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PAYCOMET és una plataforma dissenyada per 

experts en pagaments.

Busquem l'excel·lència en tecnologia, seguretat i

cumpliment normatiu, per tal de que els teus

clients sempre tinguin una experiència segura i

sense friccions.

Una plataforma de pagaments
amb infinites possibilitats



La solució perfecta per a 
cada experiència de compra

PROXY
RESERVAS HOTEL

CALL CENTER IVR

PAY BY LINK

TPV VIRTUAL CALL TPV

ESCROW

MARKETPLACE

TPV FÍSIC



Internacionalitzar un 
ecommerce

Idioma

Logística

Normativa Fiscalitat

Atenció al client

Marketing

Pagaments



Solucions de la plataforma de pagaments per a 
la internacionalització del teu ecommerce

CANVI DE DIVISES
DYNAMIC CURRENCY 

CONVERSIÓN
MÈTODES DE PAGAMENT 

ALTERNATIUS



Dynamic Currency Conversión

Permet escollir als clients la divisa en
la què volen pagar les seves compres
a l'extranger: en moneda local o en la 
seva pròpia moneda.



Canvi de divises

Liquidació en EUR

Comptes en multi-divisa



Àfrica:
Poca bancarització, amb desenvolupaments
basats en tecnologia mòvil.

Amèrica del Norte:
Ewallets i pagaments digitals avançats.

Àsia:
Mètodes de pagament innovadors, amb
molt potencial per seu elevant nombre 
d'usuaris.

Europa:
El mercat és més proper. Amb una gran 
diversitat de mètodes de pagament locals.

Latam:
Tecnologia que combina pagaments físics i 
online.

Mètodes de pagament alternatius



PSD2, normativa europea de 
mitjans de pagament

§ Seguretat dels pagaments a 
Europa

§ Promoure la innovació

§ Afavorir l'adaptació dels serveis
bancaris a les noves tecnologies



SCA, Strong Customer Authentication o Autenticació Reforçada de Clients

Sept 2019
Entrada en vigor PSD2

Oct. 2019 
Moratòria SCA

31 Dec. 2020 
Entrada en vigor SCA

Alguna cosa que tinc

Alguna cosa que sé

Alguna cosa que sóc



La tecnologia de PAYCOMET per a 
l'aplicació de PSD2

Motor de decisió dinàmic

Aplicació del nou protocol 3DS2 de EMVCo

Capacitat d'acceptar operacions de baix
risc a través de l'excepció TRA
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Moltes gràcies


