Multinet Up
kimdir?
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.

21.000
35.000
KURUMSAL MÜŞTERİ

ANLAŞMALI NOKTA

1.800.000
KART KULLANICISI

21.300.000
KART KULLANICISI

Up Group kimdir?
Up Group, ödeme kartı pazarının dünyadaki üç büyük
oyuncusundan biridir. Sektördeki 52 yıllık tecrübesi ile
Multinet’in gücüne güç katan, uluslararası bir yapının
parçası haline getiren Fransız ortağıdır.

17 ÜLKEDE

2.685
ÇALIŞAN

52

YIL TECRÜBE

1.000.000
MÜŞTERİ

444 87 36

Fazlası var!

multinet.com.tr

Multinet Up’ta

FAZLASI VAR!

Multinet Up, şirketinizin tüm gider kalemlerinde,
çalışan memnuniyeti, kolaylık ve finansal
avantajlar sağlayan çözümler sunuyor.

Şirket Çalışan
Çözümleri
Yemek kartı
Giriş- çıkış kartı
Hediye kartı
Temsil ve Masraf kartı

Otel konaklama
Uçak bileti
Masraf kartı

Tedarik ve
Toplu Satınalma
Çözümleri

Şirket Araç
Çözümleri

Elektrik
Su
Kargo

Araç kiralama
Araç Takip sistemi
Araç yıkama
Akaryakıt

444 87 36

Kurumsal Seyahat
Çözümleri

Fazlası var!

multinet.com.tr

Tedarik ve Toplu Satınalma
Çözümlerimiz
Multiavantaj nedir?
Multinet üye işyerlerinin, POS’larında yapılan harcamalarla oluşan
alacaklarını vade beklemeden, Bizim Toptan, Özbereket, Özdilek,
Balparmak gibi 380 tedarikçi noktasında, indirimli fiyatlarla alışverişte
kullanabilmelerini sağlayan üye avantaj sistemidir. Üstelik bu kartla Multinet
noktası olan tüm restoran ve marketlerde alacak bakiyenizi kullanabilirsiniz.

İşletmenize sağladığı avantajlar nelerdir?
Multiavantaj, sunduğu faydalarla işletme giderlerinde tasarruf etmenizi sağlar.
Vade Avantajı
Multinet’te biriken bakiyenizi Multiavantaj POS’undan fatura kes işlemi yaparak
vade gününü beklemeden kullanabilirsiniz.
Ortak Satınalma Avantajı
Ürün ve hizmet ihtiyaçlarınızı Multinet’in sağladığı ortak satın alma gücü ile
%60’a varan indirimli fiyatlarla tedarik edebilirsiniz.
Özel İndirim ve Kampanya Fırsatı
Multiavantaj kart sahiplerine özel fiyatlar ve cazip şok fiyatlı ürün kampanyalarıyla
satınalma ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.
Ödeme Esnekliği
Avantajlı alışverişlerinizi sadece Multiavantaj kartınız ile değil
kredi kartınızla da yapabilirsiniz.
Tedarik Çeşitliliği
Tüm ihtiyaçlarınızı 380 tedarikçinin yer aldığı 25.000’i aşkın restoran ve
markette karşılayabilirsiniz.

Multiavantaj kart
sadece
Multinet üye
işyerlerine
özeldir.

444 87 36

Multiavantaj kart
Multinet üye
işyerlerine
ücretsiz
verilmektedir.

Multiavantaj kartınızı
Müşteri
Hizmetlerinden
veya Saha Bölge
Yöneticinizden
talep edebilirsiniz.

Multiavantaj kartınızı
kullanabileceğiniz
tedarikçileri öğrenmek
için Müşteri Hizmetlerini
arayabilir veya
Saha Bölge Yöneticinizle
iletişime geçebilirsiniz.

Kartınız kaybolursa
444 06 18
numarasını
aramanız yeterlidir.

Fazlası var!
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İşletmenizde ortak satınalmanın gücü
ve vade avantajı bir arada!

Alacak bakiyenizi
vade beklemeden
kullanın!

25.000’den fazla
Multinet noktasında
kullanım yapın!

380 tedarikçide
%60’a varan
avantajlı fiyatlardan
yararlanın!

Multiavantaj kart
nasıl kullanılır?

Multinet üye işyeri
POS'unda biriken bakiyeyi
Multinet'e
faturalandırır.

