Snel en veilig betalen
JCC-BETALEN
Snel, veilig en eenvoudig betalen, dat is de kracht van
JCC-Betalen! Eén betaalsysteem dat inzetbaar is voor

VOORDELEN

meerdere afdelingen waardoor alle betalingsgegevens
centraal inzichtelijk zijn.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Gebruiksvriendelijkheid en een veilig systeem staan op

• Een gebruiksvriendelijk en veilig betaalsysteem
voor u en uw medewerkers.

nummer 1. In één muisklik is de betaling voltooid en

• Alle transacties op één plaats geregistreerd.

verwerkt in uw administratie. Zo bespaart u tijd en geld.

• Koppeling met uw financieel pakket, uw BRP
applicatie en gesloten betaalsystemen.

UNIEK: ALLE TRANSACTIES CENTRAAL
GEREGISTREERD

• De nieuwste betaalautomaten: retourpinnen en

JCC-Betalen heeft een eigen Generiek Transactie

• In 1 handomdraai omzet- en betalingsoverzichten.

contactloos betalen.

Register (GTR). In het GTR worden alle betalingen op
één plaats geregistreerd, verwerkt en aangeboden aan
de financiële administratie.

NIEUWSTE BETAALAUTOMATEN

ONLINE EN EXTERNE TRANSACTIES

Met onze betaalautomaten bent u verzekert van de

Niet alleen de betalingen van JCC-Betalen worden

moderne betaalmogelijkheden, zoals retourpinnen en

vastgelegd in het GTR, ook uw online betalingen en de

contactloos betalen. Heeft u al betaalautomaten? Geen

betalingen uit andere applicaties. Uw voordeel: alle

enkel probleem, JCC-Betalen koppelt met de meeste

betalingen op één plaats vastgelegd en inzichtelijk!

gangbare betaalautomaten.

ESSENTIELE KOPPELINGEN
De journaalposten die u uit JCC-Betalen genereert, zijn

NIEUWSGIERIG?
PLAN EEN AFSPRAAK MET ONS!

in te lezen in ieder willekeurig financieel pakket. Een

Wij komen graag bij u langs voor een demo. Deze

koppeling met uw BRP applicatie zorgt ervoor dat de

stemmen we volledig af op uw specifieke situatie. Zo

juiste artikelen en informatie in JCC-Betalen klaar staan

ziet u gelijk de voordelen voor uw gemeente.

voor betaling.
Een demo vraagt u aan via onze website

GESLOTEN BETAALSYSTEMEN

www.jccsoftware.nl. Wij nemen vervolgens contact met

U kunt JCC-Betalen integreren met een gesloten

u op .

betaalsysteem van Cikam of Gunnebo. Hierdoor hoeft u
geen kas meer op te maken, worden kasverschillen tot
een minimum beperkt en verlaagt u het veiligheidsrisico
voor uw medewerkers.
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