
KI FIZET A VÉGÉN ?

Vásárlói élmény a pénztárnál:
ONLINE vs. OFFLINE

Mónus Ádám, Egedy Kristóf
Payment Courier



Magunkról

Az elmúlt években fejlesztettünk alternatív és kártyás fizetési szolgáltatásokat

Payment Courier: flexibilis fizetési oldalt szolgáltatunk



Helyezzük kontextusba a webshopos fizetést

Most ne csak fejlesztői fejjel gondolkodjunk, hanem 
felhasználói szemszögből is nézzük meg, hogy mik azok a 
trivilális dolgok, amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül 

egy webshop fejlesztése kapcsán.



Egy bolt is akkor működik jól, ha bárki igénybe tudja venni.

Senki nem akad el a bejáratnál és a fizetést követően elégedetten távozhat a 
megvásárolt termékével.

Egy jól működő webshop életszerű, és mindenki tudja használni.



A vásárlókat nem a részegységek, 
hanem az egész folyamat érdekli. 

Mindig azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogyan 
tudjuk ugynazt az élményt visszaadni egy webshopban, 

mint amit egy fizikai boltban is elvár a vásárló.



A legjobb pedig, ha még flexibilisebb a 
webshop, mint annak a fizikai párja.

A cél az, hogy a felhasználó megtehesse ugyanazt egy webshopban, 
mint amit egy fizikai jelenléttel rendelkező boltban is. 



Ha a vásárló belép egy offline boltba egyből látja, hogy hol fog tudni kijönni.

Hibás termék vagy probléma esetén pedig tudja, hogy hova kell visszavinni.



Online vásárlás esetében nem áll meg a folyamat azzal, hogy a vásárló fizetett. 

A szállítás, a reklamáció és a visszaküldés is szerves része a vásárlási élménynek.

A pénztár csak egy része a folyamatnak.



Triviálisnak tűnhet, de az átlagember számára kell felfoghatóvá, 
érthetővé tenni a folyamatot.



Online bolt vs. Bolti pénztár  
fizetési oldala



Nézzük meg, hogy milyen lego darabokból tudjuk 
felépíteni az online pénztárunkat!



Kártyás fizetési oldalak és fejlődésük

Klasszikus Új generáció

Fizetés a
kereskedőnél

Fizetés
hosztolt oldalon ?



Jó példa a kereskedői oldalon történő kártyás fizetésre:



Webshopján belüli kártya kezelés rugalmassága

+
Hosztolt oldalak biztonsága

(PCI DSS SAQ-A)

+
Modern API és SDK, 

rugalmas onboarding folyamatok

Braintree, Stripe és
hasonló megoldások
nemzetközi sikere



Mitől más?

Tetszőleges layout:
• Nincs fix méretű iFrame, amit nehéz

testreszabni és reszponzívan
kezeleni

• A kényes adatokat bekérő input jön
létre külön-külön egy iFrame
(gateway JS library-ja kezeli)



Mitől más?

Tetszőleges workflow:
• A kártyák elmentésére bevezetett

tokenzáció egyszeri tranzakcióknál
is

• Nem szükséges, hogy a checkout 
legtutolsó, visszavonhatatlan lépése
legyen a kártya bekérése



Kártyás fizetési oldalak és fejlődésük

Klasszikus Új generáció

Fizetés a
kereskedőnél

Fizetés
hosztolt oldalon ?



Hová fejlődhet egy 
hosztolt fizetési oldal?

Először is feleljen meg a kor elvárásainak
UX, működjön mobil eszközökön, támogassa az
alapvető html szabványokat stb…

De ezen felül, egy kiszervezett fizetési
oldal, miért ne nyújthatna mást is?



Milyen további use case-ket oldhat
meg egy online fizetési oldal?

Fizethet részletre
Fizethet helyett más

Fizethetnek többen a pénzt összedobva



Az éttermekben is rákérdeznek, hogy egyben, vagy 
külön kívánjuk rendezni a számlát

Egy boltban is pakolhatunk négyen egy kosárba, 
majd a végén külön fizetjük a számla ránk eső részét.

Amikor a boltban vásárolunk, mondhatja egy barátom, hogy ezt 
még érdemes lenne megvenni és beteszi a kosaramba. A végén 

pedig kifizetem helyette.



Miért kellene ezekről a 
lehetőségekről lemondani 

online vásárlás esetében ha 
megoldható a hagyományos 
kártyás infrasturára építve?



Flexibilis payment page-ünk bemutatása:













Egy flexibilis workflow-t építünk a meglévő infrastruktúra köré, a 
kereskedő használhatja a meglévő partnért, merchant accountját.

Hogyan kapcsoljuk be a a fizetési oldalt a jelenlegi infrastruktúrába?



Miben tér el, egy
“fejletteb” fizetési oldal

integrációja?

A webshop részéről szükséges:

Perzisztens kosár kezelés
A fizetés tovább tarthat, így ahol a webshop a 
session lejáratával elfelejti a kosarat, baj
lesz..

Részletes kosár információ biztosítása
Pontosan miért fizet a vásárló (leírás, képek)

Javasolt: két fázisú terhelés
Authorizáció (zárolás), capture    (terhelés) 
külön lépésben



Köszönjük a figyelmet!

További információ: www.paymentcourier.com

office@paymentcourier.com


