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ÇALIŞAN

26 MİLYON
KART KULLANICISI

Up Group, ödeme sistemleri sektörünün liderlerinden birisidir.
Sektörde, 50 yılı aşan tecrübesi ile sosyal yardımlar,şirketlere ve çalışanlarına
yönelik yemek,hediye,yardım kartı gibi inovatif ürün ve servislerde öncü olan
uluslararası bir şirkettir.
.

81 İLDE

35.000

YAYGIN KULLANIM

ÜYE İŞYERİ

21.000
KURUMSAL MÜŞTERİ

870.000
KART KULLANICISI

1999 yılında kurulan, bugün milyonlara hizmet veren Multinet; Şirketler ve kamu yönetimi için ödeme
sistemleri ve akıllı hizmet çözümleri sunan Türkiye'nin lider kuruluşudur. Yarattığı yenilikçi finansal
teknolojiler ile kurum ve kuruluşlara, çalışanlarına ve bireylere "değer yaratan" çözümler tasarlar ve
sunar. Çözümleri arasında kurumsal yemek ve akaryakıt ödemeleri, hediye kartları, sadakat ve ortak
tedarik sistemleri, seyahat ve konaklama çözümleri, uzun dönemli araç kiralama ve çevrimiçi ödeme
hizmetleri bulunmaktadır. 2010 yılında uluslararası Up Group ailesine dahil olarak uluslararası bir
yapının parçası hâline gelmiştir.

Multinet'in şirketler için sunduğu hizmetlerden biri olan Passnet ile geçiş üstünlüğü sizde
Kurumların personel giriş-çıkışlarını akıllı kart teknolojisini kullanarak gerçekleştirmesini
sağlayan Passnet şimdi iş hayatınızı kolaylaştıracak pek çok kurumsal hizmeti bünyesinde
topluyor.

Passnet Nedir?

Kurumların personel giriş-çıkışlarını akıllı kart teknolojisini kullanarak
gerçekleştirmesini sağlayan personel takip sistemidir.
Passnet sistemi, çalışanların şirkete giriş-çıkış ve mesai kontrolünün takibini
yaparak bu konuda kontrol ve raporlama imkanı sunar.
Uygulanan sistem sayesinde mesai saatleri ve ilgili bölümlere giriş yetkilerinin
kesin çizgilerle belirlenmesi sağlanır. Bu hizmetimizden tüm Kurumsal Multinet
kart kullanıcısı işletmeler, mevcut kartlarını kullanarak yararlanabilirler.

Neden PASSNET?
Passnet’i kullanmak için kurumunuz yeni bir yatırım yapmak zorunda kalmaz, Multinet’in
altyapısını ve Passnet donanımını kiralayarak işletme maliyetlerini minimuma
indirebilirsiniz.
İsterseniz Passnet kartı firmanıza özel , fotoğraflı kimlik kartı olarak tasarlanabilir.
Passnet’in Akıllı Kart özelliğinden faydalanabilir, Restonet, Otelnet, Gift ürünlerinden
firmanıza avantajlar sağlayacak ürünlerimizi kullanabilirsiniz*.
Mevcutta bu ürünlerimizden birini ya da birkaçını kullanıyorsanız bu sisteme hemen geçiş
sağlayabilirsiniz.
(*) Restonet, Otelnet, Gift fonksiyonlarının talep edilmesi durumunda
farklı bir kart kullanılmadan Passnet karta tanımlanabilmektedir.

PASSNET’le Neler Yapabilirsiniz?

Passnet ile çalışanlarınızın ve ziyaretçilerinizin hareketlerini ve yetki bölgelerini tek bir
merkezden yönetebilir, gelişmiş raporlar alabilirsiniz.
Ziyaretçilerinizin şirketinizde ziyaret edecekleri alanları ve saatleri dilediğiniz gibi
sınırlayabilir, bu özellikten bir güvenlik hizmeti olarak faydalanabilirsiniz.
Passnet kartlarına şube, departman veya kişisel geçiş kontrolü atayabilir, mesaileri
kontrol edebilir, belirlediğiniz bölümler için belirli kişilere geçiş yetkisi verebilirsiniz.

Passnet ile Neleri Takip Edebilirsiniz?
• Web arayüz üzerinden roller belirleyerek istenilen noktalarda geçiş tanımlamaları
yapılabilirsiniz.
• Vardiya, resmi tatiller, personel izin bilgilerini girilebilir, bununla birlikte fazla mesai
takip ve hesaplamasını gerçekleştirebilirsiniz
• Ziyaretçilerle ilgili tanımlar yaparak ziyaret alanlarını kısıtlayabilirsiniz
• İstenilen rapor bilgileri ni ve personel giriş çıkış hareketleri ni gelişmiş raporlama
seçenekleriyle tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz.
• Geç gelen ve gelmeyen personele otomatik e-posta göndererek, personelin mazeret
formunu doldurmasını isteyebilir, formları sistem üzerinden toplayabilir, bu sayede
her işleminizi tek bir ekran üzerinden yönetebilirsiniz
• Tüm tanımlama ve bilgi girişini web arayüz üzerinden gerçekleştirilir ve ekstra bir programa
ihtiyaç duymazsınız.

Web arayüzdeki Raporlar seçeneği ile;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaylı Hareket Raporu
Erken Çıkanlar
Geç Gelenler
Fazla Mesai
Vardiya Raporu
Giriş Çıkış Saatleri
Kim Nerede
Devamsızlık Raporu
Öğle Tatili Raporu

seçeneklerini kullanarak detaylı şekilde rapor
alabilirsiniz.

Passnet ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek için
artık çok daha fazla özelliğe sahip.
Tüm kurumsal harcamalarınızı ve ihtiyaçlarınızı
tek kartla yönetme şansı veren Passnet'in
avantajlarından yararlanmak için bizi arayın.

www.multinet.com.tr
444 8736

