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Finansal kuruluşlar ile etkin ve
güvenli iletişim kurabiliyor musunuz?

Finansal kuruluşlara günümüz standartlarında uygun
bağlantı arayüzleriyle erişilebilmeniz için...



V@WGATEWAY Finansal Arayüzler

• EFT Gateway, TCMB için EFT/EMKT erişimini platform bağımsız
 ve yönetilir bir yapıya dönüştürür.
• e-Rehin ile “O” km araçlara ön rehin koyma ve kaldırma işlemleri 
 yapılabilir.
• MKK Gateway ile MKK tarafından yapılacak her türlü mesaj ve
 teknoloji değişikliklerine hızlı şekilde adapte olunabilir ve böylelikle
 iş yükü azaltılmış olur.
• MKK Gateway ile müşteri bilgileri online olarak alınarak müşteri
 hesaplarının anında aktif olarak kullanılabilmesi sağlanır.
• Dağıtım kanalları (İnternet, çağrı merkezi, vb.) ile entegrasyonu
 sağlanabilir.



Temel İşlevler
EFT Gateway
KKB Gateway 
MKK Gateway 
e-Haciz
e-Rehin
e-İhale
Sayısal İmza Kullanımı
Merkezi Elektronik İmza Uygulaması
Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Bildirimleri 
Maliye Bakanlığı Bildirimleri
TCMB Bildirimleri, Sakıncalılık Bildirimleri - Negatif Nitelikli Tüm İşlemler
(Negatif Kredi, Karşılıksız Çek, Protestolu Senet)
Loglama ve Bildirim Entegrasyonu 
Kara Liste ve Skorlama Entegrasyonları 
Erişim Standardizasyonu ( Java API, DB-based, MQ-based)
İletişim Teknolojileri (TCP-IP, SNA) 
Protokol Standartları (HTTP, SOAP, APPC, Legacy) 
Güvenlik Teknolojileri



V@WGATEWAY ile neler yapabilirsiniz?

V@W Gateway Finansal Arayüzler Türkiye’deki finansal kuruluşlara (TCMB,
KKB, MKK, vb.) günümüz standartlarına uygun bağlantı arayüzleriyle
erişilebilmesini sağlamaktadır. 

MKK Gateway kapsamında Web Servisi bazlı online erişim modeli, asenkron
çalışma modeli (STP Modeli) ve sayısal imza teknolojileri desteklenmektedir.

e-Haciz, bankalar ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yapılan haciz
bildirimlerinin elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

e-Rehin, bankaların müşteri araçlarına rehin tahsis etme ve kaldırma 
işlemlerini Emniyet Genel Müdürlüğü protokolüne uygun olarak yapmaktadır. 

Merkezi İmza Uygulaması ile banka içi değerli dosya, evrak ve bilgi 
gönderiminin güvenli şekilde yapılması sağlanmaktadır.

Gateway kapsamında ayrıca, sakıncalılık havuzu entegrasyonu ile para
çıkışlarında ve işlem iletimlerinde sakıncalılık veya işlem yasaklılığı kontrolleri 
yapılmaktadır.



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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