
POMAGA W ROZWOJU MOJEJ FIRMY



myPOS – kluczowe informacje
• Ponad 30 krajów 
• Ponad 100 000 handlowców 
• Ponad 1,2+ bln еuro przetworzonych płatności rocznie
•  6 centrów doświadczalnych w Europie
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HONOROWANIE PŁATNOŚCI KARTĄ DEBETOWĄ  
I KREDYTOWĄ ZA POŚREDNICTWEM WSZYSTKICH 
KANAŁÓW PŁATNOŚCI
Ponad 100 000 firm znalazło lepszy sposób na przyjmowanie płatności kartą w sklepie i online.

ZARYS

myPOS to kompleksowe rozwiązanie płatnicze łączące:

• terminale płatnicze,

• rozwiązania dla płatności online,

• internetowe konto biznesowe,

• aplikację mobilną,

• kartę VISA Business.



URZĄDZENIA

myPOS Hub i Hub+

myPOS Hub i Hub Plus są zaawansowanymi i 
wszechstronnymi urządzeniami POS łączącymi 
funkcje kasy fiskalnej, terminala płatniczego i 
drukarki oraz obsługującymi wszystkie popularne 
karty kredytowe, debetowe i zbliżeniowe.

Bazujące na systemie Android myPOS Hub i 
Hub Plus obsługują szeroki wybór biznesowych 
aplikacji myPOS i firm trzecich. Dzięki trzem 
ekranom dotykowym myPOS Hub Plus 
umożliwia sprzedawcom wyświetlanie reklam 

i przyciągnięcie większej liczby klientów, 
zwiększając ich przychody.

myPOS Hub i Hub Plus idealnie sprawdzają 
się w hotelach, punktach sprzedaży żywności 
i napojów, sklepach detalicznych, salonach 
spa, siłowniach, salonach fryzjerskich i 
salonach piękności oraz oferują wszystko to, 
co jest potrzebne do zapewnienia znakomitej i 
zapadającej w pamięć jakości obsługi klienta.

URZĄDZENIA POS NOWEJ GENERACJI DLA TWOJEJ FIRMY
Zwiększ swoją sprzedaż. Zaimponuj swoim klientom.



myPOS Smart N5

Elegancki, solidny i szybki – Smart N5 jest 
cechującym się dużą mobilnością połączeniem 
kasy fiskalnej oraz dopasowanych do Twoich 
potrzeb aplikacji biznesowych.

myPOS Smart 

Lepiej obsługuj klientów i promuj swoją firmę 
w zupełnie nowy sposób dzięki naszemu 
eleganckiemu urządzeniu myPOS Smart. Znajdź 
aplikację, która najlepiej odpowiada potrzebom 
Twojej firmy w naszym sklepie AppMarket i nigdy 
nie przegap żadnej płatności. 

TERMINALE PŁATNICZE W SKLEPIE I W PODRÓŻY
Powitaj płatności dokonywane przy wykorzystaniu kart z paskiem magnetycznym, chipowych i 
zbliżeniowych oraz aplikacji mobilnej obsługiwane przez nasze czytniki kart z systemem Android.

URZĄDZENIA

Wbudowana 

drukarkaWbudowana 
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myPOS Mini 

myPOS Mini to lekkie i kompaktowe 
urządzenie, które może służyć zarówno jako 
samodzielne rozwiązanie płatnicze, jak i 
moduł dowolnego systemu płatniczego.

myPOS Mini Ice

Wytworny wygląd oraz dotykowy interfejs 
sprawiają, że myPOS Mini Ice jest idealnym 
rozwiązaniem dla salonów piękności, 
salonów fryzjerskich i innych firm, których 
klienci docenią eleganckie wzornictwo 
urządzenia.

myPOS Go

Mały, lekki, przystępny cenowo i 
zaskakująco funkcjonalny!

myPOS Go jest doskonałym rozwiązaniem 
w zakresie płatności kartą dla małych firm i 
niezależnych profesjonalistów będących w 
ciągłym ruchu.

myPOS Combo

W recepcji, przy kasie czy też w ręku kelnera 
– myPOS Combo jest stworzony dla tych, 
którzy w swojej pracy wykonują wiele 
transakcji.

Nic więc dziwnego, że handlowcy wybierają 
go najchętniej.

Wbudowana 

drukarka

Bez użycia 

papieru  

Bez użycia 

papieru  

Bez użycia 

papieru  



KARTA SIM DO INTERNETU

• Nieprzerwana łączność bezprzewodowa bez dodatkowych kosztów

• Karta DATA Card myPOS jest dołączona do każdego urządzenia

• Dzięki naszej karcie do Internetu zrealizujesz każdą płatność

BEZPŁATNE POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM
Dzięki karcie DATA Card myPOS możesz dokonywać płatności w każdym miejscu w Europie.



• Brak opłat utrzymaniowych lub 
miesięcznych

• Bez dodatkowych kosztów przy 
płatnościach zagranicznych

• Konkurencyjne stawki w przypadku wypłat 
z bankomatu

• Możliwość płacenia agentom i dostawcom kartą

• Kontrola wydatków za pośrednictwem konta myPOS lub 
aplikacji mobilnej

• Wysoki poziom ochrony każdej transakcji

KARTA BIZNESOWA

BEZPŁATNA KARTA VISA DLA POKRYCIA WSZYSTKICH 
BIZNESOWYCH WYDATKÓW
Miej dostęp do wszystkich przetworzonych środków o każdej porze i w dowolnym miejscu.



