
Nauja mobilioji programėlė 
Nets MyPayments padės 
Jums geriau suprasti savo 
verslą ir savo klientus 

Mobiliojoje programėlėje Nets MyPayments Jūsų operacijų duomenys virsta ekrane patogiai 
pasiekiama vertinga informacija apie Jūsų verslą. Programėlėje pateikiama trumpa Jūsų verslo 
apžvalga, suteikiant galimybę sekti pagrindinius Jūsų verslo rodiklius įvairiais laiko tarpsniais.

Programėlėje galite
• Lengvai patikrinti savo dienos atsiskaitymų kortelėmis pajamas ir sužinoti, ar Jūsų verslas 

auga,
• Sužinoti užimčiausias savaitės valandas - pasinaudodami šiomis žiniomis galėsite optimizuoti 

savo darbuotojų planavimą,
• Gauti vertingų įžvalgų apie klientus, pavyzdžiui, kiek yra lojalių klientų, kiek yra užsienio 

klientų ir iš kurios jie šalies.

Įdiegimas 
Kaip pradėti
Pirmą kartą jungiantis Jums reikės įvesti savo el. pašto adresą. Jeigu esate registruotas portalo 
MyNets vartotojas, iš karto el. paštu gausite prisijungimo kodą.
Įvedę kodą prisijungsite prie mobiliosios programėlės. Pirmą kartą prisijungę turėsite pasirinkti, 
kuriuos duomenis norite matyti, ir sutikti su Nuostatomis ir sąlygomis.
Dabar Jūs esate prisijungę prie mobiliosios programėlės ir galite greitai patikrinti savo 
duomenis.
Jei nesate registruotas portalo MyNets vartotojas, turėsite įvesti įmonės kodą ir Jūsų įmonės 
MyNets portalo administratoriui bus išsiųstas el. laiškas, kuriame prašoma Jums suteikti 
prieigą.
Kitais atvejais prašome susisiekti su Nets Klientų aptarnavimu.

Trumpa jūsų verslo apžvalga
Iškart pamatykite svarbiausius skaičius. Pagrindiniame mobiliosios programėlės lange 
pateikiama informacijos suvestinė ir pagrindiniai rodikliai:
• Patikrinkite vakar dienos pajamas ir pamatykite pastarųjų 7 dienų rezultatus,
• Pamatykite vidutinę vakar atliktų operacijų sumą,
• Atkreipkite dėmesį, kuri valanda buvo užimčiausia,
• Sužinokite, kaip sekasi šį mėnesį, palyginti su praeitu mėnesiu,
• Sužinokite paskutinę pervedamą lėšų už atsiskaitymus kortelėmis sumą.
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Pradėkite
Parsisiųskite mobiliąją programėlę Nets MyPayments dabar.  
Ji nemokama ir ja lengva naudotis.
Daugiau apie mobiliąją programėlę skaitykite  
nets.eu/lt/payments/nets-mypayments.



Gaukite trumpą apžvalgą apie savo užimčiausias dienos, savaitės arba 
mėnesio valandas
Trumpai pažvelgę į „šiluminį žemėlapį“ matysite, kuriuo dienos, savaitės ar mėnesio metu būna 
daugiausia operacijų. Žemėlapyje rodoma užimčiausia Jūsų verslo valanda, tamsesnėmis 
spalvomis žymint laiką, kai atliekama daugiausia operacijų (pasirinkti „Number of transactions“).
Pasirinkite apyvartą („Turnover“) ir pamatysite, kuriuo laikotarpiu gavote didžiausias pajamas.

Ar turite lojalių klientų?
Sužinokite apie savo aptarnaujamus klientus – ar tai pasikartojantys klientai, ar nauji?
Skiltyje „Turnover“, atpažįstant kortelę, su kuria buvo atlikta operacijai, galite pamatyti, kiek 
Jūsų klientų yra nauji ir kiek apsilanko pas Jus ne pirmą kartą.
Skiltyje „Avg. purchase“ netgi galite pamatyti klientų, kurie per pastaruosius metus pas Jus 
atsiskaitė 1–5 kartus, vidutines išlaidas.
Ar tai paskatins Jus dar labiau rūpintis savo pastoviais klientais?

Iš kur yra Jūsų klientai?
Žinote, kad pas Jus lankosi užsienio klientai, bet iš kurių jie šalių?
Skiltyje „Turists“ rasite informaciją, kiek išleido kiekvienos šalies piliečiai.
Galėsite pamatyti atsiskaitymų kortelėmis apyvartą pagal regionus, savo klientų  kilmę ir netgi 
palyginti skirtingų šalių piliečių vidutines operacijų sumas.

Nustatymai, atsiskaitymai ir kita  
Mobilioji programėlė Nets MyPayment siūlo Jums galimybę gauti įžvalgų apie visą savo verslą, 
todėl, jei turite keletą prekybos vietų, nustatymuose jas galite  keisti. Čia taip pat galite perskaityti 
Nuostatas ir sąlygas, rasti atsakymus į kylančius klausimus Klausimų ir atsakymų skyriuje ir 
pamatyti, kokiomis banko kortelėmis atsiskaitymus priimate.

Naršykite toliau ir sužinokite daugiau apie atsiskaitymus kortelėmis
Pasirinkę „Card sales“, matysite informaciją apie ankstesnes Jūsų pajamas. Informacija 
skirstoma pagal valandą, dieną, savaitę ar mėnesį.
Viršuje galite pasirinkti:
• „Turnover“ (Apyvarta) – informacija apie pajamas skirtingais laikotarpiais,
• „Count“ (Operacijų skaičius) - sužinosite, kiek klientų turėjote,
• „Avg. purchase“ (Vidutinė atsiskaitymo suma) - sužinosite, kokio dydžio sumas Jūsų klientai 

išleido per dienas, savaites ar mėnesius.
Paspaudę grafikų juostas, matysite palyginimą su praėjusių metų tos pačios savaitės ta pačia 
diena.

Nets Denmark A/S
Lietuvos filialas 
tel. +370 5 2121767
nets.lt/payments

Mes siūlome priimti atsiskaitymus:


