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 ظَْر ًغل جذیذ هؾتزیاى

اهشٍصُ ًسل جذیذ هطتشیاى تاًک ّا داسای  
دستشسی دائن تِ ایٌتشًت ٍ گَضی ّای  

 .َّضوٌذ ٍ دس تحشک هذاٍم ّستٌذ
 

ایي ضْشًٍذاى دیجیتال جْاى اًتظاس داسًذ کِ 
ِ پای آًْا تیایٌذ  .تاًکْایطاى ًیض پات



 ًیاسّا ٍ اًتظارات هؾتزیاى

 تاًک جیثی تِ جای تاًکذاری اس راُ دٍر؛ ّویؾِ، ّزجا

 اهکاى کٌتزل ٍ اًتخاب تیؾتز

 اًجام ؽخصی اهَر تاًکی ٍ پزداخت در حزکت

ُ عاسی عولیات ٍ هحصَالت تِ هٌظَر تقَیت هؾتزیاى  عاد

 ؽٌاخت هؾتزی ٍ ؽخصی عاسی عزٍیظ ّای ٍی در کاًالْای هختلف

 حول ٍ اعتفادُ اس گَؽی ّوزاُ تِ جای پَل ٍ عایز اتشارّای پزداخت

 اهکاى ًظارت هغتوز تز ٍضعیت هالی

 اهٌیت ٍ اطویٌاى تاالتز

ِ ّای هحیط سیغتی  تَجِ تِ دغذغ



ُ ی تاًکذاری ٍ پزداخت  آهارّایی در حَس

ِ اًذ % 58 اص هصشف کٌٌذگاى گفت

ِ ّای پشداخت اهي تش   کِ گضیٌ

کٌذ تیطتش تِ  آًْا سا تشغیة هی

 .صَست تشخط خشیذ کٌٌذ

58 % 

ZoneAlarm by Checkpoint, 2012 

اص هصشف کٌٌذگاى تشجیح % 56

هی دٌّذ تِ هؤسسات هالی 

ُ ی اطالعاتطاى اعتواد  دستاس

 .کٌٌذ

56 % 

KPMG Consumers and Convergence 5, 2011 



ُ ی تاًکذاری ٍ پزداخت  آهارّایی در حَس

اص تاًکذاساى الکتشًٍیکی اص % 86

صهاًی کِ اص اتضاس قَی تأییذ َّیت 

ُ اًذ احساس اهٌیت   استفادُ کشد

تیطتش ٍ اعتواد تاالتش دستاسُ سیستن 

 .تاًکذاسی تشخط خَد داسًذ

86 % 

Vansonbourne 2009 

اص تاًکذاساى الکتشًٍیکی % 80

هی خَاٌّذ کِ تاًکطاى سطح  

ُ ساصی   تاالتشی اص اهٌیت سا پیاد

 .کٌذ

80 % 

Vansonbourne 2009 



ُ ی تاًکذاری ٍ پزداخت  آهارّایی در حَس

ضشیة ًفَر تلفي ّوشاُ دس 

 ایشاى

91.2% 

 1391ٍصاسذ اسزثاطاذ ٍ في آٍسی اطالعاذ، 

ضشیة ًفَر ایٌتشًت دس 

 ایشاى

47% 



ِ ای اس تحَالت عوذُ تاًکذاری ٍ پزداخت ایزاى  تاریخچ

 (تاًک سدِ)اٍلیي خَدخشداصّا  1370•
 (ضساب)ضثکِ زثادل اطالعاذ تیي تاًکی  1380•
 (سازٌا)ساهاًِ زسَیِ ًاخالص آًی  1385•
 (خایا)خایاخای الکسشًٍیکی  1388•
 اجشای خشٍطُ تلیر الکسشًٍیکی ضْش زْشاى 1390•
 (ضاخشک)ضثکِ الکسشًٍیک خشداخر کاسزی  1391•

ُ اًذاصی اٍلیي سیسسن تاًکذاسی ٍ خشداخر  1391•  USSDسا
 NFCاجشای خشٍطُ کیف خَل الکسشًٍیکی  1391•

