Como escolher o melhor

sistema de
pagamento
online?
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Você sabia que muitas
empresas acabam fechando
suas portas porque não
contam com um sistema de
pagamento adequado? É o
que dizem pesquisas realizadas
pelo SEBRAE sobre as micro e
pequenas empresas brasileiras.

Portanto, a escolha do
melhor sistema de
pagamento online é
essencial para, além de lhe
permitir vender e crescer
online, permitir que você
possa acompanhar com
eficiência a saúde financeira
da sua empresa.

Como funciona um sistema
de pagamento online?

Cliente realiza a
compra no site da
loja online

Loja utiliza um sistema
de pagamentos para
realizar a cobrança

O sistema de pagamentos
utiliza criptografia para enviar
dos dados envolvidos na
transação

As operadoras financeiras
verificam e autorizam o
pagamento

O pagamento é
processado e
compensado

O que procurar em um
sistema de pagamento
online?
Segurança
Para ter certeza de que seu provedor de pagamento é seguro, sempre
verifique se ele é compatível com PCI: um padrão de segurança de
dados do setor de cartões de pagamento.
Além disso, alguns sistemas de tokenização e checkout transparente
são essenciais para reforçar a proteção contra fraudes.

Facilidade de pagamento
Uma em cada quatro pessoas abandona um pedido por causa de
processos muito longos. Por isso, procure reduzir o número de cliques
e oferecer diversos métodos de pagamentos, como cartão boleto e Pix.
Assim, você otimiza a experiência do usuário durante a fase de
checkout e aumenta a taxa de conversão.

Personalização de regras
Essa característica pode ser considerada um diferencial, mas no caso
das cobranças recorrentes ela se torna essencial! Priorize os sistemas
que se adaptam aos seus modelos de negócio e possibilitem a definição
de suas próprias regras de cobrança, multas, juros, descontos e até
mesmo agendamento de faturas.

Suporte eficiente
Os processos de adaptação e implementação da automatização
financeira podem exigir algumas habilidades e conhecimentos técnicos.
Por isso, é essencial selecionar plataformas que incluam serviços de
atendimento e suporte para te auxiliar nas soluções dos desafios.

Mais do que um sistema de pagamentos, a
iugu oferece uma infraestrutura financeira
eficiente de ponta a ponta

O sistema de pagamentos da iugu possui todas as características
importantes citadas neste guia somadas a uma infraestrutura de gestão
financeira completa desde o seu faturamento até a liquidação.

Facilidades de implementação
através de nossa API personalizável
que dispensa a necessidade de
desenvolvedores especializados.

Conciliação financeira através
de relatórios completos das
movimentações da sua conta
iugu e das faturas pagas.

Acompanhe todas as suas
faturas iugu compensadas, além
de quando, onde, como e por
quem foram pagas.
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Receba notificações e alertas
por e-mail sempre que um
pagamento for realizado.
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Vem pra iugu!
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e assuma o controle do
financeiro de seu negócio!

