Gestão completa para
meios de pagamentos
eletrônicos

Gestão completa para meios de pagamento eletrônico
A DTS LATIN AMERICA em parceria com a BPC GROUP apresentam o SmartVista, uma solução completa
para meios de pagamento.
O mercado de meios de pagamento evolui de maneira rápida, decorrente dos novos métodos, tecnologia,
concorrentes e regulamentações, exigindo cada vez mais os benefícios que as novas tecnologias trazem para
simplificar as operações.
Reduza custos e elimine os riscos.
SmartVista foi certificada por marcas Globais (American Express, Diners Club, MasterCard, Visa)

SmartVista abrange todos os aspectos dos pagamentos eletrônicos:
Autorização de alta performance de switching e roteamento;
ATM e POS completa;
Prevenção de fraude;
Gestão de programas de fidelidade;
Personalização de cartões e gerenciamento de faturamento;
Produção e integração com mobile banking.

Benefícios
Monte seus próprios produtos combinando os atributos que quiser da maneira que quiser
(Pagamentos em todos os canais, incluindo POS, filial, Internet e aplicações móveis);
Oferece um conjunto completo de soluções para transformar a maneira que sua organização gerencia os
pagamentos eletrônicos;
Evita os problemas de integração reduzindo o custo total;
Introdução de novos produtos em poucas horas ou configuração de um novo negócio em minutos;
Elimina a necessidade de redesenhar a infra-estrutura ou instalar novas aplicações;
Atende todos os requisitos de Segurança;
Compromisso com a Qualidade (Certificado ISO 9001:2008);
Baixo risco de migração.
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SmartSwitch: Solução completa de alta performance

que gerencia autorizações e roteamento de

transações de pagamentos em todos os canais.

Smartlssuer: Solução abrangente para gerenciamento de todos os tipos de cartões (débito, credito e
pré-pagos) que reduz os custos de operações e eleva os níveis de satisfação dos clientes.

SmartATM: Um sofisticado sistema de gerenciamento de rede ATM (manutenção, monitoramento de ATM,
auto-atendimento e quiosques de rede)

SmartMerchant: Sistema de gestão comercial integrado, altamente sofisticado, que otimiza a manutenção
do terminal.

SmartBilling: A solução SmartBilling automatiza a atribuição, cálculo multi-nível de
taxas/descontos e gera contas usando modelos flexíveis de fatura.

SmartPro: Uma solução end-to-end para personalização de cartão magnético.
SmartGuard: Uma solução de detecção e gestão de fraudes on-line e off-line
SmartLoyalty: Uma solução abrangente que permite a fácil configuração de programas de fidelidade.

O que os clientes dizem sobre o SmartVista

“

SmartVista reduziu o número de plataformas de execução, manutenção e upgrades,
traduzindo-se em maior rentabilidade e melhor serviço ao cliente.

”

Alexey Golenishev
Payment Schemes Relationships
Head of Department
Alfa-Bank, Russia

“

SmartVista é uma poderosa solução abrangente de processamento de pagamentos
eletrônicos que nos permitiu transformar o nosso negócio e melhorar a competitividade no
mercado.

”

Jean Paulin Fonkoua Kake
Executive Vice President
Afriland First Bank Group,
Switzerland

SmatVista: Solução ideal para meios de pagamentos
Baixo risco de migração
Modular
Certificação
Comprometimento com qualidade
Fácil implementação
Segurança

contato@dtslatin.com
Tel.: 55 11 4301-2930