 



 Forresterاس دیذ   2011عال 

 سال آیٌذُ 4سضذ تاًکذاسی ٍ خشداخر ّوشاُ دس •

662% 

 2012کاستش اسسفادُ کٌٌذُ اص تاًکذاسی ٍ خشداخر دس سال •

 میلیًن 884

 زعذاد زشاکٌص تاًکذاسی ٍ خشداخر تیي ایي کاستشاى•

 میلیارد 62



 ّشیٌِ تزاکٌؼ ّای تاًکی اس رٍػ ّای هختلف

  0.08$ ,هَتایل تاًک 

  0.17$ ,ایٌتشًت تاًک

  0.85$ ,خَد پشداص

  1.25$ ,تلفي تاًک

   3.75$  ,هشکض تواس 

  4.00$ , ضعثِ 
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 پزداخت ّوزاُ –تاًکذاری ّوزاُ 

 پشداخت ّوشاُ

سشٍیس تٌگاّْای تجاسی تِ  •
 هصشف کٌٌذگاى

 
هثتٌی تش کاست یا حساب  •

 غیشتاًکی
 

عوذتا تشای پشداخت تْای کاال یا •
 خذهات

 تاًکذاسی ّوشاُ

سشٍیس تاًکْا ٍ هؤسسات هالی •
 تِ هطتشیاى

 
 هثتٌی تش حساب تاًکی•
 
 
 تقشیثا توام خذهات هالی تاًک•



 رٍؽْای اصلی پزداخت ّوزاُ

•SMS 

•USSD 

 هثتٌی تز پیغام

 اعتثار اپزاتَر/هثتٌی تز صَرتحغاب

•WAP 

•GPRS 

 هثتٌی تز ٍب ّوزاُ

 NFCهثتٌی تز 



 تزخی في آٍری ّای هَرد اعتفادُ در پزداخت ّوزاُ

SMS USSD MMS 

WAP/Web NFC Barcode 

QR Code Mobile 
Applications 

SIM Toolkit 
Applications 



 رًٍذ پیؾزفت في آٍری در تاًکذاری ّوزاُ

SMS 

WAP 

USSD 

Mobile 
Web 

Application 
on Mobile 
Phone 



 رًٍذ پیؾزفت خذهات در تاًکذاری ّوزاُ

اعالم تا  

SMS 

گشارػ اس 

 حغاب

اًتقال ٍجِ، 

پزداخت 

 قثض

خذهات  

 پزداخت

درخَاعت 

تغْیالت ٍ  

 خذهات



 پشداخت
 تا کاست تواسی

 پشداخت
 تا کاست غیشتواسی

 NFCَمگرایی ريود دي حًزٌ در پرداخت َمراٌ 

 تاًکذاسی ّوشاُ

پشداخت  
 ّوشاُ

پشداخت 
ّوشاُ 
NFC 

پشداخت 
ّوشاُ 
NFC 

 اس هٌظز سیزعاخت ٍ اعتاًذارد

 اس هٌظز اعتزاتضی تاسار ّوزاُ



 چؾن اًذاسی اس پزداخت ّوزاُ

 خشدُ فشٍضی

 تاًکذاسی ّوشاُ
 P2Pاًسقال ٍجِ 

 افضایص ضاسط
 ثثر ًام تشخط

 ...ٍ CDخشیذ کساب، 

 سسسَساى
 کافی ضاج
 خاسکیٌگ

 ...هاضیي فشٍش ٍ 
 

 P2Pاًسقال ٍجِ 
خشیذ هحسَای 

 الکسشًٍیکی

دالر 25  

 پزداخت کالى

 پزداخت خزد

 دٍر ًشدیک

NFC ،Contactless WAP, SMS, USSD, M-App 



NFC دیگز في آٍری ّای ارتثاطی ٍ 



 NFCاستاوداردَا ي فرم َای 



 NFCعِ حالت ارتثاطی 

 (تشای خَاًذى یا ًَضسي تشچسة یا کاسذ) پایاًِ•
–ISO/IEC 14443, JIS X 6319-4/Felica, ISO/IEC 15693 

