ПАДКЛЮЧЭННЕ ДА АРІП
для інтэрнэт-крамаў

з сэрвісам «Хуткі Грош» гэта так проста,
што Вам такое нават не снілася!
www.hutkigrosh.by

Так шмат
прапаноў!
Як і каго выбраць,
каб не пралічыцца?

Пагартаць інтэрнэт?
Пачытаць водгукі?
Разлічваць на «авось»?
www.hutkigrosh.by

або

выбраць
Грош»,
які можа прапанаваць
Того,
у«Хуткі
кого
немного
дороже,
істотна
БОЛЬШ іншых !
но
кто предлагает:
•
•
•
•
•
•

магчымасцяў для Вашага бізнесу: аналітыку,
інфармаванне Вашых кліентаў
доступ да перадавых тэхналогій па апрацоўцы
электронных плацяжоў
персанальнае абслугоўванне і суправаджэнне
той, хто мае салідны багаж ведаў і вопыту ў
сферы электронных плацяжоў
той, хто доўгі час на рынку, не год, нават не 5
той, хто здольны абараніць вашы
персанальныя дадзеныя ад зламыснікаў

Даведайцеся далей, што Вы

гарантавана
атрымліваеце c «Хуткім»
усяго за 1 % у месяц (ад праведзеных аплат) або

о, 5

б/в

І стрыжыце…
Без пераплаты за працу з АРІП

www.hutkigrosh.by

Маем шматгадовы вопыт
стварэння плацёжных шлюзаў
для фінансавых арганізацый

• Наш сэрвіс такі шматфункцыянальны,
што дазваляе вырашыць усе задачы,
якія стаяць перад ВАШЫМ бізнесам па
частцы правядзення плацяжоў
• Нам давяраюць вядучыя банкі краіны.
Для нас гэта гонар!

Працуючы з намі,
Вы працуеце
з экспертамi!
Мы працуем з задавальненнем!

У чым выгада для Вас? Вы і Вашы кліенты атрымліваеце доступ да
перадавога сусветнага вопыту ў галіне правядзення электронных плацяжоў. І
кожны дзень можаце выкарыстоўваць яго разам з нашым сэрвісам!
www.hutkigrosh.by

Давяраючы нам,
Вы давяраеце
лідэру!

Наш вопыт работы па
падключэнню да АРІП
больш за 7 гадоў
Частка «пірага» нашага
сэрвісу непараўнальна больш
значная, чым у іншых

Мы супрацоўнічаем з больш чым
2100 кліентамі, апрацоўваем больш за
200 000 аперацый штомесяц!

Што гэта значыць? Гэта значыць, што ўсё сказанае намі ў гэтай

прэзентацыі, могуць пацвердзіць сотні і нават тысячы паспяховых
прадпрымальнікаў, хто ўжо ацаніў нашы магчымасці!
www.hutkigrosh.by

Пасля падключэння да сэрвісу Вы атрымліваеце
магчымасць прыёму плацяжоў за тавары і
паслугі па ўсёй Беларусі:
• наяўнымі,
• пластыкавай карткай,
• электроннымі грашыма
Дзе Вашы кліенты могуць
аплачваць паслугі?

Атрымайце магчымасць
ажыццяўляць

плацяжы
без межаў!

У любым з паштовых і банкаўскіх аддзяленняў,
касах, банкаматах, плацёжных тэрміналах, у
сістэме электронных грошай, праз Інтэрнэт- Што гэта значыць?
Можна ні ў чым сабе не адмаўляць!
банкінг і М-банкінг, інтэрнэт-эквайрынг
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Вашы кліенты гэта, безумоўна,
ацэняць! Яны атрымліваюць Ваш
выдатны сэрвіс або тавары і плацяць
за яго не задумваючыся!

Інтэрнэтэквайрынг:
адна дамова на ўсё!
Не трэба хадзіць туды-сюды па сто разоў!

