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Kart yönetim sisteminiz
müşterilerinizi memnun ediyor mu?

Tüm Kredi Kartı işlemlerini
esnek şekilde yönetebilmeniz için...



V@WCARD Kart Yönetim Sistemi

• Esnek puan ve taksit altyapısına sahiptir. Müşterinin değişik ürünlerden
 kazandığı puanlar ile kredi kartı işlemleri aynı altyapıda değerlendirilebilir.
• Farklı kurum ya da işyerleri ile ortak kampanyalar yönetilebilir.
• Ekstre yönetim altyapısı etkili SMS ve elektronik posta iletişimi ile
 kampanyaları destekler. 
• Parametrik yapıdaki Provizyon modülü ISO8583 formatında çalışır
 ve kartla yapılan işlemlere ait her türlü bilgiyi yönetebilir. 
• Fraud modülü ile kredi kartı kullanımlarında ortaya çıkabilecek
 sahtekarlıklar için erken önlem alınabilir.
• Tahsilat modülü ile müşteriye çeşitli kanallardan gönderilecek
 mesajlar, müşterinin profiline, borç miktarına ve riskine göre
 farklılaştırılabilir.



Temel İşlevler
Başvuru Yönetimi
Kredi Kartı Yönetimi
Provizyon Yönetimi
Kampanya Yönetimi
Takas ve İtiraz İşlemleri
Kart İşlemleri
Ekstre İşlemleri
Şube İşlemleri; Nakit Çekim, Şube Ödeme, İşlem İptali
İşlem Yönetimi; Puan Birleştirme/Transfer, Taksit Planı,
Reeskont Bilgileri, Manuel İşlem Giriş, Log Gözlem
Kart Basım ve Kurye İşlemleri
Limit Kontrol Sistemi
Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK) Kullanıcılarına Otomatik Memo Gönderimi
Tahsilat Modülü ile Entegrasyon
ISO8583 Switch
VISA, MC ve BKM Sertifikasyonları
EMV Script Yönetimi
Sahtekarlık Takip (Fraud Detection)
Debit Kart Yönetimi
ATM Takas
MasterCard Güvenliği
Kara Liste Entegrasyonları
VISA, MC, BKM Raporlamaları ve Mutabakatları
KKB (Kredi Kayıt Bürosu) Entegrasyonu



V@WCARD ile neler yapabilirsiniz?

Müşteriyle yapılacak telefon görüşmelerinin ve gönderilecek mesajların
zamanlaması parametrik olarak ayarlanabilmektedir. Müşteriye
ulaşılamaması durumunda, sistem yeniden arama yapma ve mesaj yollama 
işlemlerini yapabilmektedir.

Memo modülü hesaplar üzerinden alınan aksiyonları Alternatif Dağıtım
Kanalları’na seri şekilde iletebilmektedir. Bu sayede müşteriler doğru ve hızlı 
şekilde bilgilendirilmektedir.

Alışveriş, nakit ve taksitli işlemler ayrı hesaplama sepetlerinde 
izlenebilmekte ve parametre modülü sayesinde bunların ücretlendirme,
faizlendirme gibi hesaplamaları farklılaştırılabilmektedir. Ayrıca bu yapı,
değişik uygulamalar ya da farklı izlenmek istenen kampanyalar için de 
kullanılabilmektedir. 

Her bir alt modül entegre veya bağımsız olarak çalışabilmektedir. İnternet,
çağrı merkezi vb. dağıtım kanalları ile entegrasyon sağlanabilmektedir. 



Türkiye’nin BTçözümleri lideri
Cybersoft, orta ve büyük ölçekli kuruluşların çok amaçlı, çok katmanlı 
ve çok kanallı iş altyapısı gereksinimlerini yüksek teknolojiye dayalı BT 
çözümleri ile karşılamaktadır. Bu alanda özellikle büyük ölçekli 
kurumsal bilgi sistemlerinin uyarlanması konusunda ülkemizin en 
yetkin firmalarından birisi olarak tanınmaktadır. 

Cybersoft, sayıları 200’ü aşan kendi alanlarında uzman çalışanlarının
bilgi ve deneyimleri ile yüksek teknolojilerin kullanıldığı ve üretildiği,
başarı odaklı bir çalışma ortamına sahiptir. Şirket, kamu sektörüne 
yönelik bilgi teknolojileri projelerinin geliştirilmesinin yanı sıra finans 
ve reel sektör çözümlerinin üretilmesi yönünde de yoğun faaliyet 
göstermektedir.

Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. 
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