TEK BİR PLATFORMDAN
GÜVENLİ ve HIZLI ELEKTRONİK
ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN

PayFlex mWallet - DİJİTAL CÜZDAN
Elektronik ödeme sistemleri giderek yaygınlaşırken kredi kartı ve para transferi işlemlerinin
güvenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak sistemlere duyulan ihtiyaç artıyor. Finansal
teknolojiler alanında kapsamlı bir uzmanlığa ve deneyime sahip olan İnnova, PayFlex
mWallet-Dijital Cüzdan ile bu ihtiyaca güçlü bir yanıt sunuyor. Tüm finansal işlemlerin tek
bir platform üzerinden yapılmasını sağlayan PayFlex mWallet-Dijital Cüzdan, kullanıcılar
arasında para transferinden üye iş yerlerinde avantajlı alışverişlere kadar sağladığı faydalarla
hayatı kolaylaştırıyor.
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Finansal teknoloji alanındaki gelişmeler, son kullanıcıların hayatını kolaylaştıran
yenilikçi çözümleri de beraberinde getiriyor. Bu çözümlerden biri de nakit taşıma
ihtiyacını ortadan kaldıran, tüm kredi ve banka kartlarının bir arada saklanmasını
ve ödeme işlemlerinin tek tıkla yapılmasını sağlayan dijital cüzdanlar. Kullanıcıların,
dijital cüzdan sistemlerinden en büyük beklentisi ise işlemlerini sorunsuz bir şekilde
tamamlarken bilgilerinin güvenliğinden emin olmak.
İnnova güvencesiyle sunulan mWallet kredi kartı, banka kartı gibi tüm ödeme
araçlarının tamamını tek bir platformda bir araya getirerek kullanıcılarına ödeme ve
para transferi işlemleri için güçlü ve güvenli bir altyapı sağlıyor. PayFlex mWallet,
kullanıcılarına ayrıca üye iş yerlerinde indirimli alışveriş ve harcama yaptıkça kazanma
gibi avantajlar da sunuyor.
İnnova PlayFlex mWallet ürününden hem son kullanıcılar hem de üye iş yerleri
faydalanabiliyor.

Son kullanıcılar için PayFlex mWallet
PayFlex mWallet ile son kullanıcılar sadece uygulamaya kaydolarak kolay bir şekilde
cüzdan hesabıoluşturabiliyor. Kendi hesapları üzerinden başka hesaplara veya bankaya
para transferi yapabiliyor. Aynı şekilde Top-Up özelliğiyle kendi dijital cüzdanlarına ekli
kartlardan veya ATM’den cüzdan hesabına para aktarabiliyor. ATM’den nakit çekim
yapmayı da sağlayan PayFlex mWallet ile cüzdan hesabındaki
kredi kartı ve banka kartlarını PCI-DSS güvencesi ile
saklayabiliyor.
Kullanıcılarına yaptıkları harcamalarda da avantajlar
sunan PayFlex mWallet ile üye iş yerlerinde dijital
cüzdanlarıdan ya da ekli kartlarla harcama
yapabiliyor. Yaptığı alışverişlerle sadakat puanı veya
oyunlaştırma ile tamamladığı hedeflerle hediyeler
kazanabiliyor.

Üye iş yerleri için
PayFlex mWallet
PayFlex mWallet, üye iş
yerlerine birden fazla çalışanı
destekleyen çoklu kullanıcı
desteği, sabit veya değişken
tutarda ödeme alma talebi ve
yapılan ödemelerin sorumlu
kullanıcıya anlık bildirimi ile
esnek ve kullanışlı fonksiyonlar
sağlıyor.
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PayFlex mWallet-Dijital Cüzdan’ın Özellikleri:
•

iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor.

•

Sağladığı geniş mutabakat yelpazesi ile kullanıcı hatalarının önüne geçiyor.

•

Geniş raporlama seçenekleri ile hesap takibi son derece kolay bir şekilde
yapılabiliyor.

•

Kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kurallarına uygun olarak
saklanıyor ve işleniyor.

•

Kurumun diğer sistemleriyle entegrasyon sağlayarak manuel işlemleri ortadan
kaldırıyor.

•

Ödeme kartlarında veri güvenliği standartları olan PCI-DSS uyumluluğu sayesinde
kredi kartları güvenli bir şekilde saklanıyor ve işleniyor.

•

BDDK’nın 6493 sayılı Ödeme Sistemleri ve Elektronik Para kuruluşlarına ait kanuna
ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kurallarına uygun olarak geliştirildiği için
gerekli yükümlülükleri karşılıyor.
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Kredi kartlarının, banka kartlarının veya ön ödemeli kartların tanımlandığı dijital cüzdan
PayFlex mWallet, nakit taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Tek bir platform üzerinden
tüm kartlara erişim imkânı sunan PayFlex mWallet, elektronik ödeme işlemlerinin hızlı
ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Tüm kart bilgilerini güvenli bir şekilde ekleme,
saklama, güncelleme ve iptal edebilme özellikleri sunan PayFlex mWallet üzerinden tüm
para transferi işlemleri, sadakat puanı kullanımları ve hizmet veya ürün ödemeleri tek tıkla
gerçekleştirilebiliyor.

Size özel, eksiksiz çözümler sunmak için İnnova var.
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