Плата сэрвісу
пры заключэнні дамовы
на падключэнне паслуг 0%
Толькі наша ўзнагароджанне:
1% у месяц ад сумы плацяжоў,
якія прайшлі праз АРІП
(або 0,5 б/в, калі сума аплат
у месяц менш за 1 000 руб.)

Па картках Visa, MasterCard, таксама Белкарт

Не трэба заключаць дадатковую дамову з
банкам на абслугоўванне
Мы прапануем інтэрнэтэквайрынг адразу ў рамках
дамовы пры падключэнні АРІП

Кошт i-эквайрынгу
•

Аплату Вы атрымліваеце на свой разліковы рахунак
непасрэдна з банка, які прыняў плацеж у Вашага
кліента. Пры гэтым утрымліваецца камісія банка 2%

•

Наша ўзнагароджанне 1% (або 0,5 б/в) Вы
аплачваеце самастойна асобна па выніку
справаздачнага месяца (каляндарнага)

•

Сумарна выдаткі складаюць 3% (не больш)

Усяго за 1% ад сумы плацяжоў (альбо 0,5 б/в)
у месяц, Вы атрымліваеце:

• прафесійную тэхнічную падтрымку,
• уважлівых кансультантаў,
• шырокі спіс дадатковых паслуг

Афармленне будзе зроблена
для Вас «пад ключ»!

Адкрыйце для сябе

шыроооокія
магчымасці
за ўмераную плату

Гэта значыць, што Вы істотна эканоміце
на заробках, адпачынках і бальнічных лістах тых супрацоўнікаў,
якія рабілі б гэта ў Вас у штаце! А выкарыстоўваючы наш уважлівы
сэрвіс, Вы набываеце шырокі пакет паслуг без лішніх клопатаў!
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А яшчэ Вы атрымліваеце... увага...

поўны кантроль над светам!
Жартуем. Пакуль толькі над плацяжамі ў АРІП.
Але над першым – мы працуем!
Вы заўсёды можаце маментальна даведацца
пра аплачаны рахунак праз:
•
•
•
•
•

мабільны дадатак сэрвісу,
e-mail,
у асабістым кабінеце на нашым сайце,
дзякуючы сістэме смс-інфармавання,
праз чат-боты Telegram, Viber, Facebook

Што гэта значыць? Створаны Вамі свет, у якім
працуе Ваш бізнес, здзяйсняюцца электронныя плацяжы і
радуюцца удзячныя кліенты – пад Вашым поўным
кантролем! А мы дапамагаем Вам у гэтым!
www.hutkigrosh.by

Бухгалтар!
Мілы наш,
бухгалтар

Можа быць прадастаўлены
дадатковы доступ для
бухгалтара і іншых
карыстальнікаў

Сэрвіс рассылае для бухгалтэрыі рэестры
аплат, учыненых у Вашу карысць. Рэестры
могуць быць даступныя для запампоўкі
ва ўліковыя бухгалтарскія праграмы
(1С, Мапсофт, Галактыка, інш.)
З намі, праўда, зручна!
А яшчэ цёпла і ўтульна...

Што гэта значыць?

Ваш бухгалтар будзе шчаслівы ад працы з нашым
сэрвісам – гэта ўжо палова поспеху бізнесу!
www.hutkigrosh.by

• Гісторыя плацяжоў і статыстыка
прадстаўлена сістэмна ў адным месцы
(у храналагічным парадку)
• Зручны пошук і сартаванне дадзеных
• У рэальным часе бачныя аплачаныя
рахункі (пазнака "Аплачана")

Чаму з намі,
сапраўды,
зручна?

