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Charakterystyka allpay.net
• prywatna firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii założona w 1996 roku

• kwiecień 2006 – otwarcie biura przy ul. Kruczkowskiego w Warszawie

• jesteśmy liderem w dziedzinie zbierania płatności w imieniu 
przedsiębiorstw prywatnych oraz państwowych
• oferujemy 7.500 punktów sprzedaży detalicznej dzięki współpracy z 
Euronet Worldwide

• dokonywanie opłat za towary oraz serwis przy użyciu gotówki

• możliwość wprowadzenia przez organizacje kilku lub kilkunastu metod 
zbierania płatności

• Klient może uzyskać łatwy i wygodny dostęp do punktów sprzedaży 
detalicznej (stacje benzynowe, małe sklepiki oraz supermarkety) z 
długimi godzinami otwarcia, aby dokonać zapłaty za swój rachunek

• Możliwość dokonywania częściowych wpłat w imieniu wystawionego 
rachunku



allpay.net w Wielkiej Brytanii
• przy współpracy z głównymi sieciami płatniczymi w Wielkiej Brytanii , allpay.net
oferuje liczbę różnych opcji płatniczych
• allpay.net w Wielkiej Brytanii obsługuje ponad 2.5 miliona transakcji 
miesięcznie, w imieniu swoich 650 klientów korporacyjnych

• opcje płatnicze w Wielkiej Brytanii to: 

• sieci płatnicze współpracujące z allpay.net w Wielkiej Brytanii to:

• allpay.net przetwarza rocznie transakcje o wartości 2.0 bln
(14 miliardów złotych)

• możliwość dokonywania opłat przy użyciu gotówki lub kart debetowych 
(kredytowych)



Jak działa system?

klient przedstawia swą kartę lub 
rachunek z kodem kreskowym, w 

miejscu sprzedaży i dokonuje zapłaty 
przy użyciu gotówki

rachunek zapłaty jest drukowany i 
zwracany klientowi jako potwierdzenie 

zapłaty. Informacja z transakcji jest 
zatrzymywana a kopia rachunku 

przechowywana do kontroli

dane z transakcji są ściągane 
przez Euronet Worldwide, który 
przetwarza je podczas nocy i 

przesyła na swój serwer

dane są posortowane, gotowe do 
ściągnięcia na serwer allpay.net

dane płatników są sortowane przez allpay.net
według kontrahenta i przesyłane wiadomością 
e-mail, w uzgodnionym formacie następnego 

dnia rano do organizacji



Dwie różne metody płatności

Rachunek z 
kodem kreskowym

Karta magnetyczna



Płatności przy pomocy kart magnetycznych

• jedną z metod dokonywania płatności 
allpay.net, jest karta magnetyczna 
allpay.net

• jest używana do identyfikacji konta płatniczego klienta indywidualnego

• płatności są dokonywane przy użyciu 
karty magnetycznej w połączeniu 
gotówką



Karty magnetyczne- Korzyści używania

• karty magnetyczne są bardziej efektywne kosztowo niż 
jakikolwiek odpowiednik w postaci rachunków na papierze

• oferuje klientom indywidualnym szeroki wybór i zakres 
metod płatności

• redukcja czasu i kosztów administracyjnych, umożliwia 
ich zastosowanie gdzie indziej

• szybki i prosty dostęp do danych dotyczących płatności

• uniwersalny system który może być dostosowany do 
każdego rodzaju i wielkości organizacji zbierającej płatności



Rachunki z kodem kreskowym
• są idealnym rozwiązaniem w 
każdej dziedzinie regularnego 
kolekcjonowania płatności

• allpay.net oferuje rachunki z 
kodem kreskowym, jako 
pojedynczy serwis, bądź jako 
uzupełnienie kart magnetycznych

• allpay.net może generować i 
drukować rachunki z kodem 
kreskowym dla klientów  
organizacji

• rachunki z kodem kreskowym 
mogą być dostosowane do 
każdego systemu 
kolekcjonowania płatności



Rachunek
Rachunek otrzymany przez klienta indywidualnego po dokonaniu zapłaty: 

gdzie płatność została dokonana

kod identyfikujący klienta
indywidualnego

kwota dokonanej transakcji

data i czas zawartej transakcji

tytuł płatności i nazwa organizacji



Podsumowanie

• allpay.net od 10 lat swej działalności , cieszy się dobrą opinią i 
zaufaniem swych klientów

• allpay.net oferuje rachunki z kodem kreskowym, jako pojedynczy 
serwis, bądź jako uzupełnienie kart magnetycznych

• system allpay.net jest idealny do każdego rodzaju i wielkości 
organizacji zbierającej płatności

• system allpay.net zmniejsza koszty firmy

• zaoferowanie swym klientom większej wygody w dokonywaniu opłat 
= większe i częstsze wpływy na konto organizacji


