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myPOS – avainluvut
• 30+ maata
• 100 000+ kauppiasta
• 1,2 mrd. € käsitellään vuosittain
• 6 esittelytilaa ympäri Eurooppaa
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HYVÄKSY PANKKI- JA LUOTTOKORTTEJA KAIKKIEN 
MAKSUKANAVIEN KAUTTA
Yli 100 000 yritystä löysivät paremman tavan hyväksyä korttimaksuja kivijalkaliikkeessä ja verkossa

YLEISKATSAUS

myPOS on kaikenkattava maksujärjestelmä, jossa 
yhdistyvät:

• Korttimaksupäätteet

• Verkkomaksuratkaisut

• Yritystili verkossa

• Mobiilisovellukset

• Business VISA -kortti



LAITTEET

myPOS Hub ja Hub+

myPOS Hub ja Hub Plus ovat tehokkaita ja 
monipuolisia maksupäätejärjestelmiä, joissa 
yhdistyvät kassa, maksupääte ja tulostin. Ne 
tukevat kaikkia yleisimpiä luotto-, pankki- ja 
lähimaksukortteja.

Android-käyttöjärjestelmään perustuvat 
myPOS Hub ja Hub Plus kykenevät myös 
pyörittämään laajaa valikoimaa yksinoikeudellisia 
ja kolmansien osapuolten yrityssovelluksia. 
Kolmen anturinäyttönsä avulla myPOS Hub 

Plus tarjoaa kauppiaille myös mahdollisuuden 
näyttää mainoksia ja houkutella lisää asiakkaita 
liikevaihdon kasvattamiseksi.

myPOS Hub ja Hub Plus sopivat täydellisesti 
hotelleihin, ruoka- ja juomapaikkoihin, 
jälleenmyyntiin, kylpylöihin, kuntosaleille ja 
kampaamoihin ja kauneussalonkeihin, ja ne 
tarjoavat kaiken tarvittavan positiivisen ja 
ikimuistoisen asiakaskokemuksen luomiseksi 
kassalla.

SEURAAVAN SUKUPOLVEN MAKSUPÄÄTEJÄRJESTELMÄT 
YRITYKSELLESI
Kasvata myyntiäsi. Tee vaikutus asiakkaisiisi



myPOS Smart N5

Tyylikkään vankka ja nopea Smart N5 yhdistää 
kassakoneen räätälöityihin yrityssovelluksiin 
loistavalla liikuteltavuudella.

myPOS Smart 

Sitouta asiakkaitasi paremmin ja edistä 
yritystäsi täysin uudella tavalla pienikokoisella 
myPOS Smart -laitteellamme. Löydä paras 
sovellus yrityksesi tarpeisiin AppMarket-
sovelluskaupastamme, etkä enää koskaan missaa 
maksuja. 

MAKSUPÄÄTTEET KAUPPAAN JA TIEN PÄÄLLE
Voit käyttää Android-pohjaisissa korttimaksupäätteissämme juovanlukua, sirua, lähimaksua ja 
mobiilisovellusmaksuja

LAITTEET

Sisäänrakennettu 
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myPOS Mini 

Kevyt ja taskuun mahtuva myPOS Mini 
toimii sekä erillisenä maksuratkaisuna 
että maksumoduulina missä tahansa 
yritysintegraatiossa.

myPOS Mini Ice

Parannellun muotoilunsa ja 
kosketusrajapintansa ansiosta 
myPOS Mini Ice on täydellinen valinta 
kauneussalonkeihin, kampaamoihin ja 
muihin yrityksiin, joiden asiakkaat arvostavat 
tyylikkyyttä.

myPOS Go

Pieni, kevyt, edullinen ja uskomattoman 
toimiva!

myPOS Go on täydellinen 
korttimaksuratkaisu pienille yrityksille ja 
itsenäisille ammatinharjoittajille, jotka ovat 
jatkuvasti liikkeellä.

myPOS Combo

Vastaanottotiskille, kassalle tai tarjoilijan 
käteen sopiva myPOS Combo on tarkoitettu 
raskaaseen työhön.

Ei ole ihme, että se on suosituin valinta 
kauppiaiden keskuudessa.
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DATA SIM -KORTTI

• Rajoittamaton mobiiliyhteys ilmaiseksi

• myPOS DATA-kortti toimitetaan jokaisen laitteen mukana

• Data-korttimme ansiosta et koskaan jää maksuista paitsi

PIDÄ LAITTEESI YHDISTETTYNÄ ILMAISEKSI
myPOS Data Sim varmistaa, että olet valmis vastaanottamaan maksuja kaikkialla Euroopassa



• Ei ylläpito- tai kuukausittaisia kuluja

• Ei ylimääräisiä maksuja kansainvälisistä 
maksuista

• Otto-automaatin nostot kilpailukykyisin hinnoin

• Voi käyttää maksamiseen asiamiehille, kauppiaille ja 
toimittajille

• Hallinnoi kuluja myPOS-tilin tai -sovelluksen kautta

• Korkea suojaustaso jokaisessa tapahtumassa

YRITYSKORTTI

ILMAINEN BUSINESS VISA -KORTTI KAIKKIEN 
YRITYSKULUJEN KATTAMISEEN
Pääset käsiksi kaikkiin käsiteltyihin varoihin milloin ja missä tahansa



• Hallinnoi varoja yli 11 johtavan valuutan yksilöllisillä IBAN-tileillä:  
EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, CZK, PLN jne. 

