
PayFlex Cloud  
utility Payment Hub

Bilgi teknolojileri dünyasını değiştiren bulut 
altyapısı, İnnova’nın PayFlex platformu ile 
fatura tahsilatında da yeni bir dönem başlattı. 
BT birimlerine ek yük getiren tüm fatura ve 
ödeme işlemleri artık PayFlex Cloud Utility 
Payment Hub tarafından daha pratik şekilde 
gerçekleştirilebiliyor. 

www.payflexinnova.com

Fatura ve ödeme işlemleri için yatırım yükünü 
ortadan kaldıran servis tabanlı PayFlex çözümü.



PayFlex Cloud
Utility Payment Hub

Bulutun gücünü işinize yansıtın
İhtiyaca göre şekillenen düşük maliyetli çözüm
İnnova bu çözümünde, ödeme ve fatura işlemlerine yönelik PayFlex Cloud Utility Payment Hub çözümünü 
bulut tabanlı bir hizmet olarak kurumlara sunuyor. Bankalar başta olmak üzere fatura ve ödeme işlemleri 
gerçekleştiren tüm işletmeler, altyapı ve işletme maliyetlerini azaltarak müşterilerine en iyi hizmeti en düşük 
maliyetlerle götürme imkânına kavuşuyor.

Güçlü altyapı üzerinde güvenilir servis hizmeti
Tamamı İnnova tarafından geliştirilen PayFlex Cloud Utility Payment Hub, müşterisine işlem merkezi hizmetleri 
götüren tüm kurumlar için en uygun çözümleri sunuyor. Ön ödemeli abone, fatura, vergi ve mutabakat işlemleri, 
talimatlı işlemler ile EFT-Virman konusundaki tüm ihtiyaçlara cevap veren eksiksiz çözümler, Türk Telekom’un 
Türkiye’nin tek TIER3 sertifikalı veri merkezi altyapısı üzerinden sunulurken, her kurum ihtiyaç duyduğu 
çözümleri kiralayarak kullanıyor. Böylece kurum, yazılım, kurulum, bakım ve işletme giderlerinden tasarruf 
sağlıyor ve kazancını artırıyor.
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PayFlex’ın tahsilat altyapısı
İnnova PayFlex platformunu temel alan PayFlex Cloud Utility Paymant Hub gücünü, yine bu platformun ana 
ekseninde yer alan PayFlex Collection isimli tahsilat sisteminden alıyor. 10 yılı aşkın süredir Türkiye’de ve 
yurtdışında pek çok Telekom operatörü, finans kuruluşu ve kamu kurumu tarafından kullanılan PayFlex Collection, 
her ay 105 milyondan fazla aboneye hizmet veriyor.  Fatura tahsilâtı ve ön ödemeli işlem gereksinimlerine 
yönelik olarak tasarlanmış olan bu çözüm, güvenilir yapısı ve verimli sonuçlarıyla ön plana çıkıyor.

İşlem merkezi kazanç merkezine dönüşsün
Kurum içindeki iş yükünü artırırken maliyetleri de ek masraflarla katlayan işlem merkezi uygulamaları, 
bulut altyapısının avantajlarıyla yeniden şekilleniyor. Sunucu kiralama, yazılım güncellemeleri, yeni 
sürüm yükseltmeleri, veri yedekleme, güvenlik, ağ yönetimi gibi birçok operasyonel hizmet, PayFlex 
Cloud Utility Payment Hub üzerinden gerçekleştiriliyor, operasyonlar için gereğinden fazla kaynak ve 
zaman harcamak gerekmiyor.

Azalan entegrasyon maliyetleri: Her fatura, kurumun kendi özel bağlantısı ile fatura tahsilatı yapıyor. PayFlex 
Cloud Utility Payment Hub, bu farklılıkları en aza indirerek her kurumun aynı görünmesini sağlayan PayFlex 
Payment API ile kurum eklemelerinin maliyetini bankalar ve tahsilat işletmeleri için en aza indiriyor.

Daha hafif işletme yükü: Fatura tahsilatı için gerekli mutabakatlar ve benzeri operasyonlar, otomatik sistemler 
ve operasyon ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Sürekli raporlama ve online takip sistemleri ile sorunlar 
henüz ortaya çıkmadan tespit edilerek çözüme kavuşturuluyor. Kurum eklemeleri, kesintisiz olarak yapılarak, 
operasyonel yükler en aza indiriliyor.

Tam güvenlik: Türk Telekom veri merkezi üzerinden sunulan PayFlex Cloud Utility Payment Hub, kurum 
bağlantılarının tamamını kapalı devre iletişim ağı içerisinde kuruyor. İnternet ortamına kapalı olarak çalışan sistem 
sürekli takip edilerek uçtan uca güvenlik sağlanıyor

Sürekli yüksek performans: PayFlex Cloud Utility Payment Hub’ın performansı operasyon ekibi tarafından 
sürekli takip ediliyor ve raporlanıyor. Güncel teknoloji yatırımları yapılarak sistem performansı sürekli en yüksek 
düzeyde tutuluyor. Kurumların devamlı en güncel, en hızlı uygulamaları kullanması sağlanıyor.

Cloud Utility Payment Hub

Tüm hizmetler tek platformda: Bulut tabanlı PayFlex 
Cloud Utility Payment Hub, tüm işlem merkezi 
uygulamalarını bir arada barındırarak eksiksiz bir 
çözüm sunuyor. 



PayFlex Cloud Utility Payment Hub’ın Kullanım Alanları

1. Ön ödemeli işlemler:
  Müşteri sorgulama
  Paket sorgulama
  Ödeme bildirimi

4. Mutabakat:
  İşlem mutabakatı
  İşlem iptal mutabakatı
  Talimat mutabakatı
  Talimat iptal mutabakatı
  Mutabakat durum listeleme

2. Fatura işlemleri:
  Müşteri sorgulama
  Borç sorgulama
  Borç Ödeme
  Borç ödeme iptali
  Ödeme bildirimi
  Ödeme iptal bilirimi
  Borç dosyası yükleme
  Ödenmiş fatura bildirimi

5. Talimatlı işlemler:
  Müşteri sorgulama
  Müşteri talimat bilgisi listeleme
  Talimatlı borç sorgulama
  Talimat bildirimi
  Talimat iptali
  Talimatlı ödeme bildirimi
  Talimatlı ödeme iptal bildirimi

3. Vergi ödeme:
  Vergi sorgulama
  Vergi ödeme
  Vergi ödeme iptali
  Vergi mutabakatı

6. EFT-Virman:
  Kurum hesap numarası yönetimi
  Çeşitli parametrelere göre hesap numarası ayrımı
  Banka-Kurum Virman-EFT kural yönetimi
  Banka-Kurum arası Virman-EFT işlemi

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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