معرفی:
شرکت توسعه فناوری و تجارت الکترونیک کارن  -با نشان تجاری کاپ  -با تکیه بر دانش عمیق و تجربه وسیع تیم چابک
خود و همچنین شناخت دقیق از اکوسیستم پرداخت الکترونیک کشور ،همواره تمرکز خود را به ارائه راهکارهای نوین در
حوزه تولید نرم افزار و ارائه سرویس به کسب و کارهای نوین معطوف داشته است .
در همین راستا ،کاپ ،با انعطاف پذیری بسیار باال ،به شیوه های متنوعی اقدام به خدمت رسانی نموده و با حسن استفاده از
فرصت ارزشمندی تحت عنوان "پرداخت یاری" که با درایت بانک مرکزی و تالش شبانه روزی همکاران پر تالشمان در
شرکت شاپرک شکل گرفته ،اقدام به انجام آزمون های پرداخت یاری نموده و به عنوان یکی از اولین شرکت های حاضر
در این حوزه موفق به عقد تفاهم نامه با شاپرک گردید.

مزایای استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی توسعه فناوری و تجارت الکترونیک کارن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

استفاده آسان از خدمات درگاه
امکان پرداخت مطمئن و امن مطابق با الزامات شاپرک
امکان تولید لینک پرداخت با مبالغ ثابت و متغیر
امکان اتصال بارکد  QR Codeجهت لینک پرداخت
امکان تعریف کد های خاص بر روی  SMS Centerشرکت کارن
کاهش هزینه های بازاریابی
کاهش هزینه های فروشندگان و افزایش رفاه مشتریان
تسهیل ارتباط با خریداران و نمایندگی ها
تعریف تمامی پذیرندگان در باشگاه مشتریان
ارسال

مدارک اشخاص حقیقی:
•
•
•
•
•

کپی شناسنامه(برابر اصل)
کپی کارت ملی( برابر اصل)
فرم پذیرندگی تکمیل شده
قبض تلفن ثابت
پرینت حساب جهت تاییدیه شماره حساب

مدارک اشخاص حقوقی:
•
•
•
•
•

کپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره/مدیرعامل(برابر اصل)
کپی کارت ملی اعضای هیئت مدیره/مدیرعامل(برابر اصل)
اساسنامه شرکت یا روزنامه رسمی(برابر اصل)
قبض تلفن ثابت
پرینت حساب جهت تاییدیه شماره حساب
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شرایط استفاده از خدمات اینترنتی:
جهت استفاده ازخدمات اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک کارن می بایست دارای مجوز های شغلی معتبرحقوقی و
حقیقی(دارای پروانه کسب ویا جواز کار) مرتبط با فعالیت مورد نظربوده و فرم درخواست پذیرنگی تکمیل شده را برای
شرکت ارسال نمایید.
•
•
•
•
•

رعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسالمی ایران
عدم منع فعالیت از نظر نظام بانکی کشور
ارسال فرم ویا قرارداد پذیرندگی تکمیل شده برای شرکت
لینک فرم پذیرندگی
لینک قرار داد پذیرندگی
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