ِ دٍ•  دٍت
–NFCIP-1, NFCIP-2 (ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481) 

 جایگشیي کارت•
–EMVCo/ISO/IEC14443, JIS X 6319-4/Felica  



NFC تِ عٌَاى پل ارتثاطی 

 دًیای ٍاقعی    دًیای هجاصی
 خشدُ فشٍضاى   هصشف کٌٌذگاى
 تاصاسیاتاى   هصشف کٌٌذگاى
 زَلیذکٌٌذگاى   هصشف کٌٌذگاى

 NFCکاستشاى     NFCکاستشاى 
 

دس   NFCایي ایفای ًقص تاعث زٌیذُ ضذى فضایٌذُ ی 
زاسٍخَد صًذگی هشدم ٍ دس ًسیجِ افضایص کاستشد ٍ 

 .زقاضا خَاّذ ضذ



 Proximity RFIDي  NFCمقایسٍ 

Proximity RFID 
 هٌفعل•

 
 حالت عولکشد 1•

 
 تک هٌظَسُ•

 
ِ ّای اهٌیتی اًذک•  گضیٌ

 
 غیشهٌتخة دس تجاست•

 
 B2Bفقط •

NFC 
 (َّضوٌذ)فعال •

 
 حالت عولکشد 3•

 
 چٌذهٌظَسُ•

 
ِ ّای اهٌیتی•  داسای گضیٌ

 
 هٌتخة دس تجاست•

 
•B2B2C 



 (QR Code)ي بارکد ديبعدی  NFCمقایسٍ 

 (QR Code)تاسکذ دٍتعذی 
ِ ای•  چٌذ هشحل

 
 ًیاص تِ ًصة ًشم افضاس•

 
 ًیاص تِ سٍضٌایی•

 
 کیلَتایت دادُ 3تا •

 
 هٌفعل•

 
 غیشهٌتخة دس تجاست•

NFC 
ِ ای•  یک هشحل

 
 پطتیثاًی دس تیطتش سیستن ّای عاهل•

 
 تذٍى ًیاص تِ سٍضٌایی•

 
 هگاتایت دادُ 1تا •

 
 فعال ٍ هٌفعل•

 
 هٌتخة دس تجاست•



NFC ٌدر گًشی َای َمرا 

Google 

 Androidتِ  NFCافضٍدى کاسکشدّای •

 Google Walletسشٍیس خشداخر ّوشاُ •

BlackBerry 

 تِ تعذ BlackBerry OS 7.0دس  NFCخطسیثاًی اص  •

Mastercard 

 Android  ٍBlackBerryدس  PayPassتشای  NFCخطسیثاًی اص •



NFC ٌدر گًشی َای َمرا 

Microsoft 

 Windows 8  ٍWindows Mobile 8دس  NFCخطسیثاًی اص •

تشای  Windows Mobile 8دس  Wallet Hubعشضِ •
ِ ساصی سشٍیس ّای هخسلف خشداخر   NFCیکداسچ

Apple 

 خطسیثاًی ًوی کٌذ NFCٌَّص اص  iOS 6دس •



 در زودگی ريزمرٌ NFCومایشی از کاربردَای 

 
 
 

 StoLPaNفیلوی زْیِ ضذُ زَسط 
  (Store Logistics and Payment with NFC) 

 کویسیَى اسٍخا« تشًاهِ جاهعِ اطالعازی»کٌسشسیَهی اسٍخایی زحر حوایر 



ُ ی   NFCپیؼ تیٌی ّای آیٌذ

 

ظشف زٌْا یک   NFCهیلیَى گَضی ّوشاُ هجْض تِ  100فشٍش•
 سال آیٌذُ

(Berg Insight) 

 

هیلیَى گَضی َّضوٌذ، زثلر ٍ کساتخَاى   300فشٍش •
 2013دس  NFCالکسشًٍیکی هجْض تِ 

(Deloitte) 

