
Betalingslink

Betalingsanmodning kan sendes direkte til 
kundene via en link, uten at man trenger en 
nettside. Pay By Link kan også legges inn i en 
betal nå - knapp som sender kundene rett til en 
sikker betalingsside. Her kan du også tilby 
kortinnehaver å betale i den valutaen de måtte 
ønske ved å bruke funksjonen for valutaveksling, 
DCC.

Pay by Link er en betalingslink 
som gir hotellene en enkel, 
fleksibel og sikker måte å tilby 
nettbaserte betalinger gjennom 
en link. Ideelt for hoteller som 
må fakturere betalinger.

Funksjonalitet

Nøkkelfunksjoner

Opprett sikre tokens
Opprett en Pay By Link med nullbeløp og generer et 
token for å sikre kortopplysninger også for fremtidige 
belastninger.

Sikker betaling
Den sikre siden reduserer etterlevelsesbyrden for 
hotellet ditt. 3D-sikkerhetssjekken vil også 
gjennomføres om banken støtter dette, noe som kan 
redusere transaksjonskostnaden.

Valutaveksling
Skap en bedre opplevelse for gjestene dine ved å tilby 
muligheten til å betale i den valutaen de er vant med 
hjemmefra selv om oppgjøret foregår i lokal valuta. 

Ubegrenset tilpasning
Med hjelp fra våre eksperter kan betalingssiden 
tilpasses ditt hotells profil. En rekke maler er tilgjengelig 
for ulike deler av virksomheten.

Enkelt- eller flergangsbruk
Opprett en link som kan brukes for kun én gjest, eller 
velg flergangsbruk så kan linken sendes til flere gjester 
samtidig.

Integrasjon med HotSoft PMS 
HotSoft vil automatisk varsles og oppdateres med 
transaksjoner gjennomført via betalingslinken, ingen 
manuell jobb er nødvendig.

Logg inn i betalingsportalen
Skriv inn brukernavn og passord i 
betalingsportalen

Gå til Pay By Link
Fyll ut alle relevante felt, inkludert 
betalingsbeskrivelse, omdirigering 
til URL, e-postadresse for 
kvittering

Send URL-link
Kopier linken inn i en e-post med 
din profil, eller en SMS, og send 
til gjesten

Sikker betaling
Gjesten klikker på linken for å 
komme inn på en sikker 
betalingsside, som kan tilpasses 
ditt hotells profil

Legg inn kortopplysninger
Gjesten fullfører 
kortopplysninger, valutaveksling 
om aktuelt og 3D sikkerhetssjekk

Fullført transaksjon
Du kan holde orden på alle 
transaksjoner via 
betalingsportalen


