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“ParamPOS’la işlerinizi 
birlikte büyütüyoruz”

P
aramPOS, işletmelerin ödeme alma sü-
reçlerini yönetmesi ve e-ticaret iş modelini 
desteklemeye yönelik geliştirdiği aidatsız ve 
masrafsız sanal POS çözümüyle maliyetleri 
düşürüyor. Çözüm, tek panelden tüm öde-

meleri alma ve kontrol etme imkanı sunarken, kullanıcıları 
tüm bu süreci ayrı ayrı bankalarla yürütme zahmetinden 
de kurtarıyor. Tahsilatların düşük komisyon oranları ve 
taksit seçenekleriyle hızlı ve güvenli yapılmasını sağlıyor.
Teknolojik gelişmeler, yeni trendler ve değişen müşteri 
beklentilerine hızla ayak uydurabilen ParamPOS, firma-
lara hızlı ve güvenilir ödeme alma hizmeti sağlarken, müş-
terilerine de daha kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşama 
fırsatı sunuyor.

İşleri büyütmenin hızlı yolu: ParamPOS
Türkiye’de ödeme ve alışveriş anlayışının değiştiğini ve 
kredi kartının en etkili ödeme yöntemlerinin başında gel-
diğini belirten TURK Elektronik Para Genel Müdürü 
Serkan Aziz Oral, “Günümüzde online alışveriş yapan 
10 kişiden 7’sinin ödeme tercihini kredi kartı oluşturuyor. 
Online alışverişlerinde kredi kartı kullananların yüzde 
50’den fazlası 2 veya 3 taksiti tercih ederken, 6 taksiti aşan 
tüketici sayısı yüzde 10 civarında. ParamPOS, firmalara 
kredi kartı ve taksitle ödeme alma fırsatı sunarak daha ge-
niş bir kitleye satış yapma şansı yaratıyor ve işlerini büyüt-
melerine destek oluyor” diyor. 

Alternatifi bol ödeme alma seçenekleri 
ParamPOS’un gelişmiş yönetim platformuyla işletmeler 
nakit akışını takip ederek müşterilerinin ödeme tercihle-
rini gözlemleyebiliyor, onları daha yakından tanıyabiliyor. 

Müşterilerine özel alternatifi bol ödeme alma yöntemi 
sunan ParamPOS, pek çok farklı ödeme kanalını da be-
raberinde getiriyor. SMS, e-posta, link ve mobil ödeme 
seçenekleri fiziki POS ile tahsilata alternatifler oluşturarak 
daha geniş bir kitleye satış yapmaya olanak sağlıyor.

Kart saklama hizmeti online 
alışverişlere hız katıyor
Müşteriler ödeme yaparken kart bilgilerini güvenli elle-
re teslim etmek istiyor. Bilgilerinin güvenli bir ortamda 
paylaşılmadığı kanısına vardığında ise ödeme işlemini 
tamamlamadan alışverişten vazgeçmeyi tercih ediyor. 
ParamPOS’un sunduğu kart saklama teknolojisi, bu gü-
vensizliği ortadan kaldırıyor ve online alışverişlere hız ka-
tıyor. Online alışverişte tüketicilerin bir kereye mahsus 
olarak girdiği kredi kartı bilgilerinin güvenle depolanarak 
daha sonraki alışverişlerde kullanılmasını sağlıyor. Bu hiz-
metle de firmalar için hem iş hacmi hem de prestij kaybı 
riski ortadan kalkıyor.

Tahsilat raporlarına tek 
ekrandan ulaşma fırsatı
ParamPOS’un firmalara sağladığı sayısız avantajlardan 
biri de gelişmiş detaylı raporlama özelliği. Tüm bankalara 
ait kartlardan geçen işlemler ve durumları tek bir ekran-
dan görüntülenebiliyor. Bu sayede operasyonel anlamda iş 
yükü büyük oranda azalmış oluyor.

ParamPOS, ödemeleri güvenle almayı sağlıyor
ParamPOS sunduğu teknolojik altyapı ve çözümler saye-
sinde işletmelere, elektronik ortamda yapılan sahtecilik ve 
diğer güvenlik sorunlarına karşı üst düzey koruma sağlıyor. 
Sahtekarlık (fraud) durumlarını önlemek amacıyla gelişti-
rilen filtreler sayesinde ödemeleri garanti altına alıyor, işin 
risklerini minimize ederek güvenlik kalkanı gibi çalışıyor.

ParamPOS ile maliyet artıran ve verimi düşüren 
tüm geleneksel süreçler ortadan kalkıyor...
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