijímá platby v zabezpečeném režimu 3D Secure a nabízí 
řadu rozšiřujících prvků, které zákazníkům internetových 
obchodů zjednodušují placení. 

VÝHODY PLATEBNÍ BRÁNY 

Intuitivní design pro rychlé platby Můžete mít účet u kterékoli banky

Optimalizované rozhraní pro různá zařízení Peníze zpravidla do druhého dne

 Přijímání platebních karet Visa a Mastercard, 
plateb mobilem Google Pay a digitální peněženky 
Masterpass

 Konzultace a podpora od týmu specialistů při 
implementaci brány i jejím provozu 

 Podpora 19 jazykových verzí a jejich počet roste

 Přístup na online portál pro obchodníky

 Dynamická konverze měny (DCC)  

	 Přijímejte platby v CZK, EUR, USD, GBP, HUF, PLN  
a RUB

 Nejvyšší možné zabezpečení proti podvodům 

	 Funkce usnadňující placení – Opakované platby, 
Fast Pay, Uložená karta

	 Rozšiřující funkce České spořitelny Platba 24, 
Platba z účtu (Platba 360) 

	 Generování odkazů pro Push platby 

ZVÝŠÍTE KOMFORT ZÁKAZNÍKŮ I SVÉ TRŽBY 
Stále více lidí preferuje platbu kartou, protože je pohodlnější, bezpečnější a rychlejší než jakákoli jiná platební 
metoda.

RYCHLEJI ZÍSKÁTE PENÍZE ZA PRODANÉ ZBOŽÍ 
Platby kartou připisujeme na účet obchodníka obvykle už následující pracovní den. 

SNÍŽÍTE MNOŽSTVÍ VRÁCENÝCH OBJEDNÁVEK 
Počet vrácených objednávek je u platby kartou výrazně nižší než při zasílání zboží na dobírku, čímž ušetříte 
náklady za dopravu a administraci neodebraného zboží.

AUTOMATIZACE PRODEJNÍHO PROCESU 
O platby se již nebudete muset starat, platební bránu lze integrovat s vaším e-shopem. Administrace 
objednávek tak bude probíhat přímo z vašeho firemního systému.

 

 




 
 

 

 




 
 

PROČ UMOŽNIT SVÝM ZÁKAZNÍKŮM PLATBY KARTOU?



PLATEBNÍ BRÁNA PRO KAŽDÝ E-SHOP

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE BEZPEČNOST

• Používáme nejvyšší možné zabezpečení pomocí 3D 
Secure

• Každý rok procházíme nejpřísnějším mezinárodním 
bezpečnostním auditem PCI DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard).

•  Máme vlastní systém detekce podvodů Fraud Detection 
System

Platební bránu je možné vložit rovnou do prostředí e-shopu a funguje skvěle i na mobilních telefonech. 

Výběr z 19 jazyků

Responzivní design

Informace o obchodníkovi a platbě

Loga kartových asociací

Bezpečné prostředí splňující PCI DSS  
a standardů 3D Secure

Alternativní platební metody

• GLOBAL PAYMENTS JE NEJVĚTŠÍ ZPRACOVATEL 
PLATEB NA SVĚTĚ

• PŘES NAŠE DATOVÁ CENTRA PROJDE  
17 MILIARD PLATEB ROČNĚ

• JENOM V NAŠÍ PRAŽSKÉ POBOČCE ZPRACUJEME 
KAŽDÝ ROK 1,4 MILIARDY PLATEB – TO JSOU 4 PLATBY 
ZA KAŽDOU SEKUNDU

Společnost Global Payments patří k předním 
specialistům v oblasti platebních řešení na 
českém trhu. Jsme exkluzivním dodavatelem 
platebních technologií pro Českou spořitelnu, 
avšak nabízíme spolehlivá řešení bez ohledu na 
banku, u které máte vedený váš podnikatelský 
účet. V naší nabídce najdete nejen platební 
brány, ale také platební terminály a řadu dalších 
doplňkových služeb.

GLOBAL PAYMENTS – SPECIALISTA NA ONLINE PLATBY

























Informace o všech transakcích provedených přes platební bránu získáte prostřednictvím online nástroje 
Merchant Portal. Zobrazit si zde můžete přehled všech plateb, výpisů, autorizací, reklamací či správu uživatelů. 



OZVĚTE SE NÁM, VŠE OSTATNÍ JIŽ ZAŘÍDÍME MY

Global Payments s.r.o.
V Olšinách 626/80 
100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
www.globalpayments.cz

 

INFO@GLOBALPAYMENTS.CZ +420 267 197 744*

*Telefonní linka je dostupná ve všední dny 9.00 – 17.00 hodin

Global Payments je obchodní značka společnosti Global Payments s.r.o., podnikající na území České republiky se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika,  
IČ: 042 35 452, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Společnost Global Payments s.r.o. je jako platební instituce zapsána na seznamu 
poskytovatelů vedeném Českou národní bankou, oprávněna poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Dohled nad společností 
Global Payments s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.

PUSH PLATBY 
Funkce umožňuje vytvořit elektronický požadavek na zaplacení, bez potřeby webových stránek nebo e-shopu. 
Platební link můžete zákazníkovi zaslat e-mailem nebo jako QR kód.

FAST PAY 
GP webpay si dokáže zapamatovat číslo karty a její expiraci. Další nákupy se pak potvrzují pouze třímístným 
bezpečnostním CVC kódem.

OPAKOVANÉ PLATBY 
Nástroj pro automatizaci plateb, který vytvoří pravidelné „online inkaso“ z platební karty. Velmi usnadňuje např. 
placení předplatného.

PLATBA 24 
Platební tlačítko pro klienty České spořitelny. Stačí, aby váš zákazník klikl na tlačítko PLATBA 24, a platební 
brána GP webpay ho automaticky přesměruje do internetového bankovnictví České spořitelny. Zobrazí se mu 
přihlašovací stránka internetového bankovnictví, ve kterém zákazník platbu snadno dokončí.

PLATBA Z ÚČTU
Zákazník klikne na tlačítko „Platba z účtu“, vybere si z nabídky a je automaticky přesměrován na přihlašovací 
stránku zvolené banky. Aktuálně je možné přesměrovat na účty České spořitelny, Moneta Bank, ČSOB, 
AirBank a Raiffeisenbank. Jejich počet však dále roste.

DYNAMICKÁ KONVERZE MĚNY 
Platební brána GP webpay sama automaticky rozezná na základě čísla karty domácí měnu a nabídne držiteli 
platbu s využitím služby Dynamické konverze měny (DCC). Zákazník si může zvolit platbu ve své domácí 
měně, nebo v měně obchodníka. Bude tak přesně vědět, kolik za nákup ve své měně zaplatil.

VYBERTE SI Z NABÍDKY DODATEČNÝCH FUNKCÍ


