
AJUDA O MEU NEGÓCIO A CRESCER



Informações relevantes sobre a myPOS
• Mais de 30 países
• Mais de 100 000 comerciantes
• Mais de 1,2 mil milhões de EUR processados por ano
• 6 centros de experiência em toda a Europa
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ACEITE PAGAMENTOS COM CARTÕES DE DÉBITO E 
CRÉDITO ATRAVÉS DE TODOS OS CANAIS EXISTENTES
Mais de 100 000 negócios encontraram uma melhor forma de aceitar pagamentos com cartão físico e 
online.

DESCRIÇÃO GERAL

A myPOS é uma solução de pagamento multifuncional 
que combina:

• Terminais de pagamento com cartão

• Soluções de pagamento online

• Contas empresariais online

• Aplicação móvel

• Cartão empresarial VISA



DISPOSITIVOS  

myPOS Hub e Hub+

O myPOS Hub e Hub+ são sistemas POS 
poderosos e versáteis que combinam uma caixa 
registadora, um terminal de pagamentos e uma 
impressora e que suportam os principais cartões 
de crédito, débito e sem contacto.

Baseados em Android, os myPOS Hub e Hub+ 
também são capazes de executar uma extensa 
gama de aplicações empresariais proprietárias 
e terceiras. Com um visor com três sensores, 

o myPOS Hub Plus também oferece aos 
comerciantes a oportunidade de apresentar 
anúncios e atrair mais clientes para um aumento 
geral da sua rentabilidade.

O myPOS Hub e Hub Plus são perfeitos para 
hotéis, restaurantes, lojas a retalho, spas, ginásios 
e salões de beleza, oferecendo tudo o que precisa 
para uma experiência positiva e inesquecível do 
cliente no seu ponto de venda.

SISTEMAS POS DE ÚLTIMA GERAÇÃO PARA O SEU
NEGÓCIO
Aumente as suas vendas. Impressione os seus clientes.



myPOS Smart N5

Elegante, robusto e rápido, o Smart N5 combina 
uma caixa registadora com aplicações comerciais 
personalizadas com uma grande portabilidade.

myPOS Smart 

Interaja melhor com os clientes e promova o seu 
negócio de uma forma inteiramente nova, com 
o nosso compacto myPOS Smart. Encontre a 
melhor aplicação para as necessidades do seu 
negócio na nossa AppMarket e não perca um só 
pagamento.

TERMINAIS DE PAGAMENTO PARA A SUA LOJA E FORA 
DELA
Dê as boas-vindas aos pagamentos com cartão com banda magnética, chip e sem contacto e aos 
pagamentos através da aplicação móvel nas nossas máquinas com base em Android.

DISPOSITIVOS  
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myPOS Mini 

Leve e portátil, o myPOS Mini pode ser usado 
como uma solução de pagamento independente 
e como um módulo de pagamento para qualquer 
integração comercial.

myPOS Mini Ice

Com um design aperfeiçoado e uma interface 
tátil, o myPOS Mini Ice é a escolha perfeita para 
salões de beleza, cabeleireiros e outros negócios 
onde os clientes apreciarão o seu aspeto 
elegante.

myPOS Go

Pequeno, leve, acessível e surpreendentemente 
funcional!

O myPOS Go é a solução perfeita para 
pagamentos com cartão, dirigida a pequenas 
empresas e a pessoas em constante 
movimento.

myPOS Combo

No balcão de atendimento, balcão da receção 
ou nas mãos do empregado de mesa, o myPOS 
Combo destina-se a trabalho intenso.

Não é de admirar que seja a escolha mais comum 
entre os comerciantes. 



CARTÃO DE DADOS

• Conectividade móvel ilimitada a custo zero

• O cartão de dados myPOS é previamente instalado em cada dispositivo

• Nunca vai perder um pagamento com o nosso cartão de dados

MANTENHA O SEU DISPOSITIVO LIGADO SEM CUSTOS 
ADICIONAIS DE CONECTIVIDADE
O cartão de dados da myPOS garante que está pronto para aceitar pagamentos em toda a Europa.



• Sem taxas de manutenção ou taxas men-
sais

• Sem custos adicionais nas despesas inter-
nacionais

• Levantamentos com tarifas competitivas

• Utilize para pagar a agentes, vendedores e fornecedores

• Controle as despesas através da conta ou aplicação 
móvel myPOS

• Alto nível de proteção em cada transação

CARTÃO COMERCIAL

CARTÃO EMPRESARIAL VISA GRATUITO PARA 
SATISFAZER TODAS AS SUAS DESPESAS COMERCIAIS
Aceda a todos os fundos processados a qualquer momento, em qualquer lugar.



• Faça a gestão de fundos em mais de 10 moedas principais com IBAN individuais:

• EUR, USD, GBP, CHF, BGN, RON, HRK, CZK, PLN, etc.

• Efetue transferências de dinheiro com tarifas excelentes

• Transferências internas gratuitas entre clientes myPOS

• Tenha acesso gratuito a outras soluções myPOS como integrações online, Terminal virtual MO/TO, carre-
gamentos, GiftCards e pedidos de pagamento.  

• Fature seus clientes diretamente da sua conta myPOS. Deixe-os pagar instantaneamente on-line por 
cartão ou por transferência bancária

CONTA

CONTA EMPRESARIAL ONLINE GRATUITA COM LIQUIDEZ 
IMEDIATA
Receba todos os pagamentos de dinheiro eletrónico na sua conta em segundos.



   PayButton

Tão fácil como contar até três! Basta configurar o 
seu botão, copiar o código e colocá-lo no seu site! E 
está pronto para aceitar pagamentos!

Plug-ins para carrinho de compras

A myPOS oferece plug-ins para os carrinhos de 
compras mais populares do mundo e ajuda a 
oferecer uma experiência rápida, segura e fiável na 
finalização das compras, sem custos adicionais.

 
 PayLink

Adicione PayLinks às suas publicações do Face-
book, integre-os no conteúdo da sua página Web ou 
envie-os aos clientes por SMS ou e-mail.

   
API gateway de pagamentos

Está a trabalhar num site Web ou aplicação móvel que 
precisa de um fluxo de pagamento personalizado? 
Com a nossa API, documentação detalhada e apoio 
profissional, pode criar o processo de pagamento que 
pretender.

ONLINE

COMECE A RECEBER PAGAMENTOS ONLINE
Aceite pagamentos online, por telefone, e-mail ou SMS — basta ter uma conta myPOS! Sem software 
adicional. Sem taxas mensais ou de configuração.



Passo 4
Os fundos são imediata-

mente disponibilizados na 
sua conta myPOS

PEDIDO DE PAGAMENTO 

Passo 1
Crie um link de pagamento 
a partir do seu dispositivo, 
conta ou aplicação móvel

Passo 2
Envie o link aos seus clien-
tes por e-mail, mensagem 

ou aplicação de chat

Passo 3
O cliente clica no link e 

efetua o pagamento numa 
página de checkout segura

COMO FUNCIONA?

ENVIE PEDIDOS DE PAGAMENTO PARA QUALQUER PARTE 
DO MUNDO
Rápido e fácil — a partir do seu dispositivo POS ou aplicação móvel.



ACEITE PAGAMENTOS POR MO/TO COM O TERMINAL 
VIRTUAL MO/TO
Processe transações sem cartão a partir da sua conta myPOS — basta introduzir os dados do cartão do 
cliente no Terminal virtual MO/TO.

TERMINAL VIRTUAL MO/TO 

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

• Acessível a partir de qualquer browser ou dispositivo

• Não é necessário software adicional

• Acesso disponível para vários utilizadores



SELL YOUR OWN GIFTCARDS AND BOOST SALES BY 10%

PRIVATE LABEL GIFTCARDS

TRANSFORME OS SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS EM 
PRESENTES
Venda os seus próprios cartões-presente e aumente as suas vendas.

• Carregue e ative rapidamente a partir do seu dispositivo myPOS

• Aumente as transações e receitas a longo prazo

• Controle os relatórios sobre os cartões presente vendidos, resgatados e saldos disponíveis 



TOP-UP

• Disponível em mais de 140 países

• Suportado por mais de 770 operadoras

• Atraia mais clientes e aumente os seus 
rendimentos

DÊ MAIS MOTIVOS AOS SEUS CLIENTES PARA VOLTAREM
Carregamento móvel instantâneo a partir do seu dispositivo POS, aplicação móvel ou computador.



• Consulte saldos e transações

• Acompanhe o desempenho dos seus terminais POS

• Efetue transferências bancárias

• Envie pedidos de pagamento

• Aceite pagamentos MO/TO com o Terminal virtual MO/TO

• Bloqueie/desbloqueie cartões VISA da myPOS

• Disponível para Android/iOS

MOBILE

ACOMPANHE O SEU NEGÓCIO COM A APLICAÇÃO 
MÓVEL MYPOS
Receba pagamentos, transfira fundos e gira cartões com apenas alguns toques.



“Na myPOS ouvimos os nossos clientes e compreendemos as suas necessidades. 
Tentando compreender ativamente o seu ponto de vista, estamos constantemente a 
expandir as nossas ofertas de produtos com uma gama de serviços de valor acrescentado 
que lhes permite cumprir os seus objetivos.»“

A equipa myPOS 
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