PayFlex Relationship Loyalty

Markaya bağlılığı sağlamayı hedefleyen PayFlex
Relationship Loyalty çözümüyle müşteri ilişkilerinde yeni
bir dönem başlatın. PayFlex Relationship Loyalty, mevcut
bankacılık destek sistemleri üzerine entegre edilebilen
esnek ve güçlü bir sadakat çözümü olarak müşteri
memnuniyetini bağlılığa dönüştürür.

Çünkü yeni bir müşteri kazanmanın maliyeti, mevcut
müşteriyi elde tutmanın maliyetinden çok daha yüksek…
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Müşteri odaklı bankacılıkta etkin
Finans sektörüne özel olarak uygulama ve çözümler geliştiren İnnova’nın, müşteri memnuniyetini
ve bağlılığını artıran sadakat sistemi PayFlex Relationship Loyalty, modern bankacılık koşulları ve
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirildi. PayFlex Relationship Loyalty, müşterinin banka
tercihindeki nedenler ve bankaların işlem kanallarındaki kârlılık performansları üzerine kurgulanmış,
puanlamaya dayalı bir sistemdir. Müşteri sayısını artırmayı, mevcut müşteriyi bankaya daha da
yakınlaştırmayı ve maliyetlerini düşürüp karlılığını arttırmayı hedefleyen tüm bankalar için etkili bir
çözümdür.

Banka müşterisi ne bekler?
Müşterinin, her yaptığı işlemden birtakım kazanımlar elde etmek için en doğru bankayla çalışmak istediği
yadsınamaz bir gerçek. PayFlex Relationship Loyalty çözümü, mevduat hesabı bulunan, kredi kartı kullanan veya
farklı bankacılık hizmetlerinden faydalanan bir müşterinin daha uygun faiz oranlarının yanı sıra ek kazanımlar da
elde etmesini sağlar. Bu kazanımlar ise bankaya bağlılık ve artan müşteri sayısı olarak geri döner.
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Yüksek sadakat, yüksek kazanç
PayFlex Relationship Loyalty, düşük maliyetli ve kuruma daha fazla kâr bırakan ürün ve servislerin kullanımının
teşvik edilmesi konusunda iddialı bir çözümdür. Örneğin; banka gişeleri gibi yüksek maliyetli işlem kanalları yerine
internet bankacılığı ve ATM gibi düşük maliyetli işlem kanallarının kullanımının ödüllendirilerek teşvik edilmesi
mümkündür. İnternet bankacılığı üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde daha fazla puan toplayan müşteri bu kanala
yönelir ve uzun vadede bankanın operasyon maliyetleri düşer. Benzer şekilde kredi kullanan veya maaşını banka
üzerinden tahsil etme talebinde bulunan müşterilere ek puanlar sağlanabilir.

PayFlex Relationship Loyalty, banka müşterisinin
sadakatini artırdığı kadar yeni ürün ve hizmetlerin teşvik
edilmesi noktasında da önemli katkı sağlar.
Yeni ürün ve hizmetleriniz ön planda
Puana dayanan bir sadakat sistemine sahip olmak sadece müşteri sayısını artırmak ve korumak için değil, yeni
ürün ve hizmetlerin kullanımını artırmak için de iyi bir çözüm sunar. Yeni ürün ve hizmetlerin daha fazla puana
sahip olması, müşterinin puan kazanabilmek için bunları kullanmasını sağlar. Banka için yeni ve etkili bir ürün
tanıtım kanalı açılırken müşterinin memnuniyeti ve dolayısıyla bağımlılığı artar

İhtiyaca özel yapılandırılan esnek çözüm
İnnova’nın ilişkisel sadakat sistemleri çözümü bankalara sıfırdan kurulabildiği gibi gerekli durumlarda mevcut
sadakat yapılarına eklenti ve yükseltme olarak da uygulanabilir. Tamamen esnek bir altyapı sunan PayFlex
sisteminde ihtiyaç analizi çalışmaları sonrasında çözüm banka ortamında uygulanır.

Farklı iş süreçleriyle entegrasyon
Kurumun sahip olduğu diğer sistemlerle uyum içinde çalışmak üzere tasarlanan PayFlex Relationship Loyalty,
kurumun veri ambarı ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemiyle kolayca entegre hale gelir. Yönetim arayüzleri
üzerinden tanımlanan müşteri bilgileri ve dinamik kampanya tanımlamaları ile müşterilerin puan kazandığı ve
harcadığı yapı hızla oluşturulur. Böylece PayFlex Relationship Loyalty, kurumun sistemleriyle birlikte çalışan ve
onların katma değerini de artıran bir çözüme dönüşür.

Relationship Loyalty

PayFlex Relationship Loyalty çözümünün özellikleri:
Etkin Müşteri Segmentasyonu: Banka içerisinde tanımlı müşteri segmentleri, PayFlex Relationship Loyalty içerisinde
de aynen veya hedeflere göre farklı segmentler halinde tanımlanabilir. Böylece çözüm sayesinde banka ile müşteri
arasındaki ilişkiler farklılaştırılabilir, müşteriler önem derecelerine göre daha fazla ödüllendirilebilir.
Çoklu Kanal Entegrasyonu: Müşteri portalı, online bankacılık, cep bankacılığı, POS cihazı, ATM, SMS, USSD gibi kanallarla
entegrasyon ve etkileşim sağlanarak puan kazanım-harcama mekanizmaları tanımlanabilir. Bu sayede banka açısından
daha düşük maliyetli ve daha yüksek karlı işlem kanalları öne çıkarılmış olur.
Kampanya ve Promosyon: Puanlar paraya dönüştürülerek mağazalarda veya banka servislerinde kullanılabilir. PayFlex
Loyalty ile; abone grubu, anlaşmalı mağaza veya zaman gibi değişkenler temel alınarak dinamik kampanyalar veya
promosyonlar oluşturulabilir. Bu sayede müşterilere dinamik ve etkin bir sadakat platformu sunulur.
Puan Transferi: Bankanın izin vermesi halinde müşteriler belirli ödüllere ulaşabilmek için birbiri arasında puan transferi
yapabilir. Puan transferi için banka tarafından çeşitli kurallar ve limitler de tanımlanabilir.
Alt Sadakat Şemaları: Mağazaların veya sadakat programının diğer ortaklarının, kendi mağaza gruplarına özel alt sadakat
şemaları tanımlamasına imkân sağlar. Bu alt sadakat şemaları, merkezi yönetim altında ana sadakat programı üzerinden
kontrol edilip yönetilebilir.
Çapraz Sadakat Şemaları: Kurumların diğer kurumlara ait sadakat programlarına entegrasyonu sağlanabilir. Bu sayede bir
PayFlex sistemi üzerinden kazanılan puanlar başka kurumlara ait sadakat sistemi puanlarına, millerine veya bonuslarına
dönüştürülebilir.
Hediye Mağazası Entegrasyonu: Puanın başka sadakat programlarına aktarılmasının veya paraya dönüştürülerek
harcanmasının yanı sıra online hediye mağazası entegrasyonu ile müşteriler internet, POS cihazı veya mobil cihaz
kanallarıyla puanları karşılığında hediye siparişi verebilir.

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...
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