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MyNets – Jūsu tiešsaistes rīks, lai piekļūtu norēķinu 
atskaitēm un karšu maksājumu datiem

Jūs saņemsiet e-pastu no Nets. lai aktivizētu Jūsu MyNets lietotāja kontu. 

Ja Jums jau ir esošs MyNets lietotāja konts – lūdzu pieslēdzieties caur my.nets.eu    

• Apskatiet Jūsu jaunāko norēķinu informāciju un ikmēneša  kopsavilkumu
• Lejupielādējiet nepieciešamās atskaites  PDF, CSV vai XML failā
• Iegūstiet informāciju Jūsu biznesa optimizācijai ar jauniem pievienotās vērtības pakalpojumiem
• Dažādas iespējas meklēt un atrast datus par maksājumiem, norēķiniem utml. izvēlētajā  laika 

periodā
• Pārskats un ieskats jebkurā vietā un laikā

Nospiežot šo linku, Jūs 
nokļūsiet MyNets portālā. 
Izveidojiet savu paroli un pēc 
tam aktivizējiet savu lietotāja 
kontu.

PIESLĒGTIES MYNETS
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Ja Jums ir vairāk nekā 
viena tirdzniecības 
vieta, izvēlieties 
konkrēto tirdzniecības 
vietu šeit.

Ja Jūs saņemat 
norēķinus dažādās 
valūtās, Jums ir 
iespēja izvēlēties 
valūtu, lai saņemtu 
pārskatu par 
norēķiniem izvēlētajā 
valūtā.

Jaunākā norēķina 
summa, kas ir 
nosūtīta uz Jūsu 
bankas kontu 
norādītajā datumā. Šī 
summa Jūsu bankas 
kontā, parasti, ir 
pieejama 1- 3 darba 
dienu laikā.

Ieturētās komisijas par  
Jūsu karšu darījumiem.

Sagaidāmās 
transakcijas: 
transakcijas, kas ir 
nosūtītas uz Nets, bet 
vēl nav ieskaitītas Jūsu 
kontā.

Seko līdzi apgrozījuma 
dinamikai jaunāko 
norēķinu periodā.

Jūsu DCC (Dinamiskā 
valūtas konversija) 
komisijas maksa par 
jaunāko norēķinu 
periodu. Redzams 
ir tikai gadījumos, 
ja Jums ir DCC 
transakcijas šajā laika 
posmā.

Lejupielādēt kā PDF 
failu.

AKTUĀLAIS NORĒĶINU PĀRSKATS 
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Izvēlieties valūtu (Ja 
Jūs saņemat norēķinus 
vairāk nekā vienā 
valūtā).

Norēķinu summa par 
izvēlēto mēnesi un 
valūtu.

Sagaidāmās 
transakcijas: 
transakcijas, kas ir 
nosūtītas Nets, bet 
vēl nav ieskaitītas Jūs 
norēķinu kontā. 

Izvēlieties mēnesi 
– pieejami mēneši 
izvēlētajā valūtā.

Lejupielādēt kā PDF 
failu.

KOPSAVILKUMS – PĀRSKATS,  KAS PARĀDA 
NORĒĶINUS IZVĒLĒTAJĀ MĒNESĪ 
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Izvēlieties Tirgotāja 
atskaite, ja nesaņemat 
norēķinus vai arī, 
ja vēlaties redzēt 
neapstrādātās 
transakcijas. 

Jūs varat atvērt 
detalizētāku informāciju 
par katru norēķinu, 
piemēram, par darījumu 
partiju,  komisijas 
maksām un citām 
izmaksām.

Jums ir iespēja atvērt 
informāciju par katru 
darījumu partiju 
izvēlētajā norēķinu 
periodā, lai redzētu 
visas iekļautās 
transakcijas šajā 
norēķinā.

Meklējiet darījumu 
informāciju vēlamajā 
periodā.

Kad nepieciešamā rinda 
ir izvēlēta, Jūs varat 
lejupielādēt norēķinu 
atskaiti un tirgotāja 
atskaiti kā PDF un CSV 
failu. Jūsu norēķinu 
atskaite ir pieejama arī 
XML veidā.

TIRGOTĀJA ATSKAITE - DETAĻAS PAR JŪSU NORĒĶINIEM
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Meklējiet pēc pēdējiem 4 cipariem, datuma, 
transakcijas references, autorizācijas koda, 
summas vai valūtas, lai atrastu nepieciešamo/-ās 
transakciju/-as. Jums ir nepieciešams aizpildīt 
transakcijas periodu – papildus norādot vienu vai 
vairākus meklējuma kritērijus. 

Atverot transakcijas 
izvēlni, saņemsiet vairāk 
informācijas par šo 
transakciju.

TRANSAKCIJAS – SAMEKLĒ KONKRĒTU TRANSAKCIJU
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Kā administratoram izveidot jaunu lietotāju My.nets.eu

Izvēlēties sadaļu 
”Lietotāji” (tikai 
lietotājiem ar 
 administratora tiesībām 
ir šī sadaļa)

1
1

Nospiediet pogu  
”IZVEIDOT LIETOTĀJU”

2

2

Ierakstiet jaunā lietotāja  
e-pasta adresi un 
 nospiediet ”TĀLĀK”
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Ierakstiet jaunā 
lietotāja vārdu un te-
lefona nummuru (pēc 
izvēles) 

Izvēlieties jaunā 
lietotāja tiesības:

• Administra-
tors: var izveidot 
pieprasījumus, 
redzēt My.nets.eu 
portālā norēķinu 
informāciju un 
izveidot jaunus 
lietotājus

• Lietotājs: var 
izveidot jaunus 
pieprasījumus; 

• Norēķini: pie-
eja norēķinu 
informācijai 
My.nets.eu portālā 

Nospiediet pogu 
 ”IZVEIDOT”
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Jaunajam lietotājam 
tiks nosūtīts e-pasts
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