 

 2015زا سال  NFCگَضی ّای َّضوٌذ تِ % 50هجْض تَدى •
(Gartner Research) 



ُ ی   NFCپیؼ تیٌی ّای آیٌذ

 

تشای   NFCهصشف کٌٌذگاى آهشیکا اص اتضاسّای % 25اسسفادُ •
 2017خشداخر دس فشٍضگاّْا، زا 

(Juniper Research) 

 

یک تیلیَى سسیذى هجوَع زشاکٌطْای خشداخر ّوشاُ تِ •
 2015، زا سال دالس

(Yankee Group) 
 

  151.7تا هجوَع  2015خشکاستشدزشیي ساّکاس خشداخر ّوشاُ زا •
 هیلیاس دالس زشاکٌص دس جْاى

(Frost & Sullivan) 



 ارتثاطی-ًوَدار رؽذ جْاًی فزٍػ اتشارّای هحاعثاتی

Morgan Stanley Research 



 در هٌاطق جْاى NFCپیؼ تیٌی فزٍػ گَؽی ّای هجْش تِ 

Informa 

 هیلیَى



 NFCاهٌیت کیف پَل 

Secure Element 
Embedded 

(eSE) 

Secure Element 
in the SIM Socket 

(SWP-SIM) 

Secure Element 
in the MicroSD 

(µSD) 

Multiple Secure 
Element 



 UICCهشایای راّکار هثتٌی تز 

 اهٌیت•
 

 گستشش جْاًی•
 

 قاتلیت حول•
 

 قاتلیت هذیشیت اص ساُ دٍس•
 

 ساّکاس هثتٌی تش استاًذاسدّا•
 

ِ ی صًذگی عولیاتی طَالًی•  چشخ



 يضعیت فعلی ي ريود آیىدٌ
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 تاسیگزاى سیغت تَم پزداخت ّوزاُ

 (Customer)هطسشی •
 (Merchant)فشٍضٌذُ •
 (CIB)تاًک صادسکٌٌذُ کاسذ •
ِ دٌّذُ خذهاذ خشداخر •  (Payment Solution Company)ضشکر اسائ
 (MNO)اخشازَس ضثکِ ّوشاُ •
 (TSM)هسَلی هَسد اعسواد هذیشیر خذهاذ •

 زَلیذکٌٌذُ گَضی ّوشاُ•
 UICCزَلیذکٌٌذُ •
 زَلیذکٌٌذُ زشهیٌال ّای خزیشش•
 NFCزَلیذکٌٌذُ چیح •
 کاسذ ICزَلیذکٌٌذُ چیح •



