TERMINÁL V MOBILU
Revoluce v přijímání karet!

Přijímejte platby kdykoliv a kdekoliv
Představujeme vám novou revoluční aplikaci Terminál v mobilu, která plně doplní váš platební
terminál. Ať už jste živnostník nebo máte malou firmu, aplikaci si jednoduše stáhnete do
svého telefonu z Google Play Store. Budete ji mít tak instalovanou ve svém mobilním telefonu
a využijete ji jen, když budete potřebovat. Nemusíte si už platební terminál kupovat nebo
pronajímat. Vše je plně k dispozici v jednom zařízení.

Bezkontaktní platby
v lokální měně
Žádné měsíční
poplatky

Přijímá platební karty
Visa a Mastecard

Transakce k dispozici
přímo v aplikaci

Funkce Prodej, Spropitné,
Uzávěrka, Storno

Funguje na telefonech Android
s NFC čipem verze 8.x a vyšší

Co aplikace nabízí?
Aplikaci GP tom otestovali naši spokojení
zákazníci v každodenním provozu. 98 % z nich
bylo nadšených z designu, uživatelské přívětivosti
a intuitivního ovládání. A zbylá 2 %? Jejich
připomínky jsme pečlivě zvážili a zapracovali.
Aplikace je tak navržena samotnými obchodníky.

98 %

našich zákazníků bylo
spokojených s uživatelskou
zkušeností
Záložka uzávěrky
Záložka platby
Typ platební metody
Referenční číslo
Ikona se stavem transakce
Seskupení podle dnů
Datum, částka, měna

Možnost storna atd.
Možnost znovu poslat účtenku

Jak zprovoznit terminál ve vašem mobilu?
Naše revoluční řešení promění telefon nebo tablet v jednoduché zařízení na přijímání
platebních karet, které použijete kdykoliv a kdekoliv budete potřebovat. Nevěříte?

1
Podepište žádost o Akceptaci karet s Global
Payments. Bez ní není možné platby přijímat.

3
Stáhněte si druhou aplikaci GP tom PIN app.
Tato aplikace běží na pozadí a používá se jen
v případě, že terminál vyzve držitele karty
k zadání PIN.

2
Stáhněte si do telefonu aplikaci GP tom
neboli Terminál v mobilu. Přes tuto aplikaci
budete akceptovat karty.

4
Vložte inicializační údaje, které jste od nás
dostali (jméno a heslo). Vyberte číslo terminálu.
Po úspěšném přihlášení uvidíte úvodní obrazovku, na které se vám budou zobrazovat platby.

Jak probíhá placení?

1
Zákazník chce zaplatit
za zboží a služby.

7
Potvrzení přijde na e-mail,
přes SMS nebo jako
QR kód.

2
Obchodník spustí
aplikaci a kliknutím na
tlačítko + začne platbu.

6

3
Obchodník napíše částku
a vloží výši případného
spropitného.

Zvuk oznámí
proběhlou platbu.

5
Pokud je vyžadován
PIN, zákazník ho napíše
na displej telefonu.
Klávesnice je proměnlivá
a zobrazuje čísla na
různých pozících.

4
Zákazník přiloží platební
kartu, svůj mobil
s nahranou kartou nebo
hodinky.

Ideální platební řešení
pro malé podnikatele
Naše revoluční řešení promění telefon nebo tablet
v jednoduché zařízení na přijímání platebních karet,
které použijete kdykoliv a kdekoliv budete potřebovat.
Aplikaci ocení zejména živnostníci nebo malí podnikatelé
s menším objemem transakcí, kteří potřebují občas
přijímat platební karty nebo jsou často na cestách (např.
na festivalech nebo trzích).

30 %

řemeslné
výrobky
maloobchod
farmářské
trhy

pod
doručovací
služby

festivaly

práv
příležitostný
prodej

služby

až o tolik se mohou zvýšit vaše
tržby, pokud umožníte zákazníkům
zaplatit u vás kartou

Aplikace, která změní trh
platebních terminálů jednou
provždy
P
 řijímejte karty kdykoliv a kdekoliv.
N
 emusíte mít další zařízení, vše dokážete obsluhovat
přes váš mobilní telefon.
U
 šetřete náklady za provoz platebního terminálu.
V
 šechny transakce uvidíte přehledně v jednom portálu.
Výhodné cenové podmínky bez měsíčního paušálu.

Bezpečnost je pro nás na prvním místě
Při vývoji aplikace jsme kladli důraz především na bezpečnost. Najdete v ní unikátní
proměnlivou klávesnici, která mění pozici čísel na klávesnici před každým zadáním PIN při
transakcích nad schválený limit karty. Přijatá platba je pro nakupujícího, který zadává číslo
svého PIN, naprosto bezpečná.

Identifikace zařízení
a geolokace

Ochrana proti screenshotům
nebo snímání obrazovky

Ochrana proti
debuggování

Anti-key logger

Zabezpečená komunikace

Detekce pokusu o útok

Pravidelné aktualizace
softwaru

Proměnlivá klávesnice

Dohled nad aplikací

Aplikace v mobilu prošla náročnými testy a byla schválena kartovými
asociacemi Visa a Mastercard.

Nejčastější otázky a odpovědi
Připravili jsme pro vás seznam nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými se můžete
setkat při používání. Současně je najdete i na našich stránkách.

Která zařízení jsou podporována?
Každé zařízení Android 8.x a vyšší, které má v sobě NFC čip. Aplikace nefunguje na
zařízení Apple.

Jaké jsou náklady?
S aplikací nejsou spojené žádné měsíční poplatky. Platíte pouze za proběhlou
transakci, jejíž výše je dle vaší aktuálně podepsané Smlouvy o akceptaci karet.
Jednorázový poplatek za aplikaci je k dispozici v aktuálním sazebníku.

Pro koho je terminál v mobilu vhodný?
Terminál v mobilu ocení zejména živnostníci nebo malí podnikatelé s menším objemem
transakcí, kteří potřebují občas přijímat platební karty nebo jsou často na cestách
(např. na festivalech nebo trzích).

Kde najdu na telefonu čtečku NFC?
Každý výrobce telefonů umisťuje čtečku na zařízení na jiné místo. Z naší zkušenosti
je nejčastěji umístěna v zadní části telefonu v blízkosti objektivu fotoaparátu.
Doporučujeme však podívat se na manuál k danému zařízení.

Kde seženu informace o službě?
Více informací o službě včetně aktualizovaných příruček najdete na našem webu
nebo na www.terminalvmobilu.cz.

Ozvěte se nám. Vše ostatní již zařídíme my.
+420 267 197 777

Global Payments s.r.o.

info@globalpayments.cz

V Olšinách 626/80
Strašnice 100 00 Praha 10

www.globalpayments.cz

Global Payments je obchodní značka společnosti Global Payments s.r.o., podnikající na území České republiky se sídlem
V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 042 35 452, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Společnost Global Payments s.r.o. je jako platební instituce zapsána na
seznamu poskytovatelů vedeném Českou národní bankou, oprávněna poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb.,
o platebním styku, v platném znění. Dohled nad společností Global Payments s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.

