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ACCEPTĂ CARDURI DE DEBIT ȘI CREDIT PRIN TOATE 
CANALELE DE PLATĂ
Peste 100 000 de afaceri au găsit o metodă mai bună de a accepta plăți cu cardul în magazin și online

PREZENTARE GENERALA

myPOS este o soluție de plată integrata ce combină:

• Aparate POS

• Soluții de plată online

• Cont online de afaceri

• Aplicație mobilă

• Card de afaceri VISA



ECHIPAMENTE

myPOS Hub și Hub+

myPOS Hub și Hub Plus sunt sisteme POS 
puternice și versatile care combină casa de 
marcat, un terminal de plată și o imprimantă și 
suportă toate cardurile cele mai importante de 
credit, debit și contactless.

Pe bază de Android, myPOS Hub și Hub Plus 
rulează de asemenea o gamă largă de aplicații 
de afaceri brevetate și terțe. Cu ecranele sale cu 
3 senzori, myPOS Hub Plus oferă comercianților 

și oportunitatea de a afișa reclame și de a atrage 
mai mulți clienți pentru un venit global mai mare.

myPOS Hub și Hub Plus sunt perfecte pentru 
hoteluri, localuri de mâncare și băutură, magazine 
de desfacere, spa-uri, săli de sport  și saloane de 
coafură și înfrumusețare, și oferă tot ce ai nevoie 
pentru o experiență pozitivă și memorabilă a 
clienților la plecare.

SISTEME POS DE NOUĂ GENERAȚIE PENTRU AFACEREA TA
Crește vânzările. Impresionează-ți clienții.
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myPOS Smart N5

Elegant, robust și rapid, Smart N5 îmbină registrul 
de casă cu aplicații personalizate pentru afaceri și 
cu o portabilitate excepțională.

myPOS Smart 

Poți avea un raport mai bun cu clienții și îți poți 
promova afacerea într-un mod cu totul nou, cu 
elegantul nostru myPOS Smart. Găsește aplicația 
cea mai bună pentru nevoile tale comerciale în 
AppMarket și nu vei  mai pierde niciodată vreo 
plată. 

TERMINALE DE PLATĂ PENTRU MAGAZNUL TĂU ȘI 
AFACERI MOBILE
Acceptă plăți prin glisare, cu cip, contactless și prin aplicația mobilă, pe aparatele noastre POS bazate 
pe Android

ECHIPAMENTE
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myPOS Mini 

Ușor și cu dimensiuni de buzunar, myPOS 
Mini poate fi o soluție autonomă de plată și 
un modul de plată pentru orice integrare a 
afacerilor.

myPOS Mini Ice

Cu design-ul său rafinat și interfața tactilă, 
myPOS Mini Ice este alegerea perfectă 
pentru saloane de înfrumusețare, de coafură 
și alte afaceri ale căror clienți ar aprecia 
aspectul său elegant.

myPOS Go

Mic, ușor, accesibil și surprinzător de 
funcțional!

myPOS Go este soluția perfectă de plată 
cu cardul pentru afacerile mici și liber-
profesioniștii care sunt mereu în mișcare.

myPOS Combo

La biroul de recepție, tejghea sau în mâinile 
chelnerului, myPOS Combo este conceput 
pentru sarcini dificile.

Nu e de mirare că este cea mai populară 
alegere printre comercianți.  



CARTELĂ SIM DE DATE

• Conectivitate nelimitată pe telefonul mobil la costuri 0 

• Cartela de DATE myPOS vine preinstalată cu orice dispozitiv

• Nu vei rata niciodată vreo plată cu cartela noastră de date

PĂSTREAZĂ-ȚI DISPOZITIVUL CONECTAT ÎN MOD GRATUIT
Cartela SIM de date myPOS te asigură că ești gata pentru plăți oriunde în Europa 



• Fără taxe lunare sau de întreținere

• Fără costuri suplimentare pentru cheltuieli 
internaționale

• Retrageri de la bancomat la comisioane 
competitive

• Îl poți folosi pentru a plăti agenți, vânzători și furnizori

• Controlează-ți cheltuielile prin intermediul contului 
myPOS sau aplicației mobile

• Protecție de nivel înalt a fiecărei tranzacții 

CARD DE AFACERI

CARD DE AFACERI VISA GRATUIT PENTRU A VENI ÎN 
ÎNTÂMPINAREA ORICĂROR CHELTUIELI CORPORATIVE
Accesează toate fondurile procesate, oriunde, oricând



• Gestionează fonduri în peste 10 valute de top cu IBAN-uri individuale:

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

• Efectuează transferuri de bani la rate excepționale de schimb

• Transferuri interne GRATUITE între clienții myPOS

• Ai acces gratuit la Servicii Adiționale myPOS precum Integrări Online, MO/TO Terminal Virtual, Încăr-
care, Vouchere și Solicitare de plată.

