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PayFlex farklı ülkelerde 20’in üzerinde telekomünikasyon şirketinde  
ve 35 finans kurumunda başarısını kanıtlanmıştır. PayFlex bugün 
kurulu sistemler üzerinden 300 milyonu aşkın aboneye hizmet 
verirken, yılda 65 milyar dolara denk gelen 4,5 milyar adetlik bir işlem 
hacminin gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.

Dünyada PayFlex



PayFlex Platform’un modüler yapısı; aynı altyapıyı 
kullanarak farklı ihtiyaçları adresleyen çözümlerin tek 
bir platformda sunulabilmesini mümkün kılar. PayFlex 
Platform üzerinden sunulan ürün grupları 4 farklı 
başlıkta toplanmıştır: 

Tahsilat
Ön Ödemeli Yüklemeler, e-Voucher İşlemleri, Faturalı 
İşlemler, Talimatlı İşlemler, Faturalama Servisleri, Vergi-
Bağış Tahsilatı, Doğrudan Borçlandırma Sistemi

Sadakat
Puan Bazlı Sadakat Sistemleri, Hediye Kartı Sistemleri 
ve İndirim Sistemleri

Ödeme 
Mobil Ödeme, Mikro Ödeme, İnternetten Alışveriş, 
Katalog Alışverişi, Bilet Satışı, Web Mağaza 
Entegrasyonu, Sanal POS (VPOS)

Mobil
Mobil Bankacılık, Kartsız Para Çekme, Mobil Para 
Transferi ve Kurumlara Özel Mobil Çözümler, Mobil 
Saha İş Gücü Yönetimi, Mobil Bilet Satış, Mobil Kampüs, 
Lokasyon Bazlı Çözümler, Beacon (Bluetooth 4.0 BLE) 
Çözümleri
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Payflex Platform’un Modüler Altyapısı
PayFlex Platform tek bir altyapı üzerinden birçok finansal hizmeti 
aynı anda müşteriye sunabiliyor. Platform çekirdeği tüm hizmetler 
için aynıdır. Bu sayede firmalar aynı BT donanımı ve yazılım üzerinden 
tüm işlemleri kolayca sunabilir. Aynı zamanda bu platforma ileride 
doğabilecek yeni ihtiyaçlar ve yeni servisler kolaylıkla eklenebilir. 

Sistemin esnek yapısı sayesinde kullanılabilecek tüm alt-servisler, 
modüller kolaylıkla servis verecek firmanın ihtiyaçlarına, müşterilerinin 
beklentilerine uygun hale getirilebilir. PayFlex platformu sayesinde 
firmalar her bir sistem için çok yüksek bütçeler gerektiren altyapı 
yatırımını sadece bir kez yapar ve operasyonel giderlerini azaltarak 
rekabetçiliğini artırabilir.

Bunun yanında yeni servislerin, ürünlerin sisteme kolaylıkla dahil 
olabilmesinden dolayı müşteriler fatura ödemelerinden, kontör 
yüklemeye, mobil ödemeye ve hatta cep telefonu üzerinden şans 
oyunu oynamaya kadar birçok değişik hizmeti alabilir ve müşteri 
memnuniyetini önemli ölçüde artırabilir. Artan servis sayısı ve müşteri 
memnuniyeti finansal işlem hizmeti sunan firmalar için önemli gelir 
artışları demektir.
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PayFlex Platformun Öne Çıkan Özellikleri 
Tüm Finansal İşlemler için Tek Bir Platform 
PayFlex Platform, tam fonksiyonellikteki tahsilat, sadakat, mobil 
ve ödeme işlemi çekirdek modülleri ve bu çekirdekleri destekleyici 
modüllerden oluşur. Tüm çözüm seçenekleri aynı donanım altyapısını 
kullanarak yazılım lisansı ve donanım maliyetlerinde ortaya çıkabilecek 
büyük harcamaların önüne geçer. 

Bunun yanı sıra, PayFlex Platform yeniliğe açık mimarisi ile kurumların 
hem günümüz hem de gelecekteki ihtiyaçları için çözümler sunar. 
Seçilen çözümler veya seçilen çözüm içerisinde devreye alınması 
planlanan işlem modülleri fazlama çalışmaları ile tüm sistemi askıya 
almadan parçalı olarak yeni sistem üzerinde konumlandırılabilir. 

Modüler Platform Mimarisi 
PayFlex Platform en üst seviyede uyarlanabilen modüler mimarisi 
ve farklı uygulama altyapılarında aynı anda çalışabilmesini sağlayan 
esnek yapısı ile .Net, Java, MS SQL, Oracle, Windows, Linux gibi pek çok 
farklı ortam üzerinde konumlandırılabilir. 

Güvenli ve Güvenilir Platform Yapısı 
Çok seviyeli güvenlik katmanı ile her seviyede oluşabilecek olan 
yetkisiz girişlerin sisteme erişimi engellenir. Cluster Aware, Load 
Balance & Disaster Recovery Ready planlamaları ile de sistemin 
sürekli hizmet sunabilecek şekilde desteklenebilmesi sağlanır.

Kolay Kullanımlı Ara yüzler ve Sistem Yönetimi 
Sunulan web tabanlı ara yüzler ile kullanıcılar sisteme her hangi 
bir zamanda her hangi bir konumdan en üst seviyede rahatlık ile 
erişebilirler. Kullanıcılar, sisteme bağlandıklarında ancak tanımlı 
oldukları yetki grubunda yer alan bölümlere erişimde bulunabilirler. 
Yetki gruplarının yönetimi ise admin seviyesindeki kullanıcılar 
tarafından yine web ara yüzleri üzerinden gerçekleştirilir.

İşlem Kanallarında Çeşitlilik
Servis sağlayıcılar hizmet sağlayıcı kurumlara genellikle offline 
bağlantı ile bağlanırlar ve işlemlerini dosya alışverişi ve manuel 
işlem gerektiren lojistik süreçlerle yürütürler. Bu nedenle de 
sistemdeki her oyuncunun fatura ve ödeme bilgileri için kendi veri 
tabanını oluşturması gerekir. Bu nedenledir ki kayıtlı bilgiler arasında 
tutarsızlıklar ve senkronizasyonda hatalar oluşur. Böyle bir sistemde 
yeni kanalların tanımlanması ve operasyona dahil edilmesi ise başlı 
başına ayrı sorular ve sorunlar ortaya çıkarır.

PayFlex Platformu tüm bu problemleri çözecek yaklaşımda 
oluşturulmuştur. Tek bir merkezi noktadan idare edilen sistemde 
tüm verilerin tekilliği ve doğruluğu garantilenirken, yeni eklenecek 
kanallar ve entegrasyonlar da sisteme hızlıca adapte edilebilir. Bir 
işlem kaydının mükerrer olarak algılanması engellenerek sistemin tüm 
üyeleri için tek bir doğrunun olması sağlanır. 

