Checkout Finland Oy

CHECKOUT POS - PALVELUKUVAUS
KEVYTMAKSU
Yleinen kuvaus palvelusta
Tämä palvelukuvaus käsittää Checkout POS -palvelun Kevytmaksu -lisäosan.
Kevytmaksu on Checkout POS-palvelun maksullinen lisäpalvelu, joka mahdollistaa
maksusuoritusten vastaanottamisen Pivo-, OP-mobiili- ja Nordea Siirto -sovelluksista
organisaatioille lyhytnumeron tai QR-koodin avulla. Käytännössä palvelu toimii siten, että
Checkout POS:n Hallintapaneelin kautta organisaatiolle generoidaan lyhytnumero ja QRkoodi, jonka organisaatio ilmoittaa kuluttajalle. Kuluttaja voi käyttää
vastaanottajaorganisaation lyhytnumeroa tai skannata puhelimellaan QR-koodin ja lähettää
sovitun summan vastaanottajalle. Organisaatio voi seurata ja analysoida saapuvia maksuja
Checkout POS -palvelun sovelluksessa ja/tai selainpohjaisessa Hallintapaneelissa.
Palvelun käyttöönotto vaatii aktivoidun Checkout POS-tunnuksen ja sopimuksen
maksunvälityksestä Checkout Finland Oy:n kanssa. Lahjoitusten keräämistä varten
organisaatiolla tulee olla voimassaoleva rahankeruulupa ja organisaation tulee olla
Osuuspankin tiliasiakas.
Kevytmaksu-lisäosaa voi käyttää itsenäisenä Checkout POS:n lisäosana tai muiden Checkout
POS:n lisäosien ja palvelupakettien rinnalla,
Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan palvelua ympäri vuorokauden. Palvelussa voi olla
käyttökatkoja esimerkiksi huolto- tai korjaustoimenpiteiden vuoksi. Selvyyden vuoksi
todetaan, että palvelu ei sisällä:

-

Tietoliikenneyhteyksiä tai tietoliikenneyhteyksien kustannuksia
Asennuspalvelua

Palvelun käyttöönotto
Maksujen vastaanottoa varten organisaatio tarvitsee aktivoidun Checkout POS-tunnuksen,
Checkout POS-sovelluksen, sekä voimassa olevan maksunvälityssopimuksen Checkout
Finland Oy:n kanssa.
Maksunvälityssopimusta varten organisaatiolta kysytään asiakastietoja, kuten y-tunnus,
yhteystiedot, yritysrakenne- ja yrityssuhteet, tosiasialliset edunsaajat ja tilinumero tilitystä
varten. Samassa yhteydessä palveluntarjoaja tarkistaa organisaation luottotiedot.
Palveluntarjoaja käsittelee tilauksen, jonka jälkeen organisaatio voi ottaa käyttöön
Kevytmaksun Checkout POS:n Hallintapaneelin laajennuksista, jolloin hänelle generoidaan
lyhytnumero ja QR-koodi, joilla maksuja voi vastaanottaa.
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Laskuttaminen ja hinnoittelu
Palveluntarjoaja veloittaa organisaatiota palvelun käytöstä kulloinkin voimassaolevan
hinnaston mukaisesti.
Palvelun hinta on seuraava:



0,5 % + 0,07 € per maksutapahtuma

Ominaisuudet
Maksutavat
Palvelu tukee Pivo-, OP-mobiili- ja Nordea Siirto-sovelluksilla tehtyjä maksuja.
Myyntitapahtumat
Organisaatio näkee maksutapahtumat Checkout POS:n Android-puhelimelle tehdyssä
mobiilisovelluksessa, iPad-mobiilisovelluksessa ja selainpohjaisessa Hallintapaneelissa.
Kuluttaja saa maksusta automaattisesti maksuvahvistuksen sovellukseensa.
Checkout POS ylläpitää organisaation myyntitapahtumia ja kaikki myyntitapahtumat
tallennetaan Checkout Finland Oy:n ylläpitämälle palvelimelle.
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