
Sanal POS 
dünyasında 
kolaylıklar 
dönemi  
başladı!

Kolaymağaza, firmaların ürünlerini internet 
üzerinde tanıtabilecekleri ve satışa 

sunabilecekleri, satış sonrası gerçek zamanlı 
sipariş, stok takibi ve ürün kontrollerini 

yapabilecekleri, tamamen kişiselleştirilmiş her 
sektöre uygun e-ticaret modülüdür. Sanal POS 

kurulumu için gerekli olan geliştirme işlemlerini  
yapmak istemeyen ya da sanal mağaza ile

ürünlerini satışa sunmak isteyen ama
teknik yetersizliğiniz varsa Kolaymağaza size 

bunları kolayca sağlar. Kolaymağaza ürününü 
alan üye işyerlerimiz, Yapı Kredi’ye özel %25 

indirimden de yararlanıyor. 

İletişim: (0216) 481 51 25 - PBX

Yapı Kredi üye işyeri müşterileri için tasarlanan
POS Sigortası ile, üye işyerlerimiz uygun fiyata
hem POS cihazlarını hem de müşterilerini 
risklere karşı 3. Şahıs Sorumluluk Teminatı ile 
koruyabilecekler. Bunun yanı sıra, yan 
teminatlarla zenginleştirilmiş POS Sigortaları; 
Cam Kırılması Teminatı ile üye işyerlerimize 
kendilerini daha da güvende hissettirecektir. 
POS Sigortası sahibi olmak için, sadece 
şubenizle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

Doktorum Sepeti’nde tüm doktor ve diş hekimlerimiz 
her türlü finansal ihtiyaçlarında ve yatırımlarında 
uzman portföy yönetmenlerimizden bire bir hizmet 
alırken, kendileri için sunulan İşyeri Kredisi, Taşıt 
Kredisi, Bireysel İhtiyaç Kredisi, Mortgage ve Leasing 
avantajlarından yararlanabilir; özel komisyon oranlı 
Yapı Kredi POS cihazını kullanabilirler.

Kolaymağaza ile 
e-ticaret çok kolay.

Yapı Kredi
POS Sigortası

Doktorum Sepeti  Yapı Kredi’de!

  İşlem Statü Sorgulama
  (Agreement WebService)
  POSnet üye işyerlerimiz sipariş numarası, üye 

işyeri numarası ve terminal numarası bilgilerini 
göndererek işlemin durumu, tutarı, tarihi, kart 
numarası (maskeli), sipariş numarası ve onay kodu 
bilgilerini alabilme, olası mutabakat sorunlarını 
işlem bazında durum sorgulayarak çözebilme 
kolaylığına sahipler.

  Karma İşlem (Çoklu İşlem)
  Karma işlem geliştirmesiyle birlikte World   

   Üye İşyerlemiz bir kısmını puan ile bir 
kısmını ise peşin veya taksitle yapabilirler! İşlem 
adedi yoğun olan üye işyerlerimiz ve sigorta, 
havaalanı gibi üye işyerlerimize bu kolaylığı tavsiye 
ederiz.

 
  
   Dövizli Sanal POS
  “Dövizli POS “ hizmeti artık Sanal POS’ta! 
   Bunun için müşterilerimizin standart POS’ta 

olduğu gibi Euro, USD hesabı olması yeterlidir. 
Çalışma prensibi standart POS ile aynıdır. Euro ve 
USD işlemler sadece yabancı kartlar için çalışır. Yerli 
kartlar ile TL işlemler yapılır.

  

  Sanal POS ile İleriye Yönelik İşlemler
  Standart sanal POS’umuzda ileriye
  yönelik işlemler sayesinde satışın 

gerçekleştirilmesini istediğiniz işlemin tarihini 
girebilir ve o tarihte onay alabilirsiniz. 

