
Stáhněte, synchronizujte,
přijímejte
Terminál mPOS představuje mobilní řešení
nové generace, které je schopno přijímat
všechny nové typy plateb (nejen platební 
kartou) ve spolupráci s chytrým telefonem
nebo tabletem. Jednoduchost a rychlost 
mPOS řešení Vám poskytuje účinný nástroj 
pro přijímání plateb od klientů, ať už se je 
chystáte obsloužit kdekoliv. Proti klasickému
terminálu mPOS nabízí další zajímavé 
funkce, jako je například možnost vkládat 
produkty Vaší společnosti přímo do aplikace. 
Objednávka klienta se pak vytváří výběrem
produktů přímo v aplikaci.

Přijímané platební karty 
a elektronické peněženky: 
– Visa, Visa Electron, V-pay;
– MasterCard, MasterCard Electronic,
 Maestro;
– MasterCard Mobile – elektronická 
 peněženka v mobilním telefonu.

Akceptace plateb
nové generace – mPOS
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Výhody pro obchodního partnera

– zvýšení obratu,
– rychlé obsloužení klienta včetně platby,
– úspora času a nákladů spojených 

s manipulací s hotovostí,
– zvýšení prestiže – upevnění věrnosti

zákazníků,
– mobilita, intuitivní a pohodlné ovládání,
– bezpečnost nabízeného řešení,
– okamžitý přehled uskutečněných plateb,
– platební terminál je ve vlastnictví 

obchodního partnera,
– možnost do aplikace vkládat vlastní 

produkty s fotogra�emi,
– možnost vytvořit nákup přímo v apli-

kaci z Vámi zadaných položek,
– automatické zasílání elektronického

výpisu transakcí zdarma.



Možnosti platby
Platby je možné provádět pomocí kontaktních 
i bezkontaktních karet nebo NFC telefonů. 
Jako novinku na českém trhu nabízíme 
i možnost platby pomocí QR kódu prostřed-
nictvím MasterCard Mobile.

Technické parametry
– rozměry: 116×68×14 mm,
– hmotnost: 115 g,
– podporované jazyky: čeština, angličtina
– požadavky na systém: Android 4.1 a vyšší,
 iOS 6.0 a vyšší,
– výdrž: 3 dny při zátěži 20 transakcí za den.

Jak to funguje?
Je vyžadováno mobilní zařízení (chytrý 
telefon/tablet) s připojením k internetu 
a podporou technologie BlueTooth. 
Po spárování mPOS s mobilním zařízením 
přes BlueTooth stačí stáhnout aplikaci 
„mPOS České spořitelny“, která umožňuje
vkládat produkty přímo do aplikace, vytvářet
objednávku přímou částkou nebo výběrem
vložených položek a provádět platbu. 
V aplikaci dále najdete další informace jako
je historie plateb, úprava nastavení nebo
správa nabízených položek. Aplikace je
dostupná zdarma v obchodech App Store
a Google Play.
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