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myPOS в цифри
• Присъствие в над 30 държави
• Повече от 100 000 клиенти
• Обработени трансакции за над 1,2 млрд. евро на година
•  6 клиентски центрове в Европа
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ПРИЕМАЙ ПЛАЩАНИЯ С ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ 
КАРТИ ПРЕЗ ВСИЧКИ КАНАЛИ
Повече от 100 000 бизнеса откриха по-добър начин да приемат картови плащания  
на място и онлайн

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

myPOS е иновативно платежно решение, което 
комбинира:

• ПОС терминали

• Онлайн платежни решения

• Онлайн бизнес сметка 

• Мобилно приложение

• Бизнес Mastercard карта



ТЕРМИНАЛИ

myPOS Hub и Hub+ 

myPOS Hub и Hub Plus са мощни и 
мултифункционални ПОС системи, които 
съчетават касов апарат, платежен терминал и 
принтер в едно, и приемат всички популярни 
кредитни, дебитни и безконтактни карти.

myPOS Hub и Hub Plus работят с операционна 
система Android, което спомага за лесното 
функциониране както на системни, така и на 
външни бизнес приложения.

Със своите три сензорни екрана, myPOS Hub 
Plus предлага на търговците възможност да 
показват реклами, за да привличат повече 
клиенти и генерират по-големи печалби. 

myPOS Hub и Hub Plus са идеално решение 
за хотели, ресторанти и кафенета, търговски 
магазини, спа и фитнес салони, както и салони 
за красота, като допринасят за цялостното 
положително и запомнящо се преживяване 
при покупка.

ПОС СИСТЕМИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ  
ЗА БЪДЕЩЕТО НА ТВОЯ БИЗНЕС
Увеличи продажбите. Впечатли клиентите си.



myPOS Smart N5

Елегантен, стабилен и бърз, Smart N5 
комбинира функциите на касов модул с 
допълнителни бизнес приложения, които 
подпомагат управлението на бизнеса.

myPOS Smart 

Спечели вниманието на клиентите и представи 
бизнеса си в нова светлина със стилния 
myPOS Smart. Използвай най-подходящите за 
твоя бизнес персонализирани приложения и 
вече никога не пропускай плащане

Вграден

принтер Вграден

принтер

ПОС ТЕРМИНАЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ  
НА МЯСТО И В ДВИЖЕНИЕ
Приемай плащания с карти с магнитна лента, с чип и безконтактни карти, както и плащания през 
мобилното приложение, с нашите базирани на Android платежни терминали 

ТЕРМИНАЛИ



myPOS Mini 

myPOS Mini е олекотен, компактен терминал, 
който може да се използва както като 
самостоятелно платежно решение, така и 
като модул за разплащания във всяка една 
бизнес интеграция. 

myPOS Mini Ice

Деликатният дизайн и сензорен дисплей 
правят myPOS Mini Ice най-подходящото 
решение за салони за красота, фризьорски 
салони и други бизнеси, чиито клиенти ще 
оценят елегантния му външен вид. 

myPOS Go

Малък, лек, изгоден и изненадващо 
функционален!

myPOS Go е идеалното решение за малки 
бизнеси и професионалисти на свободна 
практика, които оперират в движение. 

Дигитални

касови

бележки

Дигитални

касови

бележки

Дигитални

касови

бележки

myPOS Combo

На рецепцията, на касата или в ръцете на 
сервитьора, myPOS Combo е предназначен за 
натоварена работна среда. 

Ето защо не е изненада, че е най-
предпочитаният избор на търговците.

Вграден

принтер



myPOS DATA SIM КАРТА

• Гарантирана мобилна връзка без допълнителен разход

• Получаваш myPOS DATA SIM карта с всеки закупен ПОС терминал

• Приемаш плащания от клиентите си навсякъде и по всяко време

РАЗЧИТАЙ НА БЕЗПЛАТНА МОБИЛНА ВРЪЗКА
myPOS DATA SIM картата ти гарантира безпроблемно приемане на плащания навсякъде в Европа



• Без месечни и годишни такси за 
обслужване 

• Без допълнителни такси за плащания в 
чужбина

• Теглене в брой от банкомат на 
конкурентни цени

• Бързи и сигурни плащания към контрагенти и 
доставчици

• Контрол на фирмените разходи през myPOS профила 
или през мобилното приложение

• Максимална защита на всяка трансакция 

БИЗНЕС КАРТА

БЕЗПЛАТНА БИЗНЕС MASTERCARD КАРТА, С КОЯТО 
ДА ПОСРЕЩНЕШ БИЗНЕС РАЗХОДИТЕ СИ
Разполагай със средствата си навсякъде и по всяко време



• Оперирай в над 10 валути посредством отделни сметки с индивидуални  
IBAN-и: EUR, USD, GBP, CHF, BGN, RON, HRK, CZK, PLN и други

• Инициирай парични преводи с ниски такси

• Извършвай БЕЗПЛАТНИ вътрешни трансфери между клиенти на myPOS

• Възползвай се от допълнителните услуги на myPOS като онлайн интеграции, МО/ТО онлайн 
терминал, Top-up, гифт карти и Искане за плащане

• Изпращай фактури на клиентите си през myPOS профила си. Дай им възможност да платят   
онлайн с карта или с банков превод

СМЕТКА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН БИЗНЕС СМЕТКА  
С НЕЗАБАВЕН ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА
Получавай всяко плащане в myPOS сметката си за секунди



   PayButton

Бързо интегриране и лесна употреба! Настрой 
своя бутон за плащане, копирай кода и го 
постави на уеб страницата си! Вече можеш да 
приемаш плащания! 

