Oletko valmis
muuttamaan
maailmaa?

Käsissäsi ovat muutoksen avaimet. AirPay Visan avulla
teet maksamisesta niin helppoa, aivan kuin se olisi
ilmaa. Kun muutat kokonaista maksamisen maailmaa,
säästät aikaa, rahaa ja luontoa. Tervetuloa mukaan!
Ota käyttöösi AirPay Visa -maksupalvelu.

AirPay muuttaa maksamisen

Nykyinen tapa maksaa on aivan liian kankeaa. Paperikuittien kanssa puljaaminen aiheuttaa päänvaivaa
sekä kortin käyttäjille että kirjanpidolle. Siksi on AirPay Visa. Uudenlainen yritysten maksukortti, jonka
avulla voit muuttaa kaiken – paremmaksi.

1. Säästä aikaa

2. Säästä rahaa

3. Säästä luontoa

4. Pidä palvelut mukanasi

Kun käytät AirPay Visa -maksukorttia,
ostokuitit siirtyy kassoilta suoraan osaksi
yrityksesi verkkolaskuaineistoa – aidosti
digitaalisessa ja kirjanpitäjän helposti
käsiteltävässä muodossa. Tämä nopeuttaa
kuittien käsittelyä, helpottaa kirjanpitäjien
työtä ja tuo yrityksellesi merkittäviä säästöjä.

Mitä vähemmän paperisia kuitteja on
liikenteessä, sitä parempi se on luonnolle.
Lisäksi olemme sitoutuneet istuttamaan
metsää AirPay Visa -maksutapahtumia
vastaan. AirPay Visa tarjoaa vaivattoman
tavan tehdä hyvää!

Tiesitkö, että yhden kuitin käsittely
kirjanpitoon maksaa yrityksellesi tänään
5–7 euroa. Kirjanpitäjältä kuitin käsittelyyn
kuluu aikaa noin 9 minuuttia per kuitti. Tämä
tarkoittaa sitä, että yritykset maksavat kuittien
käsittelystä Suomessa noin 0,8 mrd € vuodessa.
Paljonko yrityksesi siivu on tästä potista?
Sen voit laskea: www.airpaydigital.fi

Palveluun kuuluva AirPay-sovellus tekee
korttien, omien tietojen ja kulujen
hallinnoinnista yksinkertaista. Lisäksi saat
tiedon jokaisen maksutapahtuman jälkeen,
oliko vastaanotettu kuitti eKuitti, vai tuleeko
se skannata sovelluksella. Sinun ei itse tarvitse
murehtia mistään.

5. Helppo ottaa käyttöön

AirPayn käyttöönotto tai käyttö ei vaadi opettelua
tai minkäänlaista järjestelmäintegraatiota.
Tarvitset vain maksukortin ja sovelluksen, joista
jälkimmäinen opastaa sinua käytön jokaisessa
vaiheessa. Kuitit toimitetaan suoraan yrityksesi
kirjanpitoon verkkolaskussa.

Kyllä, haluan tarttua
toimeen ja ottaa
AirPay Visan käyttöön
Täytä asiakashakemus osoitteessa
airpaydigital.fi ja siitä se lähtee.

AirPay-palvelun hinta on

Alk.

12 €/kk.

sis. AirPay Visa -maksukortti 4 €/kk (alv 0 %)
+ AirPay-palvelupaketti 8 €/kk (+alv 24 %)
Vastaanotetut eKuitit kauppiailta 0,85 €/kpl ja
digiaineistoksi tulkitut kuittitiedot 1,55 €/kpl (+ alv 24%)
Voit päättää asiakkuuden milloin vain, jos et jostain
syystä olisi tyytyväinen palveluun.

Growth by every payment.

