
PayFlex Mİkro ÖdeMe

Kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak çözümler arayan 
operatörler için tiletişim faturalarına eklenebiliyor, 
abonelere kredi kartına göre daha pratik ve güvenli bir 
ödeme imkanı tanınıyor.

www.payflexinnova.com

Kredi kartı yerine kullanılabilen abonelik hesabıyla her gün 
yüzlerce noktada ödeme yapmak artık çok daha kolay!



PayFlex
Mikro Ödeme

Farklı bir ödeme kanalı
Mobil operatörler ve internet servis sağlayıcıların katma değerli servisler sunma hedefine yönelik 
olarak geliştirilmiş olan PayFlex Mikro Ödeme sistemi, mobil ve sabit hat abonelerinin, küçük 
harcamalarını mobil cihazları aracılığıyla gerçekleştirebilmesini sağlar. Ön ödemeli ve faturalı hat 
kullanıcılarının yararlanabildiği çözümde abonelik hesabı esas alındığından, banka sistemleriyle 
herhangi bir entegrasyon yapılmasına gerek kalmaz. Bu da müşteri açısından sistemin bağımsız ve 
esnek kullanım sağlaması dışında, operatörlerin müşterilerine katma değerli hizmetleri düşük işletme 
maliyetleriyle sunabilmelerini kolaylaştırır.

Çözümü siz şekillendirin
Mikro ödeme konusunda esnek bir çözüm sunan PayFlex Mikro Ödeme ile operatörler ihtiyaç duydukları 
çözümü kendileri belirler. Aboneler ise sisteme; mobil cihaz uygulamaları SMS, Web-WAP, USSD, IVR 
veya çağrı merkezi kanallarından erişebilir ve tüm bu seçenekler operatörlerin ihtiyaç ve taleplerine 
göre şekillendirilebilir. Ayrıca sistem yöneticileri tarafından abone bazında tanımlanabilecek günlük ve 
aylık limitler ile mikro ödeme hizmetinin sınırı ihtiyaçlara göre belirlenebilir.

Kredi kartı ve POS cihazı yok

Milyonlarca aboneye ulaşabilecek tek bir kanal oluşturarak operatörlerin hizmet kalitesini artıran 
PayFlex Mikro Ödeme Sistemi’nin doğal sürecinde banka ile ilgili herhangi bir aşama yoktur. Dolayısıyla 
faturalı abonelerde işlemler faturaya eklenir, ön ödemeli abonelerde ise işlemler ön ödemeli krediden 
anında düşülür. Ödeme periyodu sonunda toplam tutarlar operatör hesaplarından üye işyerlerinin 
hesaplarına otomatik olarak transfer edilir. Tüm bu süreçte kredi kartı veya POS cihazı üzerinden 
herhangi bir işlem yapılmadığından çözümün yatırım maliyeti düşüktür.

Abone Mağaza

İşlem İsteği*

Onay İsteği (SMS)

Satın Alma İsteği

İşlem Onayı (SMS ve Web)

İşlem Bilgileri

İşlem Sonucu ve Detayları
İşlem Sonucu

İşlem Sonucu (SMS)

Operatör

Abone, yetki, hizmet 
ve limit kontrolleri
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Çok kanallı ödeme: Aboneler; mobil cihaz 
uygulamaları, SMS, Web-WAP, USSD, IVR veya 
çağrı merkezi kanallarından işlem yapabilir.

Pratik ve yaygın: Banka hesabı, kredi kartı 
veya POS cihazı üzerinden herhangi bir 
işlem yapılmadığından çözüm bankalardan 
bağımsızdır ve yatırım maliyeti düşüktür.

Mikro Ödeme
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Finans sektöründeki çözümleriyle referanslarına her gün bir yenisini ekleyen İnnova, 
bu tecrübesini PayFlex Mikro Ödeme Sistemi ile telekom dünyasına taşıdı.

İnnova Bilişim Çözümleri, finansal işlemler alanındaki 12 yılı aşkın tecrübesiyle tüm tahsilat, sadakat, ödeme ve mobil 
işlemleri PayFlex Platformu çatısı altında sunuyor. PayFlex Platformu’nun modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçları 
karşılayan çözümler, aynı altyapı üzerinden sağlanabiliyor. 11 ülkede 75 farklı referans ile başarısını ispatlayan PayFlex 
Platformu’nun kurulu olduğu sistemler üzerinden toplam 270 milyonu aşkın aboneye hizmet veriliyor. Yılda 4,1 milyar adet 
işlem sayısı ile gerçekleşen bu hizmetlerin toplam hacmi 62 milyar dolar değerine ulaşmış durumda...

yönetimi kolay mikro finansman çözümü

PayFlex Mikro Ödeme Sistemi, bir taraftan aboneler için bankasız ödeme imkânı sağlarken diğer taraftan; 
işlem tipi, zaman periyodu, anlaşmalı kurum veya abone bazında tanımlanabilen limitleri ile de en üst seviyede 
sistem yönetimi imkânı sunar. Özellikle online ortamdaki ödemelerin kolaylıkla ve doğrudan yapılabilmesi 
sayesinde ödeme süreçlerindeki güvenlik ve dolandırıcılık risklerinin azalması sağlanır.

İzleme ve raporlama: Sistemdeki işlem değerleri, sistem dahilindeki alarm mekanizmaları ile sürekli 
olarak izlenir ve değerler eşiğe ulaştığında daha önceden belirlenen iletişim noktalarına otomatik uyarılar 
gönderilebilir. Bunun yanı sıra sistem başarımı, işlem eğilimleri, farklı işlem değerleri gibi anahtar performans 
değerleri de istenildiği zaman raporlar halinde elde edilebilir.

Maliyetsiz Ödeme kanalı: POS, Kart, vb. ödeme kanalı yatırımları gerektirmeyen PayFlex Mikro Ödeme 
Sistemi; SMS, Web-WAP arayüzü veya ortak ödeme sayfası kanallarını kullanır. Bu, hem satın alma hem de 
işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltan bir özelliktir.

Bankalar devre dışı: Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı gerektirmediğinden, sistem sadece maliyetleri 
düşürmekle kalmaz, esnek bir çözüm sunmaya da yardımcı olur.

Güvenlik: Ödeme işlemi hiçbir müşteri özlük bilgisi gerektirmeden, doğrudan abonelik kanalı üzerinden 
yapıldığından dolayı son kullanıcıların güvenlik konusundaki kaygılarının büyük oranda önüne geçilir. Talebe 
bağlı olarak, işlemler için PIN kullanımı da eklenerek güvenlik bir üst seviyeye yükseltilebilir.

yetkin İş ortağı: Mikro ödeme sistemleri konusundaki entegrasyon yeteneğiyle İnnova, artık telekom 
operatörlerinin yetkin iş ortağı konumunda.
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