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myPOS Factsheet
•
•
•
•

30+ landen
100 000+ ondernemers
1.2+ miljard Euro verwerkt per jaar
6 experience centra over heel Europa

Amsterdam

London

Antwerp
Paris
Milan
Sofia

mypos.com/contacts

OVERZICHT

ACCEPTEER PINPASSEN & CREDITCARDS VIA ALLE
VERKOOPKANALEN
Meer dan 100 000 bedrijven hebben een betere manier gevonden om in de zaak of online betalingen te
accepteren.
myPOS is een alles-in-één betaaloplossing,
die bestaat uit:
•

Betaalautomaten voor betaalpassen

•

Online betaaloplossingen

•

Online zakelijk account

•

Mobiele app

•

Zakelijke VISA Betaalkaart

APPARATEN

NEXT-GENERATION KASSASYSTEMEN VOOR UW ZAAK
Laat uw verkoop groeien. Maak indruk op uw klanten.

myPOS Hub and Hub+
myPOS Hub en Hub Plus zijn krachtige POSsystemen die een kassa, een betaalterminal en
een printer in één apparaat combineren en alle
belangrijke creditcards, pinpassen en contactloze
kaarten ondersteunen.
myPOS Hub en Hub Plus draaien op Android
en kunnen ook een breed spectrum aan eigen
zakelijke apps of apps van derden uitvoeren.

Met zijn drie sensordisplays biedt myPOS Hub
Plus ondernemers ook de mogelijkheid om
advertenties te tonen en meer klanten te trekken
voor een hoger inkomen.
myPOS Hub en Hub Plus zijn perfect voor horeca,
detailhandel, wellness, sportscholen, kapsalons &
schoonheidssalons en bieden alles wat nodig is
voor een positieve en memorabele klantervaring
bij het afrekenen.

APPARATEN

BETAALTERMINALS VOOR IN UW WINKEL EN VOOR
ONDERWEG
Accepteer altijd en overal magneetstrip-, chip-, contactloze en mobiele app-betalingen op uw
betaalautomaten
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myPOS Smart N5

myPOS Smart

Elegant, robuust en snel. De Smart N5 combineert
een kassa met op maat gemaakte zakelijke apps
met grote draagbaarheid.

Onderhoud beter contact met klanten en promoot
uw bedrijf op een geheel nieuwe manier met onze
strakke myPOS Smart. Vind de beste app voor
uw zakelijke behoeftes in onze AppMarket en mis
nooti meer een betaling.

myPOS Go
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Klein, licht, betaalbaar en verrassend
functioneel!
myPOS Go is de perfecte oplossing voor
kaartbetalingen voor kleine bedrijven en
onafhankelijke professionals die altijd
onderweg zijn.
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De myPOS Mini is een lichtgewicht en past
in de broekzak, en is zowel een stand-alone
betaaloplossing als een betaalmodule voor
elke zakelijke integratie.
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Door het prachtige design en touchscreen is
de myPOS Mini Ice de perfecte keuze voor
schoonheidssalons, kapsalons en andere
bedrijven waarvan de klanten het strakke
design kunnen waarderen.

myPOS Combo
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De myPOS Combo is voor uw receptie,
op de balie of in de handen van een ober,
bedoeld voor intensief gebruik..
Geen wonder dat het de populairste keuze is
onder ondernemers.

DATA SIM CARD

HOUD UW APPARAAT GRATIS VERBONDEN
Met de myPOS data-simkaart kunt u altijd en overal in Europa kaartbetalingen accepteren
•

Onbeperkte mobiele connectiviteit zonder kosten

•

De myPOS Data-kaart is standaard vooraf geïnstalleerd in elke terminal

•

U mist nooit een betaling met onze datakaart

BUSINESS CARD

GRATIS ZAKELIJKE VISA-KAART VOOR AL UW
BEDRIJFSUITGAVEN
Overal en altijd toegang tot het hele saldo van uw account.

•

Geen onderhouds- of maandelijkse kosten

•

Geen extra kosten op internationale uitgaven

•

Geldopnames bij geldautomaten tegen scherpe
tarieven

•

Gebruik de kaart om resellers, verkopers en leveranciers
te betalen

•

Controleer de uitgaven via het myPOS account of in de
mobiele app

•

Hoogwaardige bescherming van elke transactie

ACCOUNT

GRATIS ONLINE ZAKELIJKE REKENING MET DIRECTE
UITBETALING
Elke betaling in seconden op de myPOS elektronisch geld-rekening

•

Beheer geld in meer dan 10 belangrijke valuta met individuele IBAN’s:
EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, CZK, PLN, enz.

