
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hyvä maksukokemus lisää 
myyntiä 
Tee yhteistyösopimus johtavan maksuratkaisujen toimittajan kanssa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtava maksuratkaisujen toimittaja  

Elavon on johtava 
maksuratkaisujen toimittaja. Yli 
40 vuoden kokemuksella voimme 
tarjota yhden maailman parhaista 
tekniikoista maksujen 
suorittamiseen. 
Ratkaisumme voidaan räätälöidä 
kaikille asiakkaille suurista 
kansainvälisistä yrityksistä, 
pieniin paikallisiin kauppoihin. 
Maksuratkaisumme ovat 
turvallisia kaikentyyppisille 
maksuille, sekä soveltuvat kaiken 
kokoisille yrityksille ottamaan 
korttimaksuja riskittömästi 
vastaan. 
Meidän vahva maksualusta takaa 
hyvän kaupankäynnin yrityksille 
maailmanlaajuisesti. US Bank 
toimii yhtiömme takana. 
Tarjoamme asiakkaillemme ja 
kumppaneillemme globaaleja, 
turvallisia, joustavia ja 
innovatiivisia ratkaisuja.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajattomia mahdollisuuksia
 

Elavon käsittelee vuosittain yli 3 miljardia 

taphtumaa ja yli 300 miljardin dollarin arvosta 

maailmanlaajuisesti. Teknologia ja innovaatio 

avaavat uusia mahdollisuuksia 

maksuratkaisuihin. Yritysten muuttuessa 

vastaamaan kansainvälisten asiakkaiden 

vaatimuksia, toimitamme joustavia ja 

innovatiivisia maksuratkaisuja. Elavon tarjoaa 

asiakkaille ja kumppaneille mahdollisuuden 

kasvaa kattavan turvallisten maksu- ja 

korttimaksujärjestelmien avulla. 

Joka päivä käsittelemme Visa-, MasterCard-, JCB-, 

UnionPay-,  Diners Club- ja American Express-

korttitapahtumia yli 1,3 miljoonalle asiakkaalle 

maailmanlaajuisesti. Olemme maailman johtavin 

korttitilittäjä lentoyhtiöissä. Olemme viiden 

suurimman hotelli-, matka-, ravintola-, 

vähittäiskaupan ja julkisen sektorin toimittajien 

joukossa. Meillä on laaja osaaminen ja yli 40 vuoden 

kokemus. Riippumatta siitä, millaista yritystä käytät, 

ja missä päin maailmaa  olet, Elavonilla on ratkaisu, 

joka sopii sinulle



Yksinkertainen ja   
hyvä 
Elavon tarjoaa kattavia ratkaisuja 
maksutapahtumien sujuvaan käsittelyyn. 
Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja 
liiketoimiin, ilmoituksiin, hyvityksiin ja 
asiakaspalveluun. Olemme itsenäisiä ja 
hallinnoimme yli 100 valuuttaa sekä 
maailmanlaajuisesti maksuratkaisuja 
riippumatta maasta. Kaikki toimii samalla 
alustalla. Meillä on täysi hallinta arvoketjun 
kaikista osista. Kilpailukykyiset hinnat, 
nopeat ilmoitukset sekä kannattavat ja 
kustannustehokkaat ratkaisut tekevät meistä 
erittäin tehokkaan korttitilittäjän.



Turvallisuus ja luotettavuus  

 

Elavon ottaa turvallisuuden vakavasti. 
Pitkä kokemuksemme on antanut 
meille arvokasta tietoa ja osaamista. 
Tämä tarkoittaa turvallisuutta 
asiakkaillemme. 

Korttitapahtumat ovat turvallisissa 
käsissä, riippumatta yrityksen tai 
yritystyypin koosta. Kortti yritysten 
turvallisuusvaatimukset muuttuvat 
koko ajan sekä kallistuvat.  

Elavon tarjoaa ratkaisuja ja palveluja 
näiden vaatimusten täyttämiseen.

 
Tiukkojen ohjeiden noudattaminen kaikkien 
lakien ja asetusten mukaisesti vähentää 
yrityksenne riskiä. Kaikki tiedot sekä asiakas- 
että korttitiedot suojataan kaikissa arvoketjun 
osiossa. Autamme sinua toimimaan sääntöjen 
kanssa. 

Suuri tietoturva, vakaus sekä tiukat 
turvallisuusvaatimukset tekevät meistä erittäin 
luotettavan toimija markkinoilla.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          Olemme täällä sinua varten! 
 
