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Pagrindiniai faktai apie myPOS
• Veikia daugiau nei 30 šalių 
• Paslaugomis naudojasi daugiau nei 100 000+ 
• Apdorojama daugiau nei 1.2  mlrd. eurų per metus
•  6 demonstravimo salonai visoje Europoje
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PRIIMKITE DEBETINES IR KREDITINES KORTELES VISAIS 
MOKĖJIMŲ KANALAIS 
Daugiau nei 100 000 verslininkų rado geresnį būdą priimti mokėjimus kortelėmis parduotuvėje ir internetu

APŽVALGA

myPOS yra mokėjimo sprendimas “viskas viename”, apjungiantis:

• mokėjimų kortelėmis terminalus

• internetinių mokėjimų sprendimus

• internetinę verslo sąskaitą

• Mobiliąją programėlę

• VISA verslo kortelę



TERMINALAI

myPOS Hub ir Hub+

myPOS Hub ir Hub Plus yra galingos ir 
universalios POS sistemos, kurios apjungia kasos 
aparatą, mokėjimo terminalą ir spausdintuvą 
viename bei palaiko visas pagrindines kreditines, 
debetines ir bekontaktes korteles.

myPOS Hub ir Hub Plus su Android OS gali 
veikti daugybė patentuotų ir trečiųjų šalių verslo 
programėlių. myPOS Hub Plus su trimis jutikliniais 
ekranais taip pat siūlo prekybininkams galimybę 

rodyti reklaminius skelbimus ir pritraukti daugiau 
klientų bei gauti daugiau pajamų.

myPOS Hub ir Hub Plus puikiai tinka viešbučiams, 
maisto ir gėrimų pardavimo vietoms, 
mažmeninės prekybos parduotuvėms, kurortams, 
sporto salėms, plaukų ir grožio salonams bei 
siūlo viską, ko reikia teigiamai ir įsimintinai klientų 
patirčiai prie kasos. 

NAUJOS KARTOS PARDAVIMO VIETOS (POS) SISTEMOS 
JŪSŲ VERSLUI
Auginkite savo pardavimus. Nustebinkite savo klientus



myPOS Smart N5

Elegantiškas, tvirtas ir greitas Smart N5 apjungia 
kasos aparato funkcionalumą su individualizuotų 
verslo programėlių galimybėmis bei mobilumą.

myPOS Smart 

Užtikrinkite geresnę sąveiką su klientais ir pakelkite 
savo verslą į visiškai naują lygmenį su žvilgančiu 
myPOS Smart. Mūsų AppMarket platformoje 
rasite geriausią jūsų verslo poreikiams pritaikytą 
programėlę ir niekada nepraleisite mokėjimo

MOKĖJIMO TERMINALAI JŪSŲ PARDUOTUVĖJE AR 
TIESIOG BET KURIOJE PATOGIOJE VIETOJE 
Su mūsų Android kortelių skaitytuvu priimkite mokėjimus magnetinėmis, lustinėmis kortelėmis, 
bekontakčius mokėjimus bei mokėjimus mobiliosiomis programėlėmis

TERMINALAI

Įtaisytas 

spausdintuvas
Įtaisytas 

spausdintuvas



myPOS Mini 

Lengvas ir kompaktiškas myPOS Mini 
gali būti naudojamas tiek kaip atskiras 
mokėjimo kortelėmis sprendimas, tiek kaip 
integruojamas sprendimas bet kurio verslo 
poreikiams.

myPOS Mini Ice

Išpuoselėtas myPOS Mini Ice dizainas ir 
liečiamoji funkcija yra puikus pasirinkimas 
grožio salonams, kirpykloms ir kitoms 
įmonėms, kurių klientai įvertintų puikią jo 
išvaizdą.

myPOS Go

Mažas, lengvas, įperkamas ir stebėtinai 
funkcionalus!

myPOS Go yra puikus mokėjimo 
kortelėmis sprendimas mažam verslui ar 
specialistams, teikiantiems profesionalias 
paslaugas, kurie nuolat yra kelyje.

myPOS Combo

Ant registratūros stalo, prekystalio ar 
padavėjo rankose, myPOS Combo yra 
skirtas ypač intensyviam darbui.

Nenuostabu, kad tai populiariausias 
pasirinkimas tarp prekybininkų.

Įtaisytas 

spausdintuvas

Nenaudojamas 
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Nenaudojamas 

popierius 

Nenaudojamas 
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DATA SIM KORTELĖ

• Neribotas mobilusis ryšys be papildomų išlaidų 

• myPOS DATA kortelė yra iš anksto įdiegta į kiekvieną terminalą

• Su mūsų duomenų kortele jūs niekada nepraleisite mokėjimo 

BŪKITE PRISIJUNGĘ, NEMOKAMAI
myPOS Data SIM užtikrina, kad būsite pasirengę priimti mokėjimus visoje Europoje



• Jokių aptarnavimo ar mėnesinių mokesčių

• Jokių papildomų mokesčių už tarptautinius 
mokėjimus

• Konkurencingi pinigų išėmimo įkainiai 
bankomatuose 

• Atsiskaitykite su agentais, prekybininkais, tiekėjais

• Valdykite išlaidas per myPOS paskyrą ar mobiliąją 
programėlę 

• Aukštas kiekvienos operacijos apsaugos lygis

VERSLO KORTELĖ

NEMOKAMA VERSLO VISA KORTELĖ JŪSŲ VERSLO 
IŠLAIDOMS
Prieiga prie lėšų bet kur, bet kada



• Valdykite lėšas daugiau nei 10 pagrindinių valiutų su atskirais IBAN numeriais: 
EUR, USD, GBP,  CHF, BGN, RON, JPY, RON, HRK, CZK, PLN ir kt.

