
TELEFONUL MOBIL DEVINE POS
Revoluționăm domeniul plăților cu cardul!



Acceptați plățile cu cardul oriunde și oricând
Global Payments a lansat noua aplicație revoluționară GP tom care transformă telefonul 
mobil în POS. Aceasta poate înlocui complet un terminal POS standard. Fie că sunteți liber 
profesionist sau că aveți o întreprindere mică, puteți descărca pur și simplu aplicația din 
Google Play Store în telefonul Dvs. După ce o instalați puteți să o utilizați atunci când aveți 
nevoie de ea. Nu mai trebuie să cumpărați sau să închiriați un terminal POS. Totul este complet 
disponibil într-un singur dispozitiv. 

Funcționează pe telefonul  
mobil cu sistem Android 8  
(sau superior) și cu chip NFC. 

Funcționalități: vânzări, 
funcția “bacșiș“, istoric  
și anulare tranzacții

Tranzacții disponibile 
direct din aplicație

Acceptați carduri Visa 
și Mastercard

Plăți contactless  
în RON

Fără costuri lunare  
de mentenanță



Suma, moneda, ora

Data

Metoda de plată

Istoric tranzacții

Posibilitatea de a trimite chitanța

Închidere de zi

Anulare tranzacție

Pictograma cu statusul tranzacției

Numărul de referință

Ce oferă aplicația?
Aplicația GP tom a fost testată de către clienții 
noștri în activitatea de zi cu zi. 98% dintre ei au fost 
entuziasmați de design și de interfața prietenoasă 
și intuitivă. Și restul de 2%? Am analizat cu atenție 
observațiile lor și am îmbunătățit functionalitățile. 
Prin urmare, aplicația este proiectată chiar de 
către comercianți. 

98 %
dintre clienții noștrii au fost 
mulțumiți de experiența  
de utilizare

Fără costuri lunare  
de mentenanță



Ce trebuie să faceți pentru a putea utiliza 
telefonul ca terminal POS? 
Soluția noastră inovativă vă transformă telefonul sau tableta într-un dispozitiv simplu 
de acceptare la plată a cardurilor, pe care îl puteți folosi oriunde și oricând aveți nevoie.  
Nu vă vine să credeți? Încercați-o! 
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Semnați un contract de acceptare la plată  
a cardurilor cu Global Payments, fără de care 
nu puteți procesa plățile. 

Descărcați și aplicația GP tom PIN. Această 
aplicație rulează în fundal și este utilizată 
numai dacă este solicitat codul PIN al titularului 
cardului. 

Descărcați aplicația GP tom pe telefonul Dvs. 
mobil. Plățile vor fi acceptate prin această 
aplicație. 

Introduceți datele de logare pe care le-ati primit 
de la noi (nume și parola) și selectați numărul 
terminalului. După logarea cu succes, apare 
pagina de pornire în care veți vedea plătile 
procesate. 



Comerciantul deschide 
aplicația și apasă butonul + 

pentru a începe plata. 

Comerciantul introduce 
suma ce va fi plătită și 

valoarea bacșișului dacă 
este cazul.

Clientul apropie cardul 
de plată, telefonul mobil 
sau ceasul cu un card 

prestabilit.  

Semnalul sonor anunță 
efectuarea cu succes  

a plății.

Chitanța va fi trimisă prin 
email, SMS sau cod QR.

Clientul vrea să plătească 
pentru bunuri și servicii.

Dacă este solicitat codul 
PIN, clientul îl va tasta 
pe ecranul telefonului. 

Tastatura este variabilă și 
afișează numerele  
în diferite poziții. 

Cum se face plata?
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fermierii din 
piețe

servicii de 
livrare

lega

entr

vânzări 
ocazionale

servicii

produse 
handmade

comerț

evenimente

Soluția ideală de plată cu 
cardul pentru afacerile mici
Soluția noastră inovativă vă transformă telefonul sau 
tableta într-un dispozitiv simplu de acceptare la plată  
a cardurilor, pe care îl puteți folosi oriunde și oricând 
aveți nevoie. 