• Tee rahansiirtoja edullisesti 

• ILMAISET sisäiset siirrot myPOS-asiakkaille

• Saat ilmaisen pääsyn myPOS-lisäpalveluihin, kuten verkkointegraatioihin, virtuaaliseen MO/TO-
maksupäätteeseen, saldonlataukseen, GiftCards-lahjakortteihin sekä maksupyyntöihin 

• Laskuta asiakkaitasi suoraan myPOS-tililtäsi. Anna heidän maksaa välittömästi verkossa kortilla tai 
pankkisiirrolla

TILI

ILMAINEN SÄHKÖISEN RAHAN TILI VÄLITTÖMILLÄ 
TILITYKSILLÄ
Saat jokaisen maksun myPOS-tilille sekunneissa



   PayButton

Se on helppoa! Määritä painike, kopioi koodi ja aseta 
se verkkosivustollesi! Olet valmis hyväksymään 
maksuja!

Ostoskoriliitännäiset

myPOSilla on liitännäisiä maailman suosituimpiin 
ostoskoreihin, joten se auttaa sinua tarjoamaan turvallisen ja 
luotettavan maksukokemuksen nopeasti ja ilman lisäkuluja.

 
 PayLink

Lisää PayLink-linkkejä Facebook-viesteihisi, liitä ne 
verkkosivustosi sisältöön tai lähetä ne asiakkaille 
teksti- tai sähköpostiviestien välityksellä.

   
Maksukanava-API

Työskenteletkö verkkosivuston tai mobiilisovelluksen 
parissa, joka tarvitsee mukautetun maksujärjestelmän? 
Ohjelmointirajapintamme, yksityiskohtaisen 
dokumentaatiomme ja ammattitaitomme avulla voit 
suunnitella maksuprosessin haluamallasi tavalla.

VERKOSSA

ALOITA VERKKOMAKSUJEN VASTAANOTTO
Vastaanota maksuja verkossa, puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse – tarvitset siihen vain 
myPOS-tilin! Ei ylimääräisiä ohjelmistoja. Ei kuukausi- tai asennusmaksuja.



Vaihe 4
Varat tilitetään välittömästi 

myPOS-tilillesi

MAKSUPYYNTÖ

Vaihe 1 
Luo maksulinkki mak-

supäätteen, tilin tai mobiil-
isovelluksen kautta

Vaihe 2
Lähetä linkki asiakkaalle 

sähköpostin, tekstiviestin tai 
chat-sovelluksen välityksellä

Vaihe 3 
Asiakas napsauttaa linkkiä 

ja suorittaa maksun 
turvallisella maksusivulla

MITEN SE TOIMII?

LÄHETÄ MAKSUPYYNTÖJÄ YMPÄRI MAAILMAA
Nopeaa ja helppoa – suoraan maksupäätteeltä tai mobiilisovelluksesta



HYVÄKSY MO/TO-MAKSUJA MO/TO-MAKSUPÄÄTEEN 
AVULLA
Käsittele kortittomia siirtoja myPOS-tilin kautta syöttämällä asiakkaan kortin tiedot virtuaaliseen 
MO/TO-maksupäätteeseen

VIRTUAALINEN MO/TO-MAKSUPÄÄTE

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

• Pääsy miltä tahansa selaimelta tai laitteelta

• Lisäohjelmistoa ei tarvita

• Käyttöoikeus useille käyttäjille



SELL YOUR OWN GIFTCARDS AND BOOST SALES BY 10%

PRIVATE LABEL GIFTCARDS -LAHJAKORTIT

MUUNNA TUOTTEITA JA PALVELUJA LAHJOIKSI
Myy omia lahjakortteja ja kasvata myyntiä 

• Lataa ja aktivoi nopeasti myPOS-laitteella

• Lisää tapahtumien määrää ja liikevaihtoa pitkällä tähtäimellä

• Seuraa myytyjä lahjakortteja sekä lunastettuja ja saatavilla olevia saldoja



SALDONLATAUS

• Saatavilla yli 140 maassa

• 770+ verkkopalveluntarjoajan tukema

• Houkuttele lisää asiakkaita ja kasvata 
tulosta

ANNA ASIAKKAILLE LISÄÄ SYITÄ PALATA TAKAISIN
Lataa saldoa välittömästi maksupäätteen, mobiilisovelluksen tai työpöydän kautta



• Tarkastele saldoja ja tapahtumia

• Seuraa maksupäätteiden suoritustehoa

• Tee pankkisiirtoja

• Lähetä maksupyyntöjä

• Hyväksy MO/TO-maksuja MO/TO-maksupääteen avulla

• Lukitse/avaa myPOS VISA -kortteja

• Saatavilla Androidille/iOS:lle

MOBIILISSA

SEURAA LIIKETOIMINTAASI myPOS 
-MOBIILISOVELLUKSEN AVULLA
Vastaanota maksuja, siirrä varoja ja hallitse kortteja vain muutamalla napsautuksella



“myPOSilla kuuntelemme asiakkaita ja ymmärrämme heidän tarpeitaan. Tarkastelemme 
aktiivisesti heidän näkökulmaansa ja laajennamme tuotevalikoimaamme jatkuvasti 
lisäarvoa tuottavilla palveluilla, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteensa.”

myPOS-tiimi
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