
POMÁHÁ MÉMU PODNIKU RŮST



myPOS Klíčová charakteristika
• Více jak 30 zemí
• Více jak 100 000 obchodníků
• Roční obrat více jak 1,2 mld EUR
•  6 předváděcích provozoven po celé Evropě
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PŘIJÍMEJTE DEBETNÍ A KREDITNÍ KARTY 
PROSTŘEDNICTVÍM VŠECH PLATEBNÍCH KANÁLŮ
Více jak 100 000 podniků našlo lepší způsob jak přijímat platby kartou v obchodech i online.

PŘEHLED

myPOS je celkové platební řešení spojující:

• Zařízení pro platbu kartou

• Online platební řešení

• Online podnikatelský účet

• Mobilní aplikace

• Podnikatelská karta VISA 



ZAŘÍZENÍ

myPOS Hub and Hub+

myPOS Hub a Hub Plus jsou výkonné a 
všestranné POS systémy, které v sobě spojují 
pokladnu, platební terminál a tiskárnu a podporují 
všechny hlavní typy kreditních, debetních a 
bezkontaktních karet.

Díky Androidu můžou myPOS Hub a Hub Plus 
používat také široké spektrum podnikatelských 
aplikací třetích stran a proprietárních aplikací.  

Díky třem displejům poskytuje myPOS Hub Plus 
obchodníkům možnost zobrazovat reklamy a 
přilákat tím více zákazníků a zvýšit příjem.

myPOS Hub a Hub Plus jsou perfektní pro 
hotely, stravovací zařízení, maloobchody, spa, 
fitnescentra, salóny krásy a nabízí všechno  
potřebné pro pozitivní a zapamatovatelnou 
zkušenost zákazníka při pokladně.

POS SYSTÉMY NOVÉ GENERACE PRO VÁŠ PODNIK
Zvyšte svůj prodej. Udělejte na vaše zákazníky dobrý dojem



myPOS Smart N5

Elegantní, robustní a rychlý, Smart N5 spojuje 
pokladnu a podnikatelské aplikace na míru s lepší 
přenosností.

myPOS Smart 

Věnujte se více zákazníkům a podpořte vaše 
podnikání zcela novým způsobem s našim 
elegantním myPOS Smart. V našem Appmarketu 
naleznete ty nejlepší aplikace pro váš podnik a už 
nikdy vám platba neunikne. 

PLATEBNÍ TERMINÁLY PRO VÁŠ OBCHOD I NA CESTY
Přivítejte čipové, páskové, bezkontaktní platby a platby přes mobilní aplikaci pomocí platebního zařízení 
založeného na Androidu. 

ZAŘÍZENÍ
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myPOS Mini 

Lehký a vejde se do kapsy, myPOS Mini 
může sloužit jako samostatné platební 
řešení a také jako platební modul pro 
jakoukoliv podnikovou integraci.

myPOS Mini Ice

Vylepšený dizajn a dotekové rozhraní - 
myPOS Mini Ice je perfektní volba pro salony 
krásy, kadeřnictví a jiné podniky, kde klienti 
ocení elegantní vzhled.

myPOS Go

Malý, lehký, dostupný a překvapivě funkční!

myPOS GO je perfektní řešení pro platby 
kartou pro malé podniky a nezávislé 
profesionály, kteří jsou pořád na cestách.

myPOS Combo

Na recepci, pultu, nebo v rukách číšníka, 
myPOS Combo je navržené pro náročný 
provoz.  

Není divu, že je to naše nejpopulárnější 
zařízení.

Bezúčtenkové

Bezúčtenkové

Bezúčtenkové

Zabudovaná 
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DATOVÁ KARTA

• Neomezené mobilní připojení za nulovou cenu

• myPOS Datová karta je předinstalovaná v každém zařízení

• S naší Datovou kartou vám neunikne žádná platba

MĚJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉ ZCELA ZDARMA 
myPOS Datová karta zajistí, že budete přijímat platby kdekoliv v Evropě



• Žádné servisní nebo měsíční poplatky

• Žádné extra poplatky za mezinárodní platby 

• Výběry z bankomatů za konkurenceschopné 
ceny 

• Plaťte kartou zprostředkovatelům, prodejcům a dodavatelům 

• Mějte výdeje pod kontrolou díky myPOS účtu, nebo mobilní 
aplikaci 

• Vysoká úroveň ochrany každé transakce

PODNIKATELSKÁ KARTA

BEZPLATNÁ PODNIKATELSKÁ KARTA VISA PRO VŠECHNY 
VAŠE FIREMNÍ VÝDAJE
Využívejte peníze na vašem účtu kdykoli a kdekoli



• Spravujte peníze ve více jak 10 měnách s různými kódy IBAN:   
EUR, USD, GBP, CHF, BGN, RON, HRK, CZK, PLN, a pod.

• Převádějte peníze výhodné ceny. 

