یکپی

نقطــه اتصــال امن

ایــران بــه شــبکههای پرداخــت جهانــی

یـکپـی
راهکارهای پرداخت
بینالمللی سریع و امن

یــک پــی اولیــن و تنهــا پلتفــرم

پرداخــت آنالیــن بیــن المللــی
به وسعت جهان تراکنشهای مالی داشته باشید

یکپی در یک نگاه
یــک پــی اولیــن و تنهــا پلتفــرم پرداخــت آنالیــن بینالمللــی ارزی و ریالــی اســت؛
کــه بــا هــدف تســهیل ترا کنشهــای بینالمللــی بــرای افــراد و کســبوکارها در
ایــران و خــارج از کشــور ،خدمــات پرداخــت ســریع ،مطمئــن و مقــرون بــه صرفــهای
را در بســتر امــن بانکــی ارائــه مــی دهــد.

مأموریــت یکپــی « ،ایجــاد دنیایــی بهتــر بــرای کســبوکارها و افــراد از طریــق خلــق

تجربــه آنالیــن یکتــا ،بهصرفــه و امــن اســت » .و در ایــن راســتا تیمــی متعهــد و

متخصــص ،تمامــی تــاش خــود را بــرای رســیدن بــه این چشــم انداز بــه کار گرفته اســت.
گــروه بینالمللــی ریبورویــال مالــک برنــد یکپــی ،فعالیــت خــود را از طریــق شــعب
خــود در داخــل و خــارج از کشــور پیــش مــی بــرد.
لیســت شــرکتهای عضــو ایــن گــروه به شــرح زیر می باشــد:
شرکت ریبو رویال
riboroyal.com

صرافی کشور ترکیه

شرکت رویال پتروکیمیا
royalpetrokimya.com

شرکت راهکار پرداز یکپی
yekpay.com

شرکت سرمایهگذاری بینالمللی ریبورویال کیش
riboroyal.com
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خدماتیکپی
ارائه درگاه آنالین پرداخت ارزی و ریالی
برای کسبوکارهای آنالین

کیف پول چند ارزی یکپی با قابلیت
تبدیل ارز

انتقال آنالین وجه از سرتاسر دنیا به
ایران و بالعکس

ارائه دستگاه کارتخوان ( )POSارزی
(فیزیکی)

ارائه دستگاه کارتخوان مجازی
( )V-POSارزی و ریالی

صدور آنالین انواع کارتهای بانکی
بین المللی با قابلیت اتصال به
کارتهای شتاب

سامانه درخواست آنالین وجه ارزی و
ریالی ()Yekpay link
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اتصال کیف پول ارزی و ریالی یک پی
به سازمان بورس ایران
()Yekstock

4

درگاه پرداخت ریالی

کسب و کار خود را با درگاه پرداخت ریالی یکپی گسترش دهید.
دسترسی ایرانیان به بازارهای جهانی و از سوی دیگر راهیابی کسبوکارهای جهانی به بازار ایران
با پتانسیل  80میلیون مشتری ،دیگر فرآیند پیچیدهای نیست .با وجود درگاه آنالین پرداخت
ریالی ،وبسایتهای خارجی قادر خواهند بود محصوالت و خدمات خود را در بستر امن بانکی به
مشتریهای خود در ایران بفروشند .با این راهکار خریداران می توانند با کارتهای بانکی شتابی
خود و بدون نیاز به ویزا یا مستر کارت ،پرداخت وجه داشته باشند و صاحبان کسبوکار وجوه واریزی
را به صورت آنی در کیف پول چند ارزی یکپی خود دریافت کنند.
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درگاه پرداخت بین المللی

