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MILLENNIUM MOOVE
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO

O MILLENNIUM BCP tem a solução ideal para o seu negócio.
Apresentamos-lhe o MILLENNIUM MOOVE, uma App que poderá ser
instalada num smartphone ou tablet e que funciona como um
Terminal de Pagamento Automático (TPA) aceitando Pagamentos

MB WAY ou, conectado com um Leitor de Cartões, aceitando
a leitura dos Cartões e validação do PIN.

Pode ainda gerir os seus recebimentos, realizar pagamentos MB

WAY e efetuar gestão dos perfis de acesso dos utilizadores
da aplicação, através do BACKOFFICE MOOVE disponível
em millenniummoove.pt.
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MILLENNIUM MOOVE
VANTAGENS DO SERVIÇO

O Millennium Moove é uma solução
portátil que para além das vendas
em loja, também lhe permite
receber pagamentos em vendas
com mobilidade ou remotamente
sem a presença do consumidor.

Paga apenas sobre o que faturar sem
despesas fixas nem faturação
mínima obrigatória.

Módulos de consulta e gestão
disponíveis em tempo real
tanto na app como
no backoffice em
millenniummoove.pt
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P@YME
CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO

l

A P@Y.ME é uma plataforma digital que suporta múltiplo tipos de pagamento num
sistema de gestão de vendas integrado, resolvendo o problema a muitas empresas
do mercado :
l

MB WAY para compras com n.º de telemóvel;

l

Pagamento de Serviços Multibanco com características únicas quando

comparado

com

o

serviço

referências

geradas

pelo

método

tradicional:
▪

Notificação em real time dos pagamentos que são realizados;

▪

Possibilidade de fixação de data ou hora de expiração por

Gateway de Pagamentos desenvolvida pela SIBS

referência emitida;

FPS e disponibilizada pelo Millennium bcp

▪

l

Possibilidade

de

devolução

de

uma

referência

com

paga

uma única integração informática possibilita aos

aumentando assim para o comerciante a eficiência operativa e

consumidores escolher o meio de pagamento com

reduzindo o risco operacional.

que desejam pagar e maximiza vendas dos

Aceitação de cartões Visa, MasterCard e American Express.

comerciantes
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P@YME
VANTAGENS DO SERVIÇO

Máxima segurança na

Acesso a um BackOffice

preservação dos dados

Integrado onde tem acesso

uma vez que é o Banco, e

a todas as transações de

atividade através de

não o Comerciante, quem

todos os meios de

reports diversos

guarda dados sensíveis de

pagamento em tempo real

cartão.

(24/7).

Reporting
acompanhamento de

Página de pagamento web
responsive - sem
processamento de dados

sensíveis de pagamento

Integração aplicacional simples para developers com disponibilização de ambientes de
testes e acompanhamento nos desenvolvimentos
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SOLUÇÕES DIGITAIS DO MILLENNIUM
CASOS DE USO
Com a rápida evolução das exigências de mercado o Millennium bcp está preparado para
apoiar os comerciantes nestes novos desafios.

01.
Elevado crescimento de negócios de vendas
por telefone, e-mail ou nas redes sociais.
Através do serviço Moove o comerciante
consegue aceitar pagamentos MB Way com a
introdução do nº de telefone do consumidor
que paga aceitando através de uma push
notification do MB Way.

02.
Grande aposta dos negócios de Take-way e
entregas ao domicílio com pagamento no ato
de entrega.
Para alem de permitir emitir push
notifications, atreves da contratação do
Moove com leitor de cartões o comerciante
pode aceitar tanto pagamentos com cartão
como pagamentos MB Way.

03.
Aumento de negócios através de Lojas
Online.
De forma a conseguir aceitar aceitar
pagamentos de serviços, MB way e cartões
basta contratar a Pay.Me. Assim basta
integrar este serviço na sua loja online e dar
a possibilidade do cliente escolher o método
de pagamento que mais lhe convenha.
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