Online betalen met Payconiq is de toekomst

Steeds meer mensen shoppen online. Van het kopen van nieuwe kleding en schoenen tot
producten voor dagelijkse verzorging, online shopping is booming business. De laatste cijfers
leren dat 88 procent van de Nederlanders dagelijks online actief is, meer dan 60 procent
van online klantbezoeken doet online aankopen. Ook de manier van betalen verandert.
Creditcards en bankreaders maken binnen de digital society plaats voor online betalen met
je mobiel en app2-app-betalingen. Payconiq laat jouw klanten het gemak van mobiel QRcode betalen ervaren. Sneller en gemakkelijker betalen, betekent hogere conversie. Ontdek
de nieuwe realiteit!

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 een QR-code. Online, in de winkel of op locatie. Bij het afrekenen hoeft klant alleen de
betaling te bevestigen. Snel, simpel en flexibel.

Blikvangers van de digitale winkelstraat

Het wordt drukker en drukker in de digitale winkelstraat. Grote bedrijven, maar ook de
kleinere en lokale ondernemer kunnen zich online onderscheiden. En net als in het ‘echte’
leven zijn gebruiksgemak en klantenservice bepalend voor het succes. Payconiq helpt je
online succesvol te zijn. Dat doen we door het integreren van een betaalwijze die jouw
klanten de mogelijkheid biedt snel en veilig online aankopen te doen via QR-code betalen
via desktop en laptop en app2app-betalingen via mobiel en tablet. Online en mobiel betalen
in slechts een paar simpele, snelle stappen. En dat in de gehele Benelux!
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Jasper Jonkers, LEDLAMPENDIRECT.NL
‘Met Payconiq gaat het check-out-proces een stuk sneller, wat
de conversie ten goede komt. Ook onze mobiele klanten kunnen
dankzij de directe koppeling met de app net zo snel afrekenen.
Het integreren van Payconiq was dankzij Buckaroo een fluitje
van een cent.’

Hoe werkt QR-code betalen?

Wil jij webshopbezoekers sneller en veiliger laten betalen? Payconiq biedt een vloeiende
online betaalflow. Minder stappen, minder handelingen en meer overzicht. De klant voegt
een product toe aan het winkelmandje, kiest voor Payconiq als betaalwijze, scant de QRcode met de Payconiq-app en bevestigt de betaling met een unieke pincode of vingerafdruk.
Simpel, snel en veilig. Zónder uitstapje naar een aparte betaalomgeving van bijvoorbeeld
de bank.

De voordelen van Payconiq:
•
•
•
•
•
•

Moderne betaaloplossing voor een breed publiek
Groot klantbereik met eigen app en integratie in meerdere bank-apps
Internationale betaalmethode voor de gehele Benelux
Omni-channel betaaloplossing
Eenvoudig integreren via jouw PSP of direct integreren met eenvoudige API
Payconiq rekent geen opstartkosten en abonnementskosten. Bij een integratie
via jouw Payment Service Provider gelden de kosten van deze PSP

•

Binnenkort gekoppeld aan loyalty-programma’s

Payment Service Providers

Payconiq is eenvoudig te integreren in online betaalsystemen. We werken samen met diverse
Payment Service Providers, zoals Pay.nl, Buckaroo en EMS. Ook kun je onze betaaloplossing
integreren in jouw webshop zónder een PSP. Bovendien is Payconiq dé omni-channel
betaalmethode, die zowel online als offline betalen makkelijker en sneller maakt. Meer
service, hogere conversie. Payconiq, de betaalmethode voor elk type ondernemer.
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Profiteer direct!

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

App2app-betalingen

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 Payconiq-app automatisch
geopend en kan de klant direct afrekenen via onze app2app-betaaloplossing. De klant
bevestigt de betaling met een vingerafdruk of persoonlijke code en rondt de aankoop af.

Webshop in shop

Vandaag de dag leeft iedereen mobiel. Toch worden online en offline winkelen vaak als twee
verschillende customer journeys gezien. En dat terwijl beide markten elkaar juist uitstekend
kunnen versterken. Denk bijvoorbeeld aan online bestelzuilen in winkels. Klanten kunnen
producten instore voelen, zien en ervaren en vervolgens op locatie online hun aankoop
bestellen. Dat betekent geen dure fysieke voorraad en alle ruimte om méér te verkopen met
minder mankracht.

Initiatief van banken

Payconiq is een nieuw 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. Binnenkort wordt Payconiq ook volledig geïntegreerd in de bankapps 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:

Wil je jouw klanten laten betalen met Payconiq? Meld je aan!
Meld je voor 30 juni 2020 aan bij Payment Service Providers
Buckaroo of EMS en krijg 6 maanden gratis transactiekosten.
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Pay fast,
Pay easy,
Payconiq
Meld je aan

www.payconiq.nl/aanmelden
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