
HRS
Rychlé a zjednodušené platební řešení pro hotely a restaurace



Ve spolupráci se společností HRS jsme pro vás připravili řešení, které umožňuje integraci systémů pro 
platební řešení vhodnou zejména pro využití v hotelovém a restauračním provozu. 

Systémy společnosti HRS lze propojit s platebními terminály od Global Payments a tím výrazně urychlit 
dobu potřebnou k jejich obsluze. Údaje o platbě tak vaši zaměstnanci nebudou muset ručně přepisovat 
do terminálu, díky propojení se automaticky přenesou ze systémů HRS do platebního terminálu.

ZRYCHLETE DOBU OBSLUHY VAŠEHO ZÁKAZNÍKA

SYSTÉMY HRS PODPORUJÍCÍ PROPOJENÍ TERMINÁLU 

 
 
 
 

Nově lze propojit platební terminály Global Payments se systémy poskytovanými společností HRS: 

Opera Property Management System

Fidelio Suite

Micros Simphony Point of Sale System

Micros 3700 Point of Sale System

PROČ SI ZVOLIT NAŠE ŘEŠENÍ?

Využijte naplno unikátních možností a výhod, které řešení nabízí, a buďte o krok napřed před konkurencí!

Rychlejší odbavení 
zákazníků

Nižší chybovost při 
zadávání údajů

Spokojenost vašich 
zákazníků

KDO JSME?
Global Payments je největším poskytovatelem platebních 
služeb a technologií na světě, s kompletním portfoliem pro 
vydavatele karet a pro obchodníky. Působí v 32 zemích po 
celé Severní Americe, Evropě, v Asii, Pacifiku a v Brazílii.  Má  
11 000 zaměstnanců, kteří pečují o 2,5 milionu klientů. 
Ročně zpracuje 17 miliard transakcí.

V České republice je Global Payments s.r.o. společným 
podnikem Global Payments, Caixa Bank a České 
spořitelny. Zaměřujeme se hlavně na drobnější obchodníky 
a podnikatele, ve střední a východní Evropě máme 32 tisíc 
klientů s téměř 100 tisíci terminály.



INKREMENTÁLNÍ PŘEDAUTORIZACE

PŘÍKLAD V PRAXI

Nový typ předautorizace umožňuje obsluze platebního terminálu navázat více předautorizací do jednoho řetězce 
transakcí a provést pak jedno zakončení předautorizace pro celý tento řetězec. Stejně tak umožňuje prodlužovat 
platnost existující předautorizace, například v případě propojení terminálu s pokladnou i automatizovaně.

1. Návštěvník přijede do hotelu a ubytuje se na pět nocí. Obsluha během registrace zákazníka na recepci 
provede předautorizaci ve výši ceny za pět nocí, například 5000 Kč. Tato částka se zablokuje na účtu 
zákazníka. 

2.  Čtvrtý den pobytu navštíví zákazník recepci a oznámí, že by si rád prodloužil pobyt o další dvě noci. Obsluha 
tedy vytvoří inkrementální předautorizaci v hodnotě ubytování na dvě noci, tedy o 2000 Kč více. Zákazníkovi 
se zablokuje na účtu daná částka. 

3.  Při odhlašování z hotelu oznámí, že z pokojového baru odebral zboží v ceně 300 Kč. Obsluha v tomto 
případě použije opět inkrementální předautorizaci, tentokrát na částku 300 Kč.  

4. Při odjezdu zákazníka obsluha terminálu jednoduše zakončí všechny spojené předautorizace jedinou transakcí 
„Zakončení předautorizace“ na částku 7300 Kč.

Předautorizace č. 1
Částka: 5000 CZK

Předautorizace č. 2
Částka: 2000 CZK

Předautorizace č. 3
Částka: 300 CZK

Zakončení předautorizace
Částka: 7300 CZK

07/02/2018
DÁVKA: 001                 ÚČTENKA: 0002
ID. ZAŘÍZENÍ: 999182

Strvzenka pro obchodníka
Global Payments

Hotel Modrá Hvězda Uničov
Nová 1

783 91 Uničov

          14:13:10

Částka CZK:
TID:  999182
Sekvenční číslo:     111222333
Datum:                    02.02.2018

2000.00

1234 56xx xxx 7890
 VISA

NAVÝŠENÍ PŘEDAUTORIZACE

Celkem CZK: 7300.00
Autorizační kód:                                        123456

Doklad uschovejte pro
pozdější kontrolu

(c)



 

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.

DALŠÍ SLUŽBY V NAŠÍ NABÍDCE

Jste naším stávajícím klientem. Obraťte se přímo na některého z našich obchodních zástupců nebo 
kontaktujte naši  zákaznickou linku, kde vám vždy rádi poradíme.

PUSH PLATBY 
Push platby jsou jednoduchý, inovativní a pohodlný způsob pro iniciaci online platby kartou přes platební bránu 
GP webpay. 

Hlavní výhody push plateb:
• Jednoduché vytvoření – obchodník se přihlásí do administrativního rozhraní GP webpay, zadá několik údajů 

o platbě a pošle e-mail zákazníkovi.
• Pohodlná a konzistentní platební zkušenost pro zákazníka – stejný postup při platbě kartou jako v klasickém 

e-shopu.
• Okamžitá platba – po kliknutí na link je prohlížeč zákazníka přesměrován na platební bránu GP webpay, 

na které může pohodlně zaplatit kartou.
• Na link lze klikat opakovaně – link je aktivní, dokud neproběhne úspěšná platba, nebo dokud nevyprší jeho 

platnost, kterou nastavil obchodník.
• V případě hotelů suplují rizikové ruční vstupy – vyhnete se tak chybám při manuálním zadávání.
• Ideální nástroj pro platby za ubytování nebo platby za zálohy.

DYNAMIC CURRENCY CONVERSION (DCC)
Služba DCC nabízí obchodníkovi možnost nabídnout svým zahraničním klientům volbu měny při placení. 
Zahraniční držitel karty si při platbě může zvolit, zda má transakce proběhnout v jeho lokální měně, nebo 
v českých korunách. Tato služba vám může přinést dodatečné výnosy.

ZAKONČENÍ PŘEDAUTORIZACE
Zcela nová funkcionalita vám přináší zvýšení komfortu obsluhy platebních terminálů. Pro zakončení 
předautorizace nově stačí zadat poslední čtyři čísla karty místo současného zadávání celého čísla karty nebo 
jejího použití. Tato úprava ušetří mnoho času během provozu a rezervací bez přítomnosti karty. Služba je 
aktuálně v pilotním provozu.


