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Ödeme sisteminiz sizin ve müşterilerinizin
ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

Tüm ödeme işlemlerinizi
tek bir yerden yönetmeniz için...



V@WPAYMENT Ödeme Sistemleri Modülü

• Bütünleşik Kurum Ödeme Yönetim modülü ile esnek ve parametrik
 bir yapı sağlanır.
• e-Tahsilat sistemi ile ödenen vergi borçları Maliye’nin sistemine
 online olarak yansıtılabilir.
• DAS (Doğrudan Alacaklandırma Sistemi) ve DBS (Doğrudan
 Borçlandırma Sistemi) ödemeleri kapsamında firmaya veya
 firmanın bayilerine ait borçlar dosya transferi ile sisteme aktarılabilir.
• Düzenli ödeme talimatları ile belirli tarihlerde ve belirli miktarlarda
 periyodik olarak yapılacak ödemeler yönetilebilir.
• Fatura ve SGK ödemeleri otomatik ödeme talimatları ile gerçekleştirilebilir.
• Farklı altyapılardaki Web Servisi veya ISO-8583 mesajları ile
 online olarak veya otomatik dosya alışverişi ile offline olarak
 tahsilatlar kurumlara bildirilebilir.



Temel İşlevler
Kurum Yönetim Altyapısı
Kurum Fatura Tahsilatları
Vergi Tahsilatları
Gümrük Vergisi Tahsilatları
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Ödemeleri
Diğer Banka Kredi Kartı Ödemeleri
Bağış Ödemeleri
DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi)
DAS (Doğrudan Alacaklandırma Sistemleri-Firma Ödemeleri)
Kurum/Firma Maaş Ödemeleri
Okul Ödemeleri
Düzenli Ödeme Talimatları
Otomatik Ödeme Talimatları
Online/Offline Kurum Entegrasyonları



V@WPAYMENT ile neler yapabilirsiniz?

Fatura ödeme işlemleri için gerekli parametre tanımlamaları kurum bazında 
yapılabilmektedir.

Çoklu temerküz şubeye sahip kurumlara uygun tahsilat yapısı düzenlenebilmektedir. 
Offline dosya çıkışları ve kurumlar arası online mutabakat işlemleri otomatik 
yürütülmektedir.

Yeni kurumlar sisteme çok hızlı bir şekilde entegre edilebilmekte, var olan kurumlar ile
benzer özellikte olan kurumlar doğrudan devreye alınabilmektedir.

Şube dışındaki tahsilat noktaları ve alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile tahsilat 
yapan entegrasyon servislerini desteklemektedir.

Kurum Maaş Ödemeleri kapsamında, personel maaş ödeme işlemleri yapılmaktadır.
Emekli Sandığı, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve Bağkur gibi büyük kurumların
maaşları yönetilebilmektedir.

Cybersoft; sahip olduğu birikim ve deneyim ile bankalar için oldukça önemli olan 
sertifikasyon sürecini en kısa sürede başarı ile tamamlamanızı sağlamaktadır.



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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