Uyarlanabilir Raporlar ile Doğru Bilgiye Etkin Erişim 
PayFlex Platform’un sunduğu gelişmiş raporlama servisleri ile tüm 
işlem bilgilerinin ve kullanıcı hareketlerinin çeşitli filtreler uygulanarak 
görüntülenebilmesi sağlanır. Böylece ileriye dönük planlamalar, bütçe 
hazırlıkları daha doğru hazırlanabilirken, kanal performanslarının 
ölçümü gerçekleştirilebilir. Web portal üzerinden sunulan tüm raporlar, 
görüntüleme işlemine ek olarak Excel, CSV, XML ve benzeri dosya 
formatlarında indirilebilir.

Çoklu Dil Desteği
PayFlex platformu hâlihazırda farklı ülkelerde kullanılıyor ve farklı 
dillerde hizmet sunuyor. Sağladığı altyapı sayesinde platforma yeni 
dil eklemesi ise son derece hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. 

PayFlex platformun mevcut altyapısında Türkçe, İngilizce, Arapça, 
Rusça, Azerice, Kazakça, Romence, Ukraynaca dilleri destekleniyor. 
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PayFlex Collection ürünleri tüm fatura ödemeleri ve 
ön ödemeli işlem çeşitlerini sunar. Ürün, bir taraftan 
hizmet sağlayıcı kurumların faturalı ve ön ödemeli 
sistemlerine entegre olurken, diğer taraftan da farklı 
ödeme kanalları ile bağlantı kurarak tahsilat ağının 
genişletilip geliştirilebilmesini sağlar. 

PayFlex Collection ürünü hizmet sağlayıcı kurumlar, 
bankalar, finans kuruluşları ve 3. parti tahsilat birimleri 
için tasarlanmıştır. 

Tahsilat başlığı altında 
sunulan ürünler 
PayFlex Postpaid 
PayFlex Ön Ödemeli Yüklemeler 
PayFlex E-Voucher 

payflex collection 



İşletmelerin nihai hedefi gelir üretmek ve bu geliri elde edebilmek 
için gerekli tahsilatı gerçekleştimektedir. Bu sebepledir ki tahsilat 
sistemleri herhangi bir operasyon zincirinde kurum için en kritik 
noktalardan birisi haline gelmiştir. Fonksiyonel, akıcı ve hızlı 
gerçekleşen bir tahsilat süreci ile sağlanan nakit akışı ise kurumlara 
rekabette büyük avantaj sağlar.

Binler veya milyonlar seviyesinde abonelere hizmet sunan kurumlar 
için tahsilat işlemi daha da önem kazanır. Günümüzün rekabetçi 
ortamında aboneler ödemelerini çeşitli kanallardan, farklı konumlardan 
ve kendi tercih ettikleri yöntemlerle rahatça gerçekleştirmeyi 
istiyorlar.

PayFlex faturalı aboneler için tüm tahsilat işlemlerini yönetmeyi 
sağlayan benzersiz ve entegre bir yazılım platformu sunuyor. PayFlex 
Postpaid’in sağladığı online tahsilat ağı ile nakit akışları canlı olarak 
takip ediliyor ve bu sayede hem hizmet sağlayıcı kurum, hem de 
tahsilat birimleri tarafında harcanan eforların önüne geçilerek 
operasyon giderlerinin düşürülmesi sağlanıyor.

Faturalı abonelerin hesabından ön ödemeli abonelerin hesabına GSM 
kredi transferi gibi gelişmiş fonksiyonların yanı sıra tüm standart 
faturalı tahsilat işlemleri de PayFlex Collection yapısında görülebilir.

• Fatura Ödeme 
• İleri Ödeme 
• Parçalı Ödeme 
• Taksitli Ödeme 
• Doğrudan Borçlandırma Sistemi 
• Vergi Tahsilatı ve Bağışlar 

Doğrudan Borçlandırma Sistemi 

Düzenli olarak bayilerinin faturalarını tahsil eden kurumların tahsilat 
işlemlerine banka veya finans kuruluşları aracılığıyla üretkenlik ve 
esneklik kazandıran tahsilat sistemidir. Doğrudan Borçlandırma 
Sistemi ana firmanın tahsilat riskini ortadan kaldırır ve bayiler 
için esnek ödeme opsiyonları sunar. Bunun yanı sıra faturalar 
üzerinde erken ödeme indirimi, parçalı ödeme ve geç ödeme cezası 
tanımlanabilir.

Ana Firmaya Sağlanan Faydalar
• Zamanında gerçekleşen tahsilatlar 
• Operasyonel iş yükünü ve riski ortadan kaldıran iş modeli 
• Offline süreçlerde kontrol ve güvenlik 
• Otomatik gerçekleşen finans ve muhasebe işlemleri 
• Ödeme performansları ve risk analizlerinin online ya da offline 
olarak raporlanması

Bayilere Sağlanan Faydalar 
• Takip gerektirmeyen ödeme işlemleri 
• Finansal işlemler için maliyet tasarrufu 
• Kredi hesaplarında rekabetçi oranlar 
• Ödeme işlemlerinin seçeneklendirilebilmesi 
• Bankanın sağladığı valör seçenekleri ile ödemeleri esnekleştirebilir

payflex postpaid

PayFlex
Collection

POS

1- Kredi Yükleme
2- E-Voucher
3- Fatura Ödeme
4- Günsonu
5- Raporlar

Hizmet No Giriniz:

9876543210

Fatura Seçiniz:
• 11.07.2001:         33TL
• 10.08.2001:         25TL
• 12.09.2001:         45TL

İşlem Onayı

İşlem tipi:     Fatura Ödeme 
Hizmet No:     9876543210
Yüklenen Kredi:         45 TL

Fatura Ödeme

Hizmet No: 9876543210
Yüklenen Kredi:      45 TL

Teşekkürler...



Geçmişten beri ön ödemeli abonelerin hakim olduğu mobil pazarların 
işlem rakamlarındaki hızlı artışlar günümüzde de devam ediyor. 
Bu nedenledir ki ön ödemeli işlemlerin tahsilat sürecinin verimliliği 
şirketler için de stratejik önem taşır ve operasyonel maliyetlerin 
düşürülmesi ile rekabette avantaj yakalanabilmesi hedeflenir. 

PayFlex Ön Ödemeli Yüklemeler ürünü ile ön ödemeli abonelerin 
herhangi bir konumda ve istedikleri zamanda hatlarına kredi 
yükleyebilmeleri sağlanır. Diğer taraftan hizmet sağlayıcı kurumların 
da voucher basımı ve dağıtımı için harcadıkları bütçeleri geri 
kazanmaları sağlanır. 

