
 

Tüm ticari markalar ilgili kuruluşlar adına tescillidir. BOTT 
 

 the NeW technology 

 
 
 

 

 

 
§ Yüksek güvenlik ve güvenilirlik ile hızlı ve 

konforlu ödeme işlemleri 

§ Kullanıcı tüketimlerine uygun politika 

belirleme, indirim ve promosyon uygulama 

§ Parasal risklerin ve kaçakların önlenmesi 

§ İşletmecilerin gelirlerinde artış 

§ Yerleşke içi/dışı, çevrim içi/dışı çalışabilme, 

§ Finansal kurumlarla entegrasyon 

§ Yerleşkede dolaşan paranın yönetimi 

 

 
 

Kontrol Terminalleri 

 

Ödeme Kontrol Terminalleri 

Otomat Kontrol Terminalleri 

Kiosk Cihazları 

ATM Kontrol Terminalleri 

POS Cihazları 

 

 

 

Ödeme işlemlerinin para kullanılmadan, tek kart yardımıyla yapılması istenen 

çözümlerde hızlı, rahat ve güvenli uygulamalar sunulmaktadır. 

 

Nakitsiz Ödeme 
 

NeW e-card SUITE  uygulamaları tarafından yönetilen akıllı kartlar, yerleşke 

içinde veya dışında, on-line/off-line ödeme işlemlerinde nakit kullanımı yerini 

alırlar. Tüm işlemler yüksek güvenlik ve güvenilirlikle yerine getirilir. 

 

Nakitsiz ödeme, parasal işlemlerin hızlı ve düşük maliyetlerle yapılmasını sağlar. 

Paranın taşınması ve muhafaza edilmesi ile ilgili riskler ve kaçaklar ortadan 

kalkar.  Güvenlik açıkları azaltılır. Sistem içinde dolaşan paranın kontrolü ve 

yönetimi sağlanır. 

 

Her türlü ödeme işlemi sistemle bütünleştirilebilir. Bu işlemler için gereken 

zamandan büyük tasarruflar sağlanır. Nakitsiz kullanım özellikleri, bozuk para 

taşıma ve para üstü alırken beklemeyi ortadan kaldırır. Ödeme noktaları önünde 

oluşan kuyruklar azalır. İşletmecilerin gelirleri artar. 

 

Belirlenen politikalara göre yetkilendirilmiş kullanıcılar, kendi başlarına çeşitli 

servislerden(para yükleme, kayıt olma, belge alma, v.b.) hızlı ve güvenli bir 

şekilde yararlanırlar. Bu servisler, formalitelerden arındırılmış bir şekilde, 

çalışma saatlerine bağımlı kalmadan ve sırada beklemeden kullanıcılara sunulur. 

 

Kullanıcı tüketimlerine çeşitli promosyon uygulamaları rahatlıkla hayata 

geçirilir. 

 

Otomat cihazlarındaki bakım ve yönetim maliyetleri azalır. 

 

 

 

NeW Ödeme  
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Parasal Değerlerin İşlenmesi ;  
Akıllı kartların üzerine para yüklenmesi 

■ Finansal bir şirketin şubeleri, ATM, Sanal POS veya diğer kart 

işlem cihazları (kiosklar, vb.) aracılığı ile kullanıcı hesabından,  

■ Kurumların belli noktalarda kurdukları nakit dolum 

birimlerinden (vezneler veya para kabul eden kiosk cihazları) 

para yatırılarak, 

yapılmaktadır.  

 

Kart üzerinde uygulamaların şekline göre parasal veya kontör 

değerleri tutulur. Tüm bilgi yüksek güvenlik algoritmalarına uygun 

olarak şifrelenmiş bir şekilde saklanır. 

 

Harcamanın Yapılması;  
Tüm harcama noktaları sisteme entegre edilebilir. 

§ Yemekhane, Kafeterya, Restoran, Kantin  

■ Otomat Makinaları ( sıcak/soğuk içecek, yiyecek, gazete, sigara, 

v.b.) 

■ Fotokopi, Yazıcı, Faks, PC, v.b. ofis cihazları, Çamaşırhaneler 

■ Servis Araçları 

■ Kütüphane, Öğrenci İşleri, Sosyal Tesisler, Sağlık Birimleri, Spor 

Tesisleri, Etkinlikler 

Harcamalar önceden belirlenmiş politikalara göre veya işlem anında 

tespit edilen  tutara göre akıllı kart üzerindeki değerden düşülür. 

Yapılan tüm işlemler, projede kullanılan çözüme göre merkezde, 

terminalde ve kart üzerinde güvenli bir şekilde saklanır. 

 

Kurum Dışı İşletmeler; 

Yerleşkede veya yerleşke dışında proje sahibi kurumdan farklı kişi 

veya şirketlerce işletilen iş yerlerinde yapılan ödemelerde de akıllı 

kart kullanımı mümkündür. 

Bu işletmelere temin edilen ödeme kabul cihazları ile 

kullanıcıların rahat, konforlu ve güvenli alışveriş yapmaları 

sağlanır. 

 

Harcama Bilgisinin Aktarımı; 

Ödeme işlemleri ile ilgili bilgi belirlenen zaman ve periyotlara uygun 

olarak, ödeme noktalarında yer alan cihazlar tarafından merkezi 

sisteme aktarılır. İletişimin sürekli sağlandığı ortamlarda bu işlem 

her an yapılabilmekte, iletişim kesildiği durumlarda ise ödeme 

noktasındaki cihazlarda bağlantı yeniden sağlanıncaya kadar 

saklanmaktadır. 

NeW Ödeme  

 

 

 
 
 

 
 
     

    
        

Üniversite 

 

Banka 

 

Yükleme Bilgisi 
(Sanal POS) 

Yükleme Talebi 
(Sanal POS) 

Yükleme 
Bilgisi 
(Vezne 
Dolum) 

Öğrenci/Personel 

 

Yükleme Bilgisi 
(Nakit) 

Yükleme Talebi 
(Nakit) 

Yükleme Talebi 
(Vezne) 

Yükleme İslemi 
(Sanal POS) 
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