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سفارشی ســازی سرویس هــای خاص و ارزش افــزوده پرداخت الکترونیک

شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســداد در راســتای ماموریــت حرفــه ای خــود می کوشــد عــاوه بــر 
نیازهــای معمــول مشــتریان ایــن صنعــت، پاســخگوی درخواســت های خــاص آنــان نیــز باشــد. 

مــوارد زیــر برخــی از ایــن خدمــات ویــژه اســت. 

تسهیـم وجــوه روی انــواع کارتخــوان

تسهیم وجوه راهکاری مناسب برای مدیریت حساب های بانکی شماست. 
بــا اســتفاده از ایــن خدمــت می توانیــد بــه هــر شــکلی کــه مایلیــد، وجــوه پرداختــی از ســوی 
ــخص  ــاب را مش ــر حس ــهم ه ــیم و س ــف تقس ــاب های مختل ــن حس ــود را بی ــتریان خ مش
کنیــد. بکارگیــری ایــن خدمــت نــه تنهــا بــرای شــما هزینــه ای دربــر نــدارد، موجــب حــذف 
ــان  ــه می ــی وج ــی از جابجای ــای ناش ــر هزینه هــ ــی نظی ــان بانک ــدا و پنهــ ــای پی هزینه ه

ــود. ــز می ش ــا، نی حساب هــ

اگــر می خواهیــد ســود حاصــل از فــروش روزانــه خــود را را در یــک حســاب و اصــل ســرمایه 
را بــه حســاب دیگــری واریــز کنیــد، اگــر می خواهیــد مبالــغ دریافتــی را بیــن خــود و شــرکاء 
بــه نســبت های مختلــف تقســیم کنیــد، اگــر قصــد داریــد مبلــغ مشــخصی از فــروش بــرای 
پــاس کــردن چک هایتــان بــه حســاب مشــخصی منتقــل شــود، صــرف نظــر از اینکــه ایــن 
حســاب ها متعلــق بــه کــدام بانــک باشــند، تســهیم وجــوه همــان چیــزی اســت کــه بــدان 

احتیــاج داریــد.

ــام  ــناور« انج ــا »ش ــت« ی ــوه »ثاب ــه دو نح ــهیم را ب ــان تس ــه نیازت ــا ب ــد بن ــی توانی ــما م ش
ــد. دهی

 تســهیم ثابــت: در ایــن نــوع از تســهیم، مبلــغ پرداختــی میــان حســاب های مختلــف یــک 
فــــرد یــا بیــن چنــد فــرد حقیقــی و حقوقــی تقســیم می شــــود. تســهیم ثابــت می توانــــد 

به صــورت کســر یــک مبلــغ ثابــت یــا درصــدی از هــر پرداخــت انجــام شــود.
 تســهیم شــناور: تســهیم شــناور عــاوه بــر مزایــای موجــود در تســهیم ثابــت، ایــن امــکان 
را بــه پذیرنــده می دهــد کــه مبلــغ پرداختــی بــه ازای هــر کاال یــا خدمــت را بــه طــور کامــا 

دلخــواه و جداگانــه تقســیم کنــد. 

تسهیم وجوه   
پرداخت شناسه دار  

پرداخت مبتنی بر استعام شناسه واریز  
ایجاد پورتال گزارش گیری   

ارائه درگاه های پرداخت الکترونیکی متصل به سایت یا پورتال شرکتی  
)Multi Account(خدمت کارتخوان چند حسابی  

ارائه پشتیبانی ویژه 7X24 در تمام نقاط کشور  
رابط سازمانی مستقیم )برای پاسخگویی به پرسش ها و رفع اشکاالت احتمالی(  
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پرداخت شناســه دار

ــات در  ــایر اطاع ــار س ــه در کن ــرد ک ــق می گی ــه تعل ــک شناس ــت ی ــر پرداخ ــه ه ــت ب ــن خدم در ای
صورتحســاب بانکــی ثبــت می شــود.

پذیرنــده بــه کمــک ایــن شناســه مــی توانــد بــه ســهولت، واریزهــای مختلــف را رهگیــری کنــد و در 
صــورت نیــاز بــه هویــت پرداخــت کننــده دسترســی داشــته باشــد.

ــع  ــایی و رف ــانی شناس ــه آس ــابداری ب ــاز حس ــای دردسرس ــت اختال ه ــن خدم ــتفاده از ای ــا اس ب
می شــوند. 