• Atlikite pinigų pervedimus palankiais tarifais 

• NEMOKAMI vidiniai pervedimai tarp myPOS klientų 

• Nemokamai naudokitės papildomomis myPOS paslaugomis, tokiomis kaip Online Integracijos,  
MO/TO Virtualus Terminalas, Top-up, Giftcards bei Mokėjimo prašymas 

• Teikite sąskaitas faktūras klientams tiesiai iš savo myPOS paskyros. Klientai gali atsiskaityti internetu  
akimirksniu, kortele ar banko pavedimu.

SĄSKAITA

NEMOKAMA INTERNETINĖ VERSLO SĄSKAITA, 
MOMENTINIS LĖŠŲ ĮSKAITYMAS
Gaukite kiekvieną mokėjimą į myPOS e-pinigų sąskaitą per keletą sekundžių



   PayButton

Tai lengva, kaip 1, 2, 3! Tiesiog sukurkite savo 
mygtuką, nukopijuokite kodą ir įkelkite jį į savo 
svetainę! Jūs esate pasirengę priimti mokėjimus!

Pirkinių krepšelio įskiepiai

myPOS turi populiariausių pasaulio prekių krepšelių 
papildinius, kurie leidžia jums greitai ir be papildomų išlaidų 
suteikti saugią bei patikimą apmokėjimo patirtį.

 
 PayLink

Pridėkite PayLink savo Facebook įrašuose, integruo-
kite į savo internetinį turinį arba nusiųskite klientams 
SMS žinute ar el. laišku.

   
Mokėjimo sąsaja API

Plėtojate interneto svetainę ar mobiliąją programėlę, kur 
reikalingas pasirinktinis mokėjimų srautas? Mūsų programinės 
sąsajos (API), išsami dokumentacija ir profesionali techninė 
pagalba padės Jums sukurti tokį mokėjimo procesą, kokio 
jums reikia. 

ONLINE

PRADĖKITE GAUTI INTERNETINIUS MOKĖJIMUS 
Priimkite mokėjimus internetu, telefonu, el. paštu ar SMS žinute - tiesiog turėdami myPOS sąskaitą! 
Nereikia jokios papildomos programinės įrangos. Nėra jokių mėnesinių ar įdiegimo mokesčių.



4 Žingsnis
Lėšos akimirksniu 

įskaitomos į jūsų myPOS 
sąskaitą

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

1 Žingsnis 
Sugeneruojate mokėjimo 
nuorodą iš savo myPOS 
terminalo, paskyros ar 

mobiliosios programėlės

2 Žingsnis
Nusiunčiate mokėjimo 

nuorodą klientui elektroniniu 
paštu, SMS žinute ar per 

pokalbių programėlę 

3 Žingsnis 
Klientas paspaudžia 
mokėjimo nuorodą ir 

užbaigia mokėjimą saugiame 
atsiskaitymo puslapyje

KAIP TAI VEIKIA?

SIŲSKITE MOKĖJIMO PRAŠYMUS VISAME PASAULYJE
Greita ir paprasta - iš savo myPOS terminalo ar mobiliosios programėlės



PRIIMKITE MO/TO MOKĖJIMUS SU VIRTUALIUOJU 
TERMINALU
Priimkite mokėjimus be kortelės į savo myPOS sąskaitą, tiesiog įvesdami kliento kortelės duomenis į 
MO/TO Virtualių terminalą

MO/TO VIRTUALUS TERMINALAS

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

• Pasiekiamas iš bet kurios naršyklės ar įrenginio

• Nereikalinga papildoma programinė įranga

• Prieiga keletui naudotojų 



SELL YOUR OWN GIFTCARDS AND BOOST SALES BY 10%

PRIVATAUS ŽENKLO GIFTCARDS

PAVERSKITE SAVO PRODUKTUS IR PASLAUGAS 
DOVANOMIS
Pardavinėkite savo Giftcards ir didinkite pardavimus 

• Greitai įkraukite ir aktyvuokite korteles iš savo myPOS terminalo

• Padidinkite operacijas ir pajamas ilgalaikėje perspektyvoje

• Sekite ataskaitas apie parduotas ir panaudotas GiftCards bei jų balanso likučius 



TOP-UP

• Veikia daugiau nei 140 šalių

• Palaikoma daugiau nei 770 tinklo 
operatorių

• Pritraukite daugiau klientų ir padidinkite 
pelną

SUTEIKITE SAVO KLIENTAMS DAUGIAU PRIEŽASČIŲ 
SUGRĮŽTI
Mobilus papildymas (Top-Up) akimirksniu, iš jūsų myPOS terminalo, mobiliosios programėlės ar 
kompiuterio



• Peržiūrėkite likučius ir operacijas

• Stebėkite myPOS terminalų veiklos informaciją 

• Atlikite banko pervedimus

• Siųskite Mokėjimo prašymus

• Priimkite MO/TO mokėjimus su MO/TO Virtualiu terminalu

• Aktyvuokite ir deaktyvuokite myPOS VISA korteles

• Veikia Android/iOS OS

MOBILUS

VALDYKITE SAVO VERSLĄ SU myPOS MOBILE APP
Gaukite mokėjimus, perveskite lėšas ir tvarkykite korteles vos keliais bakstelėjimais



“ Mes, myPOS, girdime klientus ir suprantame jų poreikius. Aktyviai siekdami sužinoti jų 
požiūrį, mes nuolat plečiame savo produktų pasiūlą, taip pat pridėtinės vertės paslaugas, 
padedančias klientams siekti užsibrėžtų tikslų.“

myPOS komanda
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