Fremtidssikrer
betalingsløsninger
til forretninger

DIGITALISERING ÆNDRER VERDEN
Forretninger og aktører i betalingsindustrien møder hele tiden
stigende krav til sikkerhed, lovregulering og teknologi.
Vi sikrer, at vi til enhver tid overholder eksisterende krav fra
kortselskaber og myndigheder. Desuden tilbyder vi vores
kunder nyeste funktonalitet i relation til betalingsformidling.
OPNÅ BEDSTE SIKKERHED MED NETS PSAM
Nets PSAM (Purchase Secure Application Module) er et
sikkerhedsmodul. Modulet sikrer optimal sikkerhed, når der
sendes betalingskort transaktioner til vores switching host.
Modulet giver nem terminal installation og mange avancerede
betalingsfunktioner.
Nets PSAM software lagres på en chip, der ligner et SIM kort
og sættes i betalingsterminalen. Under installation loades alle
forretningsdata på sikker vis til Nets PSAM.
Nets PSAM udvikles hele tiden og er derfor tilgængelig i
forskellige versioner og med forskellig størrelse (hukommelse).
De nyeste versioner har naturligvis størst hukommelse og flest
funktioner.
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LØBENDE OPDATERING AF NETS PSAM
Vi udvikler løbende ny funktionalitet til PSAMen for at
efterkomme seneste sikkerheds- og markedskrav. Følgende
funktionalitet er tilgængelig i nyeste PSAM version:
•
Parameter setting, key management og EMV
funktionalitet
•
Software funktionalitet som loyalitet, surcharge and
DCC (Dynamic Currency Conversion) for både contact og
contactless transaktioner
•
Compliance
•
Kontaktløse ubemandede terminaler
De seneste versioner af PSAM er opdatérbare. Sofwaren
opdateres automatisk 2-3 gange årligt. Softwareopdateringerne sikrer, at terminalen lever op til de seneste
compliance krav fra kortselskaberne.
De løbende opdateringer af terminalens PSAM stiller gradvist
skærpede krav til både hardware og hukommelse. Det kan
derfor med mellemrum blive nødvendigt at udskifte
ældre versioner af PSAM chippen, hvis den på et tidspunkt
ikke kan indeholde en fremtidig opdatering.
Den næste generation af Nets PSAM chip bliver tilgængelig i
løbet af foråret 2016.
NY DISTRIBUTION OG PRISSTRUKTUR
For at sikre, at Nets PSAM også i fremtiden er blandt
markedets absolut bedste, tilpasser vi pris og distribution.
Fremadrettet købes Nets PSAM via en af Nets’ godkendte
terminalleverandører, der også kan oplyse nærmere om pris og
leveringsbetingelser.
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