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30+ lönd
100 000+ söluaðilar
Færsluhirðing á 1,2+ milljörðum evra árlega
6 myPOS verslanir um alla Evrópu

Amsterdam

London

Antwerp
Paris
Milan
Sofia

mypos.com/contacts

YFIRLIT

TAKTU VIÐ DEBET- OG KREDITKORTUM Í GEGNUM ALLAR
GREIÐSLURÁSIR
Rúmlega 100 000 fyrirtæki hafa valið myPOS til að taka við kortagreiðslum í verslun og á netinu
myPOS er alhliða greiðslulausn sem sameinar:
•

kortagreiðsluvélar

•

netgreiðslulausnir

•

viðskiptareikning á netinu

•

símaapp

•

VISA viðskiptakort

TÆKI

NÆSTU KYNSLÓÐAR POSAKERFI FYRIR FYRIRTÆKIÐ ÞITT

myPOS Hub og Hub+
myPOS Hub og Hub Plus eru kraftmikil og
fjölbreytileg posakerfi sem sameina sjóðsvél, posa
og prentara í eitt og taka við öllum helstu
greiðslu- og snertilausum kortum.
Einnig er hægt að keyra alls kyns réttindavarin
og þriðju aðila viðskiptaöpp á myPOS Hub og
Hub Plus, sem byggð eru á Android. Með tveimur
snertiskjám býður myPOS Hub Plus einnig

söluaðilum tækifæri til að sýna auglýsingar
og laða að fleiri viðskiptavini og auka þannig
heildartekjur.
myPOS Hub og Hub Plus eru tilvalin fyrir hótel,
veitingahús, smásöluverslanir, heilsulindir,
líkamsræktarstöðvar og hárgreiðslu- og
snyrtistofur og bjóða allt sem þarf til að bjóða
viðskiptavinum upp á jákvæða og eftirminnilega
upplifun við afgreiðslu.

TÆKI

POSAR FYRIR VERSLUNINA ÞÍNA
Taktu við greiðslum með segulrönd eða örflögu, snertilausum og greiðslum með farsímaappi á Androidbyggðar greiðsluvélar okkar
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myPOS Smart N5

myPOS Smart

Smart N5 er nettur, sterkbyggður og hraður og
sameinar sjóðsvél og sérhönnuð viðskiptaöpp
með frábærum eiginleikum.

Náðu betra sambandi við viðskiptavini með hinum
rennilega myPOS Smart. Finndu besta appið fyrir
þitt fyrirtæki á AppMarket svo þú missir aldrei
aftur af greiðslu.

myPOS Go
Lítill, léttur og glettilega gagnlegur!
s
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myPOS Go er hin fullkomna greiðslulausn
fyrir lítil fyrirtæki og sjálfstæða
atvinnurekendur sem eru alltaf á ferðinni.

myPOS Mini
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myPOS Mini er léttur, passar í vasann og
hentar bæði sem sjálfstæð greiðslulausn
og sem greiðslueining fyrir hvers kyns
viðskiptasamþættingu.

myPOS Mini Ice
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myPOS Mini Ice er fullkominn valkostur
fyrir snyrtistofur, hárgreiðslustofur og
önnur fyrirtæki sem kunna að meta fágaða
hönnun, snertiviðmót og fallegt útlit
tækisins.

myPOS Combo
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gð
byg
i
Inn ntar
pre

Við móttökuborð, afgreiðsluborð eða í
höndum þjóna, myPOS Combo er ætlaður
fyrir mikið álag.
Engin furða þótt fyrirtæki velji hann oftast.

GAGNASÍMKORT

ÓKEYPIS TENGING FYRIR TÆKIÐ ÞITT
myPOS gagnasímkort tryggir greiðslur um alla Evrópu
•

Ókeypis, ótakmarkaður tengjanleiki

•

myPOS gagnakort fylgir foruppsett með hverju tæki

•

Þú missir aldrei af greiðslu með gagnakorti okkar

VIÐSKIPTAKORT

ÓKEYPIS VISA VIÐSKIPTAKORT FYRIR ÖLL ÚTGJÖLD
FYRIRTÆKIS ÞÍNS
Hafðu aðgang að fjármagni hvar sem er, hvenær sem er

•

Enginn uppsetningar- eða mánaðargjöld

•

Notaðu það til að greiða aðilum og birgjum

•

Enginn aukakostnaður vegna útgjalda
erlendis

•

Stjórnaðu úttektarheimildum í gegnum myPOS
reikninginn eða farsímaappið

•

Reiðufjárúttektir í hraðbanka á
samkeppnishæfu verði

•

Hámarksvernd á hverjum viðskiptum

REIKNINGUR

ÓKEYPIS VIÐSKIPTAREIKNINGUR Á NETINU MEÐ
RAUNTÍMA UPPGJÖRI
Fáðu hverja greiðslu inn á myPOS rafeyrisreikninginn samstundis

•

Stýrðu fjármagni í rúmlega 10 leiðandi gjaldmiðlum með
aðgreindum IBAN númerum: ISK, EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, CZK, PLN o.s.frv.

