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Peržiūrėkite savo naujausius atsiskaitymų duomenis ir mėnesinę savo verslo santrauką.
Parsisiųskite Jums reikiamą informaciją PDF, CSV ar XML formatu.
Pasisemkite idėjų, kaip optimizuoti savo verslą su naujomis pridėtinės vertės paslaugomis.
Daugybė būdų ieškoti ir rasti pasirinkto laikotarpio operacijų duomenis, atsiskaitymų duomenis ir t.t.
Apžvalga ir įžvalgos, bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje.
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Jūsų internetinis įrankis, skirtas peržiūrėti
atsiskaitymo ataskaitas ir kortelių operacijų
duomenis

Prisijunkite prie MyNets
Nets Jums išsiųs elektroninį laišką kartu su nuoroda, pagal kurią galėsite aktyvuoti
savo MyNets sąskaitą.
Jei jau turite MyNets sąskaitą - prašome prisijungti per my.nets.eu.

1

Nuoroda nukreips Jus į MyNets. Jums
reikia sukurti savo slaptažodį ir aktyvuoti
savo sąskaitą.
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Paskutiniai atsiskaitymai – apžvalga
1

Jei turite
daugiau nei
vieną prekybos
vietą, pasirinkite
prekybos vietą
čia.

2

Paskutinė atsiskaitymų
suma su išskaičiuotais
mokesčiais, pervesta į
Jūsų sąskaitą šią dieną.
Suma paprastai įskaitoma
į Jūsų sąskaitą per 1-3
darbo dienas.

3

Jei gaunate
4
atsiskaitymus
skirtingomis valiutomis,
čia galite pasirinkti
valiutą ir matyti
atsiskaitymų apžvalgą
pasirinkta valiuta.

Galite atsisiųsti
ataskaitą PDF
formatu.
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Sekite savo
apyvartos
pokyčius
paskutiniais
atsiskaitymų
laikotarpiais.
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Parodo mokesčius,
kurie buvo išskaičiuoti
iš Jūsų apyvartos.

7

Rodo Jūsų
paskutinio
atsiskaitymo
laikotarpio DCC
komisinius, jei šiuo
laikotarpiu turėjote
DCC operacijų.

8

Laukiančios
operacijos:
rodo operacijas,
išsiųstas Nets, bet
operacijų lėšos dar
nepervestos į Jūsų
sąskaitą.

Verslo santrauka – pasirinkto mėnesio atsiskaitymų
apžvalga
1

Pasirinkite valiutą, jei
gaunate atsiskaitymus
daugiau nei viena
valiuta.

Pasirinkite mėnesį – bus
prienami mėnesiai su
Jūsų pasirinkta valiuta.
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Galite atsisiųsti ataskaitą
PDF formatu.
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Atsiskaitymų suma pagal
pasirinktą mėnesį ir valiutą.
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Laukiančios operacijos rodo apyvartą –
tai Nets gautos operacijos, bet operacijų
lėšos dar nepervestos į Jūsų sąskaitą.

Asiskaitymų ataskaita – detali informacija apie Jūsų
atsiskaitymus
1

Pasirinkite Prekybininko ataskaitą, jei negaunate
atsiskaitymų ar norite matyti operacijas, už
kurias atsiskaitymai nebuvo atlikti.

2

Pasirinkite gauti informaciją pagal atsiskaitymą,
savaitę, mėnesį ar metus ir pasirinkite norimą
laikotarpį.
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3 Galite atidaryti kiekvieną

atsiskaitymą ir peržiūrėti
informaciją apie operacijų
grupes, mokesčius ir kitas
išlaidas detaliau.

my.nets.eu
Puslapis 5 iš 8

4

Galite atidaryti kiekvieną
atsiskaitymo laikotarpio
operacijų grupę ir peržiūrėti
visas operacijas, įtrauktas į
atsiskaitymą.

5

Pasirinkę eilutę galite
parsisiųsti atsiskaitymų
ataskaitą ir prekybininko
ataskaitą PDF ir CSV
formatais. Atsiskaitymų
ataskaitą taip pat galite
parsisiųsti XML formatu.

Operacijos - raskite norimą operaciją

1

Galite ieškoti operacijos (-ų) pagal 4 paskutinius kortelės skaičius,
datą, operacijos numerį, autorizacijos kodą, sumą ar valiutą. Jums
tereikia įvesti operacijos periodą - galite rinktis užpildyti vieną ar
daugiau paieškos kriterijų.
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Atidarius operacijos eilutę, galite matyti daugiau
informacijos apie šią operaciją.

Kaip administratoriui sukurti naujus MyNets vartotojus?

1

Pasirinkite Vartotojai (šį
pasirinkimą turi tik M
 yNets
administratoriai).

2

Pasirinkite Sukurti
vartotoją.
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Įrašykite naujo vartotojo el. pašto adresą ir pasirinkite
Toliau.
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Įrašykite naujo vartotojo vardą ir telefono numerį.
Pasirinkite naujo vartotojo funkcijas:
• Administratorius - mato atsiskaitymų duomenis ir gali kurti naujus
vartotojus;
* Atsiskaitymai - mato atsiskaitymų duomenis.
Pasirinkite Sukurti.
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El. laiškas bus išsiųstas naujam vartotojui.
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