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BETÉTI ÉS HITELKÁRTYÁK ELFOGADÁSA MINDEN 
FIZETÉSI CSATORNÁN KERESZTÜL
Több mint 100 000 vállalkozás találta meg a kártyás fizetések áruházban és online történő 
elfogadásának jobb módját

ÁTTEKINTÉS

A myPOS egyablakos fizetési megoldás, amely a következőket ötvözi magában

• kártyás fizetési gépek

• online fizetési megoldások

• online üzleti számla

• mobilalkalmazás

• üzleti VISA kártya



ESZKÖZÖK

myPOS Hub és Hub+

A myPOS Hub és a Hub+ erőteljes és sokoldalú 
POS rendszerek, amelyek a pénztárgépet, a fizetési 
terminált és a nyomtatót egyesítik magukban, 
és támogatják az összes jelentős hitel-, betéti és 
érintéses kártyát.

Az Androidra épülő myPOS Hub és Hub+ ezenkívül 
egy sor szabadalmaztatott és külső felek által 
kifejlesztett üzleti alkalmazás futtatására is 
alkalmas. Ahárom érzékelővel ellátott kijelzők 
segítségével a myPOS Hub+ lehetővé teszi a 

kereskedők számára a hirdetések megjelenítését 
is, így még több ügyfelet vonzva a nagyobb bevétel 
érdekében.

A myPOS Hub és a Hub+ ideális megoldás a 
szállodák, éttermek és italbárok, kiskereskedelmi 
üzletek, gyógyfürdők, fitnesztermek, valamint 
fodrász- és szépségszalonok számára, és mindent 
tartalmaznak, ami a pozitív és emlékezetes 
ügyfélélményhez szükséges a kijelentkezéskor. 

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS POS RENDSZEREK A 
VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA
Növelje értékesítéseit. Bűvölje el az ügyfeleit.



myPOS Smart N5

Az elegánsan robusztus és gyors Smart N5 
a pénztárgépet kombinálja a testre szabott 
üzleti alkalmazásokkal, nagy hordozhatóságot 
biztosítva.

myPOS Smart 

Vonzza be jobban az ügyfeleit, és népszerűsítse 
teljesen új módon üzleti tevékenységét az elegáns 
myPOS Smart segítségével. Találja meg az üzleti 
igényeinek leginkább megfelelő alkalmazást az 
AppMarket áruházban, és ne maradjon le egyetlen 
kifizetésről sem! 

FIZETÉSI TERMINÁLOK ÜZLETE SZÁMÁRA ÉS ÚTKÖZBEN
Androidos kártyás gépeink elfogadják a mágnes csík, chipes, érintéses és mobilalkalmazással történő 
fizetéseket

ESZKÖZÖK

Beépített 

nyomtatóBeépített 

nyomtató



myPOS Mini 

A pehelykönnyű és zsebben elférő myPOS 
Mini önálló fizetési megoldásként és 
fizetési modulként is használható egy üzleti 
integrációban.

myPOS Mini Ice

A kifinomult kialakítással és 
érintőképernyővel rendelkező myPOS Mini 
Ice tökéletes választás a szépségszalonok, 
fodrászüzletek és olyan vállalkozások 
számára, amelyek ügyfelei nagyra értékelik 
az elegáns megjelenést.

myPOS Go

Kicsi, könnyű, megfizethető és meglepően 
funkcionális!

A myPOS Go tökéletes kártyás fizetési 
megoldás a kisvállalkozások és a 
folyamatosan úton lévő szabadúszók 
számára.

myPOS Combo

A recepciónál, a bárpulton vagy a pincér 
kezében: a myPOS Combo a nehézsúlyú 
bajnokunk.

Nem csoda, hogy ez a kereskedők kedvence.

Beépített 

nyomtató

Papír nélküli

Papír nélküli

Papír nélküli



ADAT SIM-KÁRTYA

• Korlátlan adatkapcsolat járulékos költségek nélkül

• A myPOS ADATkártya minden készülékben előre telepítve van

• Soha nem fog kihagyni egyetlen kifizetést sem az adatkártyával

MARADJON MINDIG ONLINE INGYENESEN
A myPOS ADAT SIM-kártya biztosítja, hogy bárhol Európában bármikor fogadhasson kifizetéseket



• Nincsenek karbantartási vagy havonta 
fizetendő díjak

• Nincsenek járulékos költségek nemzetközi 
költségek esetén

• ATM-es készpénzfelvétel versenyképes áron

• Fizessen vele ügynököknek, kereskedőknek és 
beszállítóknak

• Ellenőrizze a kiadásokat a myPOS számlán vagy 
a mobilalkalmazáson keresztül

• Magas szintű védelem minden tranzakció során

ÜZLETI KÁRTYA

INGYENES ÜZLETI VISA KÁRTYA A VÁLLALATI 
KÖLTSÉGEKÉRT
Bármikor és bárhol hozzáférhet a feldolgozott kifizetésekhez



• Kezelje a kifizetéseket több mint 10 vezető pénznemben és egyéni IBAN-számmal: 
EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, CZK, PLN stb. 

