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SOLUȚIA DE PLATĂ ONLINE GP WEBPAY 
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DE CE SĂ ALEGEȚI PORTALUL DE PLATĂ GP WEBPAY?

Portalul de plată de la Global Payments este una dintre cele 
mai noi și dinamice soluții ecommerce din România. Permite 
tranzacții pe internet sigure, în conformitate cu cerințele de 
securitate 3D Secure și oferă o serie de îmbunătățiri care 
fac plata online mai ușoară pentru clienți. Plățile online 
oferă confort sporit și venituri mai mari pentru comercianți. 
Funcționează excelent și pe dispozitivele mobile.

AVANTAJELE PORTALULUI DE PLATĂ

Design intuitiv pentru plăți rapide Puteți avea cont la orice bancă

Interfață optimizată pentru diverse aparate Încasați banii de obicei a doua zi

 Acceptați o gamă variată de metode de plată:  Visa, 
Mastercard, Google Pay și Apple Pay 

 Asistență și suport din partea echipei de specialiști 
în implementarea și operarea portalului 

  Disponibil în 19 versiuni lingvistice și numărul lor crește 

 Acces la portalul comercial online – Merchant Portal 

 

	 Acceptați plăți în RON, EUR și USD

 Cea mai mare securizare anti fraudă posibilă

	 Funcții care facilitează plățile – plăți recurente, 
Fastpay – salvarea cardului, Plati push – generare 
link de plată

	 Conversia valutară dinamică (DCC) – beneficiu 
unic în România

CONFORT SPORIT PENTRU CLIENȚI ȘI VENITURI MAI MARI PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
 Tot mai multi clienți preferă plata cu cardul fiindcă este cea mai convenabilă, mai sigură și mai rapidă metodă 
de plată.

PRIMIȚI MAI RAPID CONTRAVALOAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR
Plățile prin card sunt de obicei creditate în contul comerciantului a doua zi lucrătoare.

REDUCEȚI NUMĂRUL COMENZILOR RETURNATE
Numărul comenzilor returnate este mult mai mic la plățile cu cardul decât la plățile în numerar la livrare,  
economisiți costurile de transport și administrare a produselor neridicate.

AUTOMATIZAREA PROCESULUI DE VÂNZARE
Nu vă mai faceți griji cu privire la plăți, portal-ul de plată poate fi integrat cu magazinul dvs. online. Administrarea 
comenzilor se va face direct din sistemul firmei dvs.

 

 




 

 

 




 

DE CE SĂ FACILITAȚI CLIENȚILOR DVS. PLATA PRIN CARD?
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UN PORTAL DE PLATĂ PENTRU FIECARE E-SHOP

Portalul de plată poate fi încorporat direct în e-shop și funcționează excelent și pe dispozitivele mobile.

Disponibil în 19 limbi     

Design interactiv

Informații despre vânzător și plată 

Sigla asociației de carduri

Mediu sigur în conformitate cu PCI   
 DSS și standardul 3D Secure

Metode alternative de plată 

• GLOBAL PAYMENTS ESTE CEL MAI MARE PROCESATOR 
DE PLĂȚI DIN LUME

• CENTRELE NOASTRE DE DATE PROCESEAZĂ 17 
MILIARDE DE PLĂȚI ANUAL

• FOLOSIM CEA MAI ÎNALTĂ SECURIZARE POSIBILĂ  
3D SECURE ȘI SUNTEM CERTIFICAȚI PCIDSS (PAYMENT 
CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARD)

Global Payments este unul dintre cei mai 
importanți furnizori de soluții de plată pentru 
România, Cehia, Slovacia și Austria. Suntem 
furnizorul exclusiv de soluții de plată card pentru 
Banca Comercială Română, dar oferim soluții 
fiabile indiferent de banca unde aveți contul. 

GLOBAL PAYMENTS  – SPECIALISTUL ÎN PLĂȚI ONLINE 

























Informații privind toate tranzacțiile efectuate prin portalul de plată sunt accesibile prin platforma de raportare 
online Merchant Portal. Puteți vedea  toate tranzactiile procesate, plățile și să gestionați utilizatorii.



PLĂȚI PUSH - GENERARE LINK DE PLATĂ 
Funcția permite generarea unui link de  plată, fără a fi nevoie de un site web sau de un e-shop. Puteți trimite 
linkul de plată către clienți prin e-mail sau sub forma unui cod QR.

FASTPAY 
GP webpay salvează numărul cardului și data expirării. Achizițiile ulterioare sunt apoi confirmate doar cu codul 
de securitate CVC format din trei cifre.

PLĂȚI RECURENTE
Instrument de automatizare a plăților care creează o „plată repetitivă online” de pe card. Facilitează mult, de 
exemplu, plata abonamentelor.

CONVERSIE VALUTARĂ DINAMICĂ (DYNAMIC CURRENCY CONVERSION - DCC)
Portal-ul de plată GP webpay recunoaște automat moneda de origine pe baza numărului cardului și oferă 
titularului posibilitatea să plătească în moneda sa locală sau în moneda comerciantului (RON). 
Pentru fiecare tranzacție DCC comerciantul câstigă un bonus. 

RATE PENTRU CARDURILE MASTERCARD
Soluția oferă o metodă de plată în rate lunare egale la utilizarea cardului Mastercard, pentru tranzacții de peste 
200 RON.  

GP easy2sell – NOUA SOLUȚIE INOVATOARE
GP easy2sell este o soluție inovativă care vă permite să vindeți produsele/ serviciile pe rețelele de socializare 
(Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Whatsapp, etc) printr-un link de plată, fără a fi nevoie să dețineți  
e-shop sau experiență în vânzarile online. În acest fel vă puteți dezvolta afacerea în online rapid, fără integrări 
și cu costuri zero pentru configurarea serviciului. Acest nou canal de vânzări vă oferă o abordare imediată 
a clienților. Cu un singur click distribuiți ofertal și vă adresați automat sutelor de mii de utilizatori care se 
conectează zilnic pe aceste rețele.  
Soluția noastră este simplă, puteți începe să vindeți imediat și v-o oferim GRATUIT. 

ALEGEȚI DIN OFERTA DE FUNCȚII SUPLIMENTARE

CONTACTAȚI-NE, DE RESTUL NE OCUPĂM NOI

Global Payments s.r.o.
Bvd. Decebal nr. 25-29
sector 3, București, România 
www.globalpayments.ro

 

HELPDESK@GLOBALPAYMENTS.RO +4 0312 295 455* 

* Linia telefonică este disponibilă de luni până duminică între orele 8.00 - 20.00

Global Payments este o marca comercială a Global Payments s.r.o, care operează în Republica Cehă cu sediul social la V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praga 10, Republica Cehă,
ID: 042 35 452, înregistrat în Registrul comercial de pe lângă Curtea Municipală din Praga, Secțiunea C, Dosarul 244453. Global Payments s.r.o. este înregistrat ca instituție de plată 
pe lista furnizorilor în evidență la Banca Națională Cehă, autorizați să furnizeze servicii de plată în sensul Legii nr. 370/2017 Coll., privind sistemele de plată, cu modificările ulterioare. 
Supravegherea activității Global Payments s.r.o. în domeniul prestării serviciilor de plată este efectuată de Banca Națională Cehă.