• Zarządzaj środkami w ponad 10 głównych walutach, którym przypisane są osobne numery IBAN: 
EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, CZK, PLN itd. 

• Wykonuj przelewy pieniężne w atrakcyjnych stawkach

• BEZPŁATNE przelewy wewnętrzne do klientów myPOS

• Uzyskaj bezpłatny dostęp do usług myPOS Extras, takich jak integracje online, МО/ТО wirtualny 
terminal, doładowania, karty podarunkowe i żądania zapłaty 

• Wystawiaj swoim klientom faktury bezpośrednio na Twoim koncie myPOS. Pozwól im błyskawicznie 
zapłacić kartą przez Internet lub przelewem bankowym

KONTO

BEZPŁATNE INTERNETOWE KONTO BIZNESOWE  
Z NATYCHMIASTOWYM ROZLICZENIEM
Otrzymuj płatności za pośrednictwem konta myPOS w ciągu zaledwie kilku sekund.



   PayButton

To dziecinnie proste! Wystarczy, że skonfigurujesz 
swój przycisk, skopiujesz kod i umieścisz go na 
swojej stronie. Możesz już zacząć przyjmować 
płatności!

Wtyczki koszyków zakupowych

myPOS posiada wtyczki do większości najpopularniejszych 
koszyków na świecie i pomaga w dokonywaniu błyskawicznych 
płatności, które są bezpieczne, wiarygodne
i nieobciążone dodatkowymi opłatami.

 
 PayLink

Dodaj PayLinki do swoich postów na Facebooku, 
zintegruj go z treścią strony internetowej lub wyślij 
klientom w formie SMS-a lub mailowo.

   
Payment Gateway API

Tworzysz stronę internetową lub aplikację mobilną, która 
wymaga specjalnego procesu płatności? Dzięki naszemu API, 
szczegółowej dokumentacji oraz profesjonalnemu wsparciu 
możesz tworzyć proces płatności w dogodny dla siebie sposób.

ONLINE

CZAS NA OTRZYMYWANIE PŁATNOŚCI ONLINE
Akceptuj płatności przez Internet, telefon, e-mail lub SMS – wystarczy mieć konto myPOS! Nie jest 
wymagane dodatkowe oprogramowanie. Brak opłat miesięcznych lub instalacyjnych.



Krok 4
Środki są natychmiast 

przelewane na Twoje konto 
myPOS.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Krok 1
Wygeneruj link do płatności 

w urządzeniu POS, na 
koncie lub w aplikacji 

mobilnej.

Krok 2
Wyślij link klientowi w 

wiadomości e-mail, SMS-em 
lub przez komunikator.

Krok 3
Klient klika w link i dokonuje 

płatności na bezpiecznej 
stronie zakupowej.

JAK TO DZIAŁA?

WYSYŁAJ WNIOSKI O PŁATNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE
Szybkie i proste – z urządzenia POS lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.



PRZYJMUJ PŁATNOŚCI MO/TO ZA POMOCĄ 
MO/TO WIRTUALNEGO TERMINALA
Realizuj płatności bez użycia karty za pośrednictwem konta myPOS, wpisując jedynie dane klienta  
w МО/ТО wirtualnym terminalu.

МО/ТО WIRTUALNY TERMINAL

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

• Dostępne w każdej przeglądarce i urządzeniu

• Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie

• Dostęp dla wielu użytkowników



SELL YOUR OWN GIFTCARDS AND BOOST SALES BY 10%

KARTY PODARUNKOWE MARKI WŁASNEJ

ZAMIEŃ SWOJE PRODUKTY I USŁUGI W UPOMINKI
Sprzedawaj swoje własne karty podarunkowe i zwiększ sprzedaż.

• Sprawnie doładowuj i aktywuj przy użyciu urządzenia myPOS

• Zadbaj o większą ilość transakcji i wyższy dochód przez długi czas

• Śledź raporty dotyczące sprzedaży kart podarunkowych, ich wykorzystania oraz salda



DOŁADOWANIA

• Dostępne w ponad 140 krajach

• Obsługiwane przez ponad 770 
operatorów sieci

• Zdobądź więcej klientów i zwiększ zysk

DAJ KLIENTOM JESZCZE WIĘCEJ POWODÓW,  
ABY WRACALI
Błyskawiczne doładowania telefonów przy użyciu urządzenia POS, aplikacji mobilnej lub komputera.



• Sprawdź saldo i transakcje

• Śledź wydajność urządzeń POS

• Wykonuj przelewy bankowe

• Wysyłaj wnioski o płatność

• Przyjmuj płatności MO/TO za pomocą МО/ТО wirtualnego terminala

• Blokuj i odblokowuj karty myPOS VISA

• Aplikacja dostępna na systemy Android i iOS

MOBILNIE

ZARZĄDZAJ SWOJĄ FIRMĄ PRZY UŻYCIU APLIKACJI 
MOBILNEJ myPOS
Otrzymuj płatności, wykonuj przelewy i zarządzaj kartami za pomocą zaledwie kilku kliknięć.



„W myPOS słuchamy klientów i rozumiemy ich potrzeby. Dzięki ich opiniom stale 
poszerzamy naszą ofertę produktów obejmujących szeroką gamę usług o wartości 
dodanej, aby mogli oni osiągnąć wyznaczone cele”.

Zespół myPOS
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