Bezhotovostní platba:
Úvěrové, předplacené, dárkové karty

V tomto modulu jsou zákaznické karty bonVito vybaveny praktickou platební funkcí.

Předplacené & úvěrové karty
Tato funkce Vašim zákazníkům umožní, aby si na Vámi vydané zákaznické karty dobíjeli peněžní částky, které poté
budou použity k bezhotovostní platbě ve Vašem podniku.
Vy určíte, jaká částka smí být maximálně na kartu dobita.
Majitel karty může stanovit, jaká maximální částka smí být
kartou zaplacena za měsíc, týden nebo den. Je to velmi
užitečné, když dají například rodiče kartu svým dětem,
aby si o školní přestávce koupily něco k jídlu.
Karty lze dobíjet rychle a jednoduše prostřednictvím pokladny. Protihodnotu za dobití obdržíte v hotovosti. Když
chce zákazník svojí kartou zaplatit, stačí pouze při placení
vyvolat v pokladně příslušný způsob platby a kartu načíst.
Platební funkce funguje samozřejmě i nad rámec poboček,
tzn., že dobití může být provedeno v pobočce A a platba
v pobočce C a E.
V případě ztráty lze kartu jednoduše nahradit, protože

Za účelem plynulé správy zákaznických karet a karet s

kredit je uložen v systému a ne na kartě samotné.

poukázkou spolu program bonVito a pokladny Vectron

Dodatečně k předplacené funkci máte možnost poskyt-

skvěle spolupracují.

nout jednotlivým zákazníkům, skupinám zákazníků nebo
všem Vašim stálým zákazníkům úvěrový rámec ve Vámi
zvolené výši. Můžete tak svým zákazníků zcela jednoduše

Vyhodnocení

a bez velkých nákladů nabídnout staré dobré „nakupování

Pomocí četných možností vyhodnocení v reálném čase se

na dluh“.

můžete kdykoli podívat na aktuální stav Vašich akcí. Můžete
tak Vaše akce kontrolovat, měřit jejich úspěšnost a jedno-

Karta s poukázkou

značně tak posoudit efektivnost Vašich marketingových

Alternativně můžete karty vydávat také jako poukázky. Na

kampaní.

rozdíl od zákaznické karty nejsou tyto poukázky vydávány osobně, ale anonymně. I zde je zpracování prováděno

Zákaznické karty

prostřednictvím pokladny. Částku v hodnotě poukázky ob-

Pro zvýšení reklamního efektu jsou zákaznické karty vyrá-

držíte v hotovosti a dobijete ji na kartu. Pro úplné nebo

běny ve Vašem individuálním designu.

částečné proplacení poukázky stačí při placení vyvolat
příslušný způsob platby a kartu načíst.

Předplacené & úvěrové karty
• • Vlastní systém předplacených karet, který funguje i
nad rámec poboček
• • Maximální bezpečnost, protože kredity nejsou uloženy
na kartách samotných, ale v systému
• • Nakupování na dluh:
• • Vy určíte maximální výši dobití pro zákaznické karty –
podle volby pro všechny zákazníky, skupiny zákazníků nebo jednotlivé zákazníky
• • Majitelé karet mohou stanovit, jaká částka smí být
kartou zaplacena za měsíc, týden nebo den
• • Poskytnutí úvěru:
• • Vy stanovíte limit přečerpání – podle volby pro

Nastavení platební funkce

všechny zákazníky, skupiny zákazníků nebo jednotlivé zákazníky
• • Vaši zákazníci mohou Vámi poskytnutý limit, pokud si
to přejí, dodatečně omezit
• • Četné možnosti vyhodnocení:
• • Předplacené karty
• • Úvěrové karty
• • Počet účtů
• • Průměrný obrat na účtenku
• • Přijaté, proplacené a otevřené kredity
• • Navíc stažení dat ve formátu CSV

Karty s poukázkou
• • Pevná částka kreditu na kartě s poukázkou, kterou

Vyhodnocení zákaznických karet

může majitel karty použít k zaplacení ve Vašem
podniku
• • Četné možnosti vyhodnocení:
• • Předplacené karty
• • Počet účtů
• • Průměrný obrat na účtenku
• • Vydané, proplacené a otevřené poukázky

Účtenka
Platba kartou na
účtence

• • Navíc stažení dat ve formátu CSV

Platba kartou

Kontaktujte laskavě firmu Vectron pro další informace na
telefonním čísle 224 934 160 nebo 603 182 188
bonvito@vectron.cz • www.vectron.cz/bonvito

Zbývající kredit

