
Unipay™ Internet  
betaling

Sikker betaling i din netbutik
Med Unipay™ kan du modtage online betaling på dit website. Unipay™ Internetbe- 
taling fungerer som en online Dankort-terminal og du kan modtage førende betalingskort 
samt eWIRE Netbetaling.

Betalingsformer
Unipay samler en række betalingsformer i ét sikkert og brugervenligt system. 
Der kan døgnet rundt modtages betaling via flg.:

• Dankort 
• Visa/Dankort  
• Eurocard  
• VISA  
• VISA Electron  
• Mastercard  
• JBC  
• Diners  
• American Express  
• Forbrugsforeningen 
• eWIRE 

Brugervenlig administration og enkel integration
Styring af betalinger sker via Unipay’s sikre og brugervenlige administrationsmodul.
Her godkendes nye betalinger ligesom der er mulighed for at slette. Der skabes let 
overblik over transaktioner med de indbyggede muligheder for sortering.

Høj sikkerhed
Unipay er godkendt og certificeret af PBS og benytter kryptering leveret af TDC.  
Således foregår al kommunikation mellem Unipay™ og kortindehaver på en sikker forbind-
else, ligesom kommunikation mellem Unipay™ og PBS er krypteret.

Tidsbesparende funktioner
Unipay™ tilbyder avancerede funktioner der kan gøre administration af transaktioner 
endnu lettere. »Remote capture« er den unikke funktion der muliggør gennemførelse af 
transaktioner fra andre systemer. eks. direkte fra webshop eller økonomisystem.
Med »Instant capture« kan du gennemføre transaktionen øjeblikkeligt ved kortinde- 
haverens indtastning. Dette benyttes feks . ved salg af elektroniske ydelser og ved mod-
tagelse donationer.

www.unipay.dk
info@unipay.dk

> Brugervenlig administration

> Stærk kryptering

> Sikkerhed til dine betalinger

>  Let integration til din butik

Kryptering fra TDCCertificeret af PBS



Unipay Basic Unipay Plus

Administration

Adgang til administrationsmodul • •

Sortering og gruppering af transaktioner • •

Gennemfør transaktioner • •

Slet transaktioner • •

Forny transaktioner ældre end 7 dage • •

Sænke beløb inden gennemførelse • •

Mulighed for ændring af administrator password • •

Mulighed for flere administratorer - •

Betalingsvindue

Unipay betalingsvindue • •

Egen formular (eget SSL-certifikat) • •

Egen formular (Unipay SSL-Certifikat) - •

Udvidede funktioner

Instant Capture - •

Remote Capture - •

Betalingstyper

Dankort • •

Visa/Dankort • •

Eurocard • •

VISA • •

VISA Electron • •

Mastercard • •

JBC • •

Diners • •

American Express • •

Forbrugsforeningen • •

eWIRE Netbetaling • •

Support

E-mail support • •

Priser

Oprettelse Kr. 1000,– Kr. 2000,–

Månedligt abonnement Kr. 199,– Kr. 299,–

Hjælp til PBS indløsningsaftale Kr. 750,– Kr. 750,–

Alle priser er DKK ekskl. moms.

Unipay™ findes i 2 udgaver Basis og Plus.
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