GP ANALYTICS

Analyzujte data jako nikdy předtím

GP analytics - exkluzivní statistika o vašem podnikání
Chcete vědět, jak si váš obchod vede ve srovnání s konkurencí? Jakou část tržeb přinášejí vaši věrní
zákazníci? V jakou denní dobu je váš personál nejvytíženější a kdy naopak můžete nabídnout vašim
zákazníkům rychlejší obsluhu? Vyzkoušejte novou službu, kterou nabízíme našim zákazníkům.

Jděte na podnikání chytře
S naším novým produktem GP analytics můžete sledovat výkonnost vašeho podnikání prostřednictvím
jednoduché webové aplikace Marketplace. Můžete zde vidět všechny provozovny, ve kterých máte
platební terminál od Global Payments a taky e-shopy, ve kterých používáte platební bránu GP webpay.
Můžete si zobrazit detail pro každou provozovnu, nebo porovnávat jejich parametry mezi sebou. A co
víc, své provozovny lze přímo porovnat s vaší konkurencí.

Výhody produktu GP analytics
Z vašich dat můžete vyčíst například:


P
 očet transakcí kartou a objem v jednotlivých dnech



P
 růměrnou výši transakce (celkově, vracejícího se a nového zákazníka)



P
 očty a objemy transakcí po dnech a dle denní doby



P
 orovnání všech vašich provozoven mezi sebou

Statistiky naleznete připravené k použití ve webové aplikaci.
Reporty si tak nemusíte nijak složitě sami tvořit.


D
 ata jsou aktualizována denně

A

ZDARM

VYZKOUŠEJTE GP ANALYTICS
Připravili jsme pro vás speciální nabídku, v rámci které si můžete vyzkoušet GP analytics ZDARMA.
Kontaktujte vašeho obchodního zástupce a dozvíte se více.

Analyzujte své podnikání a opřete svá rozhodnutí o čísla
Údaje o všech transakcích, které uskutečnili vaši zákazníci přes platební terminál, se vám zobrazují
v aplikaci Marketplace. I díky těmto novým datům můžete snadněji dělat podnikatelské rozhodnutí
a rychleji rozhodovat třeba o investicích do reklamy, nebo o expanzi vašich obchodů.

Co si můžete prohlížet?
Podíl nových a vracejících
se zákazníků

Porovnání plateb kartou
v určitou denní dobu

Průměrný počet transakcí
a velikost útraty zákaznických
skupin

Porovnání s konkurencí s podobnými provozovnami
ve vašem okolí

Kdo, kdy a za kolik u mě nakupuje?
1

2
3

4

1. Přehled, kolik u vás utratí noví
a vracející se zákazníci
2. Průměrná výše útraty.
3. Vývoj ukazatelů v čase
(měsíčně nebo ročně).
4. Přehled, kdy u vás zákazníci
nakupují nejčastěji a kdy realizujete
nevyšší tržby. Můžete tak zvážit
posílení personálu ve vytížených
hodinách nebo naopak akce na
podporu prodeje ve slabších.

Jak se vede vašemu podnikání v porovnání s konkurencí?
PENĚŽENKA ZÁKAZNÍKŮ
554,29 Kč

1

3

Celková měsíční peněženka.
Váš průměrný zákazník utratí
více než 554 Kč měsíčně
ve vašem odvětví.

2
1. Kolik v průměru utratí zákazníci za produkty a služby podobné těm, které prodávám já?
2. Kolik z částky, kterou zákazníci utratí ve vašem odvětví a lokalitě utržíte vy, a kolik vaše konkurence.
3. Máte více nebo méně věrných zákazníků než vaše konkurence v oboru.

GP analytics naleznete v aplikaci Marketplace na mygp.cz
S novou aplikací Marketplace budete mít
všechny statistické údaje o vašich transakcích
i platebních terminálech na jednom místě.
Přihlašovací údaje o aplikaci získáte po uzavření
smlouvy o akceptaci karet. Marketplace máte
vždy při sobě, funguje skvěle na počítači i na
mobilním telefonu. Vždy se tak můžete podívat
a změnit vaše nastavení nebo zkontrolovat
poslední transakce. Zjednodušte si správu
vašeho účtu u Global Payments.

Do aplikace Marketplace se přihlásíte
z internetového prohlížeče. Na stránce mygp.cz
zadáte přihlašovací jméno a heslo.
Pokud jste již našim klientem, přihlašovací
údaje jste od nás obdrželi v minulosti e-mailem,
pokud je ale nedohledáte, ozvěte se nám
a my vám je zašleme znovu. Noví klienti obdrží
přihlašovací údaje po úspěšné aktivaci služeb.

10 výhod aplikace Marketplace - umožní vám snadno:


S
 pravovat nastavení platebních terminálů nebo platební brány



S
 ledovat statistiky vašich transakcí



A
 nalyzovat vaše výsledky ve srovnání s konkurencí



P
 řidávat nebo upravovat obchodní místa



P
 sát požadavky na zákaznickou podporu a sledovat jejich stav



V
 ybírat si z katalogu platebních terminálů a dodatečných služeb



Z
 ažádat o flexibilní financování a sledovat splácení



Z
 obrazovat historii transakcí za posledních 7 dnů



S
 ledovat aktuální stav reklamací nebo podezření na podvody



P
 řidávat další uživatele např. účetní

OZVĚTE SE NÁM, VŠE OSTATNÍ JIŽ ZAŘÍDÍME MY
INFO@GLOBALPAYMENTS.CZ

+420 267 197 777
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