robíme IT pre vaše podnikanie│
we do IT for your business

PROFIL SPOLOČNOSTI

AXASOFT patrí už od roku 1990 k významným dodávateľom riešení a služieb v
oblasti informačných technológií.
Do portfólia produktov a služieb spoločnosti patria biznis riešenia pre EFT POS
terminály, bankové informačné systémy a systémy pre verejnú správu. Má
dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a vývojom softvérových riešení na
mieru. V oblasti platobných terminálov, ktoré ponúka, vyvíja aplikácie pre
podporu prijímania platobných kariet, systémy pre manažment siete platobných
terminálov a systémy pre verifikáciu, autorizáciu a smerovanie platieb.
Zároveň ponúka služby s pridanou hodnotou, ako sú predplatené služby
(dobíjanie predplatených kariet mobilných operátov a paysafecard), úhrada
platieb faktúr a šekov, palivové karty a vernostné systémy. V oblasti služieb
zabezpečuje inštaláciu a servis hardvéru a softvéru POS terminálov, vrátane
školenia obslužného personálu v sieti prevádzok obchodu a služieb
prostredníctvom päť servisných stredísk rozmiestnených po celom území SR.

Poskytované riešenie sprístupní predaj týchto produktov pre zákazníkov na
rôznych dostupných miestach, ako sú čerpacie stanice, predajne novín a
tabaku a podobne.
AXAp@y – úhrada faktúr a šekov prostredníctvom EFT POS terminálov.
Riešenie umožňujúce platbu faktúr a šekov vo vybraných obchodných
reťazcoch. Pre zákazníka predstavuje AXAp@y flexibilnú službu, ktorej
výhody môže využiť priamo pri návšteve obchodného miesta poskytujúceho
službu.
Akceptácia palivových kariet
Riešenie pre prevádzkovateľov čerpacích staníc, ktoré akceptuje vybrané
palivové karty v ich sieti. Softvérové riešenie umožňuje zber a spracovanie
transakcií realizovaných palivovou kartou a prenos dát.
PODPORA SLUŽIEB A SERVIS PLATOBNÝCH TERMINÁLOV

PONUKA PRODUKTOV A SLUŽIEB
Stravenka – vydávanie elektronickej stravovacej karty
AXASOFT ponúka sprostredkovanie stravovacích služieb pre Zamestnancov
prostredníctvom moderného elektronického riešenia – formou využitia
Elektronickej stravovacej karty STRAVENKA, ktorá spĺňa podmienky Zákonníka
práce.
PLATOBNÉ TERMINÁLY
INGENICO - bezpečné a spoľahlivé platobné terminály, spĺňajúce najvyššie
bezpečnostné štandardy a
požiadavky medzinárodných kartových
spoločností. Výber správneho typu platobného terminálu umožní obchodníkovi
ponúknuť možnosť platby kartou pre akúkoľvek prevádzku. Ponúkané
zariadenia prijímajú platobné karty, debetné karty, EMV čipové karty a platby
NFC.
erPay - platobný terminál s funkciou registračnej pokladnice.
S riešením erPay má obchodná prevádzka možnosť rozšíriť svoje služby
o platbu kartou, nakoľko v sebe spája funkcie registračnej pokladnice a
platobného terminálu. Prevádzka tak ušetrí náklady na prevádzku a servis
dvoch zariadení.
RIEŠENIA PRE PLATOBNÉ TERMINÁLY
Akceptácia platobných kariet – služba zahŕňa: akceptáciu platobných kariet
vydaných kartovými spoločnosťami Visa a MasterCard; autorizáciu platieb
realizovaných platobnými kartami vydanými bankami v SR a zahraničí;
zúčtovanie platieb v denných dávkach na účet obchodníka v akejkoľvek
banke v SR.
Akceptácia elektronických stravovacích kariet
Riešenie umožňuje zber a spracovanie transakcií realizovaných
elektronickými stravovacími kartami v platobnom termináli.
AXA TOP UP – dobíjanie predplatených služieb cez platobný terminál.
Riešenie pre platobné terminály umožňuje rýchle a efektívne dobitie
predplatených kariet mobilných operátorov Slovak Telekom, Juro!, Orange
Slovensko, Fun Fón, 4ka a O2 Slovakia vo vybraných prevádzkach.
Držiteľ karty môže zakúpiť kredit a zaplatiť v hotovosti alebo platobnou
kartou. Po vykonaní transakcie obdrží potvrdenku o úspešnom dobití kreditu.
Paysafecard
Riešenie vyvinuté na predaj elektronických predplatených platobných
produktov Paysafecard, ktoré sa využívajú ako alternatívny platobný
prostriedok umožňujúci platiť na internete.

Hotline
Zákaznícka podpora non-stop - 24 hodín denne / 7 dní v týždni.
Servis
Inštalácia/konfigurácia zariadenia, zaškolenie a školiace materiály pre
obsluhu, údržba a profylaktika a opravy.
AXA ROUTING
Efektívne on-line riešenie v sieti platobných terminálov pre vybavovanie a
spracovanie prichádzajúcich požiadaviek, ich spracovanie do externých
systémov, detailné monitorovanie prevádzky a automatizované spracovanie
dát do výstupných zostáv.
ATRAN
On line prístup k údajom o platobných transakciách, ktoré sú vykonávané
prostredníctvom terminálov. Obchodník využívajúci túto službu získa
prehľad o platobných transakciách a rovnako aj o transakciách ostatných
produktov a riešení, ako napríklad TOP UP alebo AXAp@y. Riešenie
obsahuje možnosť tvorby štatistických prehľadov podľa požiadaviek klienta.
Prepojenie platobného terminálu s pokladňou
Systém integrácie platobného terminálu s pokladničným systémom pre
spracovanie bezhotovostných transakcií zahŕňa automatický presun
konečnej sumy z registračnej pokladne do platobného terminálu. Vhodný je
pre akýkoľvek typ prevádzky. Jednou z hlavných výhod je minimalizovanie
času spracovania bezhotovostnej platby obsluhou a dodatočné náklady
spôsobené chybným zadaním čiastky do registračnej pokladnice
a platobného terminálu.
BANKOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY
AXA DBS – bankový informačný systém
Systém AXA DBS je bankový informačný systém určený pre banky
univerzálneho typu. Systém obsahuje podporu pre retail a wholesale
operácie, medzibankovú komunikáciu, štatistiku pre centrálnu banku
a celkové informatické riadenie systému.
INFORMAČNÉ SYSTÉMY PRE VEREJNÚ SPRÁVU
IACS – Integrovaný administratívny a kontrolný systém
Komplexný informačný systém vypracovaný pre Pôdohospodársku platobnú
agentúru slúži na administráciu a kontrolu prideľovania dotácií roľníkom
a poľnohospodárskym subjektom, hospodáriacim na pôde zo zdrojov EÚ
a štátneho rozpočtu. Systém zabezpečuje identifikáciu jednotlivých
poľnohospodárov, ako aj všetkých poľnohospodárskych pozemkov a zvierat.
Zahŕňa spracovanie žiadostí o podporu, kontroluje ich oprávnenosť,
formálne náležitosti, pomáha zabraňovať duplicitám a nezrovnalostiam,
ktoré odhaľuje kontrolami a v neposlednom rade zabezpečuje, aby jednotlivé
platby boli vykonávané správne.

www.axasoft.eu

