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BASWARE PAY
BASWARE PAY ON AINUTLAATUINEN, GLOBAALI
MAKSAMISEN RATKAISU, JOKA MAHDOLLISTAA
JOUSTAVAN JA NOPEAN MAKSAMISEN PROSESSIN.
BASWARE PAY
NOPEAAN JA HELPPOON
MAKSAMISEEN
Basware Payn helposti käyttöönotettavalla ja globaalisti toimivalla maksamisen ratkaisulla hyödynnät Basware
Commerce Network -verkostoa tehokkaammin. Yhteistyössä Mastercardin
kanssa tarjottu ratkaisu mahdollistaa
nopean ja luotettavan maksamisen
toimittajille kaikkialla maailmassa.
MasterCardin jäsenpankkien myöntämän luototuksen ansiosta toimittaja
voi kotiuttaa suorituksen jo ennen
eräpäivää. Samanaikaisesti ostaja saa
pidemmän maksuajan ja ostovelkojen
kiertoajan (DPO).

YHTEISTYÖSSÄ
MASTERCARDIN KANSSA
Basware Pay on yhteistyössä Mastercardin kanssa tarjottu ratkaisu.
Ratkaisussa yhdistyy MasterCardin
ja sen kumppanipankkien maailmanlaajuinen maksujenkäsittelyosaaminen ja Basware Commerce Network
-verkoston ainutlaatuiset verkkolaskuja Hankinnasta maksuun -ratkaisut.
Basware Pay on saumattomasti integroitu ja helposti käyttöönotettava
ratkaisu, joka tehostaa toimintaa ja
optimoi niin ostajan kuin toimittajankin käyttöpääoman.

KUINKA BASWARE PAY
TOIMII?
Basware Pay mullistaa perinteisen
maksamisen: Pankki myöntää maksamiseen tarvittavan luoton, jonka
kustannukset katetaan toimittajan
antamalla alennuksella. Pankkisi mää-
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rittelee maksuehdot (useimmiten
nykyisiä maksuehtoja vastaavat) ja
joissakin tapauksissa pankki voi myös
antaa saamaansa uuteen liiketoimintaan perustuvia hyvityksiä. Tämä tarkoittaa, että hankintakustannuksesi
alenevat. Toimittajan täytyy hyväksyä pieni alennus, mutta vastineeksi
toimittaja saa suorituksen ennen
eräpäivää – joissakin tapauksissa jo
seuraavana päivänä, kuitenkin viimeistään kolmen päivän kuluessa.
Toimittaja saa myös paremman läpinäkyvyyden saataviinsa.
Ennen eräpäivää tapahtuvan maksamisen käynnistää laskun hyväksyntä
ostolaskujärjestelmässä. Basware vastaanottaa välittömästi laskun hyväksynnän jälkeen ostolaskujärjestelmän
lähettämän tiedon hyväksynnästä.
Käsittelemme vastaanottamamme
maksutiedon MasterCardin globaalissa
maksuverkostossa yhdistäen palveluun
organisaatiosi ja toimittajasi käyttämät
rahoituslaitokset. Maksu toimittajallesi
tapahtuu automaattisesti.
Lopputulos on, että toimittajasi saa
suorituksen nopeasti laskun hyväksymisen jälkeen. Maksaminen perustuu virtuaalikorttiteknologiaan, joka
varmistaa huipputason tietoturvan ja
sujuvan rahavirran. Jokaisessa maksutapahtumassa käytetään yksilöllistä
virtuaalitilinumeroa. Virtuaalitilillä on
saldo, kunnes maksat laskun maksuehdon mukaisesti. Koska toimittajien osallistuminen on olennaista, me
huolehdimme heidän aktivoinnistaan
tätä tarkoitusta varten suunnitelluilla
välineillä ja prosessin mukaisesti.

HYÖDYT OSTAJALLE
• Virtaviivaista maksamisen
prosessit. Yksinkertaiset
ja tehokkaat maksamisen
prosessit, nopea ja kustannustehokas maksaminen myös
ulkomaille.
• Tehosta rahavirtaa ja säästä
rahaa. Pidennä maksuaikaa,
vältä myöhästymismaksut,
lisää rahavaroja paremmalla
ostolaskujen kiertoajalla (DPO).
• Paranna toimittajasuhteita.
Yksinkertainen ja tehokas maksutietojen välitys,
vähemmän epävarmuutta
maksamisessa ja vähemmän
toimittajien kyselyitä.
• Nopeuta verkkolaskun voittokulkua. Kannustaa toimittajia verkkolaskutukseen, joka
puolestaan varmistaa ostajan
P2P-prosessin automaation.