•

Voer geldoverschrijvingen uit tegen scherpe tarieven

•

GRATIS interne overschrijvingen tussen myPOS-klanten

•

Krijg gratis toegang tot myPOS extras zoals online integraties, МО/ТО Virtual Terminal, Top-up, Giftcards en Payment Request.Top-up, Giftcards and Payment Request.

•

Factureer uw klanten direct vanuit uw myPOS-account. Zorg dat ze direct online per kaart of bakoverschrijving betalen.

ONLINE

ACCEPTEER ONLINE BETALINGEN
Accepteer betalingen online, per telefoon, e-mail of SMS – gewoon omdat u een myPOS-account heeft!
Geen extra software. Geen maandelijkse of setup-kosten.

BetaalKnop

Winkelwagen Plug-ins

Zo simpel als tot 3 tellen! Stel uw knop in, kopieer de

myPOS heeft plug-ins voor de meest populaire

code en plak deze op uw website! U bent nu klaar om

e-Commerce systemen en helpt u in een mum van

betalingen te ontvangen!

tijd bij het leveren van een veilige en betrouwbare
online betaaloplossing.

PayLink

Betaalgateway/API

Voeg Paylinks toe aan uw Facebook-berichten.

Heeft u een website of mobiele app die maatwerk

Integreer ze in uw webcontent of verstuur ze in

vereist? Met onze API, gedetailleerde documen-

sms-berichten of e-mails aan uw klanten.

tatie en professionele ondersteuning kunt u het
betalingsproces volgens uw wensen vormgeven.

BETALINGSVERZOEK

VERSTUUR WERELDWIJD BETAALVERZOEKEN
Snel en eenvoudig – vanaf uw betaalterminal of mobiele app

HOE WERKT HET?

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Genereer uw betaallink op

Verstuur een betaallink naar

De klant klikt op de beta-

Het bedrag wordt direct

uw betaalterminal, via uw

de klant via e-mail, sms-

allink en voltooid de betaling

bijgeschreven op uw myPOS

myPOS account of via uw

bericht, chat of myPOS app

op een beveiligde check-out

account

mobiele app

pagina

МО/ТО VIRTUAL TERMINAL

ACCEPTEER MO/TO-BETALINGEN MET DE МО/ТО
VIRTUAL TERMINAL
Verwerk creditcardtransacties op afstand door de kaartgegevens van de klant in de МО/ТО Virtual
Terminal in te voeren

•

Toegankelijk vanuit elke browser of elk apparaat

•

Geen aanvullende software vereist

•

Toegang voor meerdere gebruikers

PRIVATE LABEL CADEAUBONNEN

ZET UW PRODUCTEN EN DIENSTEN OM IN GESCHENKEN
Verkoop uw eigen Giftcards en verhoog uw omzet

•

Snel bedragen opwaarderen en activeren vanaf uw myPOS betaalterminal

•

Toename van aantallen transacties en inkomsten op de lange termijn

•

Houd rapporten bij over verkochte, terugbetaalde en beschikbare saldi van uw GiftCards

TOP-UP

GEEF KLANTEN MEER REDENEN OM TE BLIJVEN
TERUGKOMEN
Directe prepaid mobiele top-up met uw betaalterminal, de mobiele app of via de desktop

•

Beschikbaar in meer dan 140 landen

•

Ondersteund door meer dan 770
netwerkproviders

•

Trek meer klanten aan en verhoog de
winst

MOBIEL

HOUD HET OVERZICHT OVER UW ZAKEN MET DE myPOS
MOBILE APP
Ontvang betalingen, maak geld over en beheer uw kaarten
•

Bekijk saldi en transacties

•

Voer bankoverschrijvingen uit

•

Betaalverzoeken versturen

•

Accepteer MO/TO-betalingen met de МО/ТО Virtual Terminal

•

Beheer uw myPOS VISA-kaarten

•

Beschikbaar voor Android/iOS
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“Bij myPOS luisteren we naar onze klanten en begrijpen we hun behoeften. Actief
geïnteresseerd in hun perspectieven, breiden wij voortdurend ons productaanbod
uit met een reeks diensten met toegevoegde waarde die hen in staat stellen om hun
doelstellingen te bereiken.“
myPOS Team

© 2014-2020, myPOS World Ltd., Londen, Verenigd Koninkrijk en haar dochterondernemingen.
myPOS AD, agent van iCard AD, Elektronische geld instelling, met licentie van de Nationale bank te Bulgarije, biedt elektronische- en betalingsdiensten in
alle EEA-landen aan (help@mypos.com).