•

Framkvæmdu millifærslur til bankastofnana út um allan heim

•

ÓKEYPIS millifærslur á milli myPOS viðskiptavina

•

Fáðu ókeypis aðgang að myPOS aukahlutum, eins og netsamþættingu, MO/TO Virtual Terminal,
Giftcards gjafakortum og greiðslubeiðnum

•

Framkvæmdu og taktu við greiðslum frá birgjum og viðskiptavinum um allan heim

Á NETINU

NETGREIÐSLUR
Taktu við greiðslum á netinu, í gegnum síma, tölvupóst eða textaskilaboð - með því einu að vera með
myPOS reikning! Enginn aukahugbúnaður. Engin mánaðar- eða uppsetningargjöld.

PayButton

Shopping Cart Plugins

Eins auðvelt og 1, 2, 3! Settu bara hnappinn þinn upp,

myPOS er með viðbætur fyrir vinsælustu

afritaðu kóðann og settu hann á vefsíðuna þína! Þá

vefviðmótin í heiminum og gerir það öruggara og

geturðu byrjað að taka við greiðslum!

áreiðanlegra að klára pöntun fljótt og með engum
aukakostnaði.

PayLink

Payment Gateway API

Bættu PayLink tenglum við Facebook pósta þína,

Ertu að vinna að vefsíðu eða farsímaappi sem þarf

samþættu þá inn í vefinnihald þitt eða sendu þá til

sérhannað greiðsluflæði? Með API okkar, ítarlegri

viðskiptavina með textaskilaboðum eða tölvupósti.

skráningu og faglegri þjónustu geturðu hannað
greiðsluferlið eins og þér hentar.

GREIÐSLUBEIÐNI

SENDU GREIÐSLUBEIÐNIR UM ALLAN HEIM
Fljótlegt og auðvelt, úr myPOS heimabankanum, farsíma appinu eða posanum

HVERNIG VIRKAR ÞETTA?

Skref 1

Skref 2

Skref 3

Skref 4

Framkallaðu greiðsluhlekk

Sendu viðskiptavini hlekk

Viðskiptavinurinn smellir á

Greiðslan ratar beint inn á
myPOS reikninginn þinn

úr posanum þínum, reikningi

með tölvupósti,

hlekkinn og klárar

eða farsímaappi

textaskilaboðum eða

greiðsluna á öruggri

spjallappi

greiðslusíðu

MO/TO VIRTUAL TERMINAL

TAKTU VIÐ SÍMGREIÐSLUM MEÐ MO/TO VIRTUAL
TERMINAL
Framkvæmdu fargreiðslur úr myPOS reikningi þínum einfaldlega með því að slá kortaupplýsingar
viðskiptavinarins inn í MO/TO Virtual Terminal

•

Aðgengilegt með hvaða vafra eða tæki sem er

•

Engin þörf á aukahugbúnaði

•

Aðgangur fyrir marga notendur

SÉRHÖNNUÐ GJAFAKORT FYRIR FYRIRTÆKIÐ ÞITT

GERÐU VÖRUR ÞÍNAR OG ÞJÓNUSTU AÐ GJÖFUM
Seldu þín eigin gjafakort og auktu söluna

•

Einfalt að virkja gjafakortin úr posanum þínum

•

Hafðu umsjón með innistæðum, ásamt seldum og innleystum gjafakortum

TOP-UP

GEFÐU VIÐSKIPTAVINUM FLEIRI ÁSTÆÐUR TIL AÐ SNÚA
SÍFELLT AFTUR
Tafarlaus áfylling á fartæki úr posanum þínum, farsímaappi eða tölvu

•

Aðgengilegt í 140+ löndum

•

Stutt af 770+ netþjónustuaðilum

•

Laðaðu að fleiri viðskiptavini og auktu
hagnað þinn

MOBILE

HAFÐU YFIRSÝN MEÐ FYRIRTÆKI ÞÍNU MEÐ MYPOS
FARSÍMAAPPINU
•

Skoðaðu innistæður og færslur

•

Fylgstu með frammistöðu posa þinna

•

Gerðu bankafærslur

•

Sendu greiðslubeiðnir

•

Taktu við símgreiðslum með MO/TO Virtual Terminal

•

Opnaðu/læstu myPOS VISA kortum

•

Fáanlegt fyrir Android/iOS
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„Hjá myPOS hlustum við á viðskiptavinina og skiljum þarfir þeirra. Með því að leita
uppi þeirra sjónarhorn þá erum við alltaf að stækka vöruúrval okkar með úrvali af
virðisaukandi þjónustu sem gerir þeim kleift að ná markmiðum sínum.“
myPOS teymið
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