Hyvä asiakassuhde ja hyvä yhteistyö 

asiakkaidemme kanssa ovat meille 

erittäin tärkeitä. Elavon tarjoaa 

24 tunnin asiakaspalvelun ja 

          henkilökohtaisen yhteyshenkilön 

Tarvitsetko apua aloittaessasi tai  

etsitkö uuden maksuratkaisujen toimittajan?  

 

  Autamme sinua. 

 

Puh: +46 8-59 36 64 67 

Sähköposti: info@payius.com 

 

 

 

Online 
raportointi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
täydellinen hallinta ja yleiskatsaus 
iMerchantConnectin avulla. 
 
iMerchantConnect on ilmainen, 
internet-pohjainen 
raportointityökalu, joka on 
käytettävissä 24 tuntia 
vuorokaudessa. 
 
IMerchantConnectin avulla saat 
yksinkertaisen ja ajan tasalle oleva 
yleiskuvan tilistäsi. Sinulla on kaikki 
tarvittavat tiedot, jotta arjen käyttö 
helpottuu. Täältä voit noutaa 
tiliotteita, tarkastella ilmoituksia ja 
saada yksityiskohtaisia raportteja 
myynnistä ja tapahtumista.



Maksu omassa valuutassa - 
Dynaaminen valuutan muunnin (DCC) 

 

Lisääntyvä kannattavuus sinulle, parempi 
palvelu asiakkaille. 
 

Ruotsin ensimmäisenä toimijana Elavon tarjoaa 
Dynamic Currency Conversion (DCC). DCC: n 
kautta,  ulkomaisille asiakkaillemme 
korttimaksu valinnan, maksettaessa Euroissa tai 
toisen maan valuutalla. Elavonin DCC-palvelu 
tarjotaan kaikille, jotka maksavat MasterCardilla 
tai Visailla missä tahansa maassa, jolla on 
käytössä yksi meidän 64 valuutastamme.

DCC tarjoaa paitsi hyvän asiakaspalvelun myös lisää 
kannattavuutta yrityksellesi. Elavon palauttaa yrityksellesi 
0,75% osto summasta, kun asiakkaasi haluavat maksaa 
omalla valuutallaan. Summa joka hyvitetään on Euroissa. 
Hyvitys siirretään  yrityksellesi aina kuukauden lopussa. 

Olemme niin luottavaisia, että meillä on paras ”best rate- 

takuu”, jota tarjoamme. Me (Elavon) maksamme 

valuuttakurssi eron, jos asiakas todistaa, että Elavon on 

huonommassa asemassa kuin asiakkaan oma pankki. 

 

 Uusia mahdollisuuksia 
Multi Currency Conversion (MCC) 

 

Hyödynnä kansainvälisen 

verkkokaupan suurta 

kasvupotentiaalia MCC: n kanssa. 

Tarjoamalla asiakkaillesi mahdollisuuden  

maksaa Multi Currency Conversion (MCC) 

avulla tämä antaa sinulle ainutlaatuisen 

tilaisuuden kehittää liiketoimintaasi 

kansainvälisesti 

Maailmassa ei ole rajoja tänään. Tilastot 

osoittavat, että Internet-asiakkaat haluavat 

maksaa omassa valuutassaan. Kun 

asiakas hakee myytyäsi tuotetta tai 

palvelua, hän valitsee palveluntarjoajan, 

joka tarjoaa mahdollisuuden valita 

valuutta. Kun kansainväliset asiakkaat 

asioivat verkkokaupassa vieraalla 

valuutalla tai hinta on annettu valuutassa, 

jota he eivät tunne, asiakkaat eivät yleensä 

tiedä, mikä on todellinen loppusumma. 

Tämä luo asiakkaalle epävarmuutta ja voi 

lisätä valituksen riskiä toimittajalle.

MCC antaa sinulle tilaisuuden saada osan 

kansainvälisestä markkinaosuudesta. Tämä 

ilmainen konfigurointi palvelu mahdollistaa 

tuotteiden ja palveluiden myymisen yli 100 

valuutassa, jolloin on mahdollisuus saada 

uusia asiakkaita, jotka eivät olleet aikaisemmin 

käytettävissä. MCC parantaa merkittävästi 

myynnin kasvua. Lisää asiakastyytyväisyyttä 

sekä parannettuja back-office menettelyjä.
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