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TERMINAL DE PAGAMENTOS
MYPOS SMART N5
Solução all-in-one portátil para pagamento e faturação
com tecnologia cloud na restauração e no comércio.
Totalmente integrado com as soluções de faturação e
atendimento da Zone Soft, o myPOS é tudo o que precisa
para ter total mobilidade e autonomia para impulsionar o
seu negócio.
Negócios de qualquer tipo e dimensão
Pagamentos multicanais num único lugar
Integra e sincroniza com a cloud da Zone Soft e ERP’s
Não precisa abrir conta em banco
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Conta myPOS gratuita, sem banco e sem
complicações, com toda a segurança
Crie uma conta myPOS comerciante com toda a facilidade
e comece a receber o dinheiro de todos os canais de
pagamento instantaneamente na sua conta.

 Cartão Visa GRÁTIS associado à conta myPOS para
levantamentos em dinheiro e pagamentos on-line

 IBAN dedicado para armazenar fundos, efetuar
pagamentos e transferências bancárias de saída em várias
moedas

 Cartão de dados de internet GRATUITO pré-instalado,
sem taxas mensais ou de subscrição (para transações em
terminais de pagamento myPOS)

Uma solução de processamento de pagamentos utilizada
em mais de 25 países por mais de 60.000 empresas, o
myPOS integrado com as soluções Zone Soft agora leva o
comércio e a restauração ainda mais longe.

 Conguração GRATUITA da conta, sem requisitos de
volume de negócios mínimo

 Liquidação imediata dos pagamentos de todos os
canais para a conta myPOS

 Taxas interbancárias atrativas, sem mensalidades ou
anuidades bancárias

 Maior nível de segurança para si e seus clientes

“Soluções à medida da sua empresa”

Tudo o que precisa para
faturar em qualquer lugar
ZONE SOFT
SOFTWARE PARA O SEU PONTO DE VENDA E MUITO MAIS
FATURAÇÃO

MÉTODOS DE PAGAMENTO






Cloud segura e integrada com AT

 Ligação com TPA com ou sem os para

Sincronização a cada 20 segundos

redes nacionais e internacionais

Armazenamento virtualmente ilimitado

 Pagamentos digitais nativamente

Garantia de cumprimento com

instalados sem custos adicionais, como

legislação

MB Way, MEO Wallet, GLASE

GESTÃO CENTRALIZADA

FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES
FREEBEE®

 Com ZS bms pelo backoce online e
(VERSÃO BASE)

aplicação para o telemóvel
seu negócio

 Impulsiona o aumento do ticket médio
 Promove a recorrência de consumo
 Diferentes regras de vantagens para

 Emissão simplicada do SAFT

delização (desconto direto ou diferido)

 Acesso em tempo real aos dados do

 Dashboard analítico

Software na cloud para faturação
Restauração e similares

Software na cloud para faturação
Comércio a retalho

O terminal que vai à mesa tirar a ordem é o mesmo que
apresenta a conta e fecha a mesma com pagamento e
emissão de fatura

O dispositivo que leva consigo para atender o seu cliente

Atribuição automática
de graticação na
avaliação do serviço

Excelente User
Experience

Maior rotação de
mesas

também fatura e recebe pagamento

Vender, Faturar e
Garante vendas ao
Receber num único aceitar todos os tipos
aparelho
de pagamentos

Experiência de
compra prática e
rápida

FLEXIBILIDADE
Uma vasta gama de soluções de software e hardware à medida de cada
organização

EXPERIÊNCIA
22 anos de inovação e sucesso em tecnologias de informação para todos
os setores de atividade

COMPETÊNCIA
Uma equipa dinâmica e multidisciplinar com cerca de 70 colaboradores
em todo o país

CONFIANÇA
Mais de 2000 organizações confiam em nós todos os dias para gerir os
seus processos

DESENVOLVIMENTO
POR MEDIDA

SOFTWARE E CONSULTORIA
DE GESTÃO

SOFTWARE
BY TRIGÉNIUS

HARDWARE
E INFRAESTRUTURAS

PRINTING

MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO

FORMAÇÃO

MARKETING DIGITAL
E DESIGN

RESPONSABILIDADE
O Desenvolvimento Sustentável e a Responsabilidade Social são parte
integrante da estratégia da TRIGÉNIUS e um pilar de referência do nosso
posicionamento no mercado

FÁTIMA
249 530 800

OURÉM
249 544 773

LISBOA
211 165 262

SANTARÉM
243 359 020

www.trigenius.pt
comercial@trigenius.pt

