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QL Plačila za banke

KOPER, September 2016

UVOD in IZHODIŠČA

• Sodelovanje bank pri vzpostavitvi takojšnjih plačil v Sloveniji za čimhitrejšo in
učinkovito uvedbo hitrega plačevanja
• Skupna hrbtenica in skupna platforma za hitro plačevanje na prodajnih mestih
in med uporabniki pri enem procesorju
• Enotna dostopna točka za vse deležnike, ki bi se želeli integrirati
• Platforma oz. hrbtenica podpirajo tehnično „vse“ storitve, katere in na kakšen
način jih bo posamezna banka tržila pa je na strani banke.
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Osnovni tok plačila

QL Kupec (B1)

QL Prodajalec (B2)
3. Skenira QR codo

QL Cloud services

B1

- znesek na računu
ql kupca

B2
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+ znesek na računu
ql prodajalca

QL platforma za trgovce

• Univerzalne že pripravljene rešitve za vse „out-of-the-box“

Spletni QL terminal
(za računalnike)

Mobilni QL terminal
(za telefone/tablice)

Spletni QL portal
(za administracijo)

• Univerzalni QL REST API – za integracijo v sisteme

trgovine

spletne trgovine

avtomati

mobilne blagajne

mobilne aplikacije

parkiranje

- enotna dostopna točka za vse vrste kanalov / prodaje
- centralna točka za povezavo neposredno k
procesorju (nižji stroški sistema)
- manj različnih možnosti integracij za ponudnike
in integratorje  nižji stroški in hitrejša penetracija
- banke skrbijo za posel, ne za infrastrukturo
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QL Ekosistem, kaj ponuja?

QL Storitve za uporabnike
• QL Plačilo preko QR kode
(za prodajna mesta z mobilnimi napravami oz. z možnostjo prikaza QR kode)

•
•
•
•
•

QL Plačilo preko QL barkode (za prodajna mesta s čitalniki barkode)
QL Plačilo preko QR kode za spletne nakupe
QL Plačilo preko „linka“ (za mobilne aplikacije / mobilni splet)
QL plačilo preko QR kode davčne blagajne
QL Plačilo preko »stalnih« oz. recourring QR kod (za plakate in oglase, donacije, …)
•

Možnost zneska po izbiri plačnika

• QL Prenos med QL uporabniki – centralni imenik kontaktov in računov
QL aplikacije za za uporabnike
• iOS in Android univerzalna QL aplikacija za uporabnike vseh bank
•

Naložijo se vse banke/računi, ki jih uporabnik aktivira

• Po potrebi tudi knjižnice za integracije neposredno v mobilne banke bank
članic
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QL Ekosistem, kaj ponuja?

Dodatne možnosti na plačilih:
• Prenos dodatnih podatkov o plačilu
•
•

dokument (račun) – ni potrebe po tiskanju!
referenčna številka – lažje knjiženje takih plačil

• Stornacija plačila (prejemnik), reklamacija plačila (plačnik)
• Možnost izbire računa za plačilo (TRR, prepaid, odloženo plačilo, na obroke)
•
•

•
•
•
•

Možnost dodatnih parametrov poleg računa – npr: število obrokov
Možnost uporabe katerihkoli računov, ki jih banka za uporabnika posreduje (osebne,
pooblaščene, poslovne,…). Tako tudi banke diversificirajo ponudbo.

Možnost vnosa loyalty kartic (eno slikanje za plačilo + loyalty : hitrejši nakup),
Vodenje prodajalcev / natakarjev za pravilno razvrščanje dnevnega inkasa
Možnost uporabe dodatnih preusmeritev (redirectov) po plačilu
Možnost hitrega spletnega nakupa „OneClichCheckout“
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DEMO
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