
• Kun mgħarraf dwar x'qiegħed tbiegħ?
• Għażel il-mod li bih ser tirċievi l-pagamenti
• Għażel il-mod ta’ kif ser tibgħat l-oġġetti 
lill-klijenti
• Ara li dawn ikunu protetti u siguri

Irricerka l-iktar suq fdat u għati 
attenzjoni lis-servizzi u l-mizuri ta’ 
sigurta li jinkludu, kif ukoll il-ħlasijiet li 
jżommu għal dak is-servizz. 

Tista taghmel sit inti stess permezz ta’ 
webshop jew tista titlob servizz minn 
Kumpaniji professjonali li jizviluppaw 
s-siti.

Il-Bank tiegħek jiggwidak fuq l-għodda 
u l-għazliet fis-suq sabiex jgħinuk 
tivverifika min huma l-klijenti genwini.

Kellem lill-bank tiegħek fuq 3D Secure 
u assigura li ghandek l-aħħar verzjoni li 
giet aġġornata.

Hemm metodi ta’ kif tħallas li jistgħu ikunu 
differenti għal dak il-pajjiż li fih qed tagħmel 
in-negozju. Fittex aktar għall- għażliet differenti: 
Kards tal-ħlasijiet, trasferiment ta’ ħlasijiet bankarji, 
ordni fuq invoice, etċ. 

Aħdem mill-qrib mas-sieħeb loġistiku tiegħek.

Accetta oġġetti lura biss mingħand klijenti 
magħrufa u ddetermina liema oġġetti jistgħu jiġu 
mibgħuta lura u liema ma jistgħux.

Għamel fis seħħ sistema li biha tkun tista tiċċekja 
li oġġett ġie mqassam permezz ta’ firma sabiex 
tikkonferma li klijent irċieva l-ordni.

Biex tbiegħ oġġetti jew servizzi online, 
inti għandek bżonn arranġament ma 
bank. Fittex x’għażliet jezistu li huma 
tajbin ghall-bżonnijiet u l-but tiegħek.

MIN FEJN ĦA TIBDA? 

Għandek bżonn il-ħanut online tiegħek. 
Tista tagħmlu int stess jew tuża wieħed li 
huwa ezistenti online. Ftakar fl-importanza 
li tipproteġi l-isem u l-‘logo’ tal-kumpanija 
permezz ta’ trejdmark.   

KIF NAGĦŻEL PJATTAFORMA TA’ 
KUMMERC FUQ L-INTERNET?

U JEKK NIXTIEQ NAGHMEL 
SIT TIEGHI MINFLOK?

X’GĦANDI NIKKUNSIDRA 
L-EWWEL ?

KIF NISTA NIVVERIFIKA L-PAGAMENTI 
TAL-KLIJENTI TIEGHI?

IDENTITA’? 

KIF JISTGHU IHALLSU 
L-KLIJENTI TIEGHI?

KIF NISTA NASSIGURA L-KUNSINNA 
SIGURA TAL-OĠĠETTI?

IPPREPARA
N-NEGOZJU TIEGĦEK

BIEGĦ
U KUN MĦALLAS 
B’MOD SIGUR

Iddiskuti l-għażliet ma bank u l-fornitur tas-sit: 
Aġġorna il-programm li tuża' regolarment, uża 
passwords b’saħħithom u installa programm 

tal-‘firewall’ u ‘antivirus’. Jekk hu possibli uża servizz 
professjonali tal-‘I.T’ u aġġorna s-sigurta tas-sit.

Jekk għandek impjegati, kun ċert li 
tgħarrafhom fuq is-sigurta’ fuq l-internet.

Inkoraġġixxi sabiex jaddottaw prattici u 
drawwiet sabiex jipproteġu l-kumpanija u 

l-informazzjoni tal-klijent.

Hemm għodda disponibbli li tħares lejn l-attivita’ 
tal-klijenti tgħinek sabiex tgħinek tagħzel bejn 
klijenti legittimi u dawk li mhumiex. Zomm lilek 
innifsek aġġornat ma tipi ta’ skemi frodulenti li 
huma komuni fil-viċinanzi tiegħek.

OĦLOQ
ID-DIFIŻA TIEGĦEK

Kun ċert li għandek pjan ta’ azzjoni f’kaz ta’ xi incident. 
Assigura li l-informazzjoni li thaddan hija kkupjata 
regolarment fuq servers li qeghdin barra mill-post 
minn fejn topera  sabiex tkun tista taghmel uzu 
minnhom (ezempju f’kaz li l-kumpanija jkolla attakk ta’ 
ransomware).

PJAN TA’ IRKUPRU

Ara li l-kumpanija hija konformi 
mar-rikwiziti tal-GDPR. Espressament 

saqsi lill-klijenti tiegħek għall- kunsens 
qabel ma tiġi meħuda xi informazzjoni. 

Kun trasparenti fuq l-informazzjoni li 
tiġbor u kif tuża'.

PROTEZZJONI TAD-DATA

HARES GĦAL SINJALI TA’ 
TWISSIJA

Għandek tkun taf il-klijenti biex:
• Tippermetti pagamenti fuq invoice jew ħlas 
bil-quddiem;
• Tiddetermina l-mod li bih ser tibgħat l-oġġetti. 

Jekk inti tuża bank, tista titlob pariri fuq l-aħjar 
għodda li jistghu jghinuk tipprevjeni l-frodi.

PROTEZZJONI 
KONTRA L-FRODI

GĦARFIEN INTERN FUQ 
SIGURTA FUQ L-INTERNET

DĦUL
BEJGĦ

PROTETT
Parir fuq negozju kummerċjali 

fuq l-internet

KIF NISTA NBIEGĦ ONLINE? 

Jekk tiltaqa ma xi attività illegali, 
ikkuntattja lill-puliżija.

Saqsi esperti li huma mħarrġa fil-qasam ta’ 
assigurazzjoni u l-mitigazzjoni tar-riskju.

Idħol fuq: www.europol.europa.eu/ecommerce
għal aktar informazzjoni.

FITTEX 
JEKK GĦANDEK 
BŻONN L-GĦAJNUNA

PROTETT

SIGURTA BAZIKA FUQ 
L-INTERNET

#SELLSAFE