Плъгини за електронни колички

myPOS предлага плъгини за най-популярните електронни 
колички за пазаруване в света, като гарантира сигурни 
и надеждни трансакции на момента и без допълнителни 
такси. 

 
 PayLink

Използвай линкове за плащане във Facebook  
публикациите си,  интегрирай  ги в  онлайн 
съдържанието  си или ги изпрати на свои клиенти 
в SMS или по имейл. 

   
Виртуален ПОС терминал

Разработваш уебсайт или мобилно приложение, които 
изискват интеграция и конфигуриране на модул за 
плащания? С нашата API документация и професионално 
съдействие можеш да установиш процеса на плащане по 
най-удобния за теб начин. 

ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ

ПРИЕМАЙ ПЛАЩАНИЯ ОНЛАЙН
Приемай плащания онлайн, по телефона, по имейл или със SMS - всичко това през myPOS 
профила си! Без допълнителен софтуер. Без месечни такси.



Step 4
Средствата са преведени 

на момента по твоята 
myPOS сметка.

ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Стъпка 1
Генерирай платежен линк 

от своя ПОС терминал, 
myPOS профил или през 
мобилното приложение

Стъпка 2
Изпрати този линк на 

клиента си по имейл, чрез 
SMS или чат приложение.

Стъпка 3
Клиентът отваря линка и 
извършва плащането на 

защитена страница.

КАК РАБОТИ?

ИЗПРАЩАЙ ИСКАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ В ЦЯЛ СВЯТ
Бързо и лесно - от твоя ПОС терминал или през мобилното приложение



ПРИЕМАЙ MO/TO ПЛАЩАНИЯ С МО/ТО ОНЛАЙН 
ТЕРМИНАЛ
Приемай безкартови плащания през своя myPOS профил като просто въведеш картовите детайли 
на клиента в МО/ТО онлайн терминала

МО/ТО ОНЛАЙН ТЕРМИНАЛ

PROCESS CARD-NOT-PRESENT TRANSACTIONS FROM YOUR myPOS ACCOUNT BY SIMPLY 
ENTERING THE CUSTOMER CARD DETAILS INTO THE VIRTUAL TERMINAL 

• Достъпен от всеки браузър и всяко устройство

• Не се изисква допълнителен софтуер

• Възможност да се използва от много потребители



SELL YOUR OWN GIFTCARDS AND BOOST SALES BY 10%

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ GIFTCARDS

ПРЕВЪРНИ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ СИ В ПОДАРЪЦИ
Продавай персонализирани Giftcards и увеличи продажбите си

• Зареди картите и ги активирай за секунди на myPOS терминала си

• Увеличи броя на трансакциите, както и печалбите си в дългосрочен план

• Следи продажбите на GiftCards и оставащия баланс по всяка гифт карта 



ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

• Услуги в повече от 140 държави

• Мрежа от 770+ доставчици

• Привличаш повече клиенти и 
увеличаваш печалбата си

ПРИВЛИЧАЙ КЛИЕНТИ И ПЕЧЕЛИ ОТ ВСЯКО 
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
Презареди на момента предплатена услуга от своя ПОС терминал, мобилно приложение  
или от компютъра си



• Следи балансите по сметките си и трансакциите си

• Управлявай употребата на ПОС терминалите си

• Извършвай банкови преводи

• Изпращай Искания за плащане

• Приемай МО/ТО плащания през МО/ТО онлайн терминал

• Блокирай/Активирай myPOS бизнес картите си

• Работи с оперативни системи Android и iOS

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

СЛЕДИ БИЗНЕС РЕЗУЛТАТИТЕ СИ С МОБИЛНОТО 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА myPOS
Получавай плащания, нареждай преводи и управлявай картите си с няколко клика 



“В myPOS ценим мнението на клиентите си и винаги се стремим да отговаряме 
на техните очаквания. Постоянно разширяваме гамата на предлаганите 
допълнителни услуги, за да помогнем на клиентите си да постигнат своите 
бизнес цели.“

Екипът на myPOS

© 2014-2020, myPOS World Ltd., Лондон, Великобритания и компаниите от групата.
myPOS AD, регистриран агент на iCard AD, лицензирано от Българска Народна Банка Дружество за Електронни Пари, което предоставя 
електронни пари и платежни услуги във всички страни от ЕИЗ (help@mypos.com).
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