For 20 år siden fantes det
butikker som trodde de kunne
klare seg uten denne.

Enklere og tryggere netthandel.
www.netaxept.no
Tjuvholmen 1, Skur 15, 0250 Oslo. Tlf. 815 00 545.

Butikker som tror de klarer
seg uten denne, vil antagelig
ikke finnes om 20 år.

Fremtidens standard for betalings-,
finansierings- og logistikkløsninger
er her allerede.

Netaxept eies av DnB, Posten og Accenture –
de tre største aktørene innen betalingsformidling,
logistikk, IT og forretningsutvikling i Norge.

For en vanlig butikk ville det være

betraktes i dag som en standard som

Vi vil hele tiden være i front og imple-

vanskelig å klare seg uten en løsning for

stadig flere nettbutikker bruker, noe som

mentere ledende løsninger knyttet til

betaling med kort. Vi tror at om ikke

gjør at forbruker kjenner seg igjen i

betaling og levering. Våre eiere står

lenge vil det være like vanskelig for en

løsningen.

som en garanti for det.

nettbutikk å klare seg uten en løsning

Netaxept er en standard som også

Netaxept eies av DnB, Posten og

for integrerte betalings- og logistikk-

nettbutikkene kan føle seg komfortabel

Accenture – de tre største aktørene

tjenester.

med. Vi finner ikke opp hjulet på nytt,

innen betalingsformidling, logistikk, IT

Men kundene vil kreve trygghet – de

men bruker gjennomprøvde og trygge

og forretningsutvikling i Norge. Disse har

vil forvente at det står seriøse aktører

løsninger fra “analog handel”. Avansert

et godt utbygd nettverk i Skandinavia,

bak. De skal tross alt formidle sensitive,

programvare med ferdige koblinger og

noe som hjelper oss på vei mot vårt mål

personlige opplysninger over nettet.

logikk, integrerer nettbutikkene med

om å bli den ledende integratoren av

markedets mest anerkjente betalings-

betalings- og leveringsløsninger for

og logistikkløsninger.

elektronisk handel i Skandinavia.

Med Netaxept betros disse opplysningene bare til én aktør. Vår løsning
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Vi gjør netthandel enklere og tryggere
– både for deg og kundene dine.
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Gyldige leveringsalternativer

Netaxept har avtaler med ledende leverandører
av betalings- og logistikkløsninger.

MANGE KUNDER “besøker” nett-

betalings- og logistikkløsninger (figur

i valg av betalings- og logistikk-

butikker, men forlater dem uten å handle.

forrige side). Slik kan kunden tilbys et

løsninger. Nettbutikkene vil oppnå at

Årsaken er i mange tilfeller usikkerhet

bredt utvalg oppgjørsalternativer, samt

implementeringskosten ved å velge

rundt betaling og levering.

informasjon om leveringsalternativer.

vår “meny” av løsninger vil være lavere

En standard for betalings- og logistikk-

Netaxepts utsjekkprosess kan enkelt

løsninger vil ikke bare få kundene til å

integreres med enhver nettbutikk-

føle seg tryggere, de vil også oppleve

løsning. Samtidig forberedes butikken

Gjennom det samme grensesnittet

utsjekkprosessen som enklere. Fordi den

for fremtidens betalingsløsninger, fordi

tilbys nettbutikkene også flere

vil være lik fra gang til gang. Og fordi

nye betalingsformer fra de ledende

finansielle tjenester som er knyttet til

det vil stå velkjente aktører bak.

leverandørene vil bli gjort tilgjengelig

handel over Internett, som kredittsjekk,

gjennom den eksisterende løsningen.

fakturaadministrasjon, factoring og

Netaxept integrerer nemlig nettBudlevering

butikken med ledende leverandører av

Netaxept gir en større fleksibilitet

enn ved etableringen av én egen
løsning.

forbrukerfinansiering.

NETTBUTIKKENS LOGO

HANDLEKURV/KJØPSDATA

...så enkelt.

LEVERING:
• Rett hjem på dør
• Postkasse
• Postkontor
• På jobb
Online sjekk på adresse, vekt
og ledetider mot Postens systemer.
Kjøper får oppgitt egnet leveringsmåte,
nøyaktig leveringstidspunkt og fraktpris.

BETALING:
• Visa
• Eurocard/MasterCard
• AMEX/Diners Club (planlagt)
• Postoppkrav
• Bankkort på dør
• Faktura
Tilgjengelige tilleggstjenester:
• Kredittvurdering
• Salgsfinansiering av fakturaer
• Kjøperfinansiering

VED Å BENYTTE Netaxept kan nett-

sjekkprosessen. Aktørene bak betalings-

Når varen er bestilt, gjør sporings-

butikkene overlate hele utsjekk-

og leveringsløsningene er kjente – også

funksjonen det mulig å vite hvor varen

prosessen til oss. Brukergrensesnittet og

utenfor nettet.

befinner seg til enhver tid.

prosedyrene er gjennomtestede og

Prinsippet er enkelt. Først etter at

Et samarbeid med Netaxept forenkler

systemet kjøres med egen backup-

handlekurven er fylt opp og kunden er

derfor både etablering av nye, og

løsning.

klar til å betale, kommer Netaxept inn.

driften av eksisterende nettbutikker, og

Gjennom å ta i bruk en standard

Ikke før nå blir kredittkortnummer og

gjør at butikken kan fokusere på

løsning for betaling og logistikk, vil nett-

andre sensitive personopplysninger

kjernevirksomheten sin – å bli et best

butikkene oppnå en lavere totalkostnad

oppgitt, slik at bare Netaxept kjenner

mulig handelssted på Internett.

og ikke minst forbedre mulighetene for

disse. Og opplysningene lagres ikke –

økt inntjening.

de slettes i det øyeblikket transaksjonen

En kunde vil være trygg med ut-

er fullført.

Vi påstår ikke med dette at Netaxept
gjør det enkelt å drive netthandel.
Bare mye enklere.

