
ePayBank.irدرگاه پرداخت اینترنتی
 به پرداختن پول از طريق اينترنت، در قبال دريافت کال يا خدمات اطل ق ميشود به طوري کهپرداخت اینترنتي

در واقع خريدار با. اين پرداخت بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک يا فروشگاه و از طريق اينترنت انجام شود
.استفاده از کارت بانکي خود مي تواند از اينترنت خريد کند و پول آن را همان موقع پرداخت نمايد

برای پذيرش) خدمات / صاحبان کال (  با قادر ساختن پذيرندگان  ePayBank.irدرگاه های پرداخت الکترونيکی
، تجارت الکترونيک را رونق بخشيده و با کاهش سفرهای درون شهری ، Onlineکارت های بانکی جهت خريد 

کاهش هزينه های مربوطه و افزايش رفاه مشتريان ، همانند پلی است مابين پذيرندگان ، مشتريان و شبکه بانکی
.از طريق اين پل رد و بدل می شود  Onlineکه تراکنش های مالی را پردازش و اطلاعات پرداخت اينترنتی 

به سرور ISO8583، از يک سو تحت استاندارد بين المللی  ePayBank.ir آنلينسرويس درگاه پرداخت وب 
 متصل شده و از سوی ديگر اينترفيسی تحت وب برای پذيرندگان مجازی در فضایهای طرف قرارداد آرياکدرزبانک

.اينترنت ارائه ميدهد

ePayBank.irفوائد و مزایای دروازه پرداخت آنلین
پرداخت آنلين اينترنتی بی شک با پاسخ به احتياجات امروزی مشتری و ارائه دهندگان کال و خدمات، مزايای قابل

:توجه ای را برای تمامی طرفين استفاده کننده بهمراه دارد که در زير مروری بر آن ها شده است

فوائد برای مشتریان

سهولت پرداخت و دسترسی ساده تر؛ امکان پرداخت در منزل و تنها با اتصال به شبکه اينترنت•
.سراعت بيشتر؛ در زمانی بسيار کوتاه پرداخت انجام ميگيرد•
بدون کارمزد•
بدون سقف پرداخت روزانه•
 سااعته سيستم۲۴پشتيبانی •
 ثانيه برای سايت و وبل گ شما۳۰راه اندازی زير •
کاهش هزينه ها؛ با حذف مراجعات فيزيکی به بانک و يا دستگاههای خود پرداز هزينه های مالی رفت و•

آمد از چرخه پرداخت برای کاربر حذف خواهد شد و البته مهمتر آنکه در وقت مشتريان، صرفه جويی
.خواهد شد

امکانات بيشتر؛ سرويس پرداخت آنلين امکان بهره گيری از خدمات آنلين را نيز برای فرد بهمراه دارد، از•
...قبيل خريد آنلين، پرداخت قبوض آنلين و 
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فوائد برای بانک

کاهش هزينه ها؛ با اتوماسيون پرداخت و حذف منابع انسانی و ابزاری•
پی گيری و نظارت ساده تر ، دقيقتر و آنلين از اعمليات مالی؛ بدليل مکانيزه بودن سيستم و با پياده•

سازی نرم افزارهای مورد نياز، امکانات نظارتی و گزارش گيری های متنواعی در اختيار مديران بانک و
.بازرسان قرار خواهد گرفت

اين. امکان ارائه خدمات در حوزه ای وسيعتر؛ بانک ميتواند در حوزه وسيعتری خدمات خود را ارائه دهد•
.خصيصه ميتواند برای بانکهايی با شعب محدود، بسيار حائز اهميت باشد

.کاهش خطاها که از مکانيزه بودن سيستم و کاسته شدن خطاهای انسانی ناشی ميشود•

فوائد برای ارائه دهندگان کال و خدمات
امکان فروش آنلين محصولت که کاهش هزينه های زمانی و مالی مشتری را بهمراه داشته و متعاقب ًا با•

...ايجاد افزايش تمايل برای خريد آنلين، به مشتريان بيشتری دست می يابند
...امکان جابجائی مستقيم مبالغ فروش به حساب بانکی و •

با سپاس از توجه و یاری شما
مدیریت سایت درگاه پرداخت
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