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„Swedbank“ Mokėjimų Portalas (SMP)

Pažangus techninis sprendimas skirtas vykdyti e. mokėjimus internete

Mokėjimų sąsaja (API)

Vartotojai Prekybininko e/m 

prekybos puslapis, 

programėlė

Mokėjimų persiuntimas, 

neteisėtų operacijų peržiūra
Daugelis mokėjimo būdų

• Visa

• Maestro

• Mastercard

• Debit Mastercard

• „Swedbank“ Bank-link

• Kitų bankų Bank-link

Mokėjimų Portalo paslaugos:

vieninga sistema daugeliui mokėjimų

griežtas kliento tapatybės patvirtinimas atsiskaitymams kortelėmis internetu

programavimo sąsaja sistemų integravimui (API), programinio kodo bibliotekos ir kt.

rankinis operacijų atlikimas

ataskaitų portalas

neteisėtų operacijų valdymo įrankiai



Atsiskaitymas kortele internetu – banko 
administruojami puslapiai

+

Klientas suveda savo duomenis į banko 

administruojamą mokėjimų langą

Klientas patvirtina mokėjimą naudodamas banko kortelės leidėjo 

išduotas griežto tapatybės patvirtinimo priemones (slaptažodžiai, 

ibanko slapti duomenys, ir pan.)

Swedbank Kortelė
Kito banko kortelė
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Griežtas kliento tapatybės patvirtinimas – nauda 
prekybininkui

Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis, kurie buvo kliento patvirtinti naudojantis 

griežto kliento tapatybės patvirtinimo priemonėmis negali būti užginčyti 

vartotojo kaip neteisėti. Aiški nauda prekybininkui.

Palyginimui:

Kortelės duomenų (kortelės numeris ir galiojimo data) rankinis suvedimas į 

banko išduotą kortelių skaitytuvą nėra griežtas kliento tapatybės patvirtinimas. 

Tarptautinių kortelių organizacijų Visa, Mastercard taisyklės numato, kad tai yra 

žemo saugumo lygio operacijos ir gali būti užginčytos vartotojo kaip neteisėtos. 

Potencialus nuostolis prekybininkui.



Griežto kliento tapatybės patvirtinimo naujas 
standartas EMV 3DS 2.0

EMV 3DS 2.0

3D-Secure 1.0

Globalus tinklas moderniam klientų tapatybės 

patvirtinimui ir duomenų apsikeitimui. Nuolatinis 

paslaugų tobulinimas tokiose srityse kaip biometrija, 

operacijos rizika pagrįstas tapatybės patvirtinimas, 

elgsenos analizė ir dirbtinis intelektas, kt.



Nauji atsiskaitymo būdai kelionių ir viešbučių 
sektoriui panaudojant EMV 3DS 2.0

Pvz. iš netolimos ateities taip vadinamas decentralizuotas mokėjimas kortele:

Viešbutis Lietuvoje

Klientas Prancūzijoje vykdo viešbučio rezervaciją savo vietinėje kelionių 

agentūroje

Prancūzijos kelionių agentūra naudodama savo sistemas įvykdo griežtą 

kliento tapatybės patikrą

Viešbutis iš kelionių agentūros gauna kliento tapatybės patikros duomenis

Viešbutis kartu su Swedbank atlieka lėšų rezervavimą kliento kortelės 

sąskaitoje. !!! Tokios lėšų rezervacijos negali būti užginčytos vartotojo kaip 

neteisėtos. Aiški nauda viešbučiui.



Ataskaitų portalas prekybininkams

Realaus laiko duomenys, duomenų eksportas

Rankinis operacijų vykdymas – atšaukimai, lėšų gražinimai