PayFlex Ön Ödemeli Yüklemeler ile aboneler sabit işlem noktalarından, 
açılış-kapanış saatlerinden, voucher kartlarından kurtulup kolayca 
erişebilecekleri kanallar vasıtasıyla kredi kartı, banka hesabı 
vasıtasıyla veya nakit olarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Hizmet 
sağlayıcı kurum tarafından bakıldığında ise sonuç, artan konuşma 
süreleri, müşteri memnuniyeti ve sadakatidir. 

Bir hesaptan diğerine kredi transferi gibi dolaylı işlemlerin yanı 
sıra tüm temel ön ödemeli işlemler de PayFlex Kredi Yükleme ile 
sunulabilir: 

• Paket Kredi Yükleme 
• Parçalı Kredi Yükleme 
• Eşik Değerinde Talimatlı Kredi Yükleme 
• Periyodik Olarak Talimatlı Kredi Yükleme 

Tamamıyla elektronik yapıda olan sistemde tanımlı perakende 
komisyonlarında ve sigorta masraflarında azalma olur, sahtekarlık 
riskleri önemli ölçüde düşüş gösterir. Diğer taraftan hizmet sağlayıcı 
kurumların baskı, stoklama ve dağıtım maliyetleri de tamamen 
ortadan kalkar.

PayFlex E-Voucher
Hedeflenen pazarın talebi bu yönde olduğunda veya ön ödemeli 
kredi yükleme işlemlerinin uygulanmasında teknik veya regülasyon 
açısından özel durumlar ortaya çıktığında, voucher sistemleri 
sağlanması daha uygun servisler haline gelir. PayFlex E-Voucher 
bu gibi durumlarda gerekli altyapıyı sağlayarak ihtiyacı karşılayan 
elektronik finansal çözüm altyapısıdır.

PayFlex E-Voucher’ın sunduğu elektronik ortam ile birlikte manuel 
işlemler ve lojistik operasyonlar ortadan kalkar. Sistem, hizmet 
sağlayıcı kurum ve satış noktaları arasında offline işlemlerin yerini 
alacak elektronik bir köprü oluşturur.

PayFlex E-Voucher sunduğu işlemler aşağıda listelenmiştir:
• Manuel E-Voucher Satışı
• Toplu E-Voucher Satışı
• E-Voucher Aktivasyonu 

Abone ve kuruma faydalarına ek olarak PayFlex E-Voucher sistemi 
ile bayiler, gişeler ve diğer tüm satış noktaları da sistemin sağladığı 
güvenlik ve erişim kolaylıklarından faydalanır. Kâğıt voucher 
operasyonlarında sıklıkla yaşanan sahtecilik, aynı voucher numarasının 
tekrar kullanılması gibi sorunlar E-Voucher çözümü ile ortadan kalkar. 
Böylelikle maliyetlerde doğrudan düşüş sağlanır.

payflex prepaid

   Aboneye Sağlanan Faydalar
• Herhangi bir konumda
• Herhangi bir zamanda
• Değişken tutarda
• Farklı ödeme enstrümanlarıyla

   Kuruma Sağlanan Faydalar
• Ortadan kalkan lojistik masraflar
• Azalan maliyetler
• Artan gelirler
• Yatırımın anında geri dönüşü

PayFlex
Collection

POS

1- Kredi Yükleme
2- E-Voucher
3- Fatura Ödeme
4- Günsonu
5- Raporlar

GSM No Giriniz:

0 555 123 4567

Kredi Yükleme Tutarı:

23 TL

İşlem Onayı

İşlem tipi:     Kredi Yükleme 
GSM No:     05551234567
Yüklenen Kredi:         23 TL

Fatura Ödeme

GSM No: 05551234567
Yüklenen Kredi:          23 TL

Teşekkürler...





PayFlex Payment ürünleri mobil ve kredi kartı ile 
gerçekleştirilebilen yenilikçi ödeme yöntemleri için 
çözümler sunar. PayFlex Payment sistemleri banka ve 
GSM operatörleri ile entegre olarak abone hesabından 
üye işyeri hesabına para geçişinin tümünü kontrol 
edebilecek uçtan uca iş modelleri içerir, geleneksel 
ödeme yöntemlerinin önüne geçerek yenilikçi çözümleri 
hizmete sunar. 

PayFlex Payment grubu 
altında sunulan ödeme 
ürünleri 
Mikro Ödeme 
Mobil Ödeme 
Sanal POS (VPOS) 

payflex payment 



payflex mikro ödeme

PayFlex Mikro Ödeme, mobil operatör kullanıcılarının yaptıkları 
alışverişlerini mobil cihazlar aracılığıyla ödemelerini sağlayan üründür. 
Sistemden ön ödemeli ve faturalı hat kullanıcıları faydalanabilir. 
Ödeme ortamı olarak operatör hesapları kullanıldığı için GSM 
operatörleri ile entegrasyon gerektirir. 

Üye işyeri ve abone tanımlamaları PayFlex Mikro Ödeme merkezi 
sisteminde tutulur. Operatörleri ile ancak ve ancak ödeme işlemleri 
esnasında hesapların ödeme enstrümanı olarak kullanılması sırasında 
entegrasyon gereklidir. Aboneler sisteme mobil cihaz uygulaması, 
SMS, Web-WAP, USSD, IVR veya çağrı merkezi kanallarından 
erişebilirler. Sistemin diğer özellikleri: 

• Sistem yöneticileri tarafından abone bazında tanımlanabilecek  
 günlük limitler 
• Kredi kartı veya POS cihazı gerektirmeyen çözüm yapısı 
• Milyonlarca aboneye ulaşabilecek tek bir kanal 
• Faturalı abonelerde işlemler faturaya eklenir
• Ön ödemeli abonelerde işlemler ön ödemeli krediden anında   
 otomatik olarak düşülür
• Ödeme periyodu sonunda toplam tutarlar operatör hesaplarından  
 üye işyerlerinin hesaplarına otomatik olarak transfer edilir

PayFlex Mikro Ödeme Sisteminin Sunduğu Faydalar:

Esneklik: Sistemdeki tanımlamaların herhangi birisi üzerine limit  
tanımlamak mümkündür: Abone, Bayi, Kanal, Hizmet Tipi, Ürün Tipi... 
Kontrol: Tüm operasyonlar sistemin sahibi olan kurumun yetkisi  
dahilinde gerçekleştirilir.
Maliyetsiz Ödeme Kanalı: POS , Kart, vb. yatırımlar gerektirmez.  
SMS, Web-Wap Arayüzü Entagrasyonu veya Ortak Ödeme Sayfası  
ile çalışır.
Banka Gerektirmeyen Çözüm: Herhangi bir banka hesabı veya 
kredi kartı gerektirmez. 
Güvenlik: Ödeme işlemi müşteri özlük bilgisi, kredi kartı veya hesap  
bilgisi vermeden gerçekleştirilir. 