   Text Rapor
   Excell’deki satır sınırlaması sorununu   

     ortadan kaldıran ve arama sonuçlarında 
aldığınız rapor dilediğinizce ulaşmanızı sağlar.
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Siz de taksitçi kullanın;
restoran, kuaför, hastane gibi 
daha önce taksit yapılamayan 

her yerde ve hatta yurt dışı 
alışverişlerinizde taksit

yaptırmanın keyfini çıkarın. MAYIS
2011

NİSAN -
2011 

Kolaymağaza Doktorum
Sepeti

POS
Sigortası

İstediğiniz her yerde 
taksit yapan kart:
taksitçi

Sanal POS 
dünyasında iş hayatınızı

kolaylaştıracak
yenilikler!

444 0 448 numaralı müşteri hizmetleri hattımızdan, müşteri temsilcisine 
bağlanmadan, daha hızlı ve kolay bir şekilde aşağıdaki hizmetleri 
alabileceğinizi biliyor muydunuz?

POS Malzeme Talepleri
Kullanmakta olduğunuz POS modeline göre rulo ya da şifreli işlemlerde 
kullanmakta olduğunuz PinPad talep edebilir, Visa/Mastercard sticker 
taleplerinizi iletebilirsiniz.

Blokede Bekleyen Bakiye Bilgisi
POS cihazı üzerinden yaptığınız işlemlerin gelecek dönemlerde, hesaba 
geçecek bloke bakiye bilgisini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. 

Grup Kapama Bilgisi 
POS cihazı üzerinden yaptığınız ve grup kapamasını aldığınız günlük satış 
tutarlarınızın toplam bilgisini, tarih belirterek, hemen dinleyebilirsiniz.

Ciro Bilgisi 
İsterseniz son ay, isterseniz geriye dönük 3 ay için POS cihazı üzerinden 
yaptığınız satış tutarlarının aylık toplamını anında öğrenebilirsiniz. 

Bu bilgileri 444 0 448 numaralı Sesli Yanıt Sistemi’mizden almak için tek 
yapmanız gereken; şubenizden Kurumsal Telefon Bankacılığı başvurusu 
yapmak ve telefon bankacılığı şifresi almak.

Değerli World Üye İşyerlerimiz,

POS Haber’in nisan-mayıs sayısında 
sizlere Sanal POS dünyasındaki 
yeniliklerimizi sunuyoruz. Bu yeni 
sayımızda, Kurumsal Telefon Bankacılığı, 
yeni ürünlerimiz Yapı Kredi POS Sigortası 
ve Doktorum Paketi ile ilgili detaylı 
bilgileri bulabilirsiniz. Bu ürünlerimizin 
avantajlarından faydalanabilir, detaylı 
bilgi için yapikredi.com.tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Baharın cıvıltısının cirolarınıza yansıması 
için yeni ürünlerimizi inceleyebilir, size 
uygun olanları seçebilirsiniz. Bu 
sayımızda sizlere Dövizli Sanal POS 
ürünümüzün detaylarını hatırlatmak 
istedik. Yine bu sayımızda detaylarını 
bulabileceğiniz Kolaymağaza ile e-ticaret 
dünyasında, rahat ve güvenilir bir şekilde 
yer alabilirsiniz.

POS Haber’in nisan-mayıs sayısını da 
keyifle okuyacağınızı umarak, iyi işler ve 
bol cirolu günler dileriz.

Değerli Üye İşyerlerimiz,
Yapı Kredi POS cihazı üzerinden yaptığınız satışlarınızın takibi için size posta kanalıyla gelen ekstrelerinizi e-posta 
adresinize de alabileceğinizi biliyor muydunuz?
Sosyal sorumluluk projemize destek olarak vereceğiniz talimatla, hem doğayı koruyoruz hem de ekstrelerinizin e-postayla 
gelmesini beklemeden kısa sürede size ulaşmasını sağlıyoruz. Üye işyeri ekstrelerinizi e-mail adresinize gelmesi için 
444 0 448 Kurumsal Telefon Bankacılığı’ndan bize ulaşarak talimat verebilirsiniz. 


