
Har du en webshop eller ønsker du at sælge varer gennem 
din  hjemmeside, har du uden tvivl brug for et betalingssys-
tem. Det er langt de færreste kunder, som orker besværet 
med netbankoverførsel, PayPal eller efterkrav. Dine kunder vil 
få mulighed for at anvende alle de mest gængse betalingskort 
som f.eks. Dankort, Visa og Mastercard

Systemets funktion er at formidle data mellem webshoppen 
og Nets, der har ansvaret for at godkende og validere alle 
kunders betalinger i Danmark. Nets har desuden godkendt og 
certificeret vores betalingssystem.

Du har mulighed for selv at designe og opsætte din egen beta-
lingsside, validere kundernes indtastninger, administrere de 
forskellige transaktioner online, kreditere betalinger, trække 
statistik, oprette betaling via mobiltelefonen og tilbyde abonne-
mentsbetaling mv. Alt sammen fra et moderne, brugervenligt 
og intuitivt online administrationspanel.

Betalingssystemet er placeret i vores topsikrede datacenter, 
der er beskyttet med alarmer, firewalls, vagtordning, kame-
raer, nøglekort og en overflod af forskellige sikkerhedsproce-
durer, hvis eneste funktion er at holde uvedkommende ude.

Med et betalingssystem kan du modtage kreditkort-
betalinger over internettet

BETALINGSSYSTEM
Comby Greenland A/S - Issortarfimmut 2-4 - 3900 Nuuk  
Tlf. +299 34 26 70 - e-mail: info@comby.gl 



Herunder kan du finde en oversigt over de forskel-
lige Betalingssystemsfunktioner

SPECIFIKATIONER

For spørgsmål, yderligere information, tilkøb eller priser bedes 
du kontakte os eller gå ind på vores hjemmeside.

Betalingssystem Betalingssystem Pro

Hvilke indløsere kan du vælge mellem Nets, Teller Nets, Teller

Modtage betaling fra egen side

Understøttelse af flere administratorer

API-moduler

Abonnementsbetalinger

3D Secure

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

Ja

Ja

Ja

Online administrationspanel

Anti fraud-modul

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

128bit-kryptering

Danske Netbetaling

Ja

-

Ja

Ja

Gyldige betalingskort
Dankort, E-dankort, Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard, JCB, V-pay, Union-
Pay, American Express, Diners Club 

MobilePay Online (kr. 49,-/md. + kr. 1,- pr. transaktion) Tilkøb Tilkøb