 سیغت تَم فعلی کارت ّای تاًکی

Courier Service 

Card Issuing 
Bank 

Payment 
Solution 

Company 

Acquirer 
Terminal / 

Reader 
Manufacturer 

Customer 

Merchants 

Card 
Manufacturer 

IC Chip 
Manufacturer 



 هحزک ّای کغة ٍکار تزای پزداخت ّوزاُ

 سشعت ٍ سَْلت هٌجش تِ افضایص حجن تشاکٌص ّا

 ایجاد توایض

 دستشسی تِ هطتشیاى

ِ ی هذیشیت  ّضیٌ

ِ گزاسیْا دس صیشساختْای غیشتواسی ُ گیشی اص سشهای  تْش

 هذیشیت سیسک

 کاّص صهاى سشٍیس دّی

 UICCًشم افضاسّای هثتٌی تش 

 NFCفي آٍسی 



 سیغت تَم پزداخت ّوزاُ

TSM 

Card Issuing 
Bank 

Payment 
Solution 

Company 

Acquirer 
Terminal / 

Reader 
Manufacturer 

Customer 

Merchants 

MNO 
Handset 

Manufacturer 

UICC 
Manufacturer 



ُ ی ارسػ در پزداخت ّوزاُ  سًجیز

Customer MNO TSM CIB Acquirer Merchant 

ُ ی هشتَط تِ •  UICCتش سٍی  CIB (SD)حَص
 MNOتِ پایگاُ هطتشکیي  CIBدستشسی •

 OTAضثکِ تشای •
•SD  تش سٍیUICC 

 ًگْذاضت تشًاهِ•
•SD  تش سٍیUICC 

 سشٍیس پشداخت کاستی•

 سشٍیس پزیشًذگی•

 سشٍیس پشداخت آساى ٍ اهي•

ِ ی کاال ٍ خذهات•  عشض



 هذل ّای کغة ٍکار پزداخت ّوزاُ

TSM 

MNO 2 MNO 1 

CIB 1 CIB 2 

MNO 3 

CIB 13 

 هحَر-هذل اپزاتَر
اخشازَس دس ًقص 

TSM 

 هذل هَجَدیت هغتقل

طشف ثالث هَسد  
اطویٌاى دس ًقص  

TSM 

 هحَر-هذل تاًک
تاًک صادسکٌٌذُ  

 TSMدس ًقص 

 هذل تزکیثی
زشکیة دٍ یا سِ 

 حالر قثل



 هحَر-هذل اپزاتَر

TSM 

TSM 

TSM MNO 

MNO 

MNO 

CIB 1 

CIB 2 

CIB 3 

CIB 4 



 هذل هَجَدیت هغتقل

3rd Party 

TSM 

MNO 3 

MNO  1 

MNO 2 

CIB 1 

CIB 2 

CIB 3 

CIB 4 



 هحَر-هذل تاًک

TSM 

TSM 

TSM MNO 

MNO 

MNO 

CIB 1 

CIB 2 

CIB 3 



 هذل تزکیثی

MNO 

TSM 

CIB MNO 

MNO 

MNO 

CIB 1 

CIB 2 

CIB 3 

CIB 4 
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 پريژٌ َمباوک

 USSDسیسسن تاًکذاسی ٍ خشداخر ّوشاُ هثسٌی تش •

 حاصل ّوکاسی تاًک سیٌا، ضشکر زَسي ٍ ضشکر جیشیٌگ•
 1391عولیازی ضذُ دس خشداد •

 727قاتل دسسشس اص طشیق کذ •



 تَعي USSDپزداخت /هعواری عیغتن تاًکذاری



 تَعي USSDپزداخت /اجشاء اصلی عیغتن تاًکذاری

 USSD Gatewayاسزثاط تا •

 دسیافر دسخَاسسْای کاستشاى•

 زثذیل دسخَاسسْا تِ فشهر ّویاى•

Hambank System 

 Tosan Channel Manager   ٍHamyanزثذیل دسخَاسسْا تِ هجوَعِ دسسَساذ تاًکی تِ فشهر یکساى •

Gateway 

 هسیشیاتی دسخَاسر تِ سور تاًک هسٌاظش•

 دسیافر خاسخ اص سور تاًکْا ٍ اسسال تِ سور کاستش هسٌاظش•

 هشجع گضاسش گیشی ٍ سفع هغایشذ•

Hamyan Virtual Proxy Hub 

ِ ی سشٍیس تِ •  Hamyan Virtualدسیافر سشٍیس تاًکی اص سیسسن تاًکذاسی هسوشکض غیشزَسٌی ٍ اسائ

