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Elektronik PIN - KOD Satış Modülü
Apple iTunes, Google Play, Facebook, Joygame, Riotgame, Steam, Gameforge gibi 
birçok online oyun ve mecraların ön ödemeli kredileri OTS üzerinde sanal olarak 
satılabilir.  Veya Tahsilat aracı olarak kullanılan birçok kartın satışı veya karta 
kredi yükleme işlemleri yapılabilir. Tüm satışlar Mağaza satış rutinlerine ve barkod 
tanımlayıp hemen başlamaya uygun olup OTS tüm ilgililer ile elektronik ve otomatik 
mutabakat yapabilir.

Kasadan e-Ticaret
Yazarkasa Entegre Katalogdan Stoksuz Satış. OTS Platformu ile entegre çalışan bu 
yepyeni modül ile mağazada ürün bulundurulmadan satış yapabilir. Mağazaya gelen 
müşteri katalogdan, broşürden, insertten ürün seçebilir, kasada ödemesini bilinen 
usuller ile yaptıktan sonra ürün müşterinin adresine teslim edilir. Böylece Zincir, 
e-ticaretin getirdiği avantajları internet kullanıcısı olmayan, kredi kartı  
olmayan/kullanmayan, e-alışveriş alışkanlığı olmayan, e-alışverişi güvenli  
bulmayan milyonlarca tüketiciye ulaşma şansına sahip olur.

Akıllı Aktivite - Kampanya Yönetimi
Mağaza rafındaki herhangi bir ürün için, 2‘li-3‘lü marka akıllı veya dijital kampanyalar  
gerçekleştirmesini ve bunlara mağaza dışından mobil promosyon verilmesini sağlayan 
kampanya ortamıdır. Veya tersine Sosyal medyada, basında yani Mağaza dışında bir 
ortamdan başlayan kampanyanın PIN yönetimi ile Zincir Mağazada ödül ile sonlanmasını 
sağlayan aktivite yönetim sistemidir.
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Sanal TL Yükleme - Data Yükleme Modülü
Mağazalarda GSM veya Sabit tüm Operatörlerin Sanal TL satışı hemen başlatılabilir 
ve Operatör aboneleri istediği kadar konuşma veya data satın alabilirler.  
Yazarkasadan doğrudan yapılan bu işlemler için başka bir cihaz veya IT yatırımına 
gerek yoktur. OTS sayesinde Mağaza satış rutinlerine uygun yüklenen Sanal TL veya 
data için ilgili Operatör ile mutabakat süreçlerini de bu modül otomatik sağlar. 

ARGE ‘sini Mobiliva’nın yaparak sürekli geliştirdiği  
Türkiye’nin ilk ve tek Zincir Mağaza Platformudur.  
Mağaza sunucularına yüklenen bir eklenti yazılım ile  
yazarkasaların dış dünya ile konuşarak gerçek-anlı Sanal 
TL-Data satışı yapmasını, 2li-3lü marka kampanyaları 
gerçekleştirmesini, yeni nesil dijital mecra kredilerinin 
satışının yönetilmesini, muhasebe sistemleri ile entegre 
olup ilgili Operatörler ile mutabakatı sağlayan bir sistemdir. 
Sürekli geliştirilen OTS Platformu bir kez Zincire  
kurulduktan sonra, üzerine gelen her modül ve eklentiden 
Zincir anında yararlanır. En son geliştirilen  
Kasadan e.Ticaret Modülü İle artık Zincirler için  
depolarında bulundurmadıkları ürünleri de satma  
imkanına kavuşurken mevcut OTS altyapısını değiştirme 
ihtiyacı yoktur. OTS sayesinde Zincirin ekstra IT yatırımı 
yapmaz ve insan kaynağından tasarruf eder. 
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