TERMINÁL V MOBILE
Revolúcia v prijímaní kariet!

Prijímajte platby kedykoľvek a kdekoľvek
Predstavujeme vám novú revolučnú aplikáciu Terminál v mobile, ktorá úplne nahradí váš
platobný terminál. Či už ste živnostník alebo máte malú firmu, aplikácii si jednoducho stiahnete
do svojho telefónu z Google Play Store. Budete ju mať tak inštalovanú vo svojom mobilnom
telefóne a využijete ju len keď budete potrebovať. Nemusíte si už platobný terminál kupovať
alebo prenajímať. Všetko je plne k dispozícii v jednom zariadení.

Bezkontaktné platby
v lokálnej mene
Žiadne mesačné
poplatky

Prijíma platobné karty
Visa a Mastercard

Transakcie k dispozícii
priamo v aplikácii

Funkcia Predaj, Prepitné,
Uzávierka, Storno

Funguje na telefónoch Android s NFC
čipom verzie 8.x a vyššie

Čo aplikácia ponúka?
Aplikáciu GP tom otestovali naši spokojní zákazníci
v každodennej prevádzke. 98% z nich bolo nadšených
z dizajnu, užívateľskej prívetivosti a intuitívneho
ovládania. A zvyšné 2%? Ich pripomienky sme
starostlivo zvážili a zapracovali. Aplikácia je tak
navrhnutá samotnými obchodníkmi.

98 %

našich zákazníkov bolo
spokojných s užívateľskou
skúsenosťou
Záložka uzávierky
Záložka platby
Typ platobnej metódy
Referenčné číslo
Ikona so stavom transakcie
Zoskupenie podľa dní
Dátum, suma, mena

Možnosť storna atď.
Možnosť znovu poslať účtenku

Ako sprevádzkovať terminál vo vašom mobile?
Naše revolučné riešenie premení telefón alebo tablet v jednoduché zariadenie na prijímanie
platobných kariet, ktoré použijete kedykoľvek a kdekoľvek budete potrebovať. Neveríte?

1
Podpíšte žiadosť o Akceptáciu kariet s Global
Payments. Bez nej nie je možné platby prijímať.

3
Stiahnite si druhú aplikáciu GP tom PIN app.
Táto aplikácia beží na pozadí a používa sa len
v prípade, že terminál vyzve držiteľa karty na
zadanie PIN.

2
Stiahnite si do telefónu aplikáciu GP tom čiže
Terminál v mobile. Cez túto aplikáciu budete
akceptovať karty.

4
Vložte inicializačné údaje, ktoré ste od nás
dostali (meno a heslo). Vyberte číslo terminálu. Po úspešnom prihlásení uvidíte úvodnú
obrazovku, na ktorej sa vám budú zobrazovať
platby.

Ako prebieha platenie?

1
Zákazník chce zaplatiť za
tovar a služby.

7
Potvrdenie príde
na e-mail, cez SMS
alebo ako QR kód.

2
Obchodník spustí
aplikáciu a kliknutím na
tlačidlo + začne platbu.

6

3
Obchodník napíše sumu
a vloží výšku prípadného
prepitného.

Zvuk oznámi
prebehnutú platbu.

5
Pokiaľ je vyžadovaný
PIN, zákazník ho napíše
na displej telefónu.
Klávesnica je premenlivá
a zobrazuje čísla na
rôznych pozíciach.

4
Zákazník priloží platobnú
kartu, svoj mobil
s nahranou kartou alebo
hodinky.

Ideálne platobné riešenie
pre malých podnikateľov
Naše revolučné riešenie premení telefón alebo tablet
v jednoduché zariadenie na prijímanie platobných
kariet, ktoré použijete kedykoľvek a kdekoľvek budete
potrebovať.
Aplikáciu ocenia najmä živnostníci alebo malí podnikatelia
s menším objemom transakcií, ktorí potrebujú občas
prijímať platobné karty alebo sú často na cestách (napr.
na festivaloch alebo trhoch).

30 %

remeslné
výrobky
maloobchod
farmárske
trhy

pod
doručovacie
služby

festivaly

práv
príležitostný
predaj

služby

až o toľko sa môžu zvýšiť vaše
tržby, ak umožníte zákazníkom
zaplatiť u vás kartou

Aplikácia, ktorá zmení trh
platobných terminálov
raz a navždy
P
 rijímajte karty kedykoľvek a kdekoľvek.
N
 emusíte mať ďalšie zariadenia, všetko dokážete
obsluhovať cez váš mobilný telefón.
U
 šetrite náklady za prevádzku platobného terminálu.
V
 šetky transakcie uvidíte prehľadne v jednom portáli.
V
 ýhodné cenové podmienky bez mesačného paušálu.

Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste
Pri vývoji aplikácie sme kládli dôraz predovšetkým na bezpečnosť. Nájdete v nej unikátnu
premenlivú klávesnicu, ktorá mení pozíciu čísel na klávesnici pred každým zadaním PIN pri
transakciách nad schválený limit karty. Prijatá platba je pre nakupujúceho, ktorý zadáva číslo
svojho PIN, úplne bezpečná

Identifikácia zariadenia
a geolokácia

Ochrana proti screenshotom
alebo snímaniu obrazovky

Ochrana proti
debuggovaniu

Anti-key logger

Zabezpečená komunikácia

Detekcia pokusu o útok

Pravidelné aktualizácie
softvéru

Premenlivá klávesnica

Dohľad nad aplikáciou

Aplikácia v mobile prešla náročnými testami a bola schválená kartovými
asociáciami Visa a Mastercard

Najčastejšie otázky a odpovede
Pripravili sme pre vás zoznam najčastejších otázok a odpovedí, s ktorými sa môžete
stretnúť pri používaní. Súčasne ich nájdete aj na našich stránkach.

Ktoré zariadenia sú podporované?
Každé zariadenie Android 8.x a vyššie, ktoré má v sebe NFC čip. Aplikácia nefunguje
na zariadení Apple.

Aké sú náklady?
S aplikáciou nie sú spojené žiadne mesačné poplatky. Platíte len za prebehnutú
transakciu, ktorej výška je podľa vašej aktuálnej podpísanej zmluvy o akceptácii kariet.
Jednorazový poplatok za aplikáciu je k dispozícii v aktuálnom sadzobníku.

Pre koho je terminál v mobile vhodný?
Terminál v mobile ocenia najmä živnostníci alebo malí podnikatelia s menším
objemom transakcií, ktorí potrebujú občas prijímať platobné karty alebo sú často na
cestách (napr. na festivaloch alebo trhoch).

Kde nájdem na telefóne čítačku NFC?
Každý výrobca telefónov umiestňuje čítačku na zariadenia na iné miesto. Z našej
skúsenosti je najčastejšie umiestnená v zadnej časti telefónu v blízkosti objektívu
fotoaparátu. Odporúčame však pozrieť sa na manuál k danému zariadeniu.

Kde zoženiem informácie o službe?
Viac informácií o službe vrátane aktualizovaných príručiek nájdete na našom webe.

Ozvite sa nám. Všetko ostatné už zariadime my.
+421 222 121 212

Global Payments s.r.o.

info@globalpayments.sk

Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava–Nové Mesto

www.globalpayments.sk
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