• BEZPLATNÉ vnitřní převody mezi zákazníky myPOS

• Bezplatný přístup do služeb myPOS Extras, jako třeba online integrace, МО/ТО virtuální terminál, 
dobíjení, karty GiftCards a platební výzvy.

• Fakturujte klientům přímo z Vašeho účtu myPOS. Umožněte jim zaplatit okamžitě online kartou nebo 
bankovním převodem

ÚČET

BEZPLATNÝ ONLINE PODNIKATELSKÝ ÚČET S 
OKAMŽITOU ÚHRADOU
Získejte každou platbu na váš e-money účet myPOS během pár vteřin



   PayButton

Je to jednoduché jako facka! Jenom nastavte tlačít-
ko, zadejte kód a umístěte jej na vaši webstránku! A 
můžete přijímat platby!

Moduly pro nákupní košíky

myPOS má pluginy pro nejpopulárnější nákupní 
košíky z celého světa a pomáhá vám dosáhnout 
bezpečných a spolehlivých platebních zkušeností 
okamžitě a bezplatně.

 
 PayLink

Přidejte platební odkazy PayLinks do vašich příspěvků 
na Facebooku, zabudujte je do obsahu vašeho webu 
nebo je posílejte zákazníkům v SMS správách nebo 
e-mailech. 

   Platební brána API

Pracujete na webu nebo mobilní aplikaci, kde potřebu-
jete platební tok na míru?  S naší API, detailní doku-
mentací a profesionální podporou můžete nastavit 
platební proces tak, jak potřebujete. 

ONLINE

ZAČNĚTE PŘIJÍMAT ONLINE PLATBY 
Přijímejte platby online, po telefonu, e-mailem nebo SMS - stačí mít jenom účet myPOS! Žádný 
dodatečný softvér. Žádné měsíční nebo zřizovací poplatky.



Krok 4
Peníze jsou okamžitě 

připsané na váš účet myPOS

PLATEBNÍ VÝZVY

Krok 1
Vygenerujte platební odkaz 
z vašeho POS zařízení, účtu 

nebo mobilní aplikace

Krok 2
Zašlete odkaz zákazníkovi 

e-mailem, SMS správou 
nebo přes 

chatovou aplikaci 

Krok 3
Zákazník klikne na odkaz 
a dokončí platbu pomocí 

zabezpečené platební brány 

JAK TO FUNGUJE?

POSÍLEJTE PLATEBNÍ VÝZVY PO CELÉM SVĚTĚ 
Rychle a jednoduše - z vašeho POS zařízení nebo mobilní aplikace



PŘIJÍMEJTE MO/TO PLATBY POMOCÍ VIRTUÁLNÍHO 
TERMINÁLU 
Zpracujte transakce bez použití karty z vašeho účtu myPOS jednoduchým zadáním údajů o zákaznické 
kartě do МО/ТО Virtuálního terminálu

МО/ТО VIRTUÁLNÍ TERMINÁL

• Dostupné z jakéhokoli prohlížeče nebo zařízení 

• Žádný dodatečný softvér.

• Přístup pro více uživatelů 



PERSONALIZOVANÉ KARTY GIFTCARDS

PROMĚŇTE VAŠE PRODUKTY A SLUŽBY NA DÁRKY
Prodávejte své vlastní dárkové karty GiftCards a zvyšte tak prodej.

• Dobijte a aktivujte rychle pomocí vašeho zařízení myPOS

• Dlouhodobě zvyšte počet transakcí a příjmy 

• Sledujte hlášení kolik dárkových karet GiftCards se prodalo, využilo a dostupné zůstatky 



DOBÍJENÍ

• Dostupné ve více jak 140 zemích 

• Podporované více jak 770 mobilními 
operátory 

• Přilákejte více zákazníků a zvyšte zisk 

DEJTE VAŠÍM ZÁKAZNÍKŮM VÍCE DŮVODŮ NA NÁVRAT 
Okamžité dobití mobilního kreditu z vašeho POS zařízení, mobilní aplikace nebo počítače



• Kontrolujte zůstatky a transakce 

• Sledujte výkon POS zařízení 

• Dělejte bankovní převody 

• Posílejte výzvy k úhradě

• Přijímejte MO/TO platby pomocí МО/ТО Virtuálního terminálu 

• Aktivujte/deaktivujte myPOS VISA karty 

• Dostupné pro Android/iOS

MOBIL

UDRŽUJTE SVŮJ PODNIK V CHODU POMOCÍ MOBILNÍ 
APLIKACE myPOS  
Přijímejte platby, převádějte peníze a spravujte jenom pomocí pár klepnutí



„V myPOS nasloucháme zákazníkům a chápeme jejich potřeby. Hledáme jejich úhel 
pohledu, neustále rozšiřujeme naši nabídku produktů o služby s dodatečnou hodnotou, 
které jim pomáhají dosáhnout cíle.“ 

Tým myPOS
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