Mikro Ödeme Uygulamaları:
• Ön ödemeli yüklemeler 
• Fatura ödemeleri 
• Fatura ödemeleri ve ön ödemeli yüklemeler için talimatlar 
• Yüz yüze alışveriş (üye işyerinde cep telefonu ile alışveriş) 
• E-ticaret 
• Katalogdan alışveriş 
• Bilet satışı 
• Parkmetre uygulamaları 
• Katma Değerli Servisler (melodi, duvar kâğıdı, vb. )

Abone Mağaza

İşlem İsteği*

Onay İsteği (SMS)

İşlem Onayı (SMS ve Web)

İşlem Bilgileri

İşlem Sonucu ve Detayları
İşlem Sonucu

İşlem Sonucu (SMS)

(SMS - Web - Mobil Cihaz 
Uygulamaları)

Operatör

Abone, yetki, hizmet ve 
limit kontrolleri



payflex mobil ödeme

Banka entegrasyonu ile ödemelerin mobil ortamda gerçekleşmesini 
sağlayan PayFlex ürünüdür. Mobil cihazları kredi kartı, banka kartı veya 
POS cihazına benzer şekilde konumlandırıp baştan uca tüm sistemin 
mobil altyapı çerçevesinde gerçekleştirilebilmesini sağlar. Bu sayede 
konum ve zamandan bağımsız çözümlerle hızlı ve güvenli iş süreçleri aynı 
potada buluşturulmuş olur.

Oluşturulan ortamda bütün işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir 
ve alışveriş işlemlerine dair bilgiler süreçte yer alan tüm birimlere canlı 
olarak anında iletilir. 

Üye işyeri ve abone tanımlamaları PayFlex Mobil Ödeme merkezi 
sisteminde tutulmaktadır. Mobil cihazdan başlatılan işlemler öncelikle 
PayFlex sunucularına, oradan da banka entegrasyonu bank hosta 
iletilir. Aboneler sisteme mobil cihaz uygulaması, SMS, Web-WAP, USSD, 
IVR veya çağrı merkezi kanallarından erişebilmektedir. Sistemin diğer 
özellikleri: 

• Abonelerin tek seferlik kayıt işlemi gerçekleştirmesi gereklidir 
• Kayıt esnasında kullanılacak ödeme kaynakları (kredi kartı, banka 
hesabı...) ibraz edilir, birden fazla ödeme kaynağı tanımlıysa farklı 
periyotlara göre bu ödeme kaynakları arasında önceliklendirme yapılabilir 
• İşlem tutarında bir limit yoktur. Ancak istenirse banka, üye işyerleri 
veya abonenin kendisi tarafından limitler belirlenebilir 
• Üye işyerleri ve aboneler her ödeme işlemi sonrası anında bilgilendirilir, 
web arayüzlerinden de gerçek zamanlı olarak raporlara erişebilmeleri 
sağlanır 
• Ödeme dönemi sonunda ödeme işlemlerine dair toplam tutarlar 
bankalardan üye işyerlerinin ve hizmet sağlayıcı kurumların hesaplarına 
otomatik olarak iletilir 

PayFlex Mobil Ödeme Sisteminin Sunduğu Faydalar:
Esneklik: Sistemdeki tanımlamaların herhangi birisi üzerine limit 
tanımlamak mümkündür: Abone, Bayi, Kanal, Hizmet Tipi, Ürün Tipi... 
Kontrol: Tüm operasyonlar sistemin sahibi olan kurumun yetkisi 
dahilinde gerçekleştirilir 
Maliyetsiz Ödeme Kanalı: POS , Kart, vb. yatırımlar gerektirmez. SMS, 
Web-Wap Arayüzü Entagrasyonu veya Ortak Ödeme Sayfası ile çalışır 
Hesap/Kart Bağımsız: Herhangi tipteki kredi kartları veya banka 
hesapları ödeme kaynağı olarak kullanılabilir. Birden fazla ödeme 
kaynağı tanımlandığında farklı dönemler için farklı ödeme kaynakları 
önceliklendirilebilir 
Operatör Bağımsız: Abone açısından herhangi bir GSM operatör 
sınırlaması yoktur. Kurum tarafından ise SMS gönderme işlemlerinde 
PayFlex modem havuzundaki numaralar kullanılarak bir GSM operatör ile 
anlaşma ve entegre olma gerekliliği ortadan kaldırılabilir 
Güvenlik: Ödeme sırasında mobil ödeme güvenlik PIN’i dışında herhangi 
bir kart, hesap veya özlük bilgisinin kullanımına gerek yoktur. İhtiyaç olan 
tüm ödeme bilgileri sadece PayFlex Mobile Payment ve sisteme kayıtlı 
bankalarda saklanmaktadır 

Mobil Ödeme Uygulamaları: 
• Ön ödemeli yüklemeler 
• Fatura ödemeleri 
• Fatura ödemeleri ve ön ödemeli yüklemeler için talimatlar 
• Yüz yüze alışveriş (üye işyerinde cep telefonu ile alışveriş) 
• E-ticaret 
• Katalogdan alışveriş 
• Bilet satışı 
• Parkmetre uygulamaları 
• Katma Değerli Servisler (melodi, duvar kâğıdı, vb.)

Banka

İşlem İsteği*

Abone

Hizmet Onay İsteği (SMS)**

PIN ile İşlem Onayı (SMS)**

İşlem Sonucu (SMS)*

(SMS - Web - Gişe)

VPOS
İşlem Bilgileri

İşlem Sonucu ve Detayları

Abone kontrolü, 
hizmet seçimi



PayFlex VPOS, bankalar için sanal mağazalara kredi kartı ile internet 
üzerinden alışverişte ödeme altyapısı sağlamak üzere geliştirilmiş bir 
sanal POS yazılımıdır. Sanal mağazalardan internet üzerinden gelen 
finansal mesajları, bankanın ödeme ağına uygun mesaj formatına 
dönüştürür, kontrol eder ve mesaj akışlarını yönetir. Yazılımda, mağaza 
ve finans kurumu arasındaki güvenli mesaj akışını sağlamak üzere, 
ileri şifreleme algoritmaları kullanılır.

PayFlex VPOS, elektronik ticaretin değişen, gelişen ve büyüyen 
doğasına uygun olarak, ölçeklenebilir, yüksek güvenilirlik ve 
performans sağlayan bir yazılımdır. Endüstri standartları olan ISO8583 
ve VISA-2 mesaj formatlarını destekler. Otomatik mesaj yönlendirme 
özelliği ile birden fazla bankaya aynı anda bağlanabilen PayFlex VPOS, 
finansal işlem hizmeti sağlayan kuruluşlar için de uygun bir çözümdür.

