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TA EMOT KORTBETALNINGAR FRÅN ALLA TYPER AV 
ENHETER
Fler än 100 000 företag har hittat ett bättre sätt att ta emot kortbetalningar både i butik och online

ÖVERSIKT

myPOS är en allt-i-ett-lösning som kombinerar följande:

• Betalterminaler

• Kortbetalningar online

• Företagskonto online

• App för mobilen

• VISA företagskort



TERMINALER

myPOS Hub och Hub+

myPOS Hub och Hub Plus är kraftfulla och 
mångsidiga kassasystem som kombinerar 
kassaregister, betalterminal och kvittoskrivare i en 
maskin, och stödjer alla stora kortmärken samt 
kontaktlösa kort (“blipp”).

myPOS Hub och Hub Plus är baserade på 
Android och kan även köra en lång rad proprietära 
appar och tredje parts-appar för 

företag. Med sina tre sensordisplayer erbjuder 
myPOS Hub Plus också möjligheten att visa 
reklam och attrahera fler kunder för ännu mer 
försäljning.

myPOS Hub och Hub Plus är perfekt för hotell, 
matservering, handel, spa, gym och salonger, 
och erbjuder allt som behövs för en positiv och 
minnesvärd kundupplevelse vid kassan.

NÄSTA GENERATIONS KASSASYSTEM FÖR DITT FÖRETAG
Öka din försäljning. Imponera på kunderna
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myPOS Smart N5

Elegant, robust och snabb. Smart N5 kombinerar 
kassaregister med skräddarsydda företagsappar, 
helt trådlöst.

myPOS Smart 

Interagera med kunderna och marknadsför ditt 
företag på ett helt nytt sätt med vår slanka myPOS 
Smart. Hitta de bästa apparna för ditt företag på 
vår AppMarket, och missa aldrig en betalning igen.

BETALTERMINALER FÖR KASSADISKEN OCH PÅ SPRÅNG
Välkomna remsa, chip, blipp och betalning i app på våra Android-baserade kortterminaler

TERMINALER
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myPOS Mini 

Lättviktig och ryms i fickan. myPOS Mini 
kan fungera både som en enkel lösning för 
kortbetalningar eller för att integreras i ett 
större system.

myPOS Mini Ice

Med sin slanka design och pekskärm är 
myPOS Mini Ice det perfekta valet för 
skönhetssalonger, frisörer och andra företag 
vars kunder uppskattar stil.

myPOS Go

Liten, enkel, billig och ovanligt funktionell!

myPOS Go är den perfekta lösningen för 
kortbetalningar för mindre företag och 
enskilda firmor som ofta är på språng.

myPOS Combo

Både vid kassadisken och i servitrisens 
händer är myPOS Combo byggd för högt 
tryck.

Det är nog därför den är vår populäraste 
terminal.



SIM-KORT

• Obegränsad trådlös uppkoppling helt gratis

• myPOS-SIM-kortet kommer förinstallerat på varje terminal

• Missa aldrig en betalning med vårt inbyggda SIM-kort

HÅLL TERMINALEN UPPKOPPLAD GRATIS
myPOS egna SIM-kort säkerställer att du alltid är redo för kortbetalningar, överallt i Europa



• Inga service- eller månadsavgifter

• Inga extra kostnader för internationella 
betalningar

• Kontantuttag till bra priser

• Använd för att betala samarbetspartners, leverantörer 
eller anställda

• Kontrollera utgifter via myPOS-konto eller appen

• Hög säkerhet vid varje transaktion

FÖRETAGSKORT

GRATIS VISA FÖRETAGSKORT FÖR ATT MÖTA ALLA 
UTGIFTER
Direkt tillgång till dina pengar närsomhelst, varsomhelst



• Hantera saldon i 10+ ledande valutor med IBAN-nummer:

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

• Gör överföringar till bra priser

• GRATIS interna överföringar mellan myPOS-kunder

• Få gratis tillgång till extra myPOS-funktioner såsom onlineintegration, MO/TO virtuell kortterminal, 
ladda kontantkort, GiftCards och betalningsförfrågningar

• Fakturera dina kunder direkt från myPOS-kontot. Låt dem betala direkt online med kortbetalning eller 
via banköverföring

KONTO

GRATIS FÖRETAGSKONTO ONLINE MED INBETALNINGAR 
DIREKT
Få varje kortbetalning direkt till ditt myPOS-konto på bara några sekunder



   Betalningsknapp

Lika enkelt som 1, 2, 3! Ställ bara in din knapp, kopiera 
koden och lägg in den på din hemsida! Nu är du redo 
att ta emot betalningar!