بــا درگاه پرداخــت بینالمللــی یکپــی وارد بــازار جهانــی شــوید.
در راستای گسترش کسبوکارهای داخلی به خارج از مرزها ،قطعا نگرانیهایی وجود دارد
و مهمترین آنها نحوه دریافت وجه به دلیل عدم وجود درگاه پرداخت ارزی مناسب است.
با درگاه پرداخت ارزی یکپی و امکان دریافت وجه با ارزهای مختلف در بستر امن بانکی و قابلیت دریافت
آنی معادل ریالی هر تراکنش ،این فرصت فراهم می شود که به راحتی مشتری هایی از سرتاسر دنیا برای
خرید محصوالت یا خدماتتان داشته باشید.
درگاه پرداخت ارزی یکپی برای وبسایتهای ایرانی فروش محصوالت یا خدمات (مثل فروشگاههای
آنالین کتابهای صوتی ،آزمونهای آنالین ،ارائهدهندگان خدمات هاست) ،وبسایتهای مرتبط با
خدمات توریسم ،تولید کنندگان و  ...مناسب است.
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انتقال وجه

یکپــی؛ راه حــل امــن ،ســریع و ارزان بــرای ارســال وجــه
از سرتاســر دنیــا بــه ایــران و بالعکــس
یکپــی تنهــا پلتفــرم اتصــال امــن میــان بانکهــای ایــران و جهــان بــرای پرداختهــای خــرد اســت،
کــه بــا ارائــه راهــکاری ســاده و کاربرپســند ،انتقــال آنالیــن وجــه از سراســر دنیــا بــه ایــران و بالعکــس
را در کوتاهتریــن زمــان ،ممکــن میکنــد .در ایــن ســامانه ،انتقــال وجــه از زمــان انتقــال تــا دریافــت
توســط مقصــد قابــل پیگیــری بــوده و تمامــی مراحــل بــدون واســطه و آنالیــن ،توســط شــخص کاربــر
بــه ســادگی انجــام مــی شــود.
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کارتخوان ارزی

بــا کارتخوانهــای بانکــی بینالمللــی یکپــی ،از

مشــتریهای خارجــی خــود در ایــران پــول دریافــت کنیــد

و معــادل ریالــی آن را بــه صــورت آنــی دریافــت نماییــد.
یکپــی بــا ارائــه دســتگاه کارتخــوان ارزی ،دریافــت وجــه بــا کارتهــای ویــزا و مســتر و دیگــر
کارتهــای بانکــی بینالمللــی را امــکان پذیــر مــی کنــد .کارتخــوان ســیار ارزی یکپــی بــا ســرعت
ارتباطــی بســیار بــاال و قابلیــت واریــز معــادل ریالــی موجــودی بــه حســاب بانکــی در ایــران از طریــق
پلتفــرم ،گزینــه مناســبی بــرای مراکــزی بــا مراجعهکننــدگان خارجــی اســت.
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کارتخوان مجازی

لذت دریافت سریع و آسان وجه برای کسب و کار شما
بــا کارتخــوان مجــازی یکپــی ،میتوانیــد بــدون نیــاز بــه دســتگاه کارتخــوان فیزیکــی و تنهــا
بــا ارائــه  QR Codeبــه مشــتریهایتان ،آنهــا را بــه صفحــه درگاه پرداخــت شــخصی خــود هدایــت
کنیــد و بــه صــورت آنــی و آنالیــن ،وجــه واریــزی را دریافــت کــرده و هــر زمــان کــه بخواهیــد آن را بــه
حســاب بانکــی خــود در ایــران انتقــال دهیــد.
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صدور کارتهای بینالمللی

پرداخت های ارزی خود را با کارتهای بینالمللی مجازی
و فیزیکی یکپی انجام دهید.
بــا داشــتن کارتهــای بینالمللــی یکپــی دیگــر نیــازی بــه حمــل پــول نقــد در ســفرها نیســت.
ایــن کارتهــا را ه حلــی امــن بــرای پرداخــت و دریافــت وجــه نقــد از طریــق خودپردازهــای سرتاســر
دنیــا اســت .همچنیــن بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد کــه از فروشــگاههای آنالیــن در سراســر
جهــان خریــد کنیــد ،بلیــت هواپیمــا بگیریــد ،هتــل رزرو کنیــد و پرداختهــای آنالیــن خــود را
انجــام دهیــد .بــا کارتهــای بینالمللــی یکپــی ،تراکنشهــای خــود را بررســی کــرده ،کارت
را شــارژ کنیــد و مانــده موجــودی آن را بــه صــورت ریالــی بــه حســاب بانکــی خــود واریــز نماییــد.
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یکپی لینک