PayFlex VPOS Öne Çıkan Özellikleri 
• Otomatik ödeme onaylama, doğrulama ve zamanlanmış mutabakatlar 
• Kredi kartı, fatura ödemesi, kredi yüklemeler ve sadakat işlemleri 
desteklenir 
• Compliance with Visa, 3D Secure ve MasterCard SecureCode standartları 
• Çoklu dil ve çoklu para birimi desteği 
• Birden fazla banka entegrasyonu desteklenebilir, banka kampanyaları 
desteklenir 
• Anlaşmalı bankalara farklı önceliklendirmeler tanımlayabilme 
• Mağaza uygulamaları ile kolay entegrasyon 
• Fraud görüntüleme imkanı 
• Ek sertifikalar gerektirmeden tüm mağazalara hizmet verebilen tek 
bir SSL sertifikası 
• Zengin raporlama araçları 

PayFlex VPOS ile Gerçekleştirilebilen İşlemler 

Finansal İşlemler: 
• Ön provizyon 
• Provizyon 
• Satış (ön provizyon ve provizyon birlikte) 
• Kredilendirme 
• Taksit ödemeleri 
• Tekrarlayan ödemeler 
• Geri ödemeler ve tüm işlemlerin iptalleri 

Batch İşlemler: 
• Batch açma 
• Batch kapama 
• Batch yükleme 
• Batch temizleme 

Sadakat İşlemleri: 
• İstek ve cevap mesajları içerisine sadakat bilgileri ekleyebilme
• Sadakat puanları ile satın alma 
• Sadakat işlemleri için farklı ve eşzamanlı ayrı bir batch açabilme 

Bunlara ek olarak sistem sürekli olarak “Canlıyım” mesajı üreterek 
merkezi sistemlere cihazın operasyonel durumu hakkında bildirim 
gönderirir.

payflex virtual POS

Kredi Kartlı Müşteri

A Bank
VPOS

B Bank
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PayFlex Loyalty, şirketlerin, hizmet sağlayıcıyı kurumların 
ve alışveriş merkezlerinin her türdeki finansal işlemleri 
için iNNOVA’nın hazırlamış olduğu ödüllü sadakat 
çözümüdür. Sağladığı dinamik tanımlama seçenekleri 
tüm sadakat işlemlerinin farklı kanallar vasıtasıyla 
online olarak gerçekleştirilebilmesini sağlar.

payflex loyalty 

Puan Bazlı Sadakat Sistemleri
Hediye Kartı Sistemleri
İndirim Sistemleri



payflex loyalty

PayFlex Loyalty Sisteminin Genel Özellikleri
Puan Kazanımı ve Harcanması: Alışveriş işlemlerinden ve ilişkisel 
işlemlerden puan kazanılabilir. Kazanılan puanlar ise mobil cihaz, IVR, 
POS cihazı, internet gibi farklı kanallardan doğrudan harcanabileceği 
gibi çapraz sadakat uygulamaları, hediye çekleri veya indirimlere 
dönüştürülerek de kullanılabilir. 

Anında İndirimler ve Hediye Çekleri: Daha önceden sistemde 
tanımlanmış olan kurallara göre tanımlanan kampanyalar dahilinde 
müşterilere alışveriş esnasında indirim ve hediye çekler elde etme 
imkanı sağlanır. 

Tek Hesapta Birden Fazla Sadakat Kartı: Abonenin birden fazla 
sadakat kartı varsa tüm kazanımlar tek bir hesapta toplanabilir. Ortak 
hesaba bağlı kartlara ödül puanlar dinamik olarak dağıtılabilir, limitler 
koyulabilir.

Aile Kartları: Yine birden fazla sadakat kartının kullanıldığı, ama bu 
kartlardan bir tanesinin ana kart olarak konumlandırıldığı kullanım 
şeklidir. Alışverişler, şifre değişiklikleri ve benzeri işlemler ana kart 
sahibine sürekli olarak bildirilir. 

Puan Transferi: Aboneler birbirleri arasında puan transferi yapabilir. 

Puan Satın Alma: Harcama için abonenin puanı yetersizse, taahhütle 
(veya ödeme ile) puan satın alabilir. 

Alt Sadakat Şemaları: Mağazaların veya sadakat programının diğer 
ortaklarının, kendi mağaza gruplarına özel alt sadakat şemaları 
tanımlamasına imkan sağlar. Bu alt sadakat şemaları, merkezi yönetim 
altında ana sadakat programı üzerinden kontrol edilip yönetilir. 

Çapraz Sadakat Şemaları: Kurumların diğer kurumlara ait sadakat 
programlarına entegrasyonu sağlanır ve bu sayede bir PayFlex sistemi 
üzerinden kazanılan puanlar başka kurumlara ait sadakat sistemi 
puanlarına/millerine/bonuslarına dönüştürülebilir. 

Hediye Mağazası Entegrasyonu: Online hediye mağazası 
entegrasyonu ile aboneler internet, POS cihazı, mobil cihaz gibi 
kanallardan adreslerine teslim edilecek hediyelerin stok durumunu 
sorgulayıp sipariş verebilirler. 

Müşteri Segmentasyonu: Etkili müşteri segmentasyonu ile mağaza-
müşteri ilişkileri farklılaştırılabilir: 

• Kurumların farklı parametrelerle işlem yapan müşteri segmentlerini 
kolayca oluşturmasına imkan sunar
• Kazanım ve/veya harcama şemaları müşteri segmentlerine göre 
farklılaştırılabilir
• A mağazası için altın müşteri olan bir abone B mağazası için 
klasik olabilir. Farklı mağazalarda birbirinden ayrı segmentasyonlar 
uygulanabilir

Kampanya ve Promosyon İşlemleri: PayFlex Loyalty ile abone 
segmenti, ürün veya zaman gibi değişkenler baz alınarak aboneler 
için dinamik kampanyalar veya promosyonlar oluşturulabilir. Bu 
kampanyalar ve promosyonlar ile farklı hedefler amaçlanabilir:
 
• Yeni müşteri kazanımı 
• Mevcut müşterilerin bağlılığının arttırılması 
• Satışları arttırmak 
• Çapraz satış programları

Sadakat Hesabı



payflex loyalty

PayFlex Loyalty Hediye Kartı Sistemi
Mağazaların, müşterilerine sabit veya değişken tutarlı hediye 
kartları sunup, bu kartların mağazalarda kullandırılabilemesini 
sağlayan sistemdir. Kartlar fiziksel ve sanal olabilir ve satın alma, 
aktivasyon ve kullanım gibi işlemleri POS, internet, kiosk gibi 
kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir. Kart tutarı tek kullanımlık veya 
parçalı olarak kullanılabilir şekilde olabilir ve kredisi biten kartların 
yeniden yüklenebilmesi sağlanabilir. Kurumun belirleyeceği güvenlik 
politikasına göre güvenlik PIN’i ile veya PIN olmadan kullanılabilir.

