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myPOS βασικές πληροφορίες
• 30+ χώρες
• 80 000+ επιχειρήσεις
• 1.2+ δις Ευρώ επεξεργασμένα ανά έτος
• 7 κέντρα εμπειρίας σε ολόκληρη την Ευρώπη

Amsterdam

London

Antwerp
Paris
Milan
Sofia
Barcelona

myPOS Store London

myPOS Store Amsterdam

myPOS Store Sofia

myPOS Store Milan

United Kingdom

Netherlands

Bulgaria

Italy

+44 (0) 20 3129 2341

+31 (0) 20225 2912

+359 (0) 2 806 59 02

+39 (0) 2 87368 313

myPOS Store Barcelona

myPOS Store Antwerp

myPOS Store Paris

Spain

Belgium

France

+34 (0) 937 370 130

+32 (0) 3 361 1708

+33 (0) 1 78 90 03 93

ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ

ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Περισσότερες από 80.000 επιχειρήσεις ανακάλυψαν έναν καλύτερο τρόπο για να δέχονται
πληρωμές με κάρτες στο φυσικό και ηλεκτρονικό τους κατάστημα.
Το myPOS είναι μια “όλα σε ένα” λύση πληρωμών η
οποία συνδυάζει:
•

Τερματικά POS

•

Online λύσεις πληρωμών

•

Online επαγγελματικό λογαριασμό

•

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

•

Επαγγελματική χρεωστική κάρτα VISA

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ POS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
Αυξήστε τις πωλήσεις και εντυπωσιάστε τους πελάτες σας.

myPOS Hub and Hub+
Tα myPOS Hub και Hub Plus είναι ισχυρά
τερματικά POS τα οποία συνδυάζουν ταμειακή
μηχανή, τερματικό αποδοχής καρτών και
εκτυπωτή ενώ υποστηρίζουν όλες τις γνωστές
πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες καθώς και
ανέπαφες πληρωμές.
Βασισμένα στο Android, τα myPOS Hub και Hub
Plus είναι ικανά να τρέξουν μια ευρεία γκάμα
εφαρμογών.

Στις τρεις οθόνες, το myPOS Hub Plus
προσφέρει επίσης στους επιχειρηματίες τη
δυνατότητα να προβάλλουν διαφημίσεις και
να προσελκύουν περισσότερους πελάτες για
περισσότερες πωλήσεις.
Τα myPOS Hub και Hub Plus είναι ιδανικά για
ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα λιανικής,
γυμναστήρια και ινστιτούτα περιποίησης μαλλιών
και ομορφιάς προσφέροντας στον πελάτη μια
θετική και αξέχαστη εμπειρία πληρωμής.

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ POS ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
Αποδεχτείτε πληρωμές με swipe, chip ‘n’ pin, ανέπαφα αλλά και από κινητά τηλέφωνα στα Android
τερματικά μας.
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myPOS Smart N5

myPOS Smart

Κομψό, στιβαρό και γρήγορο, το Smart
N5 συνδυάζει ταμειακή μηχανή μαζί με
προσαρμοσμένες επιχειρηματικές εφαρμογές
και εξαιρετική φορητότητα.

Εξυπηρετήστε καλύτερα τους πελάτες σας
και προωθήστε την επιχείρηση σας με έναν
εντελώς νέο τρόπο. Με το κομψό myPOS Smart,
βρείτε την καλύτερη εφαρμογή για τις ανάγκες
της επιχείρησης σας στο AppMarket και μην
χάσετε καμία συναλλαγή.

myPOS Go
ρίς
Χω ση
χρή ιού
ρτ
χα

Μικρό, ελαφρύ, προσιτό και εκπληκτικά
λειτουργικό!
Το myPOS Go είναι η τέλεια λύση
για τις μικρές επιχειρήσεις ή για τους
ελεύθερους επαγγελματίες που είναι
συνεχώς εν κινήσει.

