Warszawa, 5 grudnia 2018 r.

POSPAY – rewolucja w płatnościach od Posnet i eService
Posnet, lider w branży urządzeń fiskalnych oraz eService, lider rynku procesowania

transakcji bezgotówkowych zawarli umowę o wzajemnej współpracy w zakresie
oferowania urządzeń i rozwiązań dla przedsiębiorstw handlowych oraz usługowych.
Pierwszym efektem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek rozwiązania POSPAY,
innowacyjnej oferty łączącej funkcjonalności terminala płatniczego oraz kasy i drukarki
fiskalnej.
Głównym elementem rozwiązania POSPAY, jest pierwsze na polskim rynku urządzenie mobilne
będące jednocześnie terminalem płatniczym, kasą i drukarką fiskalną. Zostało ono opracowane
z myślą o zróżnicowanych wymaganiach i potrzebach współczesnego biznesu. Z powodzeniem
spełnia wymagania typowe np. dla sklepów i punktów usługowych, lokali gastronomicznych,
a także salonów kosmetycznych, gabinetów lekarskich czy kancelarii prawnych. Wytrzymałe
akumulatory, niewielkie rozmiary i wykorzystanie mobilnej transmisji danych GSM lub sieci
Wi-Fi sprawia, że POSPAY może pracować w dowolnym miejscu. Dzięki temu, będzie wygodnym
narzędziem m.in. dla biznesu opierającego się na mobilności i pracy z klientem indywidualnym,
np. specjalistów pracujących u klienta, trenerów personalnych, serwisantów, dostawców,
a także mobilnych punktów gastronomicznych.
Głównymi modułami, z których składa się urządzenie są: drukarka fiskalna z wyświetlaczem
i aplikacja sprzedażowa, opracowane przez konstruktorów Posnet oraz nowoczesny terminal
płatniczy Smart D220 i autorska aplikacja płatnicza, których dostawcą jest eService. Oprócz
możliwości pracy mobilnej, cechą wyróżniającą urządzenie jest też otwarte API umożliwiające
integrację z dowolnym systemem kasowym.
Pierwsze urządzenia POSPAY trafią na rynek już w styczniu 2019 roku. Klienci będą mogli
nabywać je w ramach innowacyjnej oferty łączącej sprzedaż drukarki fiskalnej i wynajem
terminala. Dzięki temu znacznie obniża się koszt nabycia urządzenia.
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Zgodnie z umową, zawartą 28 listopada 2018 r. sprzedaż urządzeń POSPAY będzie realizowana
za pośrednictwem sieci przedstawicieli firmy Posnet. Klienci będą mogli otrzymać je także
z pełnym dofinansowaniem terminala – w ramach programu upowszechniania płatności
bezgotówkowych - Polska Bezgotówkowa, którego aktywnym uczestnikiem jest eService.

- Posnet to nowoczesne i niezawodne urządzenia oraz doskonała sieć dystrybucyjna i serwisowa.
Firma, która podobnie jak my, duży nacisk kładzie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Jest dla nas naturalnym partnerem,
z którym możemy zrealizować koncepcję wdrożenia oczekiwanego przez rynek, innowacyjnego
rozwiązania łączącego dwa podstawowe aspekty prowadzenia biznesu. Sukces takiego
przedsięwzięcia wymaga ścisłej współpracy pomiędzy agentem rozliczeniowym, a dostawcą kas
fiskalnych. Dziś mogę powiedzieć, że naszym firmom udało się tego dokonać – dodaje
Joanna Seklecka, prezes Zarządu eService.

