
Zakres licencji

Obsługa bazy Klientów
● Import klientów z pliku Excel.
● Bilans opłat klienta.
● Edytowalne właściwości klientów.

 Naliczenia i Rozliczenia
● Automatyczne potwierdzenia z bramki płatniczej.
● Import transakcji z wyciągów bankowych (pliki .csv)
● Rejestr wpłat.
● Raporty (saldo wpłat per klient w wybranym okresie)
● Cykliczne naliczenia.
● Indywidualne naliczenia.

 Płatności
● Płatności są obsługiwane przez Blue Media SA.  (Nie ma potrzeby zakładać nowych

rachunków bankowych)
● Obsługa indywidualnych rachunków bankowych.

Komunikacja.
● Powiadomienia SMS, email i wewnątrzsystemowe.
● Grupowe i indywidualne wiadomości.

 Wsparcie
● Pomoc pracowników Pagaspot przy wdrożeniu.
● Dedykowany Opiekun

 Platformy
● Aplikacja Przeglądarkowa
● iOS i Android (dla klientów)
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Gwarancje
● Założenie konta i testowanie jest darmowe.
● Licencja jest udzielana na czas nieokreślony - może zostać rozwiązana w dowolnym

momencie.
● Zarówno oprogramowanie jak i dane przez nie przetwarzane przechowywane są w

certyfikowanych centrach danych jednego z największych dostawców usług
hostingowych w Polsce. Nad bezpieczeństwem przechowywania i przetwarzania
danych czuwa dedykowany zespół oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

O firmie
Łączymy klientów i organizacje, udostępniamy narzędzie do komunikacji i rozliczania się.
Sprawiamy, że możliwe jest zebranie wszystkich zobowiązań na jednej platformie.

Referencje
“Atutem firmy jest solidne i niezawodne wsparcie techniczne. Firma wychodzi naprzeciw
pojawiającym się prośbom o wprowadzenie nowych rozwiązań i ulepszeń, które na
bieżąco są wdrażane do systemu.”

“Głównymi jej zaletami jest intuicyjna obsługa, przejrzysty i wielofunkcyjny interfejs
użytkownika, a także możliwość komunikacji wieloma kanałami - aplikacja mobilna, email,
sms. ”

“Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Pagaspot i polecamy firmę innym podmiotom jako
solidnego partnera biznesowego.”

“Wprowadzone rozwiązanie usprawniło i skoordynowało pracę całego działu
administracyjno-finansowego w naszej placówce. Aplikacja w znacznym stopniu ułatwiła
monitorowanie stanu rozliczeń opłat szkolnych m.in czesnego, opłat za wycieczki szkolne,
zajęcia dodatkowe.”
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