סליקה של  - bitפרטנר
לאחרונה הוספנו ,בשיתוף פעולה עם בנק הפועלים ,את האפשרות לתשלום באמצעות
ארנק  bitההולך וצובר פופולריות גוברת ,עבור בתי העסק הסולקים בפאיימי.
 4מיליון משתמשי אפליקציית  bitיכולים מעכשיו לבצע עסקה במהירות ובקלות ,ללא
צורך להקליד את פרטי כרטיס אשראי.
העסקה נעשית באמצעות סריקת  QR CODEייעודי ב WEB -או באמצעות כפתור
תשלום למשתמשי .Mobile
תהליך:
 .1חתימה על נספח תנאים מסחריים לתשלום ב bit -
 .2הוספת האפשרות לתשלום באמצעות  bitבנוסף לכרטיס אשראי ,לפני יצירת
העסקה מול פאיימי
 .3שליחת הפרמטר " "bitבעת משלוח " "sale payment_methodתייצר
 IFRAMEעם  QRבתוכו או לחצן bit
 .4סריקה או לחיצה יפתחו את האפליקציה ,שם המשלם יאשר את התשלום
 .5עם אישור העסקה ,תוך כמה שניות ,האפליקציה תיסגר )בשימוש ב (Mobileאו
שדף התשלום יציג אישור עסקה
 .6פאיימי שולחת אליכם  CallBackעם פרטי העסקה והאישור

דוגמא לקריאת :API
}
,price": 2
" 
","seller_payme_id": "MPL15130-12345SO0-S123456-TVTESTN
","product_name": " BIT FOR TEST
","currency": "ILS
","layout": "micro
","language":"HEB
",installments": 1
""sale_payment_method": "bit
{

סרטונים להמחשת התהליך:
Demo Bit desktop
Demo Bit mobile
מחיר ) Buy Rateמעליו תוכלו לבקש מפאיימי לגבות עבורכם עמלה נוספת(:
● עלות הקמה ורישום של  35ש"ח ,לכל בית עסק קצה
●  0.5%תוספת על עמלת הסליקה ,בגין עסקאות  bitבהן הכסף מזוכה ע"י פאיימי
●  1.2ש"ח לעסקה ,בגין עסקאות  bitבהן הזיכוי הוא ישירות מחברת הסליקה
כל המחירים לפני מע"מ

חשוב לדעת:
● הסליקה עם  bitאפשרית רק עם המותגים שהחשבון פתוח אליהם לסליקת אשראי
● חיבור האתר לסליקה עם  bitזמין בשלב זה רק ע"י אינטגרציית  APIאו ע"י ביצוע
סליקה דרך ממשק הסליקה של פאיימי )באמצעות לינק תשלום במייל או בסמס(
● בשלב זה השירות תומך בעסקאות רגילות בלבד ולא כולל הוראות קבע ועסקאות
תשלומים
● הקוד לסריקה )בעת שימוש ב  (desktopזמין מרגע יצירת המכירה ל 10-דק',
במידה ולא בוצע תשלום בטווח זמן זה ,העסקה תחשב כעסקה שנכשלה ותיצור
קוד חדש לסריקה במיידי
● הכסף מסליקת  Bitמועבר לחשבון הבנק עפ"י תנאי הזיכוי בחשבון הסליקה,
בדומה לעסקאות רגילות בכרטיס אשראי
●  bitתומך בסליקה של שקלים בלבד
● כרגע ישנה מגבלה של עסקה עד סכום של  5000שח
● יש אפשרות לחבר בתי עסק שאינם סולקים היום עם פאיימי כרטיסי אשראי רק
לצורך סליקה של ) bitמצריך העלאת סלר דרך לינק הכולל פרטי חשבון בנק(
● כיום  bitלא מחזירים שום מידע על המשלם פרט למותג כרטיס האשראי המחובר
לאפליקציה ול  4 -ספרות אחרונות של הכרטיס
● אפשר לזכות עסקת  bitבדיוק כמו עסקת כרטיס אשראי ,כולל זיכוי חלקי
● באפליקציה ,bitיופיע השם  PayMeבחלק העליון ומתחת יופיע שם בית העסק

אחרי שהתחברתם אתם ,מה צריך בית העסק לעשות?

התחברות לשירות היא מיידית דרך הממשק ע"י כניסה לחשבון  <-לשונית חנות
אפליקציות  <-התקנה של :bit



בשאלות טכניות ,אתם מוזמנים לפנות אלינו במיילsupport@paymeservice.com :