444 87 36

Faturalandırılan tutar
Multiavantaj karta
otomatik olarak yansır.

Üye, kartında oluşan
bakiyeyi vade
beklemeden Multiavantaj
kartı ile kullanabilir.

Fazlası var!

multinet.com.tr

Şirket Çalışan Çözümlerimiz
Siz de Parantez üye işyeri olun, müşteri sayınızı artırın!
Parantez nedir?
Parantez, Multinet kart kullanıcılarının her gün kullandıkları ve kullandıkça TATLIPARA kazanmalarını sağlayan
Multinet Up’ın sadakat platformudur. Parantez, kullanıcıları için yemek yemeyi hem zevke hem kazanca
dönüştürmeyi amaçlar. Parantez’in restoranınızda harcadıkça artan oranlarda TATLIPARA kazandırma özelliği,
müşterilerinizin tekrar gelmesini teşvik ederken; farklı noktalarda Bugün Buradayım demeyi hedefleyen
Keşif Kampanyaları da yeni müşteri kazanımına yardımcı olur. Müşterileriniz, MultiPay uygulaması üzerinden
Bugün Buradayım butonuna veya harcamadan sonra telefonlarına gelen bildirime tıklayarak kolaylıkla
TATLIPARA kazanımı sağlayabilirler.

Neden Parantez noktası olmalısınız?
Parantez noktası olmak, size Multinet Up’ın 25.000’den fazla üye işyeri arasında en çok ziyaret edilenlerden
biri olma fırsatı sağlarken aynı zamanda daha çok yeni müşteri kazanımı sağlar. Siz de Multinet Up’ın
Parantez noktalarından biri olarak müşterilerinizle sadakat bağı kurun ve yeni müşteriler kazanın!

TATLIPARA Nedir?
TATLIPARA Parantez noktalarında yapılan harcamalardan
kazanılan ve Multinet kartına bakiye olarak yüklenen gerçek paradır.
Kazanılan TATLIPARA’lar Multinet’in 25.000’den fazla restoran ve
marketinde kullanılabilir.

Multinet kart sahipleri
Parantez noktalarında
2 yılda 1.500.000 TL
TATLIPARA kazandı!

444 87 36

Fazlası var!
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Şirket Çalışan Çözümlerimiz

Passnet ile kapı geçiş
yetkilendirmelerini
tek bir kart ile yönetirsiniz.

Giftcard ile
çalışanlarınızın
yan haklarını kolaylıkla
yönetirsiniz.

444 87 36

Restonet ile çalışanlarınızın
yemek giderlerini karşılarken
vergi avantajından
faydalanırsınız.

Restonet Business ile kişi bazında
harcama limiti belirleyebilir,
temsil harcamalarınızda
operasyonel kolaylık sağlarsınız.

Fazlası var!
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Şirket Araç Çözümlerimiz
İşletmenizin akaryakıt ihtiyaçlarını
Multiavantaj’da biriken bakiyenizle karşılayın!
Shell’in 960 noktasında Taşıt Tanıma Sistemi ile şirket araçlarının yakıt ihtiyacını verimli ve kolay şekilde yönetmeyi
sağlayan ödeme sistemidir.
Çalışanları fiş/ fatura toplama yükünden kurtarırken firmalara ayda 2 fatura ile operasyonel kolaylık sağlar.

Petronet Kullanım Şekilleri

Depoya monte edilir.
Araca herhangi bir zarar
vermez. Taşıt Tanıma
Sistemi ile araçtan
inmeden ödeme imkanı
sağlar.

Montajsız bir üründür.
Plaka tanımı vardır. Taşıt
Tanıma Sistemi ile
araçtan inmeden ödeme
imkanı sağlar.

Montajsız bir üründür.
Plaka tanımı yoktur.
Pompada bulunan kart
okuyucular sayesinde araçtan
inmeden ödeme sağlar.

Beypi A. Ş.,
Shell FuelSave
Diesel ile %2 yakıt
tasarrufu sağlıyor.

444 87 36

Fazlası var!
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Siz de şimdi işletmenizin filo ihtiyaçlarını
avantajlı koşullar ve profesyonel hizmet anlayışı ile karşılayın.
Kurumsal araç ve filo kiralama hizmetlerinde anahtar teslim rahatlık sunan
Multicar sizi detaylarla yormaz, finansal ve operasyonel avantajlar sunar.

