
Aplikacja płatnicza POSapp – jest rozwiązaniem typu

SoftPOS.

Dzięki POSapp smartfon lub tablet może służyć jako terminal

płatniczy umożliwiając przyjmowanie płatności za

pośrednictwem zbliżeniowych kart płatniczych Visa

i Mastercard oraz systemów płatności mobilnych opartych na

cyfrowym portfelu Apple Pay i Google Pay;



Aplikacja umożliwia bezpieczne przyjmowanie zbliżeniowych płatności
bezgotówkowych bezpośrednio na urządzeniach mobilnych:
• Smartfon
• Tablet
• Inne urządzenie np. urządzenie sprzedaży bezpośredniej, kasy

softwareowe czy kurierskie

Wymagania sprzętowe:
• System operacji Android 8.0 lub nowszy
• Antenę NFC
• Dostęp do Internetu

Aplikacja jest ogólnodostępna i można ją pobrać za darmo w Sklepie
Google Play, jaby ją aktywować należy podpisać Umowę z Planet Pay.

POSapp udostępnia funkcje takie jak:
• Realizację transakcji płatniczych EMV Contactless
• Realizację płatności „Pin on glass capture” VISA / Mastercard
• Przygotowanie i dostarczenie potwierdzenia transakcji (e-mail, SMS,

kod QR, zrzut ekranu)
• Raportowanie i przegląd transakcji



Transakcje dostępne na urządzeniach z aplikacją POSapp:
• Sprzedaż 
• Unieważnienie
• Zwrot 

Możliwości personalizacyjne oraz integracyjne: 
• Aplikacja SoftPOS w ramach personalizacji UI obecnie 

umożliwia następujące zmiany: 
• Zmiana logo na ekranie startowym
• Przetłumaczenie i zmiana poszczególnych tekstów na 

ekranie aplikacji
• Zmiana głównego koloru aplikacji

W zakresie integracji aplikacji SoftPOS z innymi aplikacjami 
sprzedażowymi np. na tabletach – udostępniany jest dedykowany 
protokół app-to-app, na bazie którego płatność wraz z 
przekazaniem dokładnej kwoty transakcji może być wywołana z 
innej / zewnętrznej aplikacji.



Planet Pay POSapp to idealne rozwiązanie dla

małych i średnich przedsiębiorstw, dla których

mobilność jest istotnym elementem działania.

Aplikacja umożliwi przyjmowanie płatności

zbliżeniowych bez konieczności stosowania

dodatkowych urządzeń płatniczych.

Instalacja aplikacji na telefonie lub tablecie

pozwoli mieć terminal płatniczy zawsze przy

sobie, dodatkowo, zmniejszy kolejki przy

płatnościach oraz podwyższy standard obsługi

Klienta.
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Na ekranie Sprzedaży 

należy wprowadzić kwotę 

transakcji.

Kartę przykładamy do 

czytnika NFC.

Po zakończeniu odczytu 

rozpocznie się proces 

komunikacji

Jeżeli transakcja wymaga 

autoryzacji kodem PIN 

zostanie wyświetlony ekran 

jak poniżej.

Na ekranie podsumowania 

transakcji można 

wygenerować 

potwierdzenia.



Skontaktuj się z Planet Pay. Doradzimy i wspólnie wybierzemy 

najkorzystniejszy wariant oferty i przygotowujemy umowę.

Podpisz elektronicznie umowę, a następnie pobierz aplikację Planet 

Pay POSapp z Sklepu Google Play.

Aktywuj aplikację. W tym celu zaloguj się do Portalu Akceptanta 

(eBOK), pobierz kod do aktywacji i gotowe!
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Certyfikacje i zgodność z regulacjami:

Rozwiązanie posiada wymagane zgody Organizacji Płatniczych do akceptacji transakcji płatniczych, również tych

na kwoty powyżej limitu 100 PLN, z możliwością wprowadzenia kodu PIN na ekranie urządzenia (transakcje

powyżej CVM Limit 100 PLN) i może być wykorzystane produkcyjnie. Aplikacja POSapp, będzie wysyłała

potwierdzenia transakcji za pomocą SMS / e-mail lub poprzez wyświetlenie potwierdzenia dla Klienta na ekranie

smartfon`a.

Program Polska Bezgotówkowa:

Dla aplikacji POSapp Fundacja Polska Bezgotówkowa także zapewniła możliwość otrzymania finansowania.

Planet Pay od początku jest aktywnym uczestnikiem programu, w związku z czym mogą Państwo otrzymać

dofinasowanie umożliwiające:

• Bezpłatne korzystanie z aplikacji POSapp przez 5 miesięcy od daty uruchomienia.

• Bezpłatne rozliczanie transakcji, przez 5 miesięcy lub do 42 tys. zł obrotu.

Program dotyczy Akceptantów, którzy nie uczestniczyli w Programie Polska Bezgotówkowa oraz nie korzystali

z Terminala Płatniczego przez ostatnie 12 miesięcy.


