Liite 2 - Palvelukuvaus

1. Yleinen
Checkout-palvelu on Checkout Finland Oy:n (jäljempänä Checkout) tarjoama maksunvälityspalvelu (Palvelu), jonka avulla
tuotteiden tai palveluiden myyjä tai muu palveluntarjoaja (Kauppias) voi ottaa vastaan omilta asiakkailtaan (Asiakas) maksuja
yhden rajapinnan kautta verkkokaupassa, maksupäätteellä tai mobiilisovelluksessa.
Tässä palvelukuvauksessa on kuvattu maksujen vastaanottaminen verkkokaupassa.
Tuetut maksutavat verkkokaupassa:
• Verkkopankit: OP, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki/OmaSp, POP pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Aktia ja
S-pankki
• Kortit: Mastercard – Credit & Debit, Visa – Credit & Debit ja VisaElectron
• Mobiilimaksutavat: Pivo Maksunappi, MobilePay ja Masterpass
• Collector osamaksu ja lasku
• Mash osamaksu ja lasku
• Jousto osamaksu
• Svea Ekonomi osamaksu ja lasku
• AinaPay puhelinmaksu
• Tilisiirto/viitemaksu
• Rajapinnat: PayPal
Kaikissa maksutavoissa noudatetaan maksutavan tuottajan ehtoja ja rajoituksia. Esim. luoton hakeminen on mahdollista vain
klo 7-22 välisenä aikana.
Esimerkkejä mahdollisesti toteutettavista Kauppiaan maksupalveluista:
- verkkokauppamaksut pankkinapeilla
- online-jäsenyyksien veloitus toistuvasti Asiakkaan kortilta
- tilausvideoiden yms. maksaminen
- suurten verkkokauppaostosten maksaminen osamaksulla tai laskulla pienemmissä erissä
- pienten ostosten esim. 3 euron kokoisen ostoksen maksaminen soittamalla puhelimella

2. Toimintaympäristö
Maksupalvelun toimintaympäristö koostuu Checkoutin ylläpitämästä maksunvälityspalvelusta ja kauppiaan verkkosivuista.
Checkoutin palvelin ja Kauppiaan verkkokauppapalvelin kommunikoivat mahdollisuuksien mukaan HTTPS suojatulla
yhteydellä. Lisäksi Kauppiaalta vaaditaan jokaiseen transaktioon kauppiastunnus ja salattu kauppiaskohtainen avain.
Asiakas on maksamishetkellä yhteydessä Checkout -palvelun verkkosivuihin HTTPS suojatulla yhteydellä. Yhteyden salaus on
pakollisena aina päällä ja palvelua ei voi käyttää ilman salausta.
Checkoutin palvelimelta Asiakas ohjataan maksunsuorittamispaikkaan esim. verkkopankkiin HTTPS salatun yhteyden yli.
Palvelu on yhteydessä verkkopankkien ja muiden Maksutapojen tuottajien palvelimiin vahvimmilla salaustavoilla, joita
Maksutavan tuottaja tarjoaa. Maksutavan tuottajan ja Checkoutin välisen liikenteen kuvaus löytyy Maksutavan tuottajan
järjestelmä- ja palvelukuvauksista.
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3. Toteutus ja hallinta
Palvelu tarjoaa Kauppiaalle online-pohjaisen seurantajärjestelmän (Kauppiasportaali), jossa Kauppias voi reaaliajassa seurata
tapahtuneita transaktioita sekä tulevia ja jo toteutuneita tilityksiä. Jokaiselle Palvelun käyttöönottavalle Kauppiaalle luodaan
Kauppiasportaaliin yksilölliset tunnukset, joilla hän pääsee kirjautumaan ja seuraamaan kauppapaikkansa tapahtumia,
maksusaldoja sekä Kauppiaalle vielä tilittämättä olevia saatavia.
Lisäksi Kauppiaalle lähetetään tarvittaessa erikseen sähköisesti tilitysraportit.
Kaikki Kauppiaalta veloitettavat maksut on ilmoitettu Palvelun hinnastossa.

4. Toimintaedellytykset
Palvelun käytön edellytyksenä on TCP/IP -protokollaa tukeva palvelin ja ohjelmistoa, johon Palvelun painike voidaan
integroida. Kauppias vastaa oman palvelimensa ylläpidosta ja asennuksesta, ellei Kauppiaan kanssa ole erikseen muuta
sovittu. Palvelun käyttöön tarvitaan lisäksi kiinteä julkinen IP-osoite, jonka Kauppias ilmoittaa Kauppiaan palvelun kuvaus liitteessä.
Rajapinnan tarkempi kuvaus löytyy rajapintakuvaus-liitteestä Palvelun verkkosivuilta. Lisäksi Checkout voi tarjota myös
valmiina esim. Kauppiaan verkkokauppaan integroitavaa maksupainiketta sopimuksen mukaan.
Palvelu on tuettu tällä hetkellä seuraavissa verkkokaupan alustoissa:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

WooCommerce (WP)
eCommerce (WP)
Magento ja Magento 2.0
OsCommerce
ZenCart
CloverShop
OpenCart
Commerce ja Ubercart (Drupal)
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Ecwid
PrestaShop
VirtueMart (1,2 ja 3)
ProsperCart
Mycashflow
Vilkas (ePages)
Kotisivukone
Shopify
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