Kartın parasal değerinin belirlenmesinde 3 farklı yöntem izlenebilir 
• Yeniden yükleme seçeneği olmadan önceden yüklenmiş tutarlar ile  
 kullanım 
• Başlangıç tutarı yoktur, aktivasyon ile tutar yüklemesi yapılır, daha  
 sonra yeniden yükleme yapılamaz 
• Başlangıç tutarı yoktur, aktivasyon ile tutar yüklemesi yapılır, daha  
 sonra yeniden yükleme yapılabilir 

Ayrıca, PayFlex Loyalty Hediye Kartı Sistemi’nde yurtdışı kullanımı 
seçeneği de bulunmaktadır 
• Kartlar için parasal değere ek olarak para birimi değeri de   
 bulunmaktadır. Para birimi değeri, kartın kullanımı boyunca   
 değişmeyen sabit bir değerdir. 
• İşlem yapılacak para birimlerinin USD para birimi cinsinden   
 oranlarını içeren bir para birimi tablosu tutulmaktadır. 
• İşlem anında bu tablo üzerinden, işlem yapılan para birimi USD’ye  
 çevrilerek kartın USD para birimindeki değerinden düşülür.

A
D
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A
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•  Müşteri A, X Mağazasından 
 hediye kartı alır ve etkinleştirir.

•  Müşteri A bu kartı Müşteri B’ye 
 hediye eder.

•  Müşteri B kredisi biten hediye 
 kartına Z Mağazasında kredi 
 yüklemesi yapabilir.

•  Müşteri B hediye kartını  
 Y Mağazasında kullanır.



payflex indirim

Rekabetçi piyasalarda hizmet sağlayıcı kurumlar sadakat sistemleri 
alanında sürekli yeni uygulamalarla abonelerinin karşısına 
çıkmaktadır. Geleneksel yöntemlerin yanında günümüz trendi olan 
marka ortaklıkları da bu yaklaşımdan nasibini almaktadır. PayFlex 
Loyalty İndirim, bu alanda ortaya çıkan ihtiyacı adreslemek üzere 
hazırlanmış komple bir uygulama modülüdür.

PayFlex Loyalty İndirim, başta telekomünikasyon sektörü olmak 
üzere servis sağlayıcı kurumların marka ortaklığı gerçekleştirerek 
abonelerine ilgi çekici fırsatlar sunabildiği bir sistemdir. Uygulama 
kurum tarafına adapte edilerek ilgili CRM birimleri ve iletişim kanalları 
ile entegrasyon sağlandıktan sonra kendi üzerinde bulunan işlem 
kanalları ve entegrasyon arayüzleri ile hizmet sunmaktadır. Hizmet 
sağlayıcı kurumun anlaşmalı olduğu online veya gerçek mağazalar 
sisteme kolayca entegre olarak fırsatlar sunabilirler.

Sistem üzerindeki akış bir abonenin anlaşmalı mağazalarda kullanmak 
üzere indirim şifresi talep etmesi ile başlar. Web portal, SMS, çağrı 
merkezi, IVR ve benzeri kanallar üzerinden alınabilen bu şifre, 
kampanya türüne göre günlük, aylık veya tek kullanımlık olabilir. 
İndirim şifresini alan abone bu şifre ile anlaşmalı mağazanın sistemine 
girerek bu mağaza tarafından sunulan indirim, hediye veya fırsattan 
faydalanabilir. Mağazaya iletilen indirim şifresi PayFlex Loyalty 
Discount üzerinden online olarak doğrulanır. Sistemde tüm akışın 
isimsiz şifreler üzerinden yapılması sayesinde hiçbir abonenin özlük 
bilgisi üçüncü parti kurumla paylaşılmamış olur. 
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Dosya

POS 
Terminal

Servis 
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PayFlex Mobile, bankacılık, para transferi ve ATM’den para 
çekme işlemlerini mobil ortamdan gerçekleştirilebilir 
halde sunabilen uygulama altyapısıdır. Aynı zamanda 
PayFlex Mobile, PayFlex Platform’una mobil 
işlevselliğini getiren bir uygulama altyapısıdır. Tahsilat, 
sadakat ve ödeme sistemlerinin mobil ortamlarda 
kullanılabilecek şekilde genişletilebilmesini sağlar.

PayFlex Mobile grubu 
altında yer alan ürünler 

Mobil Bankacılık 
Mobil Bilet Satışı
Mobil Çağrı ve Uyarı Sistemi
Mobil Saha İş Gücü Yönetimi
Mobil Kampüs 

PayFlex Mobile ürünleri tarafından desteklenen 
cihazlara dair özellikler

• PayFlex mobil istemci uygulamaları Android,   
   iPhone iOS, Windows Mobile, Blackberry RIM gibi  
   farklı ortamlarda kullanılabilir.
• İstemcilerin testi için dünyaca kabul görmüş mobil  
 cihaz simülasyon sistemlerinden faydalanılır. 
•  Simülasyon testlerine ek olarak farklı markalara  
 ait 100’den fazla cep telefonu ile de manuel   
 testler gerçekleştirilebilir.

payflex mobile



payflex mobil bankacılık

PayFlex Mobil Bankacılık ile banka müşterileri bulundukları konumdan 
bağımsız olarak tüm temel bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilir. 
PayFlex Mobil Bankacılık, SMS bankacılığının çok önünde duran, 
modern yaklaşımlarla geliştirilmiş web tabanlı istemci ve mobil 
cihaz uygulamalarından oluşur. PayFlex ürünlerinin bankalardaki 
başarılı uygulamalarından elde edilen tecrübe ve deneyimler 
sayesinde entegrasyon ve tüm temel bankacılık işlemleri kolaylıkla 
gerçekleştirilebilir. Bunlara ek olarak gelişmiş şifreleme ve güvenlik 
yöntemleri ile de güvenlik riskleri en alt seviyeye indirgenir.

PayFlex Mobil Bankacılık sisteminin öne çıkan özellikleri: 

• Tüm temel bankacılık işlemlerini içerir. 
• GSM operatörü bağımsızdır, tüm SIM kartları ve neredeyse tüm mobil  
cihazlar ile kullanılabilir. 
•  GPRS, EDGE ya da 3G uyumlu mobil cihazlarda başarıyla kullanılabilir. 
• Çoklu dil desteği bulunmaktadır: Türkçe, İngilizce, Arapça... 
• Web tabanlı uygulama ve/veya mobil cihaz uygulaması olarak iki 
şekilde sunulabilir. 
• Kullanıcı doğrulama, bildirimler ve alarm işlemleri SMS veya Push 
Notification kanalı sunulabilir. 

