A Easypay é uma empresa portuguesa, especialista em meios de pagamento electrónicos e que actua
desde 2001, no mercado das micro, pequenas e médias empresas.
Lançamos no mês de Junho de 2007, o serviço autoMB que consiste na possibilidade das empresas
adicionarem, de forma autónoma, as referências multibanco às suas facturas, orçamentos e outros
documentos.
Neste momento, a Easypay é já uma referência nacional e internacional. A demonstrá-lo está o interesse
manifestado pela VISA, em tornar a Easypay na primeira empresa, do seu sector, a dispor das normas 3 D
Secure, no que se refere aos pagamentos através do cartão de crédito na internet, pagamento por cartão de
crédito Visa e MasterCard e American Express.
Dispomos de um serviço simples, eficaz e de fácil implementação, pelo que gostaríamos de incluí-lo no
vosso sistema, com o objectivo de facilitar os pagamentos aos vossos Clientes (online/offline), facilmente
aplicavel também em lojas online.
Junto as informações que julgo serem essenciais, para compreender o funcionamento do modelo autoMB,
de geração de referências multibanco.
A empresa que faz a gestão deste serviço é a sua empresa, na medida em que lhe disponibilizamos, à sua
escolha, três níveis de referências multibanco, de maneira a poder geri-las de forma autónoma.
Facultamos, após a assinatura do contrato e pagamento do nível de referências escolhido, um backoffice,
onde poderá gerar as suas próprias referências multibanco, assim como visualizar quais as referências que
entretanto sejam pagas.
Semanalmente transferiremos para a conta que nos indicar, os montantes entretanto recebidos, deduzidos
do custo fixo (0,35 €), bem como do custo variável (1,8% - até ao máximo de 2,75 €). Caso pretenda que
as transferências sejam efectuadas diariamente terá um custo acrescido mensal de 19 € + IVA.

Tabela de pacotes de referências
Pacotes de referências

Preços de adesão

Validade

1.000 ref's

215 €

Reutilizáveis - 3 anos

5.000 ref's

385 €

Reutilizáveis - 3 anos

10.000 ref's

529 €

Reutilizáveis - 3 anos

* Não cobramos mensalidade!
A Easypay disponibiliza agora dois tipos de Referências:
•

por Montante (em que a referência gerada está associada a um determinado valor) ;
Serviço Easypay

Fixo

Variável

Máximo

Serviço Contratado

Multibanco

0.35 €

1,8%

2,75€

Sim

Débitos Directos

0.45 €

1,8%

2,75€

Sim
Sim

Visa e MasterCard
0,00 € - 2.500,00 €

0.35 €

3,4%

2.501,00 € - 10.000,00 €

0.35 €

2,9%

10.001,00 € - 50.000,00 €

0.35 €

2,7%

50.001,00€ - 100.000.00 €

0.35 €

2,6%

> 100.001,00 €

0.35 €

1,9%
Sim

American Express
0,00 € - 2.500,00 €

0.35 €

4.95%

2.501,00 € - 10.000,00 €

0.35 €

4.95%

10.001,00 € - 50.000,00 €

0.35 €

4.45%

50.001,00€ - 100.000.00 €

0.35 €

4.25%

> 100.001,00 €

0.35 €

4.25%

•

por Ficheiro (referência gerada permite aos clientes realizarem pagamentos mais do que uma
vez com a mesma referência, sendo esta intransmissível, podendo o montante ser variado nas
diversas vezes – utilizado maioritariamente para pagamentos frequentes) – exclusivo para
multibanco.

Lamento imenso o facto de não lhe poder responder já à questão do Software Magento,
mas a pessoa que trata das questões de programação está a trabalhar fora esta manhã, no
entanto dar-lhe-ei a resposta sem falta da parte da tarde.
Sei que trabalhamos sem qualquer problema com a maior parte dos Softwares, no
entanto para lhe dar a resposta exacta até porque à vezes é compativel mas a própria
instalação pode ser mais complexa e para lhe dar toda a informação só mesmo com o
técnico.
A Easypay disponibiliza este serviço em 24 horas.

Espero ter contribuído para ajudar a tomar uma decisão.
Qualquer dúvida ou informação adicional não hesite em contactar, terei todo o gosto em ajudar.

Muito Obrigada pela Atenção.

Cumprimentos.

-Mª Luísa Aldim
Telf: 213 617 930
Fax: 213 617 929
easypay.gn3@gmail.com
gestor3@easypay.es
http://www.easypay.pt

