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PŁATNOŚCI – czy technologia 
buduje przewagę konkurencyjną 
i zwiększa satysfakcję klientów 
w ramach różnych kanałów 
sprzedaży. Rozwiązanie Cloud EFT.
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Podejście
Client-centric

W centrum projektowania technologii jest dzisiaj klient. 
Chce kupować wygodnie, korzystając z różnych kanałów styku 
z marką. Ten kontekst jest szczególnie istotny, kiedy rozmawiamy 
o obsłudze, krytycznego w retailu, procesu zakupowego.



Exorigo-Upos SA
partnerem IT dla branży retail

❑ 1000 projektów IT zrealizowanych w 2021 roku.

❑ 3. miejsce w zestawieniu firm IT o największej 
sprzedaży do sektora retail w Polsce.

❑ TOP 30 w zestawieniu iTwiz Best 100 za 2020 r.:

▪ firmy IT o największym zatrudnieniu; 

▪ najwięksi eksporterzy produktów i usług IT;

▪ największe pod kątem przychodów grupy 
kapitałowe w branży IT; 

▪ firmy o największej sprzedaży oprogramowania 
w Polsce;

▪ największe firmy z kapitałem polskim 
sprzedające własne produkty i usługi.



System POS

Fakturomaty

E-commerce

Kasy 
samoobsługowe

Serwis IT 
i urządzeń

OMNICHANNEL RETAIL
dla rumuńskiej sieci CORA

Dla naszego Klienta:

❑ Opracowujemy analizy.

❑ Wdrażamy rozwiązania.

❑ Dbamy o integracje.

❑ Zapewniamy spójny model 
sprzedaży customer-centric.



System kasowy POS

System obsługi faktur

Cloud EFT

Centralne Zarządzanie 
Promocjami. Karty podarunkowe

Drukarki. Infokioski. Fakturomaty

Serwis. Wdrożenia. Okablowanie 
LAN

OMNICHANNEL RETAIL
dla dużej sieci handlowej w Polsce

Dla naszego Klienta:

❑ Dbamy o kluczowy system kasowy.

❑ Zapewniamy bezpieczeństwo 
płatności.

❑ Umożliwiamy realizację promocji.

❑ Dostarczamy oraz serwisujemy 
hardware i software.



Realizujemy usługi serwisu
w 14 krajach w Europie

❑ Samodzielnie w: Polsce, 
Czechach, Rumunii, Ukrainie
i Słowacji. 

❑ Poprzez sieć partnerów w: Serbii, 
Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii, Estonii, 
na Litwie i Łotwie.



Płatności bezgotówkowe 
a rozwiązanie Cloud EFT



❑ 2 mld transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart
w Q3 2021.

❑ 251,9 mld to wartość transakcji kartami w tym okresie.

❑ 42,8 mln kart płatniczych w Polsce.

❑ 88,5% to udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart.

❑ Wśród bezgotówkowych płatności 97,5% jest zbliżeniowych.

❑ 65% Polaków jako najczęstszą formę płatności wybiera
tę z użyciem kart.

Dlaczego płatności bezgotówkowe
są dziś tak ważne?



Tradycyjna kasa to za mało.
Płatności bezgotówkowe są dziś praktycznie wszędzie…



❑ Zadbanie o szybkość transakcji.

❑ Zapewnienie bezpieczeństwa.

❑ Zabezpieczenie przed awarią.

❑ Realizacja strategii w chmurze – Cloud First.

❑ Dodawanie nowych kanałów sprzedaży.

❑ Obsługa wielu rynków sprzedaży.

❑ Umożliwienie integracji.

❑ Przejście przez audyt PCI DSS.

Płatności bezgotówkowe.
Wyzwań jest tyle, że może od tego rozboleć 
głowa!



Hub płatniczy
jest w pełni redundantną usługą, która pozwala 
na procesowanie transakcji płatniczych.

❑ OMNIchannel

❑ MULTIacquirering

❑ CLOUD-based

JEDEN CLOUD = WIELE ROZWIĄZAŃ = SKALOWANIE BIZNESU W PRZYSZŁOŚCI



Cloud EFT
gwarantuje nieprzerwaną obsługę płatności.

❑ Eurokarta EFT jest w pełni zautomatyzowanym 
systemem typu middleware, który koncentruje 
ruch płatniczy i kieruje dynamicznie na podstawie 
numeru BIN karty (sześć pierwszych cyfr) do 
danego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego. 

❑ System otrzymuje dane kartowe z urządzeń typu 
EFT POS (PIN Pad/terminal) i przesyła zapytanie 
do danego hosta agenta rozliczeniowego/banku.

❑ Cloud EFT działa w oparciu o dwa Data Center 
(Primary Site – Warszawa, DR Site – Katowice) na 
bazie Clustrów Serwerów.



Jeden Cloud EFT
rozwiązuje wiele problemów dotyczących 
płatności.

❑ Skalowalna usługa w chmurze.

❑ Rozwiązanie omnichannelowe.

❑ 24/7/365 we wszystkich kanałach sprzedaży.

❑ Wsparcie dla tokenizacji.

❑ Spełnione 232 z 250 wymogów PCI.

❑ Obsługa nawet 4 mln transakcji dziennie.

❑ Szybkie wdrożenie – bez segmentacji sieci.

❑ Łatwa integracja – jedno API..



Ilość zagrożeń rośnie,
więc standardowe zabezpieczenia to zbyt mało.

ILOŚĆ ZAGROŻEŃ ROŚNIE Z DNIA NA DZIEŃ.

WIĄŻE SIĘ TO Z RYZYKIEM KAR FINANSOWYCH.

ISTNIEJE TEŻ GROŹBA UTRATY WIZERUNKU.

65 000 wariantów
złośliwego oprogramowania
codziennie w 2021 roku

64% firm w Polsce 
zanotowało w 2021 r. 
co najmniej jeden incydent cyberataku.



Zabezpieczenia w retailu,
wymagają standardu premium.

CLOUD EFT TO PIERWSZE 
POLSKIE ROZWIĄZANIE 
NA LIŚCIE PCI P2PE.

Ostatni certyfikat zakończył wieloletni proces realizowany przez
Exorigo-Upos S.A., który miał na celu zapewnienie najwyższej jakości
oferowanej usługi. 

Obecnie firma posiada certyfikację:
• PA DSS w ramach EuroKarta EFT,

• PCI DSS w ramach Service Provider Level 1,

• PCI P2PE (Point-To-Point Encryption),

• PCI PIN Security w ramach Secure Room Exorigo-Upos.



Wszystkich zainteresowanych 
tematem płatności, zapraszam 

do kontaktu.

600 903 253

Michal.Kinek@exorigo-upos.pl



Centrala i biuro w Warszawie
ul. Skierniewicka 10A 
01-230 Warszawa
tel. +48 22 12 20 400

Biuro w Gliwicach
ul. Bojkowska 35, budynek 2 
44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 88 200


