Omnichannel betalen
met Payconiq

Met Payconiq kun je altijd en overal betalen

De moderne ondernemer is flexibel, overal zichtbaar en vooral klantgericht. Dat geldt voor
de diensten en producten die je aanbiedt, maar ook op het gebied van betalen wil – en moet
– je je onderscheiden om klanten aan je te binden. En daar helpt Payconiq je bij. Wij bieden
één oplossing, waar je zowel online als in de winkel mee kan betalen. Voor hogere conversies
en sneller en gemakkelijker betalen. Hoe jouw klant ook wil afrekenen, met Payconiq kan
iedereen altijd en overal betalen. Ontdek onze omni-channel betaaloplossing!

Zo werkt de Payconiq-app!

Iedereen kan de Payconiq-app gebruiken. Het enige wat de consument hoeft te doen is de
app gratis downloaden en eenvoudig koppelen aan een bankrekening. Payconiq is geschikt
voor elk mobiel toestel, zowel iPhone als Android, en werkt met alle Nederlandse banken.
Na het installeren van de app kan de consument afrekenen met Payconiq door het scannen
van de Payconiq QR-code. Online, in de winkel of op locatie. Bij het afrekenen hoeft klant
alleen de betaling te bevestigen. Snel, simpel en flexibel.

Omni-channel betalen met Payconiq is:
•
•
•
•

Eén efficiënte, flexibele online én instore betaaloplossing
Jouw klanten direct punten laten sparen bij online betalen én betalen in de winkel
Een klantgerichte mobiele betaalmethode
Meer inzicht in jouw consumenten door online en instore betalingen
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Een fluitje van een cent

Payconiq werkt met vrijwel alle bestaande kassasystemen, Payment Service Providers en
integrators. Dat betekent dat je geen extra systemen en hardware hoeft aan te schaffen om
Payconiq als betaaloplossing aan jouw klant aan te bieden. Het gemak van mobiel betalen
in jouw fysieke winkel, webshop, app én op locatie. Een fluitje van een cent.

In jouw winkel…
Activeer Payconiq in je bestaande kassasysteem of pinterminal en maak QRcode betalen direct mogelijk. Toon de klant bij het afrekenen de QR-code op
een sticker bij de kassa, het klantendisplay of betaalterminal. De klant scant de
QR-code met de Payconiq-app en binnenkort ook met de bank-app, bevestigt
de betaling en stapt binnen no-time met een goed gevoel jouw winkel uit.

In jouw webshop…
Met Payconiq als betaalmethode in jouw webshop laat je klanten ook online
profiteren van het gemak van betalen met Payconiq. Voegt de klant een
product toe aan het winkelmandje via desktop of laptop en wordt Payconiq
als betaalwijze geselecteerd? Dan scant de klant de getoonde QR-code en
bevestigt de betaling met één eenvoudige handeling. Bezoekt de klant jouw
webshop mobiel? Dan wordt de Payconiq-app bij het afrekenen automatisch
geopend. Simpel, snel en veilig.

In jouw app…
Heb je een app ontwikkeld? Ook dan is Payconiq the easy way to pay. Kiest de
gebruiker van jouw app voor Payconiq als betaalwijze? Dan wordt de Payconiqapp automatisch geopend en kan de klant direct afrekenen via onze app2appbetaaloplossing. De klant bevestigt de betaling met een simpele handeling en
rondt de aankoop af.

Eén systeem, voor alle systemen

Als ondernemer wil je vooral bezig zijn met waar je goed in bent: ondernemen. Terwijl jij
jouw klanten op maat bedient, zorgen wij voor een betaaloplossing op maat. Payconiq werkt
samen met diverse kassasystemen, bijvoorbeeld AXI, Centric, Cow Hills, Eijsink, Toshiba en
Valk Solutions en betaalterminal-leveranciers als CCV en Payplaza.
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Payment Service Providers

Payconiq is eenvoudig te integreren in jouw webshop. We werken samen met diverse
Payment Service Providers, onder meer Pay., Buckaroo en EMS. Deze PSP’s maken het
tevens mogelijk Payconiq te activeren via plug-ins als Magento 1 & 2, WooCommerce en
Shopify. Ook kun je onze betaaloplossing integreren in jouw webshop zónder een PSP.

