Kampüste
hayat var!
Multinet’in eğitim kurumlarına özel akıllı kart ve ödeme sistemi Okulnet ile
kampüste modern ve yeni bir hayat başlıyor. Okullara ve öğrencilere sunduğu
sayısız avantaj ile Okulnet, kampüsteki ihtiyaçların modern çözümlerle
giderilmesine imkan sunuyor.
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Okulnet’in faydalar dünyasını
keşfedin!
Multinet’in eğitim kurumlarına sunduğu modern çözümü Okulnet’in arkasında, ödeme
kartı pazarının dünyadaki üç büyük oyuncusundan biri olan Up Group’un ve
Türkiye’nin yenilikçi firması Multinet’in sunduğu güven ve altyapı gücü var.

Multinet’li olmanızda “fayda” var.

Multinet kimdir?
1999 yılında kurulan Multinet, firmalara,
müşterilerine, üye işyerlerine ve
çalışanlarına fayda sağlayan ve katma
değerli çözümler sunan teknolojik bir
servis şirketidir. Türkiye’de ve dünyada
akıllı kart teknolojisini kurumsal
harcamalar ve maaş dışı ödemeler
alanında kullanan ilk şirkettir. Multinet,
2010 yılında Fransız Up Group ailesine
dahil olarak uluslararası bir yapının
parçası haline gelmiştir.
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Up Group kimdir?

Up Group, ödeme kartı pazarının dünyadaki üç büyük oyuncusundan biridir. Sektördeki
50 yılı aşan tecrübesi ile Multinet’in gücüne güç katan, uluslararası bir yapının parçası
haline getiren Fransız ortağıdır.
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Okulnet nedir?

Okulnet eğitim kurumlarına tek bir kart üzerinde sunduğu, güvenlik, kimlik tanıma,
doğrulama ve ödeme hizmetiyle kampüs yaşamına akıllı kart teknolojisinin hızını ve
güvencesini getirir. Okulnet sayesinde eğitim kurumları öğrencilerine ve personellerine
ana giriş, kampüsteki tüm geçiş noktaları ve otoparklarında kontrollü geçiş imkanı
sunar.
Aynı zamanda bakiye yüklenerek ödemelerde de kullanılabilen Okulnet, kuruma özel
hazırlanabilen Okulnet kartı ile eğitim kurumunuzun marka değerini güçlendirmeye de
katkıda bulunur.

Okulnet’in öğrencilere ve mezunlara
sunduğu faydalar:
• 35.000’i aşkın Multinet üye işyerinde, istenen tutarda harcama yapabilme
imkanı sunar.
• Kart limiti belirleyebilme özelliğiyle harçlık miktarı belirleme ve harçlık ve harcama
alanı kısıtlayabilme imkanı sağlar.
• Online bakiye takibi ve harcama noktalarını izleme imkanı sunar.
• Öğrenci harcamalarından detaylı rapor alabilmeyi sağlar.
• Kartlar dilendiğinde şifreli kullanılabilme özelliğiyle bakiye güvenliği sunar.
• Kayıp ve çalıntıya karşı güvenli kullanım ve bu durumlarda bakiye iadesi imkanı sunar.
• Kredi kartı ile online bireysel bakiye yükleme yapılabilir.
• Parantez üyesi restoranlarda harcadıkça TATLIPARA* kazandırır.
• Kurumunuza uygun kampanya düzenleyebilme imkanı sunar.
• Zararlı madde alımına kapalıdır böylece veliler öğrenci kartlarına güvenle bakiye
yükleyebilirler.

Okulnet’in eğitim kurumlarına
sunduğu faydalar:
• Raporlama sistemi ile operasyonel yük azalır, devamlılık takibi
kolaylaşır.
• Geçiş noktalarında kimlik doğrulaması yapıldığı için eğitim kurumu
içinde güvenlik seviyesi artar.
• Tüm kart işlemleri online olarak takip edilebilir.
• Temassız akıllı kartlar hızlı kontrol ve kullanım kolaylığı sunar.
• Hem üyelerinizle ilişkiniz hem markanız güçlenir.
• ID kart olarak da kullanılabilir.
• Kapı ve otopark geçişlerinde tam kontrol sağlar.

