PAYFLEX HEDİYE KARTI
Üye kuruluşlarda sabit veya değişken tutarlı
hediye kartları ile yeni nesil sadakat sistemi.
Hayatı kolaylaştıran çözümlerden biri olan PayFlex Gift Card’ın
hedefi, üye kuruluşlarda müşteri memnuniyetini ve sadakatini
artırmak. Türkiye sınırları dışında pek çok ülkede kullanılan PayFlex
Hediye Kartı uygulaması, tek kullanımlık ya da yeniden yüklenebilir
fiziksel ve sanal kart seçenekleriyle kurumlara çok çeşitli sadakat
uygulamalarının kapılarını açıyor.

www.payflexinnova.com

PayFlex
Hediye Kartı
Yeni nesil ödeme sistemiyle esnek satış çözümü
İnnova, sektöre kazandırdığı PayFlex Gift Card ile müşterinin ve mağazacılığın ihtiyaçlarını karşılayan
bir çözüm sunuyor. Çözümün amacı; mağazaların, perakende zincirlerinin ve alışveriş merkezlerinin
müşterilerine sabit veya değişken tutarlı hediye kartları sunup, bu kartların mağazalarda
kullanılmasını sağlamak. Sabit veya değişken tutarlı hediye kartları mağaza müşterilerine geniş bir
hediye yelpazesi sunarken, üye işletmelerin satışlarını ve cirosunu artırıyor. Ayrıca öğrencilere veya
çalışanlara yönelik toplu olarak yapılandırılabilen kartların, belirli mekânlarda ödeme aracı olarak
kullanılabilmesi mümkün.

Yeni nesil ödeme sistemiyle esnek satış çözümü
İnnova, sektöre kazandırdığı PayFlex Gift Card ile müşterinin
ve mağazacılığın ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm sunuyor.
Çözümün amacı; mağazaların, perakende zincirlerinin ve
alışveriş merkezlerinin müşterilerine sabit veya değişken
tutarlı hediye kartları sunup, bu kartların mağazalarda
kullanılmasını sağlamak. Sabit veya değişken tutarlı hediye
kartları mağaza müşterilerine geniş bir hediye yelpazesi
sunarken, üye işletmelerin satışlarını ve cirosunu artırıyor.
Ayrıca öğrencilere veya çalışanlara yönelik toplu olarak
yapılandırılabilen kartların, belirli mekânlarda ödeme aracı
olarak kullanılabilmesi mümkün.
Kredi yüklemesi esnek: Önceden belirlenmiş tutarda limite sahip kartların yükleme işlemleri,
istenen sıklıkla üye kurumların POS cihazları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Bakiye sınırı yok: Karta bir seferde veya ayrı zamanlarda yapılan yüklemeler, üye işyerlerinde
istenen zamanlarda istenen şekilde kullanılabiliyor.
Çok işlevli yönetim ve izleme arayüzü: Müşteriler web erişimi ile sağlanan arayüz üzerinden
kullanıcı adı ve şifreleriyle kart bakiyelerini görebiliyor, kayıp ve çalıntı kartları kullanıma
kapatabiliyor. Böylece müşteri, parasını yatırdığı kartı dilediği gibi yöneterek sisteme güven duyuyor.
Güvenli kart yönetimi: PayFlex Gift Card çözümü, çalışanlarına yönelik hediye kartları hazırlayan
kurumlara bazı yönetim özellikleri de kazandırıyor. Örneğin, hediye kartlar istenirse sadece önceden
belirlenmiş mağazalarda kullanılabiliyor.
Raporlama olanağı: Yapılan işlemler, gün sonunda dış sistemlere veri olarak aktarılabiliyor. Böylece
hediye kartı sistemini kullanan kurumların ve kişilerin kullanım alışkanlıklarını özetleyen birleşik
raporlar hazırlanarak yeni satış stratejileri belirlemek çok daha kolaylaşıyor.
Yurtdışı kullanım seçeneği: PayFlex Loyalty Gift Card çözümünde yurtdışı kullanım seçeneği de
bulunuyor. Kartların içinde parasal değere ek olarak para birimi değeri de bulunuyor. Bu sayede
işlem yapılacak para birimlerinin USD para birimi cinsinden oranlarını içeren bir para birimi tablosu
da tutuluyor. İşlem anında, bu tablo üzerinden işlem yapılan para birimi USD’ye çevrilerek kartın USD
para birimindeki değerinden düşülebiliyor.
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Müşteri zaman, iş yeri para kazanır.
Nakit akışında avantaj
PayFlex Gift Card çözümünün sunduğu avantajlar hem mağaza hem de müşteri açısından çok fazla. Müşteriler,
hediye almak için zaman kaybetmiyor, PayFlex Gift Card çözümünü sunan kurumları tercih ediyor. Mağazalar ve
diğer iş yerleri ise ürünlerini ön ödemeli olarak satıp, hizmeti henüz vermeden bedelini tahsil etmiş oluyor. Bu da
kurumlara nakit akışında önemli avantaj sağlıyor. Ayrıca kartlar okul kantinleri ve kampüsler gibi ön ödemeli kart
kullanımının hedeflendiği ortamlarda ve hizmet noktalarında ödeme aracı olarak kullanılabiliyor.

Yeni müşterilere açılan kapı
Özellikle sevgililer günü, yılbaşı ve dini bayramlar öncesindeki günlerde satışların artmasını bekleyen işletmeler
bu dönemlerde cirolarını yükseltir. Müşteriler, satın alarak yakınlarına hediye ettikleri hediye kartlarla; yeni
müşterilerin mağazaları ziyaret etmesini ve hediye kart tutarını harcamasını sağlıyor. Hatta çoğu zaman
müşteriler kart bakiyelerinin bile üzerinde harcamalar yaparak iş yerinden ayrılıyor ve böylece işletmelerin
gelirleri artıyor.

Uluslararası pazara açık kullanım
Standart hediye kart ve benzeri uygulamalardan ayrılan bir çözüm olan PayFlex Loyalty Gift Card, çoklu para
birimi desteği ile aynı anda birden fazla ülkede kullanılıyor olmasının yanı sıra sadakat kart uygulamaları ile
entegre çalışarak işletmeler için önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca PayFlex platformu temelinde yer alan bu
çözüm, PayFlex Loyalty ile aynı yönetim arabiriminden yönetilip izlenebiliyor. İnnova’nın PayFlex Platformu’nun
en yeni ürünlerinden biri olan PayFlex Loyalty Gift Card kurumsal ödeme çözümlerinde modern bir alternatif
olarak yer alıyor.

Ön ödemeli PayFlex Gift Card sistemine dahil iş yerleri,
esnek kullanımın sağladığı geniş hedef kitle sayesinde
daha fazla kazanıyor.
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...
www.payflexinnova.com
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