Proxy Hub تا فشهر ٍ خشٍزکل قاتل خزیشش آى 

 اسسال دسخَاسر تِ سیسسن تاًکذاسی هسوشکض غیشزَسٌی تا فشهر ٍ خشٍزکل هٌاسة•

Hamyan Gateway 



 تَعي USSDپزداخت /اجشاء اصلی عیغتن تاًکذاری

 سیسسن هذیشیر کاًال زَسي•

 تاًک 14هسسقش دس تیص اص •

 Hamyan Virtual Proxy Hubزطاتق ٍ خطسیثاًی کاهل تِ خشٍزکلْا ٍ فشهسْای هَسد خزیشش •

Tosan Channel Manager 

 «طشیق»دیَاسُ ی آزص •

 هطاتق اسساًذاسدّا ٍ الضاهاذ ّوشاُ اٍل•

Firewall 



ُ ّای ٍرٍد تِ عیغتن  ؽیَ

ؽوارُ 

 عپزدُ

ٍرٍد تا ًام 

 کارتزی

ؽوارُ 

 هَتایل

ؽوارُ 

 هؾتزی



 عزٍیظ ّای تاًکی ٍ پزداخت

 سشٍیسْای تاًکی

 سپشدُ ّا دس یک ًگاُ

 صَستحساب کَتاُ

 اًتقال ٍجِ داخلی

 اًتقال ٍجِ هستوش

 اًتقال ٍجِ دستِ ای

 اًتقال ٍجِ ساتٌا ٍ پایا

 خذهات چک

 هطاّذُ ٍ پشداخت تسْیالت

 سشٍیسْای خشداخر

 هَجَدی کاست

 اًتقال ٍجِ کاستی داخلی

 اًتقال ٍجِ ضتاتی

 پشداخت قثَض

 اًسذاد کاست



ِ ّای اس هٌَّای عیغتن  ًوًَ



 هشایای قاتل تصَر طزح تزای تاًکْا

کغة درآهذ اس 

عزٍیظ ؽارص 

 عین کارت

افشایؼ 

دعتزط پذیزی 

 عزٍیغْای تاًکی

کاّؼ ّشیٌِ 

ّای تزاکٌؾْای 

 تاًکی 

کغة درآهذ اس 

تزاکٌؾْای 

 پزداخت



 هشایای قاتل تصَر طزح تزای اپزاتَر

اهکاى تزکیة تا 

عزٍیظ ّای 

ارسػ افشٍدُ 

 فعلی ٍ آیٌذُ

ُ ی  ٍرٍد تِ حَس

 تاًکذاری

تقَیت حضَر در 

حَسُ پزداخت 

 خزد

کغة درآهذ اس 

تزاکٌؾْای تاًکی 

 ٍ پزداخت



 تُرانشُر  NFCپريژٌ بلیت الکتريویکی 

 حاصل ّوکاسی ضشکر زَسي ٍ ضشکر ایشاًسل•
 1391ًوًَِ آصهایطی عولیازی ضذُ دس آرس •
 1391ًوایص دادُ ضذُ دس ًوایطگاُ زلکام •
 NFCقاتل اسسفادُ تا گَضی ّای خطسیثاًی کٌٌذُ اص •
تا اسسفادُ اص سین کاسذ  )هعوَلی قاتل اسسفادُ تا گَضی ّای •

 (N-flexّای هجْض تِ آًسي 
ِ ساصی •  MIFARE  ٍDESFireضثی
 Single Wired Protocolتا اسسفادُ اص •
 قاتل هطاّذُ دس غشفِ زَسي•



 ٍضعیت پزداخت ّوزاُ در تزکیِ

 هیلیَى ًفش 74تیص اص : جوعیر•
 دالس آهشیکا 16,730: دسآهذ ًاخالص سشاًِ•
 %(12: هسَسط اسٍخا)سال  24زا  15جوعیر تیي % 17•
زا  16دس سدُ سٌی % 62.9تاالزشیي هیضاى اسسفادُ اص ایٌسشًر •

 سال 24
 خشداخر ّا تِ صَسذ خَل ٍ اسکٌاس% 40•
 هیلیَى ًفش هطسشی تاًک ًیسسٌذ 27•
 هٌاسة ICTصیشساخسْای •
 هیلیَى کاسذ ًقذی 81هیلیَى کاسذ اعسثاسی ٍ  51•

 



 ٍضعیت رٍاج ایٌتزًت در تزکیِ تز اعاط ردُ عٌی
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 ٍضعیت پزداخت ّوزاُ در تزکیِ

