
PLATOBNÁ BRÁNA GP WEBPAY
Nechajte svoj e-shop zarábať  



Platobná brána od Global Payments je najrozšírenejšou 
a najpoužívanejšou bránou v slovenských e-shopoch. 
Umožňuje bezpečné a bezproblémové obchodovanie 
na internete. Prijíma platby v zabezpečenom režime 3D 
Secure a ponúka rad rozširujúcich prvkov, ktoré zákazníkom 
internetových obchodov zjednodušujú platenie.

Intuitívny dizajn pre rýchle platby Môžete mať účet v ktorejkoľvek banke

Optimalizované rozhranie pre rôzne zariadenia Peniaze spravidla do druhého dňa

 Prijímanie platobných kariet Visa a Mastercard, 
platieb mobilom Google Pay a digitálnou 
peňaženkou Masterpass

 Konzultácie a podpora od tímu odborníkov pri 
implementácii brány aj jej prevádzke

 Podpora 19 jazykových verzií, pričom ich počet rastie

 Prístup na online portál pre obchodníkov

 Dynamická konverzia meny (DCC)

	 Prijímajte platby v EUR, USD, GBP, HUF, PLN  
 a RUB

 Najvyššie možné zabezpečenie proti podvodom 

	 Funkcie uľahčujúce platenie – Opakované platby, 
Fastpay, Uložená karta

	 PUSH platba umožňuje vygenerovať platobný link 
a zaslať ho klientovi e-mailom.

	

ZVÝŠITE KOMFORT ZÁKAZNÍKOV AJ SVOJE TRŽBY
Čoraz viac ľudí preferuje platbu kartou, pretože je to pohodlnejšie, bezpečnejšie a rýchlejšie ako akýkoľvek 
iný spôsob platby.

PENIAZE ZA PREDANÝ TOVAR ZÍSKATE RÝCHLEJŠIE
Platby kartou pripisujeme na účet obchodníka zvyčajne už nasledujúci deň.

ZNÍŽITE MNOŽSTVO VRÁTENÝCH OBJEDNÁVOK
Počet vrátených objednávok je pri platbe kartou výrazne nižší ako pri zasielaní tovaru na dobierku, čím ušetríte 
náklady za dopravu a administráciu neprevzatého tovaru.

AUTOMATIZÁCIA PROCESU PREDAJA
O platby sa už nebudete musieť starať, platobnú bránu možno prepojiť s vaším e-shopom. Administrácia 
objednávok tak bude prebiehať priamo z vášho firemného systému.

 

 




 



 

 




 



PREČO SI VYBRAŤ PLATOBNÚ BRÁNU GP WEBPAY?

PREČO UMOŽNIŤ SVOJÍM ZÁKAZNÍKOM PLATBY KARTOU?

VÝHODY PLATOBNEJ BRÁNY



PLATOBNÁ BRÁNA PRE KAŽDÝ E-SHOP

NAJDÔLEŽITEJŠIA JE BEZPEČNOSŤ

• Používame najvyššie možné zabezpečenie pomocou  
3D Secure

• Každý rok prechádzame najprísnejším medzinárodným 
bezpečnostným auditom PCI DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard)

• Máme vlastný systém detekcie podvodov Fraud Detection 
System

Platobnú bránu je možné vložiť priamo do e-shopu a výborne funguje aj na mobilných zariadeniach.

Výber z 19 jazykov

Responzívny dizajn

Informácie o obchodníkovi a platbe

Logá kartových asociácií

Bezpečné prostredie spĺňajúce PCI DSS  
a štandardov 3D Secure

Alternatívne platobné metódy

• GLOBAL PAYMENTS JE NAJVÄČŠÍM SPRACOVATEĽOM 
PLATIEB NA SVETE

• CEZ NAŠE DÁTOVÁ CENTRÁ PREJDE 17 MILIÁRD 
PLATIEB ROČNE

• LEN V NAŠEJ CENTRÁLNEJ POBOČKE SPRACUJEME 
KAŽDÝ ROK 1,4 MILIARDY PLATIEB – TO SÚ 4 PLATBY 
ZA JEDNU SEKUNDU

Spoločnosť Global Payments patrí k popredným 
špecialistom v oblasti platobných riešení na 
slovenskom trhu. Sme exkluzívnym dodávateľom 
platobných technológií pre Slovenskú sporiteľňu, 
ponúkame však spoľahlivé riešenia bez ohľadu 
na banku, v ktorej máte vedený podnikateľský 
účet. V našej ponuke nájdete nielen platobné 
brány, ale aj platobné terminály a rad ďalších 
doplnkových služieb.

























Informácie o všetkých transakciách vykonaných cez platobnú bránu získate prostredníctvom online nástroja 
Merchant Portal. Môžete si tu zobraziť prehľad všetkých platieb, výpisov, autorizácií, reklamácií či správu 
používateľov.

GLOBAL PAYMENTS – ŠPECIALISTA NA ONLINE PLATBY



PUSH PLATBY 
Funkcia umožňuje vytvoriť elektronickú požiadavku na zaplatenie bez potreby webových stránok alebo e-shopu. 
Odkaz na platbu môžete zákazníkovi poslať e-mailom alebo ako QR kód.

FASTPAY 
GP webpay si dokáže zapamätať číslo karty a dátum jej expirácie. Ďalšie nákupy sa potom potvrdzujú len 
trojmiestnym bezpečnostným CVC kódom.

OPAKOVANÉ PLATBY 
Nástroj na automatizáciu platieb, ktorý vytvorí pravidelné „online inkaso“ z platobnej karty. Mimoriadne 
uľahčuje napr. platenie predplatného.

DYNAMICKÁ KONVERZIA MENY
Platobná brána GP webpay na základe čísla karty sama automaticky rozpozná domácu menu a ponúkne 
držiteľovi platbu s využitím služby Dynamická konverzia meny (DCC). Zákazník si môže zvoliť platbu vo svojej 
domácej mene alebo v mene obchodníka. Bude tak presne vedieť, koľko za nákup vo svojej mene zaplatil.

VYBERTE SI Z PONUKY ROZŠIRUJÚCICH FUNKCIÍ

KONTAKTUJTE NÁS, VŠETKO OSTATNÉ UŽ ZARIADIME MY

Global Payments s.r.o.
Vajnorská 100/B 
831 04 Bratislava, Slovenská republika
www.globalpayments.sk

 

SALESSUPPORT@GLOBALPAYMENTS.SK +421 222 121 222*

* Telefónna linka je dostupná každý pracovný deň medzi 9.00 – 17.00 hod.

Global Payments je obchodný názov spoločnosti Global Payments s.r.o., ktorá podniká v Českej republike, so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 
042 35 452 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky  
Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 
oddiel Po, vložka 3016/B. Spoločnosť Global Payments s.r.o. je regulovaná Českou národnou bankou a oprávnená poskytovať platobné služby podľa zákona č. 370/2017 Sb. o platobnom 
styku na základe povolenia Českej národnej banky.