Okulnet sistemi
nasıl çalışır?

EĞİTİM KURUMU
KART TALEBİNDE
BULUNUR.

MULTINET TARAFINDAN
KARTLAR İSTENİLEN ADET VE
TASARIMLA TEMİN EDİLİR.

KAMPÜS İÇİNDE YÜKLEME
NOKTALARI BELİRLENİR.
KART YÜKLEMELERİ İNTERNETTEN DE
YAPILABİLİR.

KAMPÜS İÇİNDE ÖDEME
NOKTALARI BELİRLENİR.

KAMPÜS İÇİNDE GEÇİŞ VE
DEVAM KONTROL NOKTALARI
BELİRLENİR.

KAMPÜS İÇİNDE ÜYEYE ÖZEL
BÖLÜMLER VARSA İSTENEN
KARTLARA TANIMLANIR.

Okulnet ile tanışmanızda
fayda var!
Okulnet’in eğitim kurumunuza ve öğrencilerinize sunduğu
faydalarla ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.
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Her ihtiyaca uygun bir Multinet çözümü mutlaka vardır.

Çalışana fayda paketi
RESTONET

PASSNET

• Harcadıkça TATLIPARA kazandıran
Türkiye’nin ilk ve tek yemek kartı,
• Kurumunuza %89’a varan vergi avantajı sağlar,
• 14.000 kurumsal müşterinin,
• 760.000 kart kullanıcısının,
• 25.000 anlaşmalı üye noktanın tercihi.

• Kişiselleştirilebilir giriş çıkış ve mesai takip kartı.

GIFT
• Kurumsal teşvik ve yardımların en modern yolu,
• Türkiye’nin ilk hediye kartı,
• Çalışanlarınıza ihtiyaçlarına göre seçim imkanı sunan
benzersiz sistem,
• Kurumunuza %38,47’ye varan vergi avantajı sağlar,
• 94.553 kart kullanıcısının, 4.282 anlaşmalı noktanın,
384 kurumsal müşterinin tercihi.

Şirket araçlarına fayda paketi
MULTICAR

PETRONET

• Türkiye’nin 81 ilinde hizmet ağına sahip
filo kiralama şirketi,
• Yurt çapında 250 servis,
• 764 kurumsal müşteri,
• 4.621 araç,
• 6 ilde yerel plaka,
• 7/24 hizmet.

• Akaryakıt kullanımızda tasarruf etmenizi sağlarken,
giderlerinizi tek faturada yönetmenize imkan tanıyan
Multinet hizmeti,
• 3.800 kurumsal müşteri,
• 1.100 Shell istasyonu,
• 26.000 araç,
• Türkiye genelinde yaygın istasyon ağı.

Kurumsal seyahat ve
konaklamalarda fayda paketi

Toplu satınalma ve tedarik
süreçleri fayda paketi

OTELNET

MULTIAVANTAJ BUSINESS

• İş seyahatleri ve konaklamalarında avantajlı
çözümler sunan Multinet hizmeti,
• Konaklama, uçak bileti, araç kiralama,
transfer, toplantı organizasyonu hizmetleri,
• 335 kurumsal müşteri,
• 14.569 kart kullanıcısı,
• 520.000 geceleme,
• Türkiye’nin her yerinde 1.000 anlaşmalı nokta.

• Firmanıza satın alırken kazandıran, avantajlı
fiyatlar ve koşullar sunan benzersiz Multinet
hizmeti,
• Geniş tedarikçi zinciri,
• 14 kategori,
• 23 tedarikçi,
• 81 ilde tedarik imkanı,
• 1.013 kurumsal üye.
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