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SFS ve Mobilexpress’ten ödeme
sistemlerinde fark yaratacak işbirliği
28 yıldır sigorta
sektörüne inovatif
çözümler sunan SFS,
güvenli kart saklama ve
hızlı ödeme sistemleri
konusunda Mobilexpress
ile işbirliğine gitti.
İşbirliği kapsamında,
sigorta sektörüne inovatif
ve dünyanın en yüksek
güvenlik standardında
tahsilat altyapıları
sağlanması hedefleniyor.

SFS, Satış ve İş Ortakları Grup
Müdürü Atilla Munlu, Mobilexpress
ile geliştirdikleri işbirliğinin detaylarını
Sigortacı Gazetesi’ne anlattı. Sigorta
sektörüne 28 yıldır uçtan uca temel
sigortacılık ve dijital sigortacılık
çözümleri sağladıklarını hatırlatan
Munlu, SFS’nin, güvenli kart saklama
ve hızlı ödeme sistemleri konusunda
uzman Mobilexpress ile iş ortaklığı
yaparak sigorta sektörüne yenilikçi
ödeme çözümleri sunacaklarını dile
getirdi. Munlu, “SFS, dünyadaki
teknolojik gelişmeleri ve sigorta
sektör trendlerini daima çok
yakından takip eden, bu sayede yeni
trend ve teknolojilere kolaylıkla ve
hızlıca adapte olabilen bir şirket.
Ödeme inovasyonlarının şirketleri
öne çıkarmakta ve tüketicilerin
hayatlarını kolaylaştırmakta önemli
bir rol oynadığının bilincindeyiz. 28
yıllık geçmişi boyunca, inovasyon her
zaman SFS’nin mihenk taşlarından
biri oldu. Değer yaratmaya odaklı
yaklaşımımızla, ödeme işlemlerinin
daha hızlı, daha kolay ve daha
güvenli olması için de çözümler ve
hizmetler üretmeye odaklandığımız
bir dönemde güvenli kart saklama ve
inovatif ödeme yöntemleri konusunda
uzman olan Mobilexpress ile
yollarımız kesişti. Ortaya çıkan sinerji
ve ortak hedefler, sigorta sektörüne
büyük katkı sağlayacağına inandığımız
bir iş ortaklığına vesile oldu. Bu iş
ortaklığıyla sigorta sektörünün kredi
kartlı ödeme konusunda güvenli
bir altyapı oluşturmasını sağlamayı
hedefliyoruz” dedi.
%100 GÜVENLİ, HIZLI VE
KOLAY TAHSİLAT
Munlu sözlerine şöyle devam etti:
“Mobilexpress, kredi kartı işlem
güvenliğinde dünyanın en yüksek
güvenlik standardı olan PCI DSS

İNOVATİF VE GÜVENLİ ÖDEME YÖNTEMLERİ
“SFS ve Mobilexpress iş ortaklığı ile tüm sigorta sektörüne;
● .Kart saklama ve tek tıkla ödeme imkanı,
● .Kart saklama ve tekrarlayan ödeme (otomatik tahsilat) düzenli tahsilat imkanı,
● .Tek entegrasyon ile tüm banka Sanal POS’larına işlem gönderilebilmesinin
sağlanması,
● Tüm Banka ve Kredi Kartları (Visa, Master, Amex, Troy vb.) ile tahsilat,
● .PCI DSS Level 1 Sertifikalı Kartlı ödemeler ve kart kaydetmede dünyanın en üst
düzey güvenliği,
● SMS / E-mail link gönderimi ile ödeme,
● 3D Secure ödeme,
● IVR uyumlu kart bilgisi girişi,
● .Hosted ödeme sayfaları ile güvenli kart verisi girişi,
● Hosted ödeme sayfaları ile esnek taksit, artı taksit ve kampanya yönetimi,
● Kartın bankası ve programına göre otomatik POS belirleme (opsiyonel),
● Tüm kart tipleri, Amex kartlar ve yabancı kartlar için esnek POS yönetim
fonksiyonları,
● Firmaya özel ihtiyaçlar için hızlı ve güvenilir konfigürasyon, uyarlama ve
geliştirme,
gibi birçok inovatif ödeme yöntemleri ve güvenli ödeme altyapıları sağlamayı
hedefliyor.”
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Level 1 uyumluluk sertifikasına
sahip bir kuruluş. Türkiye’de çok
az kurum tarafından sahip olunan
bu sertifikasyon standartlarının
gereklilikleri konusunda düzenli
olarak bağımsız yetkili kuruluşlarca
denetleniyor. SFS ise 28 yıldır
sigorta sektöründe sahip olduğu
çok uluslu müşteri portföyü ile
uluslararası güvenlik standartlarına
ve hizmet kalitesine sahip lider
tedarikçi konumunda. Ayrıca,
ürünlerinin servis ve kural tabanlı
mimarisi sayesinde her türlü sigorta
sektör ihtiyacını ek yazılım maliyeti
gerektirmeden karşılayabiliyor.
