Pagamento móvel para varejistas
Pagamentos digitais e convenientes para você e seus clientes

Os pagamentos móveis são tendência
Os telefones celulares estão se tornando verdadeiros dispositivos do tipo "tudo-em-um" e os consumidores
estão constantemente em contato com seus dispositivos móveis. Tudo o que eles precisam em suas vidas
cotidianas está acessível por meio do seu smartphone. Então, por que se preocupar em levar uma carteira
ou bolsa com um monte de cartões de pagamento e programas de fidelidade diferentes quando um único
smartphone pode fazer tudo isso?
Com os pagamentos móveis, os usuários finais podem pagar, coletar pontos fidelidade, resgatar
cupons e se beneficiar de descontos apenas ao aproximar o dispositivo do terminal de pagamento.
Simples.

Pagamento móvel para varejistas
Pagamentos digitais e convenientes para você e seus clientes
Cartões de pagamentos digitais:
fácil e rápido

O pagamento móvel é:

Qual carteira se adapta ao seu planejamento digital?
O Trusted Service Hub (TSH) da Gemalto permite que você
integre os pagamentos móveis a sua própria aplicação móvel
e conecte seu sistema de cartão já existente às carteiras mais
populares dos fabricantes de dispostivos (OEM Pay).
Graças à nossa solução na nuvem, apenas uma conexão é
necessária, oferecendo-lhe a flexibilidade para optar por se
vincular a uma ou a várias carteiras. Cabe a você escolher.
Compatível com cartões de marca nacionais ou circuito aberto.
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Ótimo para cartões de varejistas...
> Pagamento e programas de fidelidade em um único local
> Mais tráfego e maiores taxas de conversão
> Digitalize sua marca
> Otimize sua experiência de cliente
PAGAMENTOS SEM CONTATO
No mundo de hoje, nada oferece melhor retorno do que
oferecer serviços convenientes aos seus consumidores.
Os cartões estão sempre com o
consumidor em seu telefone e prontos
para serem usados!
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Digitalize cartões de varejo, crédito, débito, pré-pagos e
de programas de fidelidade. Digitalize cartões com tarja
magnética, chip ou sem contato. Para pagamentos na loja,
no app e on-line
O TSH da Gemalto funciona como um portal para as conexões
técnicas entre todas as partes interessadas, cria as credenciais
do titular do cartão digital e as armazena na carteira móvel em tempo real, de forma segura e prontas para uso.

Quanto maior o uso do cartão da sua
marca, melhor a sua compreensão
do comportamento e das preferências
de compra do cliente
Torna a vida dos seus clientes mais simples e mais fácil.
Os pagamentos móveis são fundamentais para uma
estratégia digital bem-sucedida

A Genialidade Dos Serviços Gemalto
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DETALHE DO CARTÃO
DE PAGAMENTO

FINALIZAÇÃO DE
AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO

DETALHE DO CARTÃO
DE PAGAMENTO

Através do celular
Por foto ou manualmente

Esse é o cartão verdadeiro?
Pertencendo ao verdadeiro
titular do cartão?

Entrada na conta mobile
Seguro e pronto para usar

Visão Geral dos Pagamentos Móveis da Gemalto
Funcionalidades do Pagamento Móvel na sua aplicação
Add mobile payment functionalities
móvel e/ou por meio das principais carteiras de terceiros
to your own mobile application
Uma
verdadeira
solução
na cards
nuvem: é necessária
Add
your
payment and
loyalty
conexão
para
cobrir
todas as suas necessidades
touma
the major
third
party
wallets
de pagamento móvel
Also for private label payment: be independent
Também para pagamento de sua própria marca:
with the Gemalto Tokenization platform and
seja independente com a plataforma de Tokenização
mPure white label mobile payment technology
da Gemalto e com a tecnologia de pagamento
móvel mPure
Improved security with sensitive card holder
Maior segurança, com os dados conﬁdenciais do titular
data replaced by tokens
do cartão substituídos por tokens

A Gemalto garante uma fácil implantação enquanto você
mantém o controle máximo de seu sistema de pagamento.
Aproveite a sua parceria existente e beneficie-se dos mais
recentes avanços do setor e a rápida comercialização.
Experiência de Pagamento
Seja de sua marca ou circuito aberto, nossa equipe
de consultoria o ajuda a desenvolver sua solução
Entrega Experiente
de projetos simples a complexos com uma equipe
dedicada de gerenciamento de projetos
Sólida Parceria
com os maiores players do mercado de pagamentos
móveis, inclusive com as principais carteiras OEM Pay
Totalmente Certificada
A Gemalto suporta todos os mais recentes padrões
do setor
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Finalização da compra mais rápida para
uma melhor experiência de consumo