Што гэта значыць? Зараз можна засяродзіцца на
бізнесе і забыцца аб клопатах, звязаных з арганізацыяй
прыёму плацяжоў за тавары і паслугі. Толькі бізнес! Аб астатнім
мы паклапоцімся!
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Доступ да інфармацыі аб плацяжах з
любой кропкі свету, у любы час, калі
ёсць падключэнне да інтэрнэту!
Сэрвіс працуе non-stop 24/7/365

Мы стараемся быць даступнымі па мабільных
тэлефонах і ў па-за працоўны час
Нашы кансультанты і тэхнічнае абслугоўванне
аператыўна адказваюць

з 9 да 18 у буднія дні

Таксама Вы заўсёды можаце звярнуцца з
пытаннямі на адрас электроннай пошты
тэхнічнай падтрымкі

І дзень, і ноч...
мы заўсёды з Вамі!
Толькі не азірайцеся!

support@hutkigrosh.by

www.hutkigrosh.by

Рэгламент падключэння
да сэрвісу «Хуткi Грош» для інтэрнэт-крамаў

www.hutkigrosh.by

Первыйкрок
шаг –
Першы

Каб падключыцца да сэрвісу «Хуткi Грош», неабходна
пакінуць заяўку на сайце або звязацца з менеджарам,
паведаміўшы аб сваім намеры! Так і напішыце:

ён цяжкi
самы!

«Тэрмінова падключыце
мяне да Вашага сэрвісу!»

Але нічога!
Прарвёмся!

Якія дакументы
неабходна
прадаставіць
для падключэння
Какие
документы
необходимо
предоставить
для
да АРІП?
подключения
к ЕРИП?
Абавязковым з'яўляецца толькі прадастаўленне
Пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі

Как
техтребования
предъявляет
сервис
к сайту?
Як тэхнічныя
патрабаванні
прад'яўляе
сэрвіс
да сайту?
Як такіх ніякіх. Аднак ва ўладальніка «Сістэмы «Разлік»
(АРІП)» існуюць адміністрацыйныя патрабаванні на
адпаведнасць Вашага сайта з заканадаўствам Рэспублікі
Беларусь (падрабязней тут)
www.hutkigrosh.by

Колькі часу зойме
падключэнне да сэрвісу
«Хуткi Грош»?
Працэс падключэння з нашага боку ажыццяўляецца максімальна
Хутка. Разам з тым варта разумець, што дакументы на падключэнне
таксама ўзгадняюцца і рэгіструюцца ў «Сістэме «Разлік» (АРІП)»,
што можа займаць ад 1-й да 2-х тыдняў

www.hutkigrosh.by

Зоймемся
падрыхтоўкай!

Крок 2.

www.hutkigrosh.by

Вызначэнне спосабу ўзаемадзеяння з «Хуткiм Грошам»

•

У адказ на Вашу заяўку на падключэнне сэрвіс прапануе аптымальны
для Вас спосаб ўзаемадзеяння
Атрымайце! Распішыцеся!

•

Пасля ўзгаднення і падпісання дакументаў з АІС «Разлік» сэрвіс
накіруе Вам інфармацыйны ліст з прынятай схемай ўзаемадзеяння
Змена кантактных дадзеных

•

У Вас заўсёды будзе магчымасць пацвердзіць / змяніць / дадаць
указаныя ў заяўцы кантактныя дадзеныя (адрасы электроннай пошты;
тэлефоны; інш.) і актуальныя наладкі справаздач і апавяшчэнняў
Доступ да асабістага кабінета

•

У лісце таксама будзе ўтрымлівацца спасылка
для актывацыі доступу ў асабісты кабінет.
Актываваць на працягу 3-х дзён!

Крок 3.

Пара.
Наперад!
Вышэй!

Для выстаўлення рахунку Вам трэба:
• Зайсці ў асабісты кабінет

(асабісты кабінет прызначаны для кіравання Вашымі рахункамі
і прагляду аналітычнай інфармацыі па выстаўленым і
аплачаным рахункам)

• Перайсці ў меню «Спіс рахункаў»
• Самастойна запоўніць неабходныя палі
для фарміравання рахунку
• Націснуць кнопку «Адправіць»

Так, усё проста!
Вось зірніце далей!
www.hutkigrosh.by

Асабісты кабінет. Меню «Спіс рахункаў»

www.hutkigrosh.by

У Меню «Аналітычная інфармацыя» Вам даступная зводная інфармацыя пра
рахункі і аплаты за бягучы месяц, мінулы месяц, усяго за час працы