myPOS Mini
ρίς
Χω ση
χρή ιού
ρτ
χα

Ελαφρύ και μικρό, το myPOS Mini μπορεί
να λειτουργήσει είτε ως αυτόνομη
λύση πληρωμών είτε ως μέρος ενός
ολοκληρωμένου συστήματος πολλαπλών
τερματικών για κάθε επιχείρηση.

myPOS Mini Ice
ρίς
Χω ση
χρή ιού
ρτ
χα

Με εκλεπτυσμένη σχεδίαση και οθόνη
αφής, το myPOS Mini Ice είναι η ιδανική
επιλογή για ινστιτούτα αισθητικής,
κομμωτήρια και άλλες επιχειρήσεις των
οποίων οι πελάτες θα εκτιμήσουν την
κομψή του εμφάνιση.

myPOS Combo
ς
ένο
ωμ
ατ
ής
ωμ
ωτ
Ενσ
π
τυ
εκ

Με εκλεπτυσμένη σχεδίαση και οθόνη
αφής, το myPOS Mini Ice είναι η ιδανική
επιλογή για ινστιτούτα αισθητικής,
κομμωτήρια και άλλες επιχειρήσεις των
οποίων οι πελάτες θα εκτιμήσουν την
κομψή του εμφάνιση.

SIM ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

KΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΔΩΡΕΑΝ
Η myPOS SIM κάρτα δεδομένων εξασφαλίζει ότι είσαστε πάντα έτοιμοι για πληρωμές οπουδήποτε
στην Ευρώπη.
•

Απεριόριστη σύνδεση μέσω κινητής τηλεφωνίας με μηδέν κόστος

•

Η κάρτα δεδομένων myPOS είναι προ-εγκατεστημένη σε κάθε τερματικό

•

Δεν θα χάσετε ποτέ καμία συναλλαγή με την κάρτα δεδομένων myPOS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑΣ ΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Πρόσβαση στα χρήματα σας οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε.

•

Χωρίς μηνιαίες χρεώσεις ή έξοδα
συντήρησης

•

Χρήση για πληρωμές πρακτόρων, πωλητών,
προμηθευτών

•

Χωρίς επιπλέον χρεώσεις σε διεθνείς
δαπάνες

•

Έλεγχος εξόδων μέσω του λογαριασμού myPOS ή της
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα

•

Αναλήψεις μετρητών από ATM σε
ανταγωνιστικές χρεώσεις

•

Υψηλού επιπέδου ασφάλεια σε κάθε συναλλαγή

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ
ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Λάβετε κάθε πληρωμή στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας myPOS σε δευτερόλεπτα.

•

Διαχειριστείτε χρήματα σε 10+ διαφορετικά νομίσματα με μοναδικά IBAN σε
EUR, USD, GBP, CHF, BGN, RON, HRK, CZK, PLN κλπ

•

Μεταφέρετε χρήματα σε απίστευτα χαμηλές τιμές

•

ΔΩΡΕΑΝ εσωτερικές μεταφορές μεταξύ των πελατών της myPOS

•

Δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες myPOS Extras όπως online integrations, εικονικό τερματικό
(MO/TO), top-up, δωροκάρτες και αιτήματα πληρωμών

ONLINE

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΝΑ ΔΕΧΕΣΤΕ ONLINE ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Take payments online, by phone, email or SMS – just by having a myPOS account! No additional
software. No monthly or setup fees.

PayButton / Κουμπί Πληρωμής
Είναι τόσο εύκολο! Απλά ρυθμίζετε το κουμπί,
αντιγράφετε τον κώδικα και τον τοποθετείτε
στην ιστοσελίδα σας. Είσαστε έτοιμοι να δεχθείτε
πληρωμές.

PayLink / Σύνδεσμος πληρωμή
Προσθέστε PayLinks στις αναρτήσεις σας στο
Facebook, ενσωματώστε τα στο δικτυακό σας
περιεχόμενο ή στείλτε τα σε πελάτες με μήνυμα ή
μέσω email.

