
Rezolvat

GP analytics
Monitorizează-ți afacerea 
mai bine ca niciodată



GP analytics – statistici exclusiviste și previziuni pentru afacerea ta 

Afaceri în mod inteligent

Avantajele serviciului GP analytics 
Datele tale îți pot oferi următoarele informații: 

Ți-ar plăcea să știi cum evoluează afacerea ta în raport cu concurența? Ce cotă din veniturile este 
adusă de către clienții fideli? Sau ți-ar plăcea să știi cum vor evolua vânzările în zilele următoare? În 
ce perioadă a zilei sunt angajații tăi cei mai aglomerați și când le poți oferi clienților cele mai rapide 
servicii? Încercă acum noul serviciu pe care îl oferim exclusiv comercianților noștri. 

Cu noul nostru produs- GP analytics, poți monitoriza performanțele afacerii tale prin Marketplace, 
o aplicație web ușor de folosit. Aplicația îți permite să analizezi toate locațiile în care ai instalat un 
terminal de plată de la Global Payments și e-shopurile în care folosești portalul de plată GP webpay. 
Poți vizualiza detaliile fiecărei locații și să le compari parametri. Mai mult de atât, poți compara 
imediat performanțele cu concurența. Mulțumită datelor istorice, putem anticipa un scenariu al 
modului în care vor evolua vânzările în perioada următoare.

Încearcă GP analytics 
Profită de șansa de a încerca complet 
GRATUIT serviciul GP analytics în prima 
lună. 

Pentru mai multe informații contactează 
reprezentantul Global Payments. 

Sau activează-l simplu și rapid, direct 
din Marketplace.

GRATUIT

      Numărul tranzacțiilor cu cardul și volumele 
din fiecare zi.

      Nivelul mediu al tranzacției (pentru toți 
clienții fideli sau noi).

      Numărul și volumele tranzacțiilor în funcție 
de ziua și ora selectate.

      Compararea performanțelor locațiilor tale.

Datele privind locațiile tale sunt actualizate zilnic, iar cele privind concurența – lunar. 

Statisticile sunt disponibile în aplicația web și sunt gata de utilizare.  
Acest lucru înseamnă că nu trebuie să parcurgi procesul  
complicat de compilare a rapoartelor.



Monitorizează-ți afacerea și bazează-ți deciziile pe date concrete 

Cine cumpără de la mine, când și cât de mult? 

Rapoartele cu toate tranzacțiile card pe terminalele de plată sunt disponibile în aplicația 
Marketplace. Aceste informații te pot ajuta să iei decizii ușor și rapid, de exemplu, cu privire la 
investiții în publicitate sau în extinderea magazinelor. 

1.  O imagine de ansamblu despre cât cheltuie 
clienții noi și clienții fideli.

2.  Valoarea medie a cheltuielilor.

3.  Evoluția indicatorilor de-a lungul timpului (lunar 
sau anual).

4.  Vei vedea perioadele în care clienții cumpără 
cel mai frecvent de la tine, în care realizezi cele 
mai mari vânzări. Astfel poți lua în considerare 
suplimentarea personalului din magazin, zilele 
în care va fi deschis, sau chiar campanii/ 
evenimente pentru a crește vânzările. 

5.  Rapoarte, constatări și recomandări bazate pe 
datele analizate din locația ta. 

1

3

4

5

2

Ce fel de informații puteți vedea?

Comparații cu competiția - 
companii similare domeniului tău. 
de activitate

Ponderea clienților noi și 
a clienților fideli

Numarul mediu de tranzacții și 
cât cheltuie diferite segmente 
de clienți

Tendințe pentru dezvoltarea 
afacerii. Actualizarea evoluției de 
la lună la luna și de la an la an

Compararea plaților cu cardul 
pentru anumite perioade ale zilei 

Nou! 
Predicție asupra modului în 
care se vor dezvolta vânzările 
în următoarea perioadă

Cum îți poți compara 
afacerea cu concurența? 

1.  În medie, cât de mult cheltuie clienții pe produsele 
și serviciile pe care le vinzi.

2.  Cât de mult din ce cheltuie clienții în industria și 
zona ta îți va reveni, dar concurenței? 

3.  Ai mai mulți sau mai puțini clienți fideli decât 
competitorii?

 2

 3

 1



info@globalpayments.ro+40 312 295 455*

www.globalpayments.ro*  Linia telefonică este disponibilă 
de luni până duminică între 
orele 8.00–20.00

©2022 Global Payments s.r.o. Toate drepturile rezervate. Toate celelalte marci, denumiri de produs si logo-uri 
identificate sau mentionate aici sunt detinute de proprietarii respectivi.

Găsești GP analitycs în aplicația Marketplace accesând mygp.ro 
Cu noua aplicație Marketplace, vei avea informații statistice complete despre tranzacțiile și 
terminalele tale de plată, totul într-un singur loc. Pentru a utiliza acest instrument de afaceri, este 
necesar să închei cu noi un contract de acceptare la plată a cardurilor și îți vom trimite detaliile 
de logare în aplicație. Marketplace este întotdeauna la îndemână 24 h/zi - 7 zile/săptămână, și 
funcționează excelent pe dispozitivele fixe și mobile. Acest lucru înseamnă că poți monitoriza în 
permanență evoluția afacerii, să schimbi setări sau să verifici cele mai noi tranzacții. Administrează-
ți cu ușurință contul Global Payments. 

Înregistrează-te în aplicația Marketplace de pe un browser de internet. 
Introdu numele de logare și parola pe site-ul mygp.ro. 

Dacă ești unul dintre clienții nostri, înseamnă că ai primit detaliile de logare 
prin email. Dacă nu le găsești, contactează-ne și ți le vom retrimite. Noii clienți 

vor primi credențialele prin email după activarea cu succes a serviciilor. 

Avantajele aplicației Marketplace
      Administrezi setările terminalelor POS sau 

ale portalului de plată.

      Monitorizezi statistici ale tranzacțiilor.

      Analizezi rezultatele tale și le compari  
cu concurența.

      Adaugi sau modifici locațiile tale.

      Trimiți cerințe/ întrebări departamentului 
de suport clienți și monitorizezi statusul 
acestora.

      Alegi din catalog terminale de plată și 
servicii adiționale.

      Istoricul tranzacțiilor din ultimele 7 zile.

      Urmărești starea curentă a creanțelor sau 
a cazurilor de suspiciune de fraudă.

      Adaugi utilizatori, de exemplu: responsabil 
financiar (contabil).


