Hva må på plass før du kan
sette i gang med netthandel.
-Nettside med gode «søkeord» uten betalingsløsning
-Nettside med egen betalingsløsning

Team betalingsformidling

Netthandel

Søk på nettet

Legg i handlekorg

Gå til kasse
Betaler med kort
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Netthandel
Skal du sette i gang med netthandel er det en del ting/avtaler
1. En nettside/nettbutikk som presenterer din bedrift og de tjenestene og
varene du ønsker å selge via netthandel
2. En betalingsløsning som kan motta betaling fra de som handler i din
nettbutikk.
3. En avtale med et kredittkortselskap som kan avregne kort som
kundene bruker ved handel/betaling på nettet. (VISA, MasterCard,
Eurocard, Diners osv)
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Nettside - Nettbutikk
1. En nettside/nettbutikk som presenterer din bedrift og de tjenestene
og varene du ønsker å selge via netthandel
•

Det er viktig at du har en oversiktlig og informativ nettside/nettbutikk som
presenterer de tjenestene og varene du vil selge. Gjerne bilde av varen,
produktnavn, egenskaper, pris, eventuell rabatt ift butikk, leveringstid, «på
lager?», osv.

•

Legge opp søkeord på nettsiden slik at din nettbutikk/vare kommer opp
når det blir søkt på dine varer/tjenester. (feks. på Google.)

•

Sparebanken Møre har partnere innen netthandel, som kan hjelpe deg med
implementering av Netaxept (netterminal) eller levere deg en komplett
nettbutikk.
http://www.betalingsterminal.no/Netthandel-forside/Partnere1/

•
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Betalingsløsning - Netterminal
2. En betalingsløsning som kan motta betaling for de
varene/tjenestene dine kunder ønsker å handle på nettet.
•

Alle som vil selge varer og tjenester på nettet og motta betaling må
implementere en betalingsløsning for netthandel.

•

Kunden kan da betale for varene/tjenesten ved bestilling. Sikkert for
leverandør.

Sparebanken Møre kan formidle betalingsløsninger for forskjellige behov.
(små og store)
http://www.betalingsterminal.no/upload/Betalingsterminal/Netaxept/Netaxept
.pdf
•
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Avtale om avregning av kort
3. En avtale med et kredittkortselskap som kan avregne kort som
kundene bruker ved handel/betaling på nettet.
•

For at betalingsløsningen skal støtte betaling med Visa, MasterCard/Maestro,
American Express, Diners Club, JCB, osv må kortavtaler være inngått med
aktuelle kortinnløsere.

•

Sparebanken Møre har avtale med Teller as og vil anbefaler derfor de til våre
kunder

•

Men det finnes også andre kredittkort innløsere. (feks. Elavon, Euroline, mf)

•

Noe varierende priser på de forskjellige kortene (1,6 til 2,5% av omsetning på
kort + en fast avgift pr mnd)
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Netthandel
1. En nettside med nettbutikk
2. En betalingsløsning - Netterminal
3. En avtale med et kredittkortselskap for avregning av betalingskort

Takk for oppmerksomheten.
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