








Antalya Teknokent’teki Ar-Ge merkezimiz Ar-Ge Merkezimiz



Konularında uzman yazılım ekibimiz

Yazılım Ekibimiz



50+ destek ekimiz ile 7/24 destek hizmeti sağlıyoruz

Eğitim ve Destek Ekibimiz





Müşterileriniz İçin 
Kolay ve Güvenli Bir 

Arayüz

Müşterileriniz webten

kolayca bilet alabildiği gibi,



Mobil cihazlarından da rahatlıkla satın 
alma gerçekleştirebilirler

Müşterileriniz İçin Kolay ve 
Güvenli Bir Arayüz



• Bilet otomatik olarak müşterinin cebine ve emailine

sözleşme ve barkod olarak gelir.

• Bu barkodu okutarak otomatik olarak parka giriş 

yapılabilir

OTOMATİK GİRİŞ



Lokal fiyatlar açılışta gizli gelir. TC 

Kimlik no girilince yayınlanabilir.



ÖDEME ALMA SEÇENEKLERİ

• Ödemeyi kredi kartı, banka kartı, PayPal ile veya gişede 

seçeneği ile yapabilir

• Ödeme için tüm bankalarla entegrasyonumuz vardır 

dolayısıyla tüm kartlara taksit yapılabilir



Firmamız ve otomasyon sistemimiz kredi kartı ile 

işlem yapabilmek için zorunlu olan PCI DSS belgesine 

sahiptir.



Müşteri 

1- Adı ve 

2- Soyadı ve 

3-Email veya Cep 

Telefonu bilgisi girince 

otomatik olarak profil 

açılır.

CRM SİSTEMİ



Yaptığı tüm alışverişler bu profilinde birikir.

Kendisi de bu profile girerek CRM bilgilerini tamamlayabilir; 
anket ve yorumda bulunabilir. Tercihlerini belirtebilir



Eğer tanımlanmışsa aldığı her 
biletten otomatik olarak puan 
kazanabilir.
Profilinde geçmiş biletlerini ve bu 
puanları da görür, isterse yeni 
alışverişlerde bu puanları 
kullanabilir.



Gişede Hızlı ve Pratik Bir Kayıt İmkanı

• Gişede tekli ve grup satışı kolayca yapılır.

• Giriş kartı tekli veya çoklu modda basılabilir (Tek Kartta 

Birden Çok Kontür veya Her kişiye ayrı tek kontür)

• Kredi kartı ödemesi için ayrıca bir POS cihazına gerek 

yoktur.

• EFatura entegrasyonu ile ayrıca fiş veya fatura kesme 

ihtiyacı yoktur. Email ile fatura oto gönderilebilir.



ACENTELERE ONLİNE VE KREDİLİ İŞLEM AVANTAJI

• Acenteler kendilerine tanımlanan kontrat ile online bilet 

alabilirler.

• Bu biletleri kendi logoları ile basıp misafirlerine online 

gönderebilirler.

• Acenteler kredi kartı ile peşin ödeyebilir veya cari 

hesaptan kredi ile ödeme yapabilirler.

• Acenteler kredi kartı ile cari hesaplarına kredi 

yükleyebilirler.



TURNİKE VE ELEKTRONİK KAPILARLA ENTEGRASYON

• Müşteriler biletlerini veye cep telefonlarına gelen 

karekodu okutarak içeri giriş yapabilirler.

• Çoklu kartlarda her okumada bir kontur düşer.



CALL CENTER SİSTEMİ

• Gelen her çağrının kaydını tutarak satışa dönüşmesini 

sağlar

• Online ödeme linki göndererek güvenli ödeme 

yapılabilmesini sağlar



Gelen her çağrının kaydı ayrıntılı olarak notların 
alınabileceği özel görüşme ekranına kaydedilir. CRM 
sistemi sayesinde müşteri tekrar aradığında bilgiler 
otomatik olarak ekrana düşer



Sadece telefon değil, whatsapp, chat, webform ile 

gelen çağrıları da takip eder

CALL CENTER SİSTEMİ