یکپــی لینــک ،راهــی آســان بــرای دریافــت وجــه ارزی و
ریالــی از مشــتریان
یکپــی لینــک؛ یکــی از ســادهترین ،محبوبتریــن و در عیــن حــال امنتریــن روشهــای
دریافــت وجــه اســت .بــا ثبــت نــام در ســایت یکپــی و بــه محــض ســاخت یکپــی
لینــک ،یــک لینــک اینترنتــی یــا  QR Codeمرتبــط بــا آن بــه شــما اختصــاص مییابــد.
از ایــن پــس مــی توانیــد ایــن لینــک یــا تصویــر  QR Codeآن را بــرای مشــتریهای خــود
در داخــل یــا خــارج از ایــران بفرســتید تــا بــا کلیــک روی آن بســیار ســاده و ســریع وجــه
ارزی یــا ریالــی مــورد نظــر را در بســتر امــن بانکــی بــه حســاب شــما پرداخــت کننــد.
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یک استاک

با یک استاک ،به بازار بورس ایران متصل شوید.
بــازار بــورس ایــران بــا پتانســیل بالقــوه بــرای جم ـعآوری پسانــداز و نقدینگــی بخــش خصوصــی بــه
منظــور انجــام پروژههــای ســرمایهگذاری بلنــد مــدت و همچنیــن مرجعــی بــرای خریــد و فــروش
ســهام و برخــورداری از ســود آن ،توجــه بســیاری از ســرمایهگذاران خــارج از کشــور را بــه خــود جلــب
کــرده اســت .حــال آنکــه بــا وجــود محدودیتهــای بانکــی ایــران ،دسترســی افــراد خــارج از ایــران بــه
بــازار بــورس ایــن کشــور دشــواریهایی در پــی دارد ،از جملــه ارتبــاط بــا کارگزاریهــا ،فراینــد زمانبــر
ارســال حوالــه ،پیگیــری وجــه انتقالــی ،نحــوه برداشــت ســود از حســاب و ...
یکپــی بــا فراهــم آوردن بســتری امــن بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد کــه بــه صــورت آنالیــن و از
طریــق کیــف پــول چنــد ارزی یکپــی خودتــان بســیار ســاده از کارگزاریهــای بــازار بــورس ،ســهام
بخریــد ،بفروشــید و ســود ســهام خــود را بــا هــر ارزی کــه میخواهیــد بــه حســاب بانکــی ارزی یــا
ریالــی خــود واریــز کنیــد.
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دارای مجوز فعالیت فین ِتک و پرداخت

عضویت در جامعه فعاالن

از سازمان منطقه آزاد کیش

تنها و اولین دارنده نماد
اعتماد الکترونیک برای
درگاه واسط خارجی

دارنده مجوز پرداختیاری از
شاپرک بانک مرکزی
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پولی و مالی سوئیس

با اطمینان با یکپی همراه شوید

مجوز صرافی در
کشور ترکیه

عضو انجمن صنفی

کسبوکار اینترنتی
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یک پی
بوکار شما
بستری ایدهآل برای جهانی سازی کس 

ٌ

راهـکار پـرداز یکپـی

(عضــو گــروه بیــن المللــی ریبــو رویــال)
آدرس :تهــران ،میــدان فاطمــی ،خیابــان شــهید
مصیــری (کامــران ســابق) ،پــاک  ،13واحــد 18
تلفن021 - 88802160 , 021 - 86035378 :
info@yekpay.com
ایمیــل:
w w w . y e k p a y . c o m