Kendi alanlarının en iyisi olan bu iki
şirketin ortaya koyacağı sinerjinin
sigorta sektörü açısından ödeme
inovasyonları konusunda “Güvenlik,
Hız ve Kolaylık” gibi pek çok fayda
sağlayacağına inanıyorum. ”
‘AMAÇ SEKTÖRE ORTAK
FAYDA SAĞLAMAK’
Mobilexpress İş Geliştirme Direktörü
Kıymet Özyurt da işbirliğiyle
ilgili açıklamalarda bulundu:
“Mobilexpress 8 yıldır PCI DSS
Level 1 altyapısı ile ülkemizde birçok
sektörde büyük firma ve markalara
güvenli kartlı tahsilat altyapı çözümleri
sunuyor. Mobilexpress, iş ortaklarının
firma veya sektörel ihtiyaçlarına,
geniş ürün portföyü ve konfigüratif,
esnek altyapısı ile çok hızlı ve güvenilir
şekilde cevap verebiliyor, sektörde
ürün kalitesi ve hızlı destek yetkinliği
ile takdir görüyor.”
Sigorta sektöründe kart verilerinin
güvenliğinin ve düzenli tahsilat
kurgularının kritik önem taşıdığına
dikkat çeken Özyurt, “SFS, 28 yıldır
sigorta ekosistemine yönelik uçtan uca
sigortacılık çözümleri ile sektörde öne
çıkan bir firma. Sektördeki güncel
ihtiyaçlara en yenilikçi çözümler ile en
hızlı şekilde cevap verme noktasında
ortak değerlerimiz ve bakış açımız, bu
iş ortaklığının temelini oluşturuyor”
dedi.
‘GÜNCEL İHTİYAÇLARI
CEVAPLIYORUZ’
Özyurt, SFS ile geliştirdikleri iş
birliğiyle neleri amaçladıklarını ise
şu şekilde anlattı: “Kredi kartı veri
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ve işlem güvenliğinde dünyanın en
üst düzey standardı olan PCI DSS
Level 1 uyumlu olan altyapımız
ile kart bilgilerini güvenli ortamda
saklayarak sigorta şirketlerinin kart
verilerinin güvenliğini sağlamayı
hedefliyoruz. Kart kullanıcılarının
hassas olduğu konuların başında
kart verileri güvenliğinin sağlanması
geliyor. SFS’nin sektörde fark yaratan
sigortacılık yazılımı ürünlerine,
tahsilat aşamasında güncel ihtiyaçlara
en etkin şekilde cevap verecek
teknik donanımı sağlamak ve
Mobilexpress’in güvenli kart saklama
ve kartlı ödemeler altyapısı faydalarını
SFS müşterilerine sunmak en temel
hedefimiz.”
Sistemin kredi kartı kullanımını nasıl
daha güvenli bir hale getirdiğini de
anlatan Özyurt, “PCI DSS Level
1 uluslararası kart kuruluşlarının
belirlediği en üst düzey güvenlik
standardı olup, kredi kart
tahsilatlarının PCI DSS uyumlu
bir altyapıda sunulması kredi kart
verilerinin güvenlik standartlarını
sağlamaktadır. Mevcutta mail order
yöntemi ile yapılan tahsilatlarda kart
verileri yazılı olarak tutulmakta ve
bu kayıtların güvenliğinin sağlanması
risk teşkil etmektedir. Mobilexpress
PCI DSS altyapısı ile kart verileri
dünya standartlarındaki bir altyapıda
alınmakta ve kart verilerine yetkisiz
erişim engellenmektedir” ifadelerini
kullandı.
‘RİSKLERİ MİNİMİZE EDİYORUZ’
Sigorta sektörü için poliçe primlerinin
düzenli tahsil edilmesinin oldukça
kritik bir konu olduğunu kaydeden
Kıymet Özyurt, “Birçok sigorta
ürününde müşterinin kredi kartı
bilgileri mail order formlarında
veya excel dosyalarında güvensiz
şekilde saklanıyor. Mevcut yapının
Mobilexpress sistemlerine taşınması
ile kartlı tahsilatların acente ve şirket
çalışanlarını riske maruz bırakmadan
online kanallardan güvenli bir şekilde
yapılmasını sağlıyor. Böylece sigorta
şirketleri, müşteri kart bilgilerini
kendi sistemlerinde hiç tutmadan,
Mobilexpress’in PCI DSS Level
1 sertifikalı güvenli altyapısına
kaydediyor” şeklinde konuştu.

