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MyNets – Teie veebipõhine portaal, mis annab ligipääsu 
kaarditehingute andmetele ja laekumiste infole

Saate Netsilt e-kirja koos veebilingiga,  millega aktiveerida oma MyNetsi konto

Kui Teil juba on MyNetsi konto – logige palun sisse  my.nets.eu kaudu

• Näete oma hiljutiste laekumiste andmeid ning igakuiseid kaardimaksete kokkuvõtteid
• Laadige andmed alla PDF, CSV või XML formaadis koos vajaminevate detailidega
•  Erinevaid viise, kuidas otsida ja leida tehingute ja laekumiste andmeid vabalt valitud perioodi vältel
• Põhjalik ülevaade – iga kell - kõikjal

Veebilink suunab Teid 
otse  MyNetsi. Esmalt 
peate looma salasõna ning 
seejärel aktiveerima oma 
kasutajakonto.

LOGIGE SISSE MYNETSI
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Kui Teil on rohkem kui 
üks müügipunkt, siis 
valige  müügipunkt 
siin.

Kui Teil on 
maksekaartide 
teenindamise 
lepingud  erinevates 
valuutades, on 
võimalik genereerida  
ülevaade valitud 
valuutas.

Viimased 
tehingusummad, 
mis on määratud 
kuupäeval Teie kontole 
laekunud. Kuvatud 
summa laekub 
tavaliselt Teie kontole 
1-3 pangapäeva 
jooksul.

Näitab teenustasusid, 
mis on Teie 
kaardimaksete summast 
maha arvestatud. 
Lisatasud, nagu 
näiteks dünaamiline 
valuutavahetustasu, 
on muudest 
teenustasudest maha 
arvestatud.

Laekumata tehingud: 
näitab Netsile saa-
detud tehinguid, mis 
pole veel Teie kontole 
laekunud.

Jälgige kaardimak-
sete käibe  arengut 
viimaste laekumispe-
rioodide jooksul.

Näitab Teie 
dünaamilise 
valuutavahetustasusid 
hiljutise 
laekumisperioodi 
vältel, kui vastavaid 
tehinguid on esinenud.

Ülevaate saate 
alla laadida PDF-
formaadis.

VIIMASED ARVELDUSED – ÜLEVAADE
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Valige valuuta (kui teil 
on laekumisi rohkem 
kui ühes valuutas).

Makstud summa valitud 
kuul.

Laekumata tehingud 
– tehingud, mis on 
jõudnud Netsi, kuid on 
Teile laekumata.

Valige kuu – ekraanile 
jäävad vaid valitud kuu 
ja valuutaga tehingute 
laekumiste info.

Saate alla laadida PDF-
formaadis.

KUU  KOKKUVÕTE – LAEKUMISTE ÜLEVAADE 
VALITUD PERIOODIL 
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Valige Kaupmehe 
aruanne kui Te ei 
saa laekumisi või kui 
soovite näha laekumata 
tehinguid.  

Saate avada iga laeku-
mise, et näha detailse-
mat  teavet  tehingupar-
tiide, tasude ja muude 
kulude kohta. 

Saate avada kõik  
tehingupartiid valitud 
laekumisperioodi jook-
sul,  et näha kõiki selles  
laekumises  sisalduvaid  
tehinguid. 

Valige kas ühe laekumise, 
nädala, kuu või aasta 
summaarne laekumine ning 
seejärel valige periood enne 
otsingut.

Pärast rea valimist 
saate alla laadida 
laekumiste teatise koos 
tehingute aruandega 
nii PDF, XML kui ka CSV 
formaadis.

ARVELDUSE ARUANNE – LAEKUMISTE DETAILID
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Otsige tehingut kaardi nelja viimase numbri, 
kuupäeva, tehingu referentsi, autoriseerimiskoodi,  
tehingusumma  järgi.  Peate sisestama vaid 
tehingu perioodi – võite sisestada ühe või mitu 
otsingukriteeriumit.

Avades tehingurea 
kuvatakse Teile rohkem  
teavet konkreetse tehingu 
kohta.

TEHINGUD – OTSI KINDLAT TEHINGUT
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Kuidas Teie, kui administraator, saate lisada uusi 
kasutajaid MyNetsis

Vajutage ”KASUTAJAD” 

(ainult administraatori 
õigusi omaval kasutajal 
on see tab)

1

1

Vajutage LOO KASUTAJA 2
2

Kirjutage uue kasutaja  
e-posti aadress ja  
vajutage JÄRGMINE
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Kirjutage uue kasutaja 
nimi ja telefoni 
number (valikuline)

Valige uuele 
kasutajale roll

• Administaator: saab 
luua uusi kasutajaid 
ja näha laekumiste 
ja tehingutega 
seotud  
infot MyNetsis

• Laekumine: näeb  
laekumiste ja  
tehingutega seotud  
infot MyNetsis

Vajutage LOO 4

4

Uuele kasutajale  
saadetakse e-kiri
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