Shopping Cart Plugins / Σύνδεσμοι γιακαλάθια
αγορών
Η myPOS διαθέτει συνδέσμους για όλα τα δημοφιλή
καλάθια αγορών και σας βοηθά να παρέχετε ασφαλή και
αξιόπιστή εμπειρία ολοκλήρωσης αγορών άμεσα και χωρίς
επιπλέον κόστος.
Payment Gateway API / Ολοκλήρωση Αγορών με API
Έχετε ιστοσελίδα ή εφαρμογή για κινητά και θέλετε να
προσαρμόσετε την αποδοχή πληρωμών; Με το API σας
παρέχουμε την επαγγελματική υποστήριξη που χρειάζεστε
προκειμένου να σχεδιάσετε την διαδικασία πληρωμής όπως
εσείς τη θέλετε.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Γρήγορα και εύκολα από το myPOS τερματικό σας ή από την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4

Ενεργοποιήστε ένα link

Στείλτε το link στον

Ο πελάτης πατάει το link

Τα χρήματα είναι άμεσα

πληρωμής από τo τερματικό

πελάτη μέσω e-mail, SMS

και ολοκληρώνει την

διαθέσιμα στον myPOS

POS, το λογαριασμό ή την

ή εφαρμογής άμεσων

πληρωμή του σε ασφαλή

λογαριασμό σας

εφαρμογή κινητού

μηνυμάτων (chat)

σελίδα πληρωμών

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

ΔΕΧΘΕΙΤΕ MO/TO ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
Επεξεργαστείτε απομακρυσμένες πληρωμές από τον myPOS λογαριασμό σας απλά εισάγοντας τις
πληροφορίες της κάρτας του πελάτη σας στο εικονικό τερματικό.

•

Πρόσβαση από οποιονδήποτε browser ή συσκευή

•

Δεν χρειάζεται επιπλέον λογισμικό

•

Πρόσβαση πολλαπλών χρηστών

ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ ΣΕ
ΔΩΡΑ
Πουλήστε τις δικές σας δωροκάρτες και αυξήστε τα έσοδα σας

•

Φορτίστε και ενεργοποιήστε τις δωροκάρτες γρήγορα από το myPOS τερματικό σας

•

Αυξήστε τις συναλλαγές και τα έσοδα σας μακροπρόθεσμα

•

Ενημερώνεστε για τις δωροκάρτες που έχετε πουλήσει, εξαργυρώσει καθώς και τα διαθέσιμα υπόλοιπα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ
Άμεση ανανέωση χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας από το myPOS τερματικό σας, την εφαρμογή
για κινητά τηλέφωνα ή τον υπολογιστή σας.

•

140+ χώρες

•

770+ πάροχοι

•

Προσελκύστε περισσότερους
πελάτες και αυξήστε τα κέρδη σας

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MYPOS ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ
Λάβετε πληρωμές, μεταφέρετε χρήματα και διαχειριστείτε τις κάρτες μόνο με λίγες κινήσεις στην
οθόνη του κινητού σας.
•

Δείτε τα διαθέσιμα υπόλοιπα και τις συναλλαγές σας

•

Παρακολουθείστε την λειτουργία των myPOS τερματικών σας

•

Κάντε τραπεζικές συναλλαγές

•

Στείλτε αιτήματα πληρωμών

•

Δεχθείτε MO/TO πληρωμές μέσω του εικονικού τερματικού

•

Ενεργοποιείστε / Απενεργοποιήστε τις myPOS VISA κάρτες σας

•

Διαθέσιμο για Android και iOS
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“Στη myPOS ακούμε τους πελάτες και κατανοούμε τις ανάγκες τους. Ζητάμε την
άποψη τους, ενώ συνεχώς επεκτείνουμε τα προϊόντα μας με μια σειρά υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας που τους επιτρέπουν να πετύχουν τους στόχους τους.“
Ομάδα myPOS