Асабісты кабінет. Новы рахунак. Увод дадзеных

www.hutkigrosh.by

Калі запоўніць палі Мабільны тэлефон і E-mail і адзначыць іх, то плацельшчык атрымае
дадзеныя аб выстаўленым рахунку і інфармацыю аб тым, як аплаціць. Плацельшчык
атрымае інфармацыю ці з дапамогай SMS, ці E-mail

Акрамя таго,

з дапамогай асабістага
кабінета Вы можаце:
• Адрэдагаваць яшчэ не аплачаны
рахунак
• Стварыць рахунак на базе ўжо існуючага
• Выдаліць рахунак
• Прагледзіць дадзеныя па рахунку ў тым
ліку, калі і як быў аплочаны
• Знайсці рахунак

Крок 4.

Прымайце
плацяжы

i радуйцеся жыццю!

У выпадку аплаты плацёж накіроўваецца на
Ваш разліковы рахунак за вылікам камісіі АІС
«Разлік» (АРІП) на наступны банкаўскі дзень
пасля здзяйснення плацяжу
Аплата можа быць адменена?

Для інтэрнэт-крамаў і сэрвісаў існуе забарона
на адмену плацяжу, г. зн. пасля аплаты ў Вашу
карысць ні кліент, ні банк плацёж не адменяць
Для астатніх катэгорый бізнесаў адмена
плацяжу магчымая да моманту пералічэння
грошай за плацёж на разліковы рахунак

www.hutkigrosh.by

Крок 5.

Кантроль
працэсу ад А
да Я

Па факце прыняцця аплаты на падставе
інфармацыі ад АІС «Разлік» (АРІП) наш
сэрвіс мяняе статус выстаўленага рахунку
на «аплочаны» ў
асабістым кабінеце
Інфармаванне ад сэрвісу «Хуткi Грош»

Гэтак жа сэрвіс паведамляе Вам аб
здейсненай аплаце праз электронную
пошту і/або СМС
www.hutkigrosh.by

Крок 6.
Пасля пералічэння плацяжоў на Ваш
разліковы рахунак наш сэрвіс
ператварае атрыманы ад АІС
«Разлік» электронны рэестр
аплачаных плацяжоў у абраны
Вамі фармат
Любы капрыз, так сказаць!

Сфарміраваны рэестр перадаем Вам
па электроннай пошце так часта, як
неабходна
www.hutkigrosh.by

Спрашчаем жыццё
Вам і Вашаму
бухгалтару.
Стараемся!

Крок 7.

Падвядзем
вынікі.
Перыяду

Не пазней 10 чысла месяца,
наступнага за справаздачным, наш сэрвіс
фарміруе і накіроўвае Вам электронны рэестр
аплачаных плацяжоў за мінулы месяц разам з
рахункам-актам на аплату паслуг сэрвісу
Аплата паслуг сэрвісу «Хуткi Грош»
Аплата паслуг сэрвісу ажыццяўляецца на
падставе Рахунка-акта ў тэрмін да 15-га чысла
месяца, наступнага за справаздачным
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З намі электронныя
плацяжы лётаюць

«Хуткi Грош»:
надзейны
партнёр
Вашага бізнесу

хутка і далёка!

Пакуль Вы занятыя продажамі!
www.hutkigrosh.by

Даведацца больш аб іншых спосабах падключэння і ўзаемадзеяння з сэрвісам Вы
можаце, звярнуўшыся да нас па наступным кантактам

Калі Вы жадаеце пагутарыць асабіста, будзем рады Вас бачыць у нашым офісе: г.
Мінск, вул. Няміга, 40, пад'езд 1, оф. 501
Электронная пошта :
• support@hutkigrosh.by
• info@esas.by

Кантактныя тэлефоны :
• Гарадскі: +375 17 3973355
• Velcom: +375 29 6353355
• МТС: +375 33 6353355
www.hutkigrosh.by

