ÖdeKolay’ın Amacı
ÖdeKolay cihazı, daha çok profesyonel olarak fatura tahsilatı yapan “Fatura Ödeme
Merkezlerinden” ziyade bilgisayara ihtiyaç olmadan, internet kullanımının yaygın olmadığı,
internet bankacılığını kullanmak istemeyen veya kullanamayan, köşebaşı olarak tabir edilen
noktalarda kendisine ek gelir sağlamak isteyen, fatura tahsilatı yaparak kar elde etmek ve
müşteri sayısını arttırmak isteyen esnafa destek olan bir sistemdir.
ÖdeKolay platformuna dahil olan bayilerimiz anlaşmalı olduğumuz firmalar üzerinden
tahsilat yapabilirler.
Başvuru Şartları
1)
2)
3)
4)

KDV mükellefi olmak,
Son 1 yıl içinde Çek Yasaklısı, karşılıksız çeki ve protestosu olmaması,
1500 TL cari hesabına bloke almak,
Müşteri moralitesi ile ilgili referans alınabilmesi gerekmektedir.

İşyerine Faydaları
1) ÖdeKolay sayesinde fatura tahsilatı vb. işlemlerinizin işyerinden yapılması, hem
tahsilatınızı yaptığınız faturalardan para kazandırır hem de müşteri sayınızı arttırır.
2) Banka şubeleri haricinde fatura ödemeleri için alternatif bir fatura ödeme noktasıdır.
3) İşyerine ek bir kazanç sağlar.
4) Sistem GPRS üzerinden işlediği için hızlı ve güvenlidir.
5) İşyerinden aylık GPRS hat bedeli alınmamaktadır.
Çok yakında; GSM TL yükleme işlemleri, SGK ödemeleri, kredi kartı ödemeleri, bilet satış
işlemleri yapılabilecektir.
Fiyatlandırma
ÖdeKolay sistemine katılım bedeli 1500 TL

Fatura Adedi
0-750
751-1500
1501 ve üstü

Fatura başına bayi tahsilat tutarı 1 TL

ÖdeKolay Platformu
Bayi Kazancı
61 KR
67 KR
71 KR

Aylık Operasyon Bedeli
30 TL
25 TL
20 TL

Ürünün Özellikleri
1. Cihaz aracılığıyla anlaşmalı kurum üzerinden Elektrik, Su, Gaz ve Telekomünikasyon
tahsilatları yapılabilir.
2. Sistem entegrasyonu sağlandığında bankamızın anlaşmalı olduğu tüm kurumların
tahsilatlarını yapar.
3. Cihaz GPRS hat üzerinden provizyon almakta olup, aylık hat ücreti bankamız tarafından
ödenecektir.
4. İşyeri, hesabındaki tutar kadar fatura ödeyebileceğinden öncelikli olarak bağlı bulunduğu
şubenin cari TL hesabında para tutmak zorundadır.
5. Yapılan tahsilatlara ilişkin firmamaız da sorumlu tutulabileceğinden, herhangi bir
sahtecilik yaşanmaması açısından, şubelerimiz işyeri seçimlerinde gerekli özen ve
hassasiyeti göstererek denetleme hakkını saklı tutar.
6. Cihazın mülkiyeti bankamıza ait olup, söz konusu çalışma herhangi bir nedenle sona
erdiğinde cihaz bankamıza iade edilecektir.
ÖdeKolay nedir?
ÖdeKolay; Elektrik, Su, Gaz vb. işlemlerin işyerinizden yapılmasını sağlayan bir sistemdir.
ÖdeKolay ile hem tahsilatını yaptığınız faturalardan payınıza düşen karı alır hem de müşteri
sayınızı arttırır, işinizi büyütebilirsiniz.
ÖdeKolay nasıl kullanılır?










Adaptör veya pille çalışır.
Farklı işlemleri yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.
GPRS ile kablosuz olarak SIM kart ile çalışır ve bütünleşik klavyeye sahiptir.
Geniş LCD ekranı menülere ve işlem detaylarına kolayca giriş sağlar.
Kolay kullanımıyla kullanıcıyı işlem yaparken doğru menülere yönlendirir.
Tahsilat platformu ve hızlı bağlantısıyla minimum sürede maksimum işlem yapma
imkanı sağlar.
Dahili termal yazıcı kırtasiye harcamalarını azaltır, faturaların kolayca yazdırılmasını
sağlar.
Yazıcıya kağıt yüklemek oldukça kolaydır ve bunun için sadece standart termal
kağıtların (57 mm x 50 mm) makinenin içine yerleştirilmesi yeterlidir.
Makinenin üzerinde bulunan aksesuarlar kolayca çıkarılabilir; temizliği son derece
kolaydır.

