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Yourpays Online Gateway er indløsning og betalingsgateway samlet 
i én løsning. Vi hjælper både store e-commerce forretninger og mindre 
webshops med at gøre det let at modtage betalinger online.

Indløsning og gateway samlet i hos én leverandør, 
så du sparer tid og penge. Betal kun et fast lavt 
transaktionsgebyr og få vores gateway gratis med.

Alt-i-én løsning

Indløsningsaftale og betalings-
gateway i én løsning

Du kan til en hver tid stoppe din betaløsning hos os. 
Vi har hverken bindingperiode eller opsigelsesgebyr. 

Ingen binding

Hos Yourpay integrerer vi til en lang række 
samarbejdspartnere, som gør det nemmere for dig 
at optimere din forretning, for eksempel Automatisk 
Bogføring i e-conomic, Dinero og Billy

Integrationer
Det er nemt at aktivere Yourpay i alle de populære 
e-commerce platforme. Med få klik modtager du 
betalinger online.

Plug‘n play

Online Gateway
Online betaling – sikkert, trygt og fl eksibelt
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Få det betalingsvindue, der passer til netop din 
checkout. Du kan selv designe dit betalingsflow 
eller benytte Yourpays færdigbyggede og 
konverteringsoptimerede betalingsflow.

Betalingsvinduet

Opret dig på vores hjemmeside, og vær i gang 
på få minutter.

Kom hurtigt i gang

Hos Yourpay mener vi, at betalinger skal være nemt. Både for dig og dine kunder. Derfor får du 
indløsningsaftale og betalingsgateway i én samlet pakke. Med Yourpays betalingsløsning til din 
webshop har du blot én leverandør og sparer både tid og penge.

Hos Yourpay får du hurtigt udbetalt dine penge, 
så det passer til din forretning. Det er op til dig, 
om du vil have udbetalt dine penge enkeltvis 
pr. ordre eller som samlet salg over en periode. 
Valget er dit.

En webshop skal både bruge en betalingsgateway 
og en indløsningsaftale for at modtage online 
betalinger. Yourpay er en Payment Facilitator, 
hvilket betyder, at vi leverer begge dele i én 
samlet løsning. Det sparer dig for både tid og 
penge

En betalingsgateway er funktionen, der gør, 
at dine kunder kan indtaste kortoplysninger i 
betalingsvinuet. Indløsningen gør at pengene 
hæves fra kundens kort og indsættes på din 
virksomhedskonto.

Udbetalinger

Hvad er forskellen på betalings-
gateway og indløsningsaftale?
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En verden af muligheder

Sådan virker det:

Gør det nemt for dine kunder at betale med 
bred palet af moderne betalingsmetoder.

Betalingsmetoder


