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İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda tahsilat sürecinde şirketler iki ana 
kritere odaklanıyor: güvenlik ve hız. Tahsilat sürecinde siber saldırıların yanı sıra kredi 
kartı sahtekârlıkları da hem şirketleri hem de tüketicileri ciddi şekilde tehdit ediyor. 
Tüketiciler ödemeyi hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapmayı bekliyor. İnternet 
üzerinden yapılan tahsilat işlemlerinde kullanılan sanal POS uygulamaları bu nedenle 
şirketlerin müşteri karşısındaki önyüzü oluyor.

Şirketlerin tahsilat sürecini sorunsuzca yönetmeleri ve müşterilerine güvenli ve hızlı 
bir çözüm sunabilmeleri için geliştirilen İnnova PayFlex Sanal POS çözümü bankaların 
ve üye işyerlerinin internet üzerinden kredi kartı ile tahsilat sürecini hızlı, kolay ve 
güvenli bir şekilde tamamlamalarını sağlıyor.

ile güvenli ve hızlı ödeme

Sanal POS Sistemi nedir?
Mağazalardan yapılan alışverişlerde kredi kartı ile POS cihazı ile şifre girilip yapılan 
işlemlerin tümü internet alışveriş sitelerinde sanal POS kullanılarak gerçekleştirilir. 
Sanal POS’larda standart tahsilat işleminin yanı sıra taksitlendirme, puan 
kullanma gibi tüm işlemleri gerçekleştirmek de mümkündür.

Sanal POS sistemi işyerinin uygulaması ile banka uygulamaları arasında 
iletişimi sağlayan bir köprü vazifesi görür. İnternette tüketicinin gerçekleştirdiği 
ödeme bilgisinin bankaya iletilmesi ve bankadan gelen yanıtın uygulamaya geri 
bildirilmesinin yanı sıra banka ve üye işyerlerinin belirlediği güvenlik kontrolleri de 
gerçekleştirilir.
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PayFlex Sanal 
POS’un uyumluluk ve 
güvenlik sertifikaları

• Şirket ile Visa
• Verified by Visa

• MasterCard SecureCode

İnnova’nın PayFlex platformu Türkiye’de ve dünyada birçok büyük finans kuruluşu tarafından 
kullanılan farklı çözümlerin temelinde yer alıyor. PayFlex Sanal POS uygulaması bu platformun 
zengin özelliklerinden ve esnek entegrasyon yapısından yararlanıyor. 

PayFlex Sanal POS, sunduğu entegrasyon bileşenleri ile farklı platformları kullanan sanal 
mağazaların entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Sanal mağazaların kullandığı Windows, Linux ve 
Unix tabanlı tüm platformları ve yaygın kullanılan tüm Web sunucularını destekleyen çözümde 
.NET, Java, PHP, ASP entegrasyon bileşenleri bulunuyor, tüm entegrasyon bileşenleri kod 
örnekleri ve dokümantasyonu ile beraber sunuluyor.

Güvenlik ve standartlar
PayFlex Sanal POS, Visa, Mastercard ve American Express gibi kredi kartı firmalarının birlikte 
oluşturduğu PCI DSS altyapısını kullanıyor. Kredi kartından tutarın düşülmesinden paranın 
hesaba geçmesine kadar gerçekleşen tüm işlemler SSL 128 bit şifrelemeli veri iletişimiyle 
uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. 

Dolandırıcılığa karşı özel çözüm
PayFlex Sanal POS uygulaması, sunduğu “fraud” mekanizması ile 
bankaların ve üye işyerlerinin dolandırıcılığa karşı korunmasını 
sağlıyor. Bankaların tanımladığı dolandırıcılığa karşı kurallara ek 
olarak işyerleri de isterlerse kendilerine özel kurallar ekleyebiliyor. 
Her ödeme işleminde önce bankanın tanımladığı kurallar, sonra da 
üye işyerinin tanımladığı kurallar sıra ile kontrol ediliyor ve yapılan 
işlemde kurallara aykırı bir durum oluşursa risk durumuna göre 
işlem reddediliyor veya ilgili birimlere uyarı mesajı gönderiliyor.

PayFlex Sanal POS’un Avantajları
• Bankalar için fiziksel POS’a ek bir alternatif ödeme kanalı sunuyor.
• Uluslararası güvenlik standartları ile uyumluluğu ve sahip olduğu sertifikalarla ödeme 

güvenliğini sağlıyor.
• Farklı platformlar için sunduğu açık bileşenler sayesinde üye işyerleri uygulamalarıyla 

entegrasyonu kolaylaştırıyor. 
• Provizyon işlemlerini merkezi bir modül üzerinden gerçekleştirerek kart bilgilerinin güvenliğini 

bir kat daha artırıyor.
• PCI DSS uyumluluğuna sahip olduğu için ek bir maliyet gerektirmiyor.
• Dağıtık mimaride birden çok sunucu üzerinde çalıştığı için yük dağılımını dengeliyor ve 

performansı en üst düzeye taşıyor.
• PCI DSS Level 1 sertifikasyonuna sahip olduğu için güvenli bir kredi kartı saklama çözümü 

sunuyor.

7/24 Destek
İnnova finansal ve ödeme sistemlerinde elde ettiği deneyim ve 
uzmanlıkla PayFlex Sanal POS’u da destekliyor. Deneyimli yazılım destek 
ekibi ile müşterilerine sunduğu kaliteli hizmetin yanı sıra müşterilerin 7/24 
ulaşabildiği ve sorunlarına çözüm bulduğu çağrı merkezi ile kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.


