
Os sistemas de pagamento são utilizados 

por empresas de vários setores para 

melhorar a prestação de serviços. Eles 

automatizam rotinas de vendas e 

melhoram a qualidade dos processos 

financeiros.

Veja, neste infográfico, como um bom 

sistema de pagamento torna o seu 

negócio mais competitivo.

o que é o sistema de
pagamento online
e como ele funciona? 

Sistemas de pagamento online são soluções de software que 

processam vendas via web. Eles são integrados aos sistemas 

de vendas de e-commerce e conseguem executar todas as 

verificações de dados do cliente.

quais os benefícios 
que ele traz?

O investimento em um sistema de pagamentos online 

traz muitos benefícios para empresas. Confira alguns! 

Gostou desse 

infográfico? Então 

assine já a nossa 

newsletter e receba 

outros conteúdos em 

primeira mão!

como funciona 
um sistema de 
pagamento online?

segurança
Essa ferramenta utiliza criptografia 
e mecanismos de prevenção de 
fraude para evitar riscos. Desse 
modo, as vendas ganham 
segurança para ambas as partes 

Investir em um bom sistema de pagamentos 

online é um passo básico para ter boas 

vendas. Isso torna o e-commerce mais 

confiável e capaz de lidar com demandas do 

consumidor. Portanto, sempre considere 

essa solução como uma forma de melhorar 

as suas páginas de vendas online.

conforto
Para o cliente, o sistema de 
pagamento cria uma ótima 

experiência de compras.
Os dados serão inseridos, 

processados e verificados com 
muito mais agilidade.

Isso resulta em uma rotina mais 
prática e inovadora.

eficiência
O sistema de vendas online 
contém todos os mecanismos 
necessários para se integrar ao 
site do seu usuário. Isso o torna 
uma ferramenta eficiente e capaz 
de processar várias vendas 
rapidamente. Além disso, pode 
ser facilmente escalado para 
suportar aumento de demanda.

automação
A integração com outras 

soluções de TI torna a 
automação mais fácil de ser 

executada. Dados são 
compartilhados 

automaticamente,
evitando erros e atrasos.
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