HYÖDYT TOIMITTAJALLE
• Kotiuta suoritukset varmemmin ja jo ennen eräpäivää.
Vähennä käyttöpääoman tarvetta paremmalla myyntisaamisten kierrolla (DSO). Eliminoi
kalliin, kolmannen osapuolen
luoton tarpeen.
• Paranna rahavirtojen hallintaa ja läpinäkyvyyttä.
Parempi saatavien läpinäkyvyys, helppo suoritustietojen
käsittely ja tiiviimpi yhteistyö
asiakkaiden kanssa.
• Vastaanota rajanylimaksut
saumattomasti. Vältä kallis ja
hankala ulkomaisten suoritusten käsittely. Yksi ja sama
prosessi suoritusten vastaanottamiseen maailmanlaajuisesti.

www.basware.fi
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Sinun pankkisi

INTEGRAATIO
OSTOLASKUPROSESSIIN
Ennen eräpäivää
tapahtuvan maksamisen käynnistää
laskun hyväksyntä
ostolaskujärjestelmässä. Ostolaskujärjestelmä lähettää tiedon hyväksynnästä Basware
Commerce Network -verkostoon. Me
käsittelemme vastaanottamamme
maksutiedon MasterCardin globaalissa maksuverkostossa yhdistäen
palveluun organisaatiosi ja toimittajasi käyttämät rahoituslaitokset.
Pankkisi liikkeellelaskema maksu
välittyy toimittajallesi automaattisesti. Maksaminen perustuu virtuaalikorttiteknologiaan, joka varmistaa
huipputason tietoturvan ja sujuvan
rahavirran. Jokaisessa maksutapahtumassa käytetään yksilöllistä tunnistetta. Tämä mahdollistaa vahvan
tietoturvan.

MASTERCARDIN
VERKOSTO
Basware hyödyntää
MasterCardin maailmanlaajuista verkostoa,
johon kuuluu yli 20 000
rahoituslaitosta ja jossa käsitellään
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Toimittajasi pankki
joka minuutti yli 65 000 transaktiota.
MasterCard tavoittaa kaikki tärkeät
rahoituslaitokset – kuten pankkisi – ja
takaa nopeat ja turvalliset suoritukset
toimittajille.

BASWARE COMMERCE
NETWORK
Basware Commerce Network mahdollistaa verkkolaskujen helpon
lähetyksen ja vastaanoton. Basware
Commerce Network yhdistää toisiinsa
yli 200 kansainvälistä verkkolaskuoperaattoria ja näiden välityksellä
yli miljoona organisaatiota. Baswaren asiakkaat yli 100 maassa vaihtavat verkostossa yli 100 miljoonaa
sanomaa vuosittain. Sinulle Basware
Commerce Network merkitsee suoraviivaista kanavaa kaupankäynnin
sanomien vaihtamiseen sähköisesti
missä tahansa päin maailmaa toimivien asiakkaidesi ja toimittajiesi
kanssa.

MAKSAMINEN
1. Ostaja hyväksyy laskun
2. Basware pyytää ostajan
puolesta liikkeellelaskijapankin
suoritusta virtuaalitilille
3. MasterCard selvittää
korttimaksun toimittajan tilittäjän kanssa
4. Tilittäjä maksaa toimittajalle
muutaman päivän kuluessa

SUORITUKSEN
KOHDISTAMINEN
5. Tilittäjä antaa yksityiskohtaiset maksutiedot Basware
Portaliin
6. Toimittajalla on pääsy kunkin
laskun maksutietoihin
Basware Portalissa

KIINNOSTUITKO?
Anna meidän laskea toimintamallin
kannattavuus
Arvioimme nykyiset maksuprosessisi
ja toimittajakantasi sekä laskemme
toimintamallin kannattavuuden
puolestasi.

BASWARESTA
Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten
rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Pienet ja suuret
yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta
ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa.
Lue lisää:

WWW.BASWARE.FI
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