
Vyriešené

GP analytics
Analyzujte dáta ako 
nikdy predtým



GP analytics – exkluzívna štatistika a predikcia vášho podnikania

Pristupujte k podnikaniu rozumne

Výhody produktu GP analytics
Z vašich dát môžete vyčítať napríklad:

Chcete vedieť, ako sa vášmu obchodu darí v porovnaní s konkurenciou? Akú časť tržieb prinášajú 
vaši verní zákazníci? V akom dennom čase je váš personál najvyťaženejší a kedy, naopak, môžete 
ponúknuť vašim zákazníkom rýchlejšiu obsluhu? Alebo vás zaujíma, ako by sa mohli predaje vyvíjať  
v ďalších dňoch? Vyskúšajte novú službu, ktorú ponúkame exkluzívne našim zákazníkom. 

S naším novým produktom GP analytics môžete sledovať výkonnosť svojho podnikania 
prostredníctvom jednoduchej webovej aplikácie Marketplace. Môžete tu vidieť všetky prevádzky, 
v ktorých máte platobný terminál od Global Payments, a tiež e-shopy, v ktorých používate 
platobnú bránu GP webpay. Môžete si zobraziť detail pre každú prevádzku alebo porovnávať ich 
parametre medzi sebou. A navyše, svoje prevádzky môžete rovno porovnať s vašou konkurenciou. 
Vďaka historickým dátam dokážeme tiež predpovedať scenár toho, ako by sa mohli predaje vyvíjať  
v nasledujúcich dňoch.

Vyzkúšajte GP analytics 

Pripravili sme pre vás špeciálnu ponuku, 
v rámci ktorej si môžete vyskúšať  
GP analytics ZADARMO. Kontaktujte 
svojho obchodného zástupcu a dozviete 
sa viac. Alebo si službu aktivujte sami 
priamo v Marketplace.

      Počet transakcií kartou a objem  
v jednotlivých dňoch 

      Priemernú výšku transakcie (celkovo, 
vracajúceho sa a nového zákazníka) 

      Počty a objemy transakcií po dňoch  
a podľa denného času

      Porovnanie všetkých vašich prevádzok 
medzi sebou

      Trendy vývoja v čase. Uvidíte prehľadne 
medzimesačný a medziročný vývoj.

      Simulácia toho, ako by sa mohli predaje 
vyvíjať v ďalších dňoch

Dáta o vašich prevádzkach aktualizujeme denne, dáta o konkurencii mesačne.

Štatistiky nájdete pripravené na použitie vo webovej aplikácii. 
Reporty si tak nemusíte nijako zložito sami tvoriť.

ZADARMO



Analyzujte svoje podnikanie a oprite svoje rozhodnutia o čísla
Údaje o všetkých transakciách, ktoré uskutočnili vaši zákazníci cez platobný terminál, sa vám zobrazujú 
v aplikácii Marketplace. Aj vďaka týmto novým dátam môžete ľahšie robiť podnikateľské rozhodnutia 
a rýchlejšie rozhodovať napríklad o investíciách do reklamy alebo o expanzii vašich obchodov.

1.  Koľko v priemere utratia zákazníci za produkty a služby ako predávam ja?

2.  Koľko z toho, čo zákazníci utratia vo vašom odvetví a lokalite utŕžite vy a koľko konkurencia?

3.  Máte viac alebo menej verných zákazníkov ako konkurencia?

Ako sa darí vášmu podnikaniu v porovnaní s konkurenciou?

Kto, kedy a za koľko u mňa nakupuje?
1.  Prehľad, koľko u vás minú noví a vracajúci 

sa zákazníci

2.  Priemerná výška nákupu.

3.  Vývoj ukazovateľov v čase (mesačne alebo ročne).

4.  Prehľad, kedy u vás zákazníci nakupujú 
najčastejšie a kedy realizujete najvyššie tržby. 
Môžete tak zvážiť posilnenie personálu vo 
vyťažených hodinách, alebo naopak, akcie  
na podporu predaja v slabších.

5.  Hlavné zistenia a odporučenia na základe 
analýzy dát z konkrétnych prevádzok.
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Čo si môžete prezerať?

Porovnanie s konkurenciou – 
s podobnými prevádzkami  
vo vašom okolí

Podiel nových a vracajúcich 
sa zákazníkov

Priemerný počet transakcií  
a veľkosť útraty zákazníckych 
skupín

Trendy vývoja v čase. Prehľadne 
zobrazený medzimesačný  
a medziročný vývoj

Porovnanie platieb kartou  
v určitom dennom čase

Novinka! 
Predikcia toho, ako sa budú 
predaje u vás vyvíjať  
v nasledujúcich dňoch
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PEŇAŽENKA ZÁKAZNÍKOV
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info@globalpayments.sk+421 222 121 222

www.globalpayments.skpo–pia, 9–17 h

©2022 Global Payments s.r.o. Všetky práva vyhradené. Všetky ostatné ochranné známky, názvy výrobkov a logá identifikované 
alebo uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov.

GP analytics nájdete v aplikácii Marketplace na mygp.sk
S aplikáciou Marketplace budete mať všetky štatistické údaje o vašich transakciách aj platobných 
termináloch na jednom mieste. Prihlasovacie údaje o aplikácii získate po uzatvorení zmluvy 
o akceptácii kariet. Marketplace máte vždy pri sebe, funguje skvelo na počítači aj na mobilnom 
telefóne. 24 hodín 7 dní v týždni sa tak sa tak môžete pozrieť a zmeniť vaše nastavenia alebo 
skontrolovať posledné transakcie. Zjednodušte si správu svojho účtu v Global Payments.

Do aplikácie Marketplace sa prihlásite z internetového prehľadávača. 
Na stránke mygp.sk zadajte prihlasovacie meno a heslo. 

Pokiaľ ste už našim klientom, prihlasovacie údaje ste od nás dostali  
v minulosti e-mailom, pokiaľ ich však nenájdete, ozvite sa nám a my vám 

ich zašleme znovu. Noví klienti dostanú prihlasovacie údaje e-mailom  
po úspešnej aktivácii služieb. 

10 výhod aplikácie Marketplace – umožní vám pohodlne:
      Spravovať nastavenia platobných 

terminálov alebo platobnej brány 

      Sledovať štatistiky vašich transakcií 

      Analyzovať vaše výsledky v porovnaní  
s konkurenciou 

      Pridávať alebo upravovať obchodné 
miesta 

      Písať požiadavky na zákaznícku podporu 
a sledovať ich stav 

      Vyberať si z katalógu platobných 
terminálov a dodatočných služieb 

      Požiadať o flexibilné financovanie 
a sledovať splácanie

      Zobrazovať históriu transakcií za 
posledných 7 dní 

      Sledovať aktuálny stav reklamácií alebo 
podozrenie na podvody 

      Pridávať ďalších používateľov, napr. 
účtovníkov