PayFlex Mobil Bankacılık ile Sunulan Temel Fonksiyonlar:

• Hesap Bakiyesi ve İşlem Sorgulama 
• Kart İşlemleri 
    1. Kart bilgisi sorgulama 
    2. Bakiye ve harcamaları sorgulama 
    3. Kredi kartı borcu ödeme 
• Para Transferleri 
    1. Havale 
    2. EFT 
• Yatırım işlemleri
    1. Hisse senedi işlemleri
    2. Döviz Alım Satım İşlemleri
    3. Yatırım Fonları
• Faturalı İşlemler 
    1. Fatura borcu sorgulama 
    2. Tesisat numarası ile fatura ödeme 
    3. Otomatik ödeme talimatları 
• Ön Ödemeli İşlemler 
    1. Kredi yükleme 
    2. E-Voucher satışı 
    3. Otomatik yükleme talimatları 
• Diğer Servisler 
    1. Konum bilgisi (harita üzerinden) 
    2. Finansal bilgiler 
    3. Reklamlar ve yeni hizmet tanıtımları 
    4. Başvurular... 



payflex kartsız para çekimi

İnnova’nın aboneden aboneye cep telefonu üzerinden mobil para 
transferi ürünüdür. PayFlex Mobil Para Transferi ulusal veya uluslararası 
para transferi için mobil kanallar ve dış kanal entegrasyonları sunar. 
Bunun için gerekli olan tahsilat kanalları ile ‘Küresel Para Transferi 
Platformu’ arasındaki entegrasyonu sağlar. Sabit veya değişken 
tutarlı işlemleri destekler.

Tüm para transferi işlemleri ‘Küresel Mutabakat Ağı’nda denetlenir. 
Döviz çevrimleri için yerel bankalarla veya merkez bankalarıyla entegre 
olarak para birimi çevrimlerini yöneterek karmaşıklığı önler. Doğru 
tanımlanmış iş akışı prosedürleri ile işlem güvenliğini arttırır. İnnova, 
dünyadaki tüm GSM operatörlerinin ve önemli telekomünikasyon 
hizmeti sağlayıcılarının üye olduğu GSM Association içerisindeki mobil 
para transferi grubunda yer alan başlıca çözüm sağlayıcılarındandır. 

Banka müşterilerini veya üçüncü şahısları belli kontroller yapılarak 
yetkilendirmesi sonucunda, ilgili bankaya ait herhangi bir ATM’den 
kartsız olarak güvenlik kodu ile para çekme işlemidir. Sistemde sadece 
göndericinin banka müşterisi olması yeterlidir, alıcının ise herhangi bir 
banka müşterisi olması gerekli değildir.

1

2
3

4 4

5 6

Transaction Request

Withdraw Request

Security Code Security Code

Security 
Code Money

Transaction Response

Bank
ATM Server

ATM





Destekleyici modüller PayFlex Platform ürünlerinin 
işlem, entegrasyon yeteneklerini geliştirmek ve 
mevcut işleyişlerine yeni özellikler katabilmek için 
tasarlanmıştır.

Destekleyici modüllerin sağladığı başlıca faydalar: 

payflex platform’u destekleyici modüller 

• Platformun mevcut fonksiyonlarını geliştirir 
• Ekstra işlem seçenekleri için temel oluşturur 
• Farklı iş modelleri için yeni yollar ve metodolojiler   
 oluşturur 
• İşlemler ve diğer sistem hareketleri üzerinde kontrol   
 mekanizmasını arttırır 
• Farklı tipteki entegrasyonlar için temel oluşturur 
• Sistem tanımları yönetmek için çekirdek servisleri   
 sunar 



payflex finansal mutabakatpayflex bayi yönetimi

Kurum ve bayileri arasında güvenli online bağlantıyı sağlayan 
ve kurumun gerçek zamanlı olarak tüm işlemleri görüntüleyip 
yönetebilmesini sağlayan modüldür.

Hiyerarşik olarak tanımlanabilen bayilerin limit ve depozit yönetimi 
de bu modül ile gerçekleştirilebilir. Farklı seviyedeki bayilere farklı 
işlem hakları ve limit-depozit sınırlamaları tanımlanabilir. Limit ve 
depozit tanımlamaları sınırlara ulaşan bayilerin işlem yapması sistem 
tarafından otomatik olarak engellenir.

PayFlex Bayi Yönetiminin sunduğu temel fonksiyonlar: 
• Hiyerarşik Bayi Yönetimi 
• Bayi ve gişe ağının bölümlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve   
 yönetilmesi 
• Bayi ve gişe performans analizi 
• Farklı bayi ve gişelere farklı işlem seçenekleri sunabilme 
• Kapsamlı depozit, komisyon ve limit yönetimi 
• Banka, kurum ve bayiler arası otomatik mutabakat 

PayFlex Finansal Mutabakat modülü kurumlara bayi, gişe ve bankalarla 
ilgili tüm komisyon ve valör işlemlerini görüntüleme ve yönetme 
imkanı sunar. Böylece ek mali yönetim seçenekleri oluşturur. İşlem 
verileri üzerinde gerçekleştirilen hesaplamalar sonucu elde edilen 
tüm değerler ERP, muhasebe ve gerekli diğer sistemlerle otomatik 
olarak paylaşılabilir.

PayFlex Finansal Mutabakat’ın sunduğu temel fonksiyonlar: 
• Tüm kart ve nakit ödemeli işlemleri yönetebilme 
•  Profil, işlem hacmi, geçerlilik periyodu vb. parametre bazında   
 değişen komisyonlandırmalar 
• Bayi ve bankalardaki nakit akışı ve nakit rezerv bilgisine
 anında erişim 
• Bankalarla ilgili valör işlemlerinin yönetimi 
• Portal ve kiosklardan yapılan işlemlerin komisyon yönetimi 

Komisyon hesaplamaları farklı türde kurallar için tanımlanabilir 
ve kurallar tanımlama anından itibaren aktif hale getirilebilir: 
• Oransal veya sabit komisyon tutarları 
• Komisyonların geçerlilik periyotları 
• Hedef bazlı komisyonlar (ör: 1000 adet satış işlemine kadar %2  
   komisyon oranı, 1000 adet satış işlemi üzeri için %4 komisyon oranı)
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Alt Distribütör 1

Alt Distribütör 2

Alt Distribütör 3

Bayi 1

Bayi 2

Bayi NAlt Distribütör N

Hiyerarşik Bayi Yönetimi



payflex diğer mödüller

Fraud Yönetimi 
PayFlex Fraud Yönetimi içerisindeki fraud mekanizması kural bazlı bir 
yapıda tasarlanmıştır. Her işlem bu kurallar tarafından filtrelenerek 
gerçekleştirilir. Dolandırıcılık belirtilerini formüle eden kurallar, 
sistemin sahibi konumundaki banka, operatör veya kurumlar 
tarafından belirlenebilir. İşlemler bu kurallar çerçevesince dolandırıcılık 
riski açısından değerlendirilir. Risk tespit edildiğinde riskin tipi ve 
şekline göre, PayFlex Fraud Yönetimi ilgili noktalara SMS veya e-mail 
gibi yöntemlerle bildirim mesajları anında gönderir.