• Kezdeményezzen pénzátutalásokat kedvező árakon 

• INGYENES belső átutalások myPOS ügyfelek között

• Ingyenes hozzáférés a myPOS extrákhoz, mint például az online integrációk, a MO/TO virtuális terminál, 
a mobilfeltöltés, a Giftcardok és a fizetési kérelem 

• Számlázzon ügyfelei számára egyenesen myPOS-fiókjából! Tegye lehetővé az azonnali kártyás vagy banki 
átutalásos fizetést az interneten!

SZÁMLA

INGYENES ONLINE ÜZLETI SZÁMLA AZONNALI 
KIEGYENLÍTÉSSEL
Kapja meg myPOS e-pénzszámlára érkező kifizetéseket másodperceken belül



   PayButton

Egyszerű, mint az egyszeregy! Állítsa be a 
gombot, másolja le a kódot, és illessze be a 
webhelyszerkesztőjébe! Máris készen áll a kifizetések 
elfogadására!

Bevásárlókosarakhoz kapcsolódó beépülő modulok

A myPOS a legnépszerűbb bevásárlókosarakhoz 
használható beépülő modulokkal rendelkezik, amely 
biztonságos és megbízható fizetési élményt nyújt 
pillanatokon belül és járulékos költségek nélkül.

 
 PayLink

A PayLink fizetési linket hozzáadhatja Facebook-
bejegyzéseihez, integrálhatja őket a webes 
tartalmaiba, vagy elküldheti őket az ügyfeleknek 
szöveges üzenetként vagy e-mailként.

   
Fizetési átjáró API

Olyan weboldalon vagy mobilalkalmazáson dolgozik, 
amelyhez egyedi fizetési megoldásra van szüksége? 
Az API, a részletes dokumentáció és a professzionális 
támogatás révén a saját elképzelései szerint tervezheti 
meg a fizetési folyamatot.

ONLINE

KEZDJE EL AZ ONLINE FIZETÉSEK FOGADÁSÁT
Fogadjon el kifizetéseket online, telefonon, e-mailben vagy SMS-ben - mindössze egy myPOS számlára 
van szüksége! Nincs szükség további szoftverre. Nincsenek havi vagy beállítási díjak.



4. lépés
A pénzeszközök azonnal 

megjelennek myPOS 
számláján

FIZETÉSI KÉRELEM

1. lépés
Generáljon egy fizetési 

hivatkozást a POS 
eszközén, számláján vagy a 

mobilalkalmazáson

2. lépés
Küldje el a hivatkozást 
az ügyfélnek e-mailben, 

szöveges üzenetként vagy
egy csevegési alkalmazásban

3. lépés 
A vásárló a hivatkozásra 

kattint, és egy biztonságos 
kijelentkezési oldalon 
keresztül végrehajtja a 

kifizetést

HOGY MŰKÖDIK?

KÜLDJÖN KIFIZETÉSI KÉRELMET BÁRHOVA A VILÁGON
Gyors és könnyű - POS eszközéről vagy mobilalkalmazásból



FOGADJON EL MO/TO KIFIZETÉSEKET A MO/TO 
VIRTUÁLIS TERMINÁL SEGÍTSÉGÉVEL
Végezzen kártya nélküli tranzakciókat myPOS számlájából: egyszerűen csak írja be az ügyfél kártyájának 
adatait a MO/TO virtuális terminálba

MO/TO VIRTUÁLIS TERMINÁL

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

• Bármilyen böngészőről vagy eszközről elérhető

• Nincs szükség további szoftverre

• Több felhasználónak biztosít hozzáférést



SELL YOUR OWN GIFTCARDS AND BOOST SALES BY 10%

PRIVATE LABEL GIFTCARD

VÁLTOZTASSA TERMÉKEIT ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT 
AJÁNDÉKOKKÁ
Értékesítse saját GiftCardjait, és növelje értékesítéseit 

• Betöltés és gyors aktiválás myPOS eszközéről

• Növelje tranzakciói számát és bevételét hosszú távon

• Kövesse nyomon az értékesített és beváltott GiftCardokat, valamint az elérhető egyenleget



FELTÖLTÉS

• Több mint 140 országban elérhető

• Több mint 770 hálózati szolgáltató 
támogatásával

• Még több ügyfél bevonzása és a 
nyereség növelése

ADJON MÉG TÖBB OKOT AZ ÜGYFELEINEK ARRA,  
HOGY RENDSZERESEN VISSZATÉRJENEK
Azonnali mobilfeltöltés a POS eszközéről, a mobilalkalmazásról vagy az asztali számítógépről



• Egyenlegek és tranzakciók megtekintése

• POS eszközök teljesítményének nyomon követése

• Banki átutalások indítása

• Kifizetési kérelmek küldése

• Fogadjon el MO/TO kifizetéseket a MO/TO virtuális terminál segítségével

• myPOS VISA-kártyák zárolása/zárolásának feloldása

• Android- és iOS-rendszeren is elérhető

MOBIL

KÖVESSE NYOMON ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉT A MYPOS 
MOBILALKALMAZÁSSAL
Kifizetések fogadása, pénzeszközök átutalása és kártyák kezelése néhány koppintással



„A myPOS odafigyel az ügyfelekre, és megérti az igényeiket. Aktívan az ügyfelek 
szemszögéből szemléljük a helyzetet, és folyamatosan növeljük termékkínálatunkat egy 
sor értéknövelt szolgáltatással, amelyek lehetővé teszik a számukra, hogy megvalósítsák 
a célkitűzéseiket.”

myPOS Team
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