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DOKÜMAN HAKKINDA.
Bu doküman, N Kolay Pos Operasyon Departmanı tarafından hazırlanmıştır. Doküman ile
ilgili tüm sorularınız için ilgili Pos Operasyon ekipleri ile iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM
Sorularınız için aşağıda paylaşılan iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

N KOLAY ÖDEME & ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş
Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. Cebe Ali Bey Sok. No:7
Zeytinburnu / İSTANBUL
Türkiye
E-mail

: kolayposdestek@nkolay.com.tr
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1.GİRİŞ
N Kolay Panel Platformu; Sanal posunuz üzerinden gerçekleştirilen tüm satış işlemlerini
görüntüleyebileceğiniz, iptal ve iade işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz,farklı ödeme
metotları ile ödeme alabileceğiniz, hesabınıza yatırılan ve yatırılacak tüm tutarları
görebileceğiniz ve dinamik ve hızlı raporlar oluşturabileceğiniz, hızlı ,güvenli ve kullanıcı
dostu bir platformdur.
Alt yapımızı kullanmakta olan tüm aile üyelerimiz https://paynkolay.nkolayislem.com.tr/
adresi üzerinden platform giriş adresine ulaşabilmektedir(Şekil-1)
Panel platformuna giriş işlemi sırasında kullanılacak kullanıcı bilgileri sistem tarafında SMS
olarak iletilmektedir.
SMS OTP bilgisi içerisinde yer alan bilgileriniz geçici bilgiler olması nedeni ile ilk giriş işlemi
sırasında mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir.

Şekil-1: Panel Giriş Ekranı

•
•

E-Mail Adresiniz: Sistemlerimizde kayıtlı olan geçerli e-mail adresi
Şifreniz: Sisteme giriş işlemlerinde kullanılacak kullanıcı şifreniz.
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E-mail adresi ve Kullanıcı şifresinin ekran üzerinde yer alan ilgili alanlara giriş yapılması
sonrası “Giriş” butonuna basılır. Bu işlem sonrası SMS OTP bilgisinin giriş yapılacağı ekran
açılacaktır. (Şekil-2)

Şekil-2: SMS OTP Ekranı
Kayıtlı cep telefonunuza gönderilen SMS OTP bilgisinin ekranda belirtilen süre içerisinde ilgili
alana giriş yapılması sonrası Panel platformuna başarılı olarak giriş yapılabilecektir. (Şekil-4)
Belirtilen süre içerisinde SMS OTP bilgisinin girilmemesi/girilememesi durumda ise yine ekran
üzerinden yer alan “Tekrar SMS Gönder” butonuna tıklayarak (Şekil-3) yeni bir SMS OTP
talep edilebilmektedir.

Şekil-3: Tekrar SMS Gönder Ekranı
Sistem tarafından istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi sonrası Panel platformu
ana ekranına ulaşılacaktır. (Şekil-8)
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Sisteme giriş yapılan kullanıcı bilgilerinin unutulması durumunda sistem üzerinden yeni şifre
talep edilebilmektedir
Panel Giriş ekranında yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklayarak sisteme kayıtlı e-mail
adresi ve cep telefonu bilgisi girilmesi sonrası sistem kayıtlı olan cep telefonuna geçici
şifrenizi SMS OTP olarak gönderecektir.

Şekil-4: Şifremi Unuttum Ekranı
Aşağıdaki bilgilendirme mesajı sonrası SMS OTP mesajının gönderildiğinde dair cep
telefonuna gelen mesaj bildirimleri kontrol edilmelidir.

Şekil-5: SMS Gönderim Bilgilendirme
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Cep telefonuna gönderilen geçici bilgilerin sisteme girilmesi sonrası ,sistem ilgili kullanıcıyı
şifre belirlemesi için şifre belirleme ekranlarına yönlendirecektir(Şekil-7)

Şekil-6: Giriş Adresi

Şekil-7: Şifre Belirleme Ekranı
Ekran belirtilen talimatlar doğrultusunda şifre belirlenmesi ve yeni şifre