Kullanıcı Yönetimi 
PayFlex sistemleri çerçevesinde tanımlamadan işlem gerçekleştirmeye, 
yetkilendirmeden raporlamaya kadar tüm işlemler için gerekli kullanıcı 
tanımlamaları bu modül ile gerçekleştirilir. Tanımlanan her kullanıcı bir 
yetki grubuna atanarak sistem içerisinde kullanıcının erişebileceği 
alanlar belirlenir. Yetki tanımlamaları ise tamamıyla dinamiktir ve 
admin kullanıcı tarafından onaylandıktan hemen sonra aktif hale gelir.

PayFlex Kullanıcı Yönetimi’nin sunduğu temel fonksiyonlar:
• Kullanıcı veya abone veritabanı yönetimi
• Kullanıcı ekleme, silme, düzenleme, bloklama, blok kaldırma,
 PIN reset, PIN gönderme...
• Kullanıcı grupları tanımlama ve yetki atama
• Sistem yöneticileri ve bildirim kullanıcıları tanımlama

Dinamik Mesaj Çevirici 
Offline bağlantılarda işlenmesi gereken her dosya için ayrı kod 
geliştirme ve tanımlama işlemleri yapılması gerekir. Ancak PayFlex 
Dinamik Mesaj Çevirici modülü ile tüm dosya formatı ve içerik 
deseni tanımlamaları web arayüzlerinden kolayca gerçekleştirilebilir. 
Bu modül dış bağlantılar ve PayFlex çekirdek sistemleri arasına 
konumlandırılarak tüm offline akışın yönetilebilmesi sağlanır. 
Tanımlanan dosyalar ile sistemi durdurmaya gerek kalmadan offline 
işlemlere dahil edilir ve çalıştırılmaya başlanır. 

PayFlex Dinamik Mesaj Çevirici’nin sunduğu temel fonksiyonlar:
 
• Mesaj dokuları dinamik olarak tanımlanır, kod geliştirme gerekmez 
• Mesaj dokusu değişiklikleri veya eklenmesi anında sisteme yansıtılır 
•  Gelen mesajlar standart formata dönüştürülüp çekirdek modüllere  
 yollanır 
• Dosya iletimi FTP, SFTP veya e-mail üzerinden sağlanabilir 
• 3 tipteki dosyalar üzerinde işlem yapılabilmektedir: 
   - XML 
   - Text – Sabit uzunluklu 
   - Text – Ayraçlı 

Raporlama Servisleri
PayFlex Raporlama Servisleri modülünün web arayüzleri bağlantısı 
sayesinde işlem kayıtları ve sistem hareketlerinin analiz edilip 
görüntülenebilmesini sağlar. Arayüzler üzerinden gösterilen 
tüm raporlar Excel, CVS ve benzeri formatlarda indirilerek de 
görüntülenebilir.
 
PayFlex Raporlama Servisleri’nin sunduğu temel raporlar: 

İşlem Raporları 
• İşlem durumları sorgulama 
• Belirlenen bir periyotta işlem raporları 
• Geçmişe dönük işlem sorgulama 
• İstatistiksel raporlar 
• Gün sonu raporu 
• Mutabakat raporları 
• Farklı müşteri segmentlerine göre özelleştirilebilir raporlar 

Sistem Yönetimi Raporları 
• Sistem tanımları 
• Kanal performans raporları 
• Kampanya ve promosyon raporları 
• Kullanıcılar hakkında, kapsamlı kontrol ve log tutma özellikleri 

Kampanya-Promosyon Yönetimi 
Bu modül ile, sistem üzerinde gerçekleşen işlemlere dair çeşitli işlem 
parametreleri baz alınarak farklı ödüllendirme kuralları tanımlanabilir. 
Bu kurallar işlem gerçekleşme anında ya da belirlenen zamanlarda 
periyodik olarak çalıştırılır ve gerek aboneler gerekse bayi-gişe gibi 
satış kanalları için ödül veya kazanımları hesaplanabilir. Hesaplanan 
kazanımlar e-mail veya SMS ile kazanımın sahibine ve aynı zamanda 
da kurum sistem entegrasyonu ile ERP, muhasebe ve benzeri şirket 
kısımlarına iletebilir. 
Bu modül PayFlex Loyalty ürünü ile entegre kullanıldığında sadakat 
kampanyalarının da yönetimini sağlar.
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referanslar

Finans sektöründe bazı önemli referanslarımız

Telekomünikasyon sektöründe bazı önemli referanslarımız

Diğer sektörlerde bazı önemli referanslarımız





İstanbul
İTÜ Ayazağa Kampüsü,
Teknokent ARI4 Binası 
34469, Maslak, İstanbul
Tel:   +90 (212) 329 70 00 
Faks: +90 (212) 286 44 02

Ankara
ODTÜ İkizleri
Ar-Ge Binası 
06531 Ankara
Tel:   +90 (312) 201 70 00 
Faks: +90 (312) 210 16 96

Dubai
Dubai Internet City,
Building Number 12 
Office 207-208. UAE
Tel:    +971 (4) 390 16 46
Faks: +971 (4) 390 87 23

iNNOVA Bilişim Çözümleri, finansal işlemler alanındaki 15 yılı aşkın tecrübesiyle 
tüm tahsilat, sadakat, ödeme ve mobil işlemleri tek bir çatı altında toplayan 
PayFlex Platform’unu sunar. PayFlex Platformu’nun modüler yapısı sayesinde farklı 
ihtiyaçları karşılayan çözümler aynı altyapı üzerinden sunulabilmektedir. PayFlex 
Platform 12 ülkede 65 farklı referansta başarısını ispatlamıştır. Bu kurulu sistemler 
üzerinden 300 milyonu aşkın aboneye hizmet verilmekte ve yılda 65 milyar 
dolara denk gelecek 4,5 milyar adetlik bir işlem hacminin gerçekleştirilebilmesi 
sağlanmaktadır.

www.payflex.com.tr

facebook.com/innovabilisim twitter.com/innovabilisim linkedin.com/company/innova


