
Betalninslös
ningar För 
Partners
På Corpay Cross-Border hjälper vi våra partner 
att utöka sin verksamhet genom att erbjuda 
fler betalningsmöjligheter för att utnyttja 
nya inkomstströmmar via ett stort antal 
introduktionsalternativ för kunder och mottagare.

Du kan känna dig trygg när du samarbetar med Corpay 
Cross-Border, eftersom vi stöds av vårt moderbolag 
FLEETCOR Technologies, Inc. (NYSE:FLT), som är ett 
ledande globalt bolag inom betalningslösningar med 
säte i Atlanta, Georgia i USA. FLEETCOR är ett Fortune 
1000-företag som ingår i aktieindexet S&P 500 med en 
årlig omsättning på 2,4 miljarder USD och ett börsvärde på 
23 miljarder USD.

Corpay.com

Vi erbjuder olika typer av säker dataintegration från 
ditt CRM-system och egenutvecklade plattformar så att 
du kan ansluta dig till de främsta globala 
betalningslösningarna på marknaden.

Restful API-lösningar som enkelt kan integreras i ditt 
ekosystem för att öka produktiviteten, förbättra 
användarupplevelsen och skala upp tillväxten

Utformad för att snabbt kunna tillämpa ett antal 
marknadsstrategier för snabbare kommersiell introduktion

Integrera och utnyttja hela vårt utbud av produktlösningar 
och segmentledande leveransalternativ

Rörliga prissättningsmodeller som är lämpliga för 
kundens sårbarheter vad gäller marginaler och avgifter 
genom betalningskorridorer och andra betalningssätt

Teknik

En helhetssyn på arbetsflödet – kan tillämpas direkt på 
alla plattformar och enheter så att kunden snabbt kan nå 
sina betalningsrelaterade mål

Smidig struktur för mottagare, bulkköp av valuta och 
utförande av betalningar via direkt filöverföring eller API

Utöka enkelt din befintliga och framtida kundportfölj 
genom flexibla introduktionsalternativ 

Spara tid och pengar genom att slippa flera 
avvecklingssteg, eftersom vi erbjuder lösningar som 
möjliggör direkt avveckling för en mer 
effektiv bearbetningsmiljö

Processens Arbetsflöde



Djupgående engagemang för utökat samarbete och ökade 
intäkter genom kontinuerligt stöd från partnerteamet, som 
omfattar möjligheter till gemensam försäljning och 
utveckling av marknadsstrategier

Ett engagerat team med sakkunniga över hela världen som 
tillhandahåller service dygnet runt för globala kunder

Support vid uppstart och teknisk support vid behov som 
kan informera och hjälpa till med ett stort utbud av 
integrationslösningar i takt med att din verksamhet växer 
och utvecklas

Support och service tillhandahålls utifrån en ingående 
förståelse för kundernas affärsbehov och i enlighet med 
dina egna servicenivåavtal

Support vid projekthantering i syfte att hantera 
förväntningar och främja kommunikationen mellan
intressenterna för att ta projektet i hamn

Erfaret ledarskap med kompetens inom professionella 
serviceåtaganden som proaktivt hanterar och löser även 
de svåraste integrations- och automatiseringsbehoven

Sandlådemiljö där utvecklare kan skapa, testa och 
bekräfta arbetsflöden med hjälp av våra API-lösningar för 
att snabbt kunna bygga och validera kundapplikationer 
och anpassa användarresan

Uppnå större räckvidd för dina globala betalningar och nå 
ut till en mer lönsam kundkrets med hjälp av de främsta 
globala betalningslösningarna:
▫ Över 145 olika valutor till fler än 200 länder 
▫ Inrikes betalningar i 117 länder
▫ Betalning samma dag i tio olika valutor i fler än  

25 länder
▫ Utför internationella ACH-betalningar i över 34 olika 

valutor till fler än 60 länder

Strukturera och organisera hela din globala kundportfölj 
och dela upp rapportering för kontohantering 
och dataanalys

Automatisera utbyte av data, betalningsbearbetning och 
dagliga avstämningsrapporter för att effektivisera hela 
redovisningscykeln, vilket sparar värdefull tid som i stället 
kan användas för att utöka verksamheten

Få tillgång till en hel uppsättning verktyg på vår plattform 
eller via API för punktliga och korrekta betalningar, till 
exempel riktlinjer för IBAN-validering, bankinformation 
and regelverk som minskar risker för betalningsavvikelser

Automatiska prisgarantier och banöverföringar enligt 
terminskontrakt via fil och API för att skydda 
prissättningen mot valutakursförändringar

Leverantörsportal där betalningsmottagare själva kan 
hantera bankinformation och på så sätt spara tid, minska 
risken för fel och frigöra värdefull tid för personalen så att 
de kan fokusera på verksamhetens viktigaste funktioner

Stort urval av kontraktslösningar för snabbare 
marknadsintroduktion med hjälp av Corpay Cross-Border

ServicemodellProduktfunktioner

”Cambridge Global Payments” och ”AFEX” är handelsnamn som kan användas för de 
internationella betalnings- och riskhanteringslösningar som tillhandahålls av vissa 
associerade parter som använder varumärket ”Corpay”. Internationella betalningslösningar 
tillhandahålls i Australien genom Cambridge Mercantile (Australien) Pty. Ltd.; i Kanada 
genom Cambridge Mercantile Corp.; i Schweiz genom Associated Foreign Exchange AG; 
i Storbritannien genom Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd.; i Irland och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet på gränsöverskridande basis genom Associated Foreign 
Exchange Ireland Ltd., på Jersey och Kanalöarna genom AFEX Offshore Ltd.; i Singapore genom 
Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. och i USA genom Cambridge Mercantile 
Corp. (U.S.A.). Riskhanteringslösningar tillhandahålls i Australien genom Cambridge 
Mercantile (Australien) Pty. Ltd.; i Kanada genom Cambridge Mercantile Corp.; i Storbritannien 
genom Cambridge Mercantile Risk Management (UK) Ltd.; i Irland och Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet på gränsöverskridande basis genom AFEX Markets Europe Ltd.; på Jersey 
och Kanalöarna genom AFEX Offshore Ltd.; i Singapore genom Associated Foreign Exchange 
(Singapore) Pte. Ltd. och i USA genom Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Se http://cross-
border.corpay.com/broschyr-varning/ gällande villkor och information om denna broschyr.

Corpay.com
Vi introducerar Broker/Referral, mervärdesåterförsäljare och 
OEM-lösningar för en partnerskapsmodell som passar
dina behov

Anpassad prissättning genom betalningskorridorer och andra 
betalningsmetoder som lämpar sig för kundernas volymer
och sårbarheter

Increase visibility of global spend flowing through platforms to 
increase monetization opportunities

Möjlighet Till 
Kommersiella Intäkter
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