Aplicația va fi foarte utilă și apreciată în mod deosebit 
de către antreprenorii cu un volum mai mic de tranzacții 
și care, în anumite situații, au nevoie să accepte 
plata cu cardul sau care sunt frecvent în mișcare (ex. 
comercianții din piețe sau festivaluri).

Aplicația care va revoluționa  
plățile cu cardul

   Acceptați carduri oriunde și oricând.

   Nu mai este necesar un terminal adițional, totul se 

poate face prin intermediul telefonului Dvs. mobil

   Economisiți costurile gestionării unui terminal de plată.

   Toate tranzacțiile se regăsesc într-un singur portal

   Condiții financiare avantajoase, fără taxa lunară de 

administrare. 

30 %
cu atât de mult vă puteți crește 
veniturile dacă permiteți clienților 
să plătească cu cardul



Aplicația mobilă a trecut cu succes testele solicitate de către asociațiile 
de carduri Visa și Mastercard și a fost aprobată. 

Protecție împotriva 
screenshot-urilor sau  
a capturilor de ecran

Tastatură variabilă

Comunicare securizată

Identificarea si localizarea 
echipamentului

Actualizări periodice  
ale softului

Anti-key logger

Protecție împotriva  
depanării

Supravegherea aplicației

Detecția încercărilor de atac

Siguranța este prioritatea noastră
Când am dezvoltat aplicația, am pus un accent deosebit pe securitate. Pentru tranzacțiile 
care depășesc limita aprobată a cardului, am introdus o tastatură unică și variabilă, care 
modifică poziția numerelor înainte de fiecare introducere a codului PIN. Astfel, plata este 
complet sigură pentru cumpărător. 



Global Payments este o marca comercială a Global Payments s.r.o, care operează în Republica Cehă cu sediul social la V Olšinách 626/80, Strašnice,  
100 00 Praga 10, Republica Cehă, ID: 042 35 452, înregistrat în Registrul comercial de pe lângă Curtea Municipală din Praga, Secțiunea C, Dosarul 244453. 
Global Payments s.r.o. este înregistrat ca instituție de plată. pe lista furnizorilor în evidență la Banca Națională Cehă, autorizați să furnizeze servicii de plată 
în sensul Legii nr. 370/2017 Coll., privind sistemele de plată, cu modificările ulterioare. Supravegherea activității Global Payments s.r.o. în domeniul prestării 
serviciilor de plată este efectuată de Banca Națională Cehă 

Global Payments s.r.o.

Bvd. Decebal nr. 25-29 sector 3,  
București, România

Nu ezitați să ne contactați:

www.globalpayments.ro

+40 312 295 455
helpdesk@globalpayments.ro 

Cele mai frecvente întrebări și răspunsuri 
Am pregătit o listă de întrebări frecvente pe care le puteți avea despre aplicație si răspunsurile 
aferente acestora. Le găsiți și pe site-ul nostru. 

Ce dispozitive sunt acceptate?

Orice dispozitiv cu sistem de operare Android 8 (sau superior) și cu chip NFC  
vă poate servi ca terminal de plată. 

Care sunt costurile?

Nu există taxa lunară de administrare asociată aplicației. Plătiți doar comisionul per 
tranzacție, în conformitate cu oferta financiară agreată la semnarea contractului. Taxa 
pentru activarea serviciului pe fiecare terminal mobil se va aplica o singură dată. 

Pentru cine este potrivită aplicația care transformă telefonul în POS?

Aplicația va fi foarte utilă și apreciată în mod deosebit de către antreprenorii cu un volum mai 
mic de tranzacții și care, în anumite situații, au nevoie să accepte plata cu cardul sau care 
sunt frecvent în mișcare (ex. comercianții din piețe sau festivaluri).

Cum găsesc cititorul NFC în telefonul meu?

Fiecare producător de telefoane mobile, decide locul în care plasează cititorul NFC 
pe dispozitiv. Din experiența noastră, acesta este cel mai adesea situat în partea din 
spate a telefonului, lângă obiectivul camerei. Cu toate acestea, vă recomandăm să 
consultați manualul dispozitivului.

Unde pot găsi mai multe informații despre acest serviciu?

Mai multe informații despre acest serviciu, inclusiv manualul de utilizare, pot fi găsite 
pe site-ul nostru.  