Payconiq Go

Ben je ondernemer, maar heb je geen fysieke winkel? Dan is Payconiq Go dé mobiele
betaaloplossing voor jou. Om Payconiq Go te gebruiken heb je alleen een mobiele telefoon
of tablet nodig. Je hoeft dus geen uitgebreid kassasysteem, betaalterminal of andere
hardware aan te schaffen. Jouw mobiele telefoon of tablet is jouw mobiele kassa. Toets het
bedrag in op jouw telefoon of tablet en laat de klant bij het afrekenen de QR-code scannen.
Met Payconiq Go kun je er ook voor kiezen klanten te laten betalen door een Payconiq QRsticker te scannen.

De voordelen van Payconiq
•
•
•
•
•
•

Moderne betaaloplossing voor een breed publiek
Internationale betaalmethode gesteund door meerdere grote banken
Innovatieve mobiele betaalmethode
Binnenkort Geïntegreerd in de bank-apps van grote banken
Binnenkort direct gekoppeld aan loyalty-programma’s
Nu beschikbaar in de gehele Benelux!

Veilig en vertrouwd

Payconiq is een initiatief van grote Europese banken als ING, Rabobank, ASN Bank, SNS, KBC
en Belfius. Payconiq hanteert de strenge veiligheids- en privacy-eisen van deze banken.
Door nauw met banken samen te werken biedt Payconiq een betrouwbare betaalervaring
voor jou en jouw klanten. Payconiq werkt met alle Nederlandse banken en kan gekoppeld
worden aan elke bankrekening, voor jou en jouw klanten. Binnenkort wordt Payconiq
ook volledig geïntegreerd in de bank-apps van grote banken als Rabobank en ING.
Consumenten hoeven de Payconiq-app niet te downloaden, maar betalen snel en simpel
vanuit de app-omgeving van de eigen bank. Laagdrempelig, vertrouwd en overzichtelijk.
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Meer dan 60.000 ondernemingen in de Benelux
gingen je voor, zoals:
Vitaminstore
Vitaminstore is de grootste online en offline health coach
van Nederland. Met 34 vestigingen verspreid door het
land en een uitgebreide webshop, bereikt de specialist in
voedingssupplementen, sportvoeding en natuurcosmetica
een enorm publiek. Door Payconiq als betaaloplossing aan
te bieden, kunnen klanten van Vitaminstore zowel online als
offline kiezen voor QR-code betalen.

Van den Assem Schoenen
Mensen verblijden. Dat is de belangrijkste doelstelling
van Van den Assem Schoenen. Het familiebedrijf met
dertien fysieke winkels en een succesvolle webshop ‘ademt
schoenen’ en een unieke klantbeleving. Ook als het aankomt
op betalen wordt de klant op maat bediend. Zo kun je zowel
online als instore met Payconiq betalen.

Berry van den Assem, eigenaar Van den Assem Schoenen
“Schoenen verkopen is een finesse. Het gaat echter niet alleen om de juiste collectie, maar
om het bieden van een totale beleving. En ook consumentenbehoeften ontwikkelen continu.
Daarom zijn we zo trots dat we de eerste schoenenwinkel zijn waar je met je smartphone
via Payconiq kunt afrekenen. Dat is de toekomst!”

Profiteer direct!

Werk je met Buckaroo of EMS? Meld je voor 30 juni 2020 aan
en betaal 6 maanden geen transactiekosten!

4

Pay fast,
Pay easy,
Payconiq
Meld je aan

www.payconiq.nl/aanmelden
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