ُ اًذاصی اٍلیي خَدخشداص دس سال •  1987سا

ِ دٌّذُ خذهاذ تاًکذاسی تشخط  تاًک 25•  (Online Banking)اسائ

هیلیَى ًفش کاستش تاًکذاسی ّای   7.8هیلیَى کاستش ایٌسشًر  30اص •
 هاُ گزضسِ اص آى اسسفادُ کشدُ اًذ 3تشخط تَدُ اًذ کِ دس 

ِ دٌّذُ تاًکذاسی ّوشاُ 11•  تاًک اسائ
 اخشازَس زلفي ّوشاُ 3•

–Turkcel  (55: سْن تاصاس)% 
–Vodafone   (26: سْن تاصاس)% 
–Avea   (19: سْن تاصاس)% 



 ٍضعیت پزداخت ّوزاُ در تزکیِ

 1994ٍسٍد زلفي ّوشاُ تِ زشکیِ دس سال •
 (زَسط زشکسل) 2009آغاص اسائِ خذهاذ خشداخر ّوشاُ دس سال •

%  85هیلیَى ًفش داسای زلفي ّوشاُ، ضشیة ًفَر  61.5تیص اص •
 (2010سال )

اسسفادُ تیص اص یک هیلیَى ًفش اص زلفي ّوشاُ تشای اًجام  •
 2011سال زشاکٌص ّای تاًکی دس 

 



 راّکارّای پزداخت ّوزاُ در تزکیِ

 سایج دس خشداخر ّای خشد ٍ خشیذّای هجاصی•

ِ ضذُ زَسط اخشازَسّای زلفي ّوشاُ، تا ّوکاسی زجویع کٌٌذُ ّای خشداخر•  اسائ

 تا اسسفادُ اص صیشساخسْای اخشازَس، تذٍى دخالر تاًک•

 DCBپزداخت ّوزاُ تِ رٍػ 

 (عوذزا فشد تِ فشد)ساّکاس اًسقال ٍجِ  ّوشاُ •

 Garanti Bankاسائِ ضذُ زَسط •

 تا اسسفادُ اص صیشساخر تاًکی•

 SMSزصذیق َّیر ٍ اسسال دسسَس تا •

CepBank (باوک جیبی) 



 راّکارّای پزداخت ّوزاُ در تزکیِ

 (هثال دس فشٍضگاّْای ایٌسشًسی)ساّکاس زجاسذ الکسشًٍیک •

 Garanti Bankاسائِ ضذُ زَسط •

 SMSزصذیق َّیر تا •

BonusPay 

 (Mobile Wallet)کیف خَل ّوشاُ •

 Garanti Bank  ٍTurkcellاسائِ ضذُ زَسط •

 ًیض iOSدس حال حاضش تشای گَضی ّای اًذسٍیذی، تِ صٍدی تشای •

 تا ّذفگیشی زجاسذ الکسشًٍیک ٍ فشٍضگاّْای ٍاقعی•

Turkcell Cuzdan (کیف پًل ترکسل) 



 راّکارّای پزداخت ّوزاُ در تزکیِ

 NFCساّکاس خشداخر •

 Garanti Bank  ٍAveaاسائِ ضذُ زَسط •

 تشای خشداخر ّای خشد دس فشٍضگاّْای ٍاقعی•

 AVEA NFCتا اسسفادُ اص سین کاسزْای •

BonusluAvea 

 NFCساّکاس خشداخر •

 Yapi Kredi Bank  ٍTurkcellاسائِ ضذُ زَسط •

 تشای خشداخر ّای خشد دس فشٍضگاّْای ٍاقعی•

 زشکسل NFCتا اسسفادُ اص سین کاسزْای •

PayMobile 



 راّکارّای پزداخت ّوزاُ در تزکیِ

 (Online Shopping)ساّکاس خشیذ تشخط •

 Mikro Odemeاسائِ ضذُ زَسط •

 تا اسسفادُ اص صیشساخر تاًکی•

 SMSزصذیق َّیر ٍ اسسال دسسَس تا •

 تشای خشیذ کاالّای ٍاقعی ٍ هجاصی•

 3Payکارت اعتباری 



 تا تؾکز