Neden Multicar?
• Anlaşmalı servislerde öncelikli hizmet almanızı sağlar.
• Çalınma, kaza ve arıza durumunda anında ikame araç tedariği hizmeti sunar.
• İşletmenizin araçları için indirimli akaryakıt ve araç yıkama hizmetlerini
tek kanaldan almanızı sağlar.
• Multicar ile 6 büyük ilde araç kiraladığınızda şehrinizin plakasını taşıyan bir araca
sahip olabilirsiniz. (İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa ve İzmir için geçerlidir.)
• Periyodik bakım, parça masrafı, mekanik arızalar ve lastik değişimine kadar her türlü
bakım onarım, anlaşmalı servislerde ve servis önceliğiyle Multicar tarafından sağlanır.

İkinci El Araç Satışları
Multiavantaj üyesi işyerleri, ikinci el araç satın alımlarında Multicar’ın çok özel
fiyat avantajlarından yararlanabiliyor, istedikleri araçlara uygun fiyata sahip oluyor.

Araç Kiralama
Her ay güncellenen kampanyalarla avantajlı fiyatlarla araç kiralama şansını elde edersiniz.

Araç yıkama ve bakım ihtiyaçlarınız için daha fazlası!
OtoMisyon araç yıkama, bakım ve lastik hizmetlerini işletmeniz için kolaylaştırır.
Tüm Türkiye’de 200’e yakın noktada hizmet sağlayarak hem zamandan
hem fiyattan avantaj sağlarsınız.

OtoMisyon'un avantajları:
• Yıl boyunca sabit fiyat garantisinden faydalanır,
KDV avantajı ile karlılığınızı artırırsınız.
• Araç yıkama ve bakım hizmetleri için fiş ve fatura takibi olmaksızın,
operasyonel yüklerinizi azaltırsınız.
• Çalışanlarınızın, araç yıkama ve bakım maliyetleri için nakit ya da kart ile
bireysel ödeme yapma zorunluluğunu ortadan kaldırırsınız.
• Firmanıza ait araç yıkama ve bakım harcamalarını raporlayabilir,
bütçe takibinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için www.otomisyon.com.tr ziyaret edebilir ya da 444 87 36’dan
Multinet Up Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.

444 87 36

Fazlası var!

multinet.com.tr

HDI Sigorta güvencesiyle
Multinet Up daima yanınızda!
Multinet Up & HDI Sigorta İşbirliği işyerinize pek çok riske karşı
en geniş güvenceyi sunuyor.
30.000 TL teminatlı 1 yıllık tamamlayıcı HDI Sigorta’yı 75,54+KDV’lik
2 taksit ile Multinet alacağınızdan mahsup edilecek şekilde satın alabilir;
işletmenizi sel, yangın, hırsızlık ve terör gibi birçok duruma
karşı güvence altına alabilirsiniz.

444 87 36

Fazlası var!

multinet.com.tr

444 87 36
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Multinet Up’la Kârlı Çıkın!
ÖKC kampanyalarımızla, uygun fiyata Ingenico, Beko, Vera, Profilo markalarından
yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sahibi olun!
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarınızı Multinet Up’tan alın,
üye işyerlerine özel benzersiz fiyat avantajları ve fırsatlardan faydalanın.

PAVO Ingenico
IWE 280

VERA Delta Plus

1.549 TL

1.550 TL

Fırsattan yararlanmak için;

Satış Yöneticiniz
ile iletişime
geçebilirsiniz.

444 87 36

444 06 18 numaralı
hattımızdan bize
ulaşabilirsiniz.

Fazlası var!
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İşinizi Kolaylaştıracak
Detaylar

