A solução REDUNIQ para hotelaria

A Solução Integrada da REDUNIQ

• A REDUNIQ, em conjunto com a 3C Payment, desenvolveu uma solução
de aceitação de pagamentos específica para a hotelaria;
• Solução é integrada com as soluções de gestão hoteleira

• Permite a automatização da aceitação de pagamentos Visa, Mastercard,
Diners, JCB e Amex de acordo com as regras dos Sistemas de

Pagamento Internacionais;

•

•

( Brevemente: UPI – UnionPay International)

•

São aceites todos os cartões de crédito e débito das marcas descritas.

Solução inovadora no mercado, não tendo paralelo nos serviços
disponibilizados pela generalidade dos Acquirers;

•

Utilização terminais com certificação EMV e PCI DSS*

(*) A generalidade das soluções disponíveis são baseadas em banda magnética, não de acordo com os atuais standards de segurança;
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Solução Integrada - PMS

A solução é compatível com as seguintes aplicações PMS:

•

Host;

•

Opera Entreprise Solution;

•

Protel;

•

Sihot;

•

Fidélio Suite 8;

•

Newhotel (em certificação);

•

Outros.
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Solução Integrada - Esquema
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Solução de Pagamentos Integrados da REDUNIQ com PMS - Vantagens

•

Automatização e fluidez dos processos check-in e check-out;

•

Solução Tokenização, Hotel está Isento de certificação PCI (Depende do PMS);

•

Solução PCI Compliance: Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS;

•

Terminais de última geração, Contactless, Chip and PIN;

•

Garantia & Segurança de pagamento ao hotel desde início da estadia;

•

Diminuição de erros de inserção de totais a pagar, os valores são gerados pelo PMS

e enviados diretamente ao terminal, evitando erros de digitação dos montantes;
•

Rentabilização do Investimento – Possibilidade de efetuar reservas, realizar top-ups,

e conjugação com o serviço Dynamic Currency Conversion (DCC);
•

Apoio 24 horas/dia, 365 dias/ano. Especialistas dedicados 1ª e 2ª linha;

•

Apoio 3C Internacional 24 horas/dia, 365 dia Ano;

•

Projeto iniciado em 2007, com instalações na maioria dos hotéis de 4/5*;

•

Configurável de acordo com as regras do hotel;
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A utilização da Solução de Pagamentos Integrados

1.

Cliente faz o check-in, e apresenta o cartão como meio de pagamento;

2. Funcionário do Hotel indica no PMS o valor estimado da despesa (valor a definir
pelo Hotel);

3. O cartão é lido uma única vez no terminal, sendo feita automaticamente a préautorização no cartão do cliente;

4. Ao longo da estadia do cliente, sempre que o montante da despesa ultrapasse o
valor previamente autorizado, o sistema de gestão desencadeia automaticamente
pedidos de autorização sucessivos – top ups* - sobre o cartão do cliente, garantindo
que o cliente tem o saldo necessário para liquidar o valor total da sua despesa;

5. No check-out, não é necessário o cliente apresentar de novo o cartão (no caso de
pagar com o mesmo dado ao check-in);

6. O pagamento é efetuado com uma Sales Completion / Conclusão de Venda que
transforma a autorização num pagamento ao Hotel e débito ao titular de cartão;

*Ativação da funcionalidade é de decisão do Hotel,
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Pré-Autorizações

• A Pré-Autorização não é um pagamento. É um bloqueio / reserva de valor para um
pagamento futuro;
• A Pré-Autorização inicial tem uma validade de 30 dias, para cartões Visa e
Mastercard;
• É possível proceder à Conclusão de Venda ao longo desse período;
• O Banco Emissor é a única entidade que consegue repor o dinheiro na conta
cartão do cliente;
• O período que dura o cativo depende sempre do banco emissor;
• O mesmo se aplica ao tempo de resposta ao pedido de cancelamento da Préautorização.

Nota: Não confundir validade da autorização com período durante o qual esse
montante se encontra cativo / bloqueado no saldo do cliente;
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Dynamic Currency Conversion (DCC)
•

No check-in o cliente deve ser informado que o Hotel lhe disponibiliza a opção de
pagar na moeda de Origem do seu cartão, através do serviço DCC;

• Solução ao abrigo de parceria entre a REDUNIQ e a Global Blue;
• Permite aos titulares de cartões de crédito e de débito, Visa e Mastercard, o
pagamento de bens e serviços na moeda na qual o seu cartão foi emitido, quando
deslocados no estrangeiro;
• Funcionalidade de modo totalmente integrado, disponibilizada no Terminal de
Pagamento Automático (TPA), ligado a uma plataforma multimoeda / multicurrency;
• Disponível para 10 Moedas: Libra, Dólar Americano, Dólar Canadiano, Franco Suíço,
Coroa Dinamarquesa, Coroa Sueca, Iene Japonês, Real, Rublo e Kwanza;
• Se o cartão for elegível para pagamento na moeda de origem (possibilidade que é
reconhecida automaticamente pelo sistema), e se o cliente optar por o fazer, deve ser
assinado pelo titular do cartão o talão emitido, no qual consta ou não, o disclaimer
respetivo associado às transações em que o pagamento é efetuado em moeda nãoeuro;
• Taxa de Câmbio indicada ao cliente no ato de pagamento, o que permite ao cliente
saber exatamente quanto lhe será cobrado pelo seu Banco;
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Dynamic Currency Conversion (DCC) - Vantagens

Titular do cartão:
• Escolha da moeda em que quer pagar (moeda local ou moeda original do cartão);
• Transparência na conversão de moeda (visualização da taxa de câmbio e do contravalor
em ambas as moedas) antes de escolher;
• Certeza imediata do valor exato que vai ser lançado no extrato do cartão.
Comerciante:
• Receita adicional obtida através de um incentivo financeiro;

• Serviço de valor acrescentado para os seus clientes (ao dar todos os benefícios para
titular do cartão);

• Não alteração do modo de aceitação de cartões como meio de pagamento.
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Boas Práticas

•

Para situações como No Show, Late Charge ou Overbooking
mantém-se todas as regras aplicáveis à Hotelaria.

•

Mantém-se também as normas para reservas / pagamentos com
cliente ausente / à distância.
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Alguns clientes com a Solução Integrada
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