PayFlex İNDİRİM

İnnova’nın PayFlex İndirim çözümü, abonelerin
hayatını kolaylaştıran kampanyalara imza atarken
operatörün mevcut abone sayısını korumasına,
daha fazla abone kazanmasına ve müşteri ilişkilerini
geliştirmesine yardımcı oluyor.

Her gün farklı avantajlar yakalayan abone
operatörüne daha fazla kazandırıyor.

www.payflexinnova.com

PayFlex
İndirim
Mağaza

Web Servisi

IVR

İndirim
Sistemi

SMS

Mağaza Portalı

Müşteri
Offline Dosya

Müşteri Portalı
Operatör
CRM
POS

E-Posta

Yükselmek için hizmette farklılık yaratın
Tüm operatörler, abone sayısını artırmak ve sunduğu iletişim hizmetini tçeşitliliğinde ortaya konan
yenilikler mevcut aboneler için operatörü daha cazip hale getirirken, yeni abonelerin de dikkatini
çekiyor. En dikkat çeken kampanya yöntemi ise şüphesiz “indirim”…

İletişimde hizmet anlayışı değişiyor
Operatörler, artık sundukları iletişim hizmetleri dışında da abonelerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak
avantajlar sunuyor. Aboneler, seçtikleri paketler doğrultusunda indirimler, hediyeler, ödüller; belirli
mağaza ve restoranlarda yaptıkları harcamalarda ise konuşma dakikaları ve internet servisleri
kazanıyor. Operatörlerin odak noktasındaki tüm bu servislerin yürütülmesi ise kesinlikle güvenilir bir
teknoloji ile sağlanarak, sorunsuz ve hızlı bir otomasyon kullanılmasını gerektiriyor.

Kampanya gücüyle yükselen operatör
PayFlex İndirim esas olarak, telekom operatörlerinin farklı sektörlerdeki kurumlarla marka ortaklığı
anlaşması yapması için gerekli altyapıyı sunuyor. Bu çözüm; müşteri memnuniyetini artırmak,
numarasını farklı operatöre taşımaya karar veren abone sayısını düşürmek ve daha fazla müşteri
kazanmak için gereken kampanyaları, tüm süreçleriyle eksiksiz bir şekilde sunuyor. Aboneler,
marka ortaklığı anlaşması yapılan kurumlardan indirimli alışveriş yapabiliyor, hizmet ve ödüllerden
faydalanabiliyor. Ayrıca bu tip avantajlardan faydalanan abonelerin operatöre bağlılığı artıyor.

PayFlex Platformu’nun sadakat sistemiyle entegre olan
PayFlex İndirim çözümü, telekom operatörlerine daha fazla
rekabet gücü sağlamak için geliştirildi.
www.payflexinnova.com

PayFlex İndirim ile çapraz kampanyalar
düzenleyebilmek mümkün…
Akaryakıt istasyonları, havaalanları,
perakende zincirleri gibi iş ortakları ile
yapılacak çapraz kampanyalar sayesinde
abonelere cazip fırsatlar sunulabilir.

İndirim

Kampanya uzmanı: PayFlex İndirim
İnnova’nın PayFlex İndirim Çözümü, içerdiği fonksiyonel modüller sayesinde müşteri memnuniyetini artırmak için düzenlenen
kampanyaları tüm süreçleriyle yönetie ve operatöre kazanç sağlayacak ilk adımı atar.
PayFlex yönetim Portalı: Uygulamaya yönelik yönetim, operasyon ve raporlama işlerini de üstlenen portal uygulaması;
zaman, indirim oranı, sınıflandırma gibi tüm süreçleri içerir. Operatörün farklı ihtiyaçlarına göre esnek biçimde kolayca
yapılandırılabilir.
Kampanya Tanımları: Hazırlanan kampanyalar, farklı abone segmentleri, zaman ve işyerine bağlı olarak çeşitli kurallarla
esnek olarak tanımlanabilir. Örneğin; kampanya kurallar dahilinde istenildiği zaman otomatik olarak durdurulabilir veya
yeniden başlatılabilir.
Partner Tanım/Parametre Modülü: İş ortaklarının tanımlarının yapılacağı ve iş ortağı özelinde tutulması gereken parametre
altyapılarının tanımlanmasını sağlayan arayüzdür. Bu sayede iş ortaklarıyla olan ilişki her adımda kolayca yönetilebilir.
Kod Sorgulama altyapısı: PayFlex İndirim, düzenlenen kampanyada, operatörün iş ortağı ile abonesi arasındaki süreci
düzenler. Tek kullanım veya birden fazla kullanım için geçerli olacak şekilde belirlenebilen kodların sorgulaması, iş ortakları
tarafından kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilebilir.
Offline entegrasyon: Esnek bir altyapı sunan PayFlex İndirim çözümü, online çalışma imkânı bulunmayan iş ortakları için
offline çalışma yöntemini de barındırır. Kısacası; PayFlex İndirim ihtiyaca göre online ya da offline olarak entegre edilebilir.
Dış entegrasyonlar: Çözüm her türlü dış kanal ile entegre olabilecek şekilde kurgulanmıştır. Sanal alışveriş siteleri için
sunulan online arayüz ya da SMS entegrasyonu gibi ekstra özellikler, kolay ve sorunsuz bir şekilde sağlanabilir.
Çağrı Merkezi arayüzü: Bu ekranlar, yönetim portalının müşteri hizmetleri kullanıcılarına özel bir yetkiye göre düzenlemiş
bölümüdür. Operatöre sağlanacak PayFlex İndirim Sistemi’yle ilgili interaktif hizmetler bu bölümde yer alır.
Farklı Çözümlerin Katkısı: Kiosk, çağrı merkezi, POS gibi farklı kanalları bir araya getirebilen PayFlex İndirim, mobil bir çözüm
olarak akıllı telefon entegrasyonunu da seçenek olarak sunar. Böylece kampanyalar farklı kanallar üzerinden düzenlenebilir.

PayFlex İndirim’in başarısı ara yüzünde saklı
Abonelerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış portal ara yüzü sadece bir tarayıcı yardımı ile kullanılabiliyor. Portal son kullanıcıya hangi
noktalarda ve hangi şartlarda indirim ve ödül sağlandığının bilgisini veriyor. Ara yüzden operatörün duyurularını ve kampanya
duyurularını görebilmek mümkün oluyor. Ara yüz üzerinden; kullanıcı adı, PSTN-GSM numarası, kurum kodu ve indirim kodu
sorgulaması sağlanırken PayFlex İndirim, operatörün talebine göre hem kayıt kurgusu, hem de kayıt gerektirmeksizin çalışabiliyor.
Gerek mağaza tarafında, gerekse operatör tarafında kolay kullanım sunan ara yüz, PayFlex İndirim çözümünün faydasını artırıyor.

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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