Multinet Up üye işyerleri nasıl fatura düzenlemelidir?
Restoran ve market üyelerimiz nelere dikkat etmelidir?
• POS cihazından çıkan slipteki tarih ile düzenlediğiniz faturaya yazılacak tarih aynı olmalıdır.
• Düzenlediğiniz fatura okunaklı doldurulmalıdır. Matrah/kdv/genel toplam vb. tüm detaylar düzgün şekilde yazılmalıdır.
• Düzenlediğiniz faturaya mutlaka kaşe basılıp işletme yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.
• Düzenlediğiniz fatura açıklamasına yazılacak ibare; Restaurantlar için “Yemek Bedeli”
Market ve Pastaneler için “Tüketime Hazır Gıda Bedeli” olmalıdır.
• Düzenlediğiniz fatura üzerine Multinet’e ait bilgiler (ünvan, adres, vergi no vb.) eksiksiz ve düzgün yazılmalıdır.
• Eğer düzenlediğiniz fatura üzerinden değişiklik veya düzeltme yapılacak ise, faturaya “Düzeltme Tarafımızdan
Yapılmıştır” yazılarak ikinci defa kaşe ve imza yapılmalıdır.
Giftcard ve Giftçek geçen üyelerimiz nelere dikkat etmelidir?
• Normal satışlar ve aynı yardım satışları için ayrı ayrı fatura düzenlenmelidir.
• Aynı yardım satışlarında satışa uygun KDV’li fatura kesilmelidir.
• POS cihazından çıkan KDV oranına göre, her bir KDV oranı için ayrı ayrı fatura düzenlenmelidir
• Düzenlediğiniz fatura açıklamasına “Giftcard Bedeli” yazılmalıdır. Eğer POS dışında Gift çekler için fatura düzenleniyor
ise açıklamaya “Gift Çek Bedeli” yazılmalıdır.
• Giftcard için POS cihazından çıkan slipteki tarih ile faturaya yazılacak tarih aynı olmalıdır.
• Düzenlediğiniz fatura üzerine Multinet’e ait bilgiler (ünvan, adres, vergi no vb.) eksiksiz ve düzgün yazılmalıdır.
• Düzenlediğiniz fatura okunaklı doldurulmalıdır. Matrah/kdv/genel toplam vb. tüm detaylar düzgün şekilde yazılmalıdır.
• Düzenlediğiniz faturaya mutlaka kaşe basılıp işletme yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.
• Eğer düzenlediğiniz fatura üzerinden değişiklik veya düzeltme yapılacak ise, faturaya “Düzeltme Tarafımızdan
Yapılmıştır” yazılarak ikinci defa kaşe ve imza yapılmalıdır.
Otelnet üyelerimiz neye dikkat etmelidir?
• Web’den (Otelnet internet sitesinden) Fatura kes işlemi yapılan tarih ve çıkan seri numarası ile faturaya yazılacak
tarih ve seri numarası aynı olmalıdır.
• Web’den (Otelnet internet sitesinden) alınan barkotlu fatura çıktısı matbu faturaya eklenmelidir.
• E-Fatura düzenlerken açıklama alanına; konaklama tarihi, müşteri kart numarası ve müşterinin ismi
not olarak yazılmalıdır.
• Düzenlediğiniz fatura üzerine Multinet’e ait bilgiler (ünvan, adres, vergi no vb.) eksiksiz ve düzgün yazılmalıdır.
• Düzenlediğiniz fatura okunaklı doldurulmalıdır. Matrah/kdv/genel toplam vb. tüm detaylar düzgün şekilde yazılmalıdır.
• Düzenlediğiniz fatura üzerine Multinet’e ait bilgiler (ünvan, adres, vergi no vb.) eksiksiz ve düzgün yazılmalıdır.
• Eğer düzenlediğiniz fatura üzerinden değişiklik veya düzeltme yapılacak ise, faturaya “Düzeltme Tarafımızdan
Yapılmıştır” yazılarak ikinci defa kaşe ve imza yapılmalıdır.
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Fazlası var!
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İşinizi Kolaylaştıracak
Detaylar
Multiavantaj Portal Nasıl Kullanılır?
Multiavantaj üye işyerleri Multiavantaj portalden işletmelerine kazanç sağlayacak fırsatlarımızdan
faydalanabilir, işletmelerinin ihtiyaçlarını sadece üyelerimize özel fiyatlarla karşılama imkanı bulabilirler.

Multiavantaj Portal'e tanımlı
cep telefonu ve şifrenizle
giriş yapabilirsiniz.

Yöresel Lezzetler
Giriş yaptıktan sonra sağ üst
köşedeki "Üye İşyeri İşlemleri"
menüsü altında raporları
görüntüleyebilirsiniz.

444 87 36

Fatura Kes Sorgulama

Fatura-Ödeme Sorgulama

Kesinti Fatura Sorgulama

Günsonu Sorgulama

İşlem Sorgulama

Cari Hesap Ekstresi

HOŞ GELDİNİZ
Bakiyeniz: 15.750TL

Finansal İşlemler
altında tüm işlemlerinizi
online olarak yapabilirsiniz.

Fazlası var!
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