Plugins för kundvagnar

myPOS har plugins för de vanligaste kundvagnar-
na i världen, och hjälper dig leverera en säker och 
pålitlig checkout-upplevelse, snabbt och utan extra 
kostnad.

 
  Betalningslänk

Lägg in betalningslänkar i dina Facebook-inlägg, 
integrera dem i ditt innehåll på webben, eller mejla eller 
SMS dem till kunder.

   API för betalnings-gateway

Jobbar du med en hemsida eller app som behöver 
sitt egna betalningsflöde? Med vår API, detaljerade 
dokumentation och professionella support kan du 
designa din betalningsprocess hur du vill.

ONLINE

BÖRJA TA EMOT BETALNINGAR ONLINE
Ta emot betalningar online, via mobil, e-post eller SMS – med bara ett myPOS-konto! Ingen extra 
mjukvara behövs. Inga månadskostnader eller uppläggningsavgifter.



Steg 4
Pengarna sätts direkt in på 

ditt myPOS-konto

BETALNINGSFÖRFRÅGAN

Steg 1
Skapa en betalningslänk 

från din terminal, från kontot 
eller från appen

Steg 2
Skicka länken till kunden via 

mejl, SMS eller chatt

Steg 3
Kunden klickar på länken 

och slutför betalningen på 
en säker sajt

HUR FUNGERAR DET?

SKICKA BETALNINGSFÖRFRÅGNINGAR ÖVERALLT I VÄRLDEN
Snabbt och enkelt – från din terminal eller från appen



TA EMOT MO/TO-BETALNINGAR MED MO/TO VIRTUELL 
KORTTERMINAL
Ta emot kortbetalningar utan att kortet finns på plats, direkt från ditt myPOS-konto genom att slå in 
kortuppgifterna i den MO/TO virtuella kortterminalen

MO/TO VIRTUELL TERMINAL 

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

• Går att komma åt från alla webbläsare och enheter

• Ingen extra mjukvara behövs

• Kan användas av flera personer



SELL YOUR OWN GIFTCARDS AND BOOST SALES BY 10%

SKRÄDDARSYDDA PRESENTKORT  

GÖR DINA PRODUKTER OCH TJÄNSTER TILL GÅVOR
Sälj dina egna presentkort och öka försäljningen

• Ladda och aktivera korten snabbt och enkelt från din myPOS-terminal

• Öka antalet transaktioner och omsättningen i det långa loppet

• Ta ut rapporter över antalet sålda GiftCards, hur många som utnyttjats och kvarstående saldon



LADDA KONTANTKORT 

• Finns i 140+ länder

• Fungerar för 770+ operatörer

• Attrahera ännu fler kunder och öka 
dina intäkter

GE KUNDERNA FLER ANLEDNINGAR ATT KOMMA 
TILLBAKA
Ladda kontantkort från din kortterminal, från appen eller från datorn



• Se saldon och transaktioner

• Håll koll på försäljning för dina kortterminaler

• Gör banköverföringar

• Skicka betalningsförfrågningar

• Ta emot MO/TO-betalningar med en MO/TO virtuell kortterminal

• Lås/lås upp myPOS VISA-kort

• Finns för Android/iOS

MOBIL

HÅLL KOLL PÅ DIN VERKSAMHET MED MYPOS-APPEN
Ta emot betalningar, gör överföringar och hantera dina företagskort med bara några knapptryckningar



“Hos myPOS så lyssnar vi på våra kunder och förstår deras behov. Vi söker aktivt deras 
synpunkter och expanderar ständigt våra produkterbjudanden med nya vinstdrivande 
tjänster som gör det möjligt för dem att nå sina mål” 

myPOS-teamet
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