- Przygotowując się do wprowadzenia na rynek naszego nowego produktu, poszukiwaliśmy
solidnego partnera z sektora płatności bezgotówkowych. eService to lider w tej dziedzinie. Firmę
wyróżnia wysoka jakość świadczonych usług oraz zaufanie, jakim cieszy się wśród klientów.
Pozytywna reakcja eService na naszą propozycję stworzenia rozwiązania, łączącego świat
fiskalny z płatnościami upewniła nas, że właśnie z nimi chcemy rozwijać ten projekt – mówi
Robert Abramczuk, prezes Zarządu Posnet.
Opracowanie rozwiązania POSPAY i wdrożenie jego oferty rynkowej było możliwe dzięki
zaangażowaniu i harmonijnej współpracy. Obie firmy widzą perspektywy dalszego rozwoju
rozwiązań integrujących płatności bezgotówkowe z urządzeniami kasowymi, co sprawia, że są
otwarte na możliwość rozszerzenia kooperacji. Współpraca dwóch doświadczonych liderów
rynkowych gwarantuje, że wszystkie transakcje dokonywane i rejestrowane za pomocą POSPAY
będą realizowane sprawnie i bezpiecznie.
***
Centrum
Elektronicznych
Usług
Płatniczych
eService Sp. z o.o. jest liderem na rynku akceptacji kart
płatniczych oraz rozliczania transakcji elektronicznych
w Polsce. Od 19 lat umożliwia dokonywanie transakcji
kartowych VISA, MasterCard, American Express, Diners
Club International, Discover, Union Pay czy JCB, w sklepach
oraz tysiącach punktów usługowych – mobilnych
i stacjonarnych. Procesuje transakcje z ponad 315 tysięcy
terminali płatniczych działających w Polsce oraz 9 krajach
Europy. Obsługuje płatności zbliżeniowe telefonem i za
pomocą systemu BLIK, G Pay, Apple Pay i podobnych.
Umożliwia dokonywanie płatności w złotówkach i ponad 40
innych walutach. Jako jedyna firma w branży, nieprzerwanie
od 2009 gwarantuje bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość
świadczonych usług, która co roku jest kontrolowana
i potwierdzana wydawanym przez TUV Certyfikatem ISO
9001. Wyróżnikiem firmy jest także największa w Polsce własna sieć serwisowa oraz działające 24 godziny na dobę,
365 dni w roku Centrum Obsługi Akceptanta, wspierające
klientów z Polski i zagranicy. Oprócz obsługi terminali

POSNET POLSKA S.A. jest jednym z największych
producentów oraz dystrybutorów urządzeń fiskalnych
w Polsce. To firma z polskim kapitałem, działająca na rynku
od 25 lat. Posiada 6 oddziałów w kraju, zatrudnia ponad 250
wysokiej klasy fachowców, a swoje produkty sprzedaje
poprzez
sieć
1700
autoryzowanych
dealerów
i przedstawicieli handlowych. Produkty firmy znalazły już
ponad milion nabywców. Do klientów Posnetu należą tak
znane marki jak: Biedronka, Lotos, Media Markt, IKEA, Mc
Donald’s, KFC, Hotel Sheraton, Hotel Marriott czy H&M, ale
również średnie i małe firmy handlowe i usługowe. Posnet
ma kompletną ofertę sprzętową dla sektora handlowego,
w ramach której znajdują się kasy i drukarki fiskalne oraz
szeroki zestaw urządzeń peryferyjnych. Produkty Posnet
charakteryzują się wysoką jakością, funkcjonalnością,
innowacyjnością oraz eleganckim designem. Posnet jest
właścicielem Lubelskiej Fabryki Wag – FAWAG oraz spółki
Krypton Polska. Firma ta zajmuje się konstruowaniem
zaawansowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego. O uznaniu jakim wśród klientów
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płatniczych firma oferuje szeroki wachlarz usług i produktów,
takich jak: doładowania telefonów komórkowych, programy
lojalnościowe w oparciu o technologię ZenCard oraz
narzędzia Bussines Intelligence, karty podarunkowe, czy
wypłacanie gotówki w sklepie - podczas zakupów. Dostarcza
także usług rozliczania krajowych i zagranicznych płatności
internetowych, zarówno przy użyciu kart, jak i przelewów.

i w branży urządzeń fiskalnych cieszy się Posnet, świadczą
liczne nagrody. Firma m.in. 11 razy zdobyła Złoty Laur
Klienta, wyróżnienie Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz
nagrodę Dobry Wzór 2017. Posnet jest również
strategicznym partnerem w Polsce firmy Diebold Nixdorf
(dawniej Wincor Nixdorf) oraz dystrybutorem urządzeń
takich firm jak Honeywell i Elo Touch System.

eService jest aktywnym członkiem Programu Polska
Bezgotówkowa. Dla ułatwienia klientom procesu pozyskania
bezpłatnych terminali uruchomił portal www.bezgotowki.pl.
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z
o.o.,jest częścią notowanej na NASDAQ grupy EVO
Payments International (66 proc.) oraz PKO Banku
Polskiego (34 proc).

Kontakt dla mediów:
e-mail: media@eservice.com.pl

Kontakt dla mediów:
e-mail: marketing@posnet.com

www.eservice.pl

www.posnet.com.pl

Zapraszamy też do śledzenia naszego profilu na Twitterze
– https://twitter.com/eService_pl

Zapraszamy też do śledzenia naszego profilu na Linkedin https://www.linkedin.com/company/posnet-polska-s-a-/
Oficjalna strona Pospay: www.pospay.com.pl
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