• Facturați-le clienților direct din contul dvs. myPOS. Permiteți-le să plătească instant online, cu cardul 
sau prin transfer bancar.

CONT

CONT ONLINE DE AFACERI GRATUIT CU DECONTARE 
IMEDIATĂ
Primește fiecare plată în contul de monedă electronică myPOS în câteva secunde



   PayButton

Este simplu ca bună  ziua! Configurează-ți pur și 
simplu butonul, copiază codul și pune-l pe pagina ta 
web! Ești gata de a accepta plăți!

Plugin-uri pentru Căruciorul de Cumpărături

myPOS are plugin-uri pentru cele mai cunoscute 
coșuri de cumpărături din lume și te ajută să asiguri 
o experiență de plată sigură și fiabilă în cel mai 
scurt timp și fără costuri adiționale.

 
 PayLink

Adaugă PayLinks la postările tale de pe Facebook, 
integrează-le în conținutul tău web sau trimite-le 
clienților prin SMS sau e-mail.

   
API pentru Portal de Plată

Lucrezi la o pagină web sau la o aplicație mobilă care 
necesită un flux de plăți personalizat? Cu ajutorul API, 
a documentației detaliate și a suportului specializat, 
poți concepe un proces de plată așa cum îți dorești.

ONLINE

ÎNCEPE SĂ PRIMEȘTI PLĂȚI ONLINE
Primește plăți online, prin telefon, e-mail sau SMS – având doar un cont myPOS! Fără software 
adițional. Fără taxe lunare sau de configurare.



Pasul 4
Fondurile sunt decon-

tate instant în contul tău 
myPOS 

SOLICITARE DE PLATĂ

Pasul 1
Generează un link de plată 
de pe dispozitivul tău POS, 
din cont sau din aplicația 

mobilă

Pasul 2
Trimite link-ul către client 
prin e-mail, SMS sau apli-

cație de chat

Pasul 3
Clientul dă click pe link și 

finalizează plata pe o pagină 
securizată de checkout

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

TRIMITE SOLICITĂRI DE PLATĂ ORIUNDE PE GLOB
 Rapid și ușor - de la dispozitivul tău POS sau din aplicația de pe telefonul mobil



ACCEPTĂ PLĂȚI MO/TO CU MO/TO TERMINALUL VIRTUAL
Procesează tranzacții fără card din contul tău myPOS prin simpla introducere a datelor de pe cardul 
clientului în MO/TO Terminalul Virtual

MO/TO TERMINAL VIRTUAL

• Accesibil din orice browser sau dispozitiv

• Nu este nevoie de software suplimentar

• Acces pentru mai mulți utilizatori



VOUCHERE CU ETICHETĂ PRIVATĂ

TRANSFORMĂ PRODUSELE ȘI SERVICIILE TALE ÎN CADOURI
Vinde propriile vouchere și crește vânzările

• Încarcă și activează rapid de pe dispozitivul tău myPOS

• Crește tranzacțiile și veniturile pe termen lung

• Urmărește rapoartele despre Voucherele vândute, valorificate și soldurile disponibile



ÎNCĂRCARE

• Disponibilă în peste 140 țări

• Susținută de peste 770 de operatori de 
rețele

• Atrage mai mulți clienți și crește profitul

OFERĂ CLIENȚILOR MOTIVE ÎN PLUS SĂ SE ÎNTOARCĂ 
MEREU
Încărcare mobilă instantanee de pe dispozitivul tău POS, aplicația mobilă sau computer



• Consulta solduri și tranzacții

• Urmărește performanța dispozitivelor POS

• Efectuează transferuri bancare

• Trimite solicitări de plată

• Acceptă plăți MO/TO prin intermediul MO/TO Terminalului Virtual

• Blochează/deblochează cardurile VISA myPOS

• Disponibil pentru Android/iOS

MOBIL

ȚINE EVIDENȚA AFACERII TALE CU APLICAȚIA MOBILĂ 
myPOS
Accepta plăți, transferă fonduri și gestionează carduri cu numai câteva atingeri



“ La myPOS ascultăm clienții și le înțelegem nevoile. Căutând în mod activ punctul de 
vedere al acestora, ne extindem în mod constant ofertele de produse printr-o gamă de 
servicii cu valoare adăugată care le permit să își îndeplinească obiectivele.“

Echipa myPOS
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