
Verdens nemmeste
online tjek ud- og
betalingssystem

Fra webshop-varekurv
til gennemført ordre
med ét enkelt klik

Sælg meretil mobilebrugere





Tænk hvis du kunne købe 
alt med et enkelt klik? 
 
Det kan du med Monopay

 Karol Fuks, founder/CEO, Monopay  



Tjek ud og betal med ét klik
Slip for besværet med lange registrerings- og betalings-
processer, når du handler på internettet. Monopay husker 
dine adresse- og kortoplysninger på tværs af webshops 
– uanset om du bruger din PC/Mac, tablet eller mobil. 
Så kan du gennemføre dine betalinger hurtigt, nemt og 
sikkert uden at skulle indtaste dine brugeroplysninger og 
finde dit betalingskort frem, hver gang du handler online. 

Betaling i webshop med Monopay vs. MobilePay

Første gang du bruger Monopay gennemfører du din 
bestilling, som du plejer, ved at taste dine adresse- og 
kortoplysninger og vælge et kodeord. Næste gang du 
handler online og vælger at betale med Monopay, kan  
du gennemføre din bestilling med kun ét klik blot ved at 
acceptere prisen og bekræfte dine oplysninger. Du kan 
nemt ændre dine adresseoplysninger eller tilføje flere 
betalingskort. 
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Med Monopay kan du 
shoppe hvor som helst 
og når som helst uden 
at skulle taste alle dine 
leverings- og betalings-
oplysninger hver gang. 
Det er hurtigt, nemt 
og sikkert…



Sådan virker Monopay
Monopay virker direkte i din browser og på 
alle dine enheder. Du skal ikke hente apps 
eller installere noget for at komme i gang

Shop, som du plejer
Shop online, og læg dine varer i indkøbs-
kurven – fuldstændigt som du plejer.

Godkend med ét klik
I indkøbskurven vælger du betaling med 

Monopay og godkender din bestilling med  

et enkelt klik. Hele din bestilling er nu  
gennemført og dine varer er på vej!

*Faktisk tjek ud- og betalingflow for tilbagevendende 
brugere på mobilen. Ja, der er simpelthen ikke andet 
at se. Så nemt er det at bruge Monopay!

*



Fremtidens betalingsløsning
– til både mobil og desktop

Op til 80% af de potentielle webshop-
kunder, som lægger varer i indkøbs-
kurven springer fra i købsprocessen 
på grund af dårligt designede og 
unødigt besværlige tjek ud- og bestil-
lingsprocesser. Dette gælder specielt 
på mobile enheder, hvor det er svært 
at overskue bestillingen og taste  
kontakt- og betalingsinformation.

Resultatet er derfor, at kun et ud 
af tre onlinekøb sker fra en mobil, 
selvom to ud af tre søgninger sker fra 
mobile enheder. De eksisterende tjek 
ud- og betalingsprocesser har grund-
læggende aldrig være designet til 
brug på mobile enheder, hvilket gør 
at et stigende antal potentielle kun-
der mistes – til gene for både kunder 
og webshops.

Med Monopay undgår man hele den 
traditionelle tjekud- og bestillings-
process, så brugerne kan gennemføre
deres bestillinger med ét enkelt klik 
fra deres mobil – eller hvilken som 
helst anden enhed. Resultatet kan 
aflæses direkte i form af væsentlige 
stigninger i konverteringsraten.

80%



Monopay har gentænkt
hele tjek ud og betalings-
processen, så den passer
til fremtidens teknologi
og brugerbehov



Fordele for kunderne

Tjek ud og betal  
med kun ét klik!
Med Monopay kan du tjekke ud og 
betale med kun ét klik fra enhver 
webshop, som tager imod Monopay. 
Så kan du shoppe, mens du venter 
 på bussen, ligger i din sofa eller 
holder i kø på motorvejen. Det er 
lynhurtigt, nemt og sikkert. 

Shop uden brug  
af betalingskort
Med Monopay er det slut med at 
taste kontakt-, leverings- og be-
talingsoplysninger, hver gang du 
handler online. Monopay husker 
dine oplysninger, så du slipper for 
at skulle taste en masse og finde dit 
betalingskort frem hver, gang du vil 
handle.

Optimeret til mobil
– og alt andet
Monopay er optimeret til små 
skærme og store fingre. Nu er det 
endelig blevet nemt at handle via 
mobilen! Men du kan også bruge 
din PC/Mac eller tablet. Det er  
supernemt, og du skal hverken  
hente apps eller installere noget  
for at komme i gang. 



Fordele for webshoppen

Få flere kunder,  
og tjen flere penge
Monopay øger konverteringen mar-
kant i forhold til traditionelle tjek ud- 
og betalingsflows. Det giver flere 
kunder i butikken, og du tjener flere 
penge på de eksisterende brugere.

Integration med din 
webshop/dit CMS
Uanset om du benytter en førende 
webshop-/CMS-platform eller har 
udviklet din egen løsning, kan vi 
hjælpe dig med at komme i gang 
med at tage imod betaling ved 
hjælp af Monopay.

Mere sikkerhed  
og mindre svindel
Monopay tager sikkerheden meget  
seriøst. Vores systemer efterlever 
alle gældende regler og certifice-
ringer for dataoverførsel og data-
opbevaring, så du kan sove roligt 
om natten.



Monopay ApS
Fiskerivej 2K, 1.
8000 Århus C
Telefon 70 25 52 00
www.monopay.dk
monopay@monopay.dk