مهم تریــن ویژگــی پرداخــت شناســه دار قابلیــت ارائــه دریافــت گــزارش و تســهیل مغایــرت گیــری بــر 
ــت. ــت اس ــه های پرداخ ــاس شناس اس

پرداخت مبتنـی بر استعالم شناســه واریــز

ــدگان امــکان مــی دهــد کــه واریزهــای انجــام شــده از ســوی هــر دســته از  ــه پذیرن ایــن خدمــت ب
مشــتریان خــود را بــه ازای هــر خدمــت یــا کاال بــه نحــو دلخــواه بیــن حســاب هــای مختلــف، تســهیم 

کننــد.

روال کار بــه ایــن ترتیــب اســت کــه ابتــدا صحــت شناســه موجــود در صــورت حســاب از ســوی ســایت 
یــا پورتــال پذیرنــده بررســی و نحــوه خــاص تســهیم یــا تخفیــف اســتعام می شــود، ســپس برحســب 

فرمــان دریافتــی، مبلــغ مــورد نظــر از مشــتری اخــذ می گــردد.

ــام  ــت را روی تم ــن خدم ــا ای ــت. م ــرا اس ــل اج ــرش قاب ــای پذی ــی ابزاره ــت روی تمام ــن خدم ای
ــع تســهیم وجــوه برحســب مشــتریان  ــن خدمــت در واق ــم. ای ــی کنی ــال م کارتخوان هــای شــما اعم
اســت. شناســه واریــز را مــی تــوان بــه صــورت دســتی یــا از طریــق بارکدخــوان در ابــزار پذیــرش درج 

کــرد.

اســتفاده از ایــن خدمــت بــه شــرکت هایــی پیشــنهاد مــی شــود کــه مبلــغ هــر صورتحســاب توســط 
مشــتری یکجــا تســویه مــی شــود.

ایجــاد پورتــال گزارش گیــری

بــا راه انــدازی سیســتم »پورتــال پذیرنــدگان« )mportal.sadadpsp.ir( هــر پذیرنــده مــی توانــد در 
قالــب خروجی هــای متنــوع بــه اطاعــات تمــام تراکنش هــای انجــام شــده، دسترســی داشــته باشــد. 
حتــی اگــر شــما بیــش از یــک ابزارپذیــرش داریــد، بــاز هــم بــه ســادگی می توانیــد از طریــق سیســتم 
ــد و درصــورت  ــک مشــاهده کنی ــه تفکی ــرش را ب ــزار پذی ــر اب ــز تراکنش هــای ه ــا ری ــع گزارش ه جام

نیــاز آن را ذخیــره کنیــد. 

ــد شــوند. گزارش هــای تحــت وب  ــز بهره من ــوع خدمــات وب نی ــای متن ــد از مزای ــدگان می توانن پذیرن
ــر  ــای ایــن خدمــت، دفات ــه لحظــه تراکنــش هــا را میســر می ســازد. برمبن امــکان اســتعام لحظــه ب
مرکــزی در هــر مجموعــه می تواننــد پــس از حصــول اطمینــان از واریــز، اجــازه خــروج کاالی مــورد نظــر 

را از انبــار صــادر کننــد.
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درگاه هــای پرداخت الکترونیکـی)IPG( متصل بـه سایت یا پورتــال شرکتی

درگاه پرداخــت اینترنتــی بــه دارنــدگان کارت هــای بانکــی امــکان می دهــد، کاال و خدمــات مــورد نظــر 
خــود را از طریــق اینترنــت و بــدون مراجعــه حضــوری خریــداری کننــد و وجــه آن را بــه صــورت آنایــن 
ــد. پرداخــت از طریــق درگاه اینترنتــی یکــی از روش هــای آســان و موثــر پرداخــت اســت. مــا  بپردازن
ــاز شــما، درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی را در دو قالــب »اســتاندارد« و »پیشــرفته« عرضــه  ــه نی ــا ب بن

می کنیــم. 

ــی  ــت اینترنت ــب درگاه پرداخ ــد در قال ــما می توان ــای ش ــه روی کارتخوان ه ــل ارائ ــات قاب ــام خدم تم
ــه شــوند. ــز ارای )IPG( نی

)Multi Account( خدمت کارتخوان چنـــد حسابــی

ــک  ــه ی ــود را ب ــای خ ــاب ه ــماره حس ــه ش ــد هم ــی توان ــده م ــت، پذیرن ــن خدم ــتفاده از ای ــا اس ب
ــد.  ــف کن ــه دلخــواه خــود تعری ــه هــر حســاب را ب ــغ ب ــز مبال ــرده و نحــوه واری کارتخــوان متصــل ک

ــد. ــف باش ــای مختل ــک ه ــه بان ــق ب ــد متعل ــی توان ــور م ــای مذک ــاب ه حس
 بــه ایــن ترتیــب پذیرندگانــی کــه بــه دالیــل مختلــف بایــد بــا حســاب هــای متفــاوت کار کننــد دیگــر 
مجبــور نیســتند بــه ازای هــر حســاب یــک دســتگاه کارتخــوان روی پیشــخوان خــود بگذارنــد. ایــن 

مســئله بــرای پذیرندگانــی کــه فضــای محــدودی در اختیــار دارنــد اهمیتــی دوچنــدان دارد.

امکانات حال حاضر »خدمت چند حسابی«

 تعییــن حســاب »پیــش فــرض«: پذیرنــده مــی توانــد بــا یــک عمــل ســاده، حســاب پیــش فــرض 
را هــر چنــد بــار کــه بخواهــد تغییــر دهــد، بــا ایــن کار تراکنــش هــا بــه حســاِب تعییــن شــده، واریــز 
مــی شــوند. ایــن گزینــه پذیرنــده را قــادر مــی ســازد بــه ازای هــر کاربــر یــا هــر شــیفت کاری، مبالــغ 

پرداختــی را در حســاب هــای گوناگــون جمــع آوری کنــد.

 تعییــن حداقــل موجــودی هــر حســاب: بــا اســتفاده از ایــن امــکان پذیرنــده مــی توانــد برای حســاب 
ــد. پــس از تراکنشــی کــه  ــغ دلخــواه خــود را تعریــف کن ــه کارتخــوان، مبال هــای گوناگــون متصــل ب
ــه حســاب  ــق روال ب ــزی طب ــا بیشــتر از آن برســاند، وجــوه واری ــغ تعییــن شــده ی ــه مبل حســاب را ب

پیــش فــرض مــی رود. 

 تعییــن تعــداد تراکنــش بــرای هــر حســاب: ایــن خدمــت پذیرنــده را قــادر مــی ســازد کــه پــس از 
صــدور دســتور، تعــداد مشــخصی تراکنــش را )مثــا 5 تراکنــش( بــه حســاب مــورد نظــرش واریــز کنــد. 
وقتــی تعــداد تراکنــش هــا بــه میــزان تعییــن شــده رســید، ســایر پرداخــت هــا بــه همــان حســاب 
پیــش فــرض مــی رود. ایــن امــکان بــرای بســیاری از پذیرنــدگان جــذاب اســت، زیــرا بــا اســتفاده از 

آن مــی تواننــد اصطاحــا پــول خــود را »جیــب بــه جیــب« کننــد.
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ارائه پشتیبانــی ویــژه 7x24 در تمـام نقــاط کشور

ــدگان  ــه به صــورت 24ســاعته پاســخگوی پذیرن ــام روزهــای هفت ــن در تم ــا 60 خــط تلف ــز ب ــن مرک ای
اســت. مرکــز تمــاس مــا مجهــز بــه ســامانه ارتبــاط بــا مشــتریان )CRM( اســت و مشــکات گــزارش 
شــده را در گام نخســت ضبــط و ثبــت کــرده و بــه واحــد مربوطــه جهــت رفــع نقــص ارجــاع می دهــد، 
ســپس بــر حســن انجــام کارهــای الزم تــا آخریــن مرحلــه نظــارت می کنــد و در نهایــت میــزان رضایــت 
ــا در سراســر کشــور  ــز تمــاس م مشــتری در مــورد خدمــات عرضــه شــده را می ســنجد. خدمــات مرک
ــا حصــول  ــز وظایــف خــود را ت ــر اســتانی مــا تحــت نظــارت ایــن مرک عرضــه می شــود و تمــام دفات

نتیجــه نهایــی، انجــام مــی دهنــد.

ــاس  ــوط تم ــژه خط ــتریان وی ــرای مش ــار، ب ــان انتظ ــذف زم ــاس و ح ــراری تم ــهولت در برق ــرای س ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــی در نظرگرفت اختصاص

بــــــرای کسب اطاعــات بیشتــر، با تیــم
»فروش تجــاری« پــرداخت الکترونیک سداد 

تماس بگیریــد.

تلفـن: 021-22598009
داخلی 3152 )آقای بهدانی(

مــــا لحظـه پــرداخت را به فرصتــی 
بــرای یــک آشنایــــی سودمنـــد، 
ــدت میان شمــا  مطمئــن و بلنــدمـ

و مشتریانتــــان بــــدل می کنیـــم.

در مجموعـــــه پرداخــت الکترونیــک 
از  نوینــی  نســل  بــا  ســداد 
ــده آمــاده  ــای پرداخــت زنــ ابزارهــ
خدمت رسانـــــی به شمــــا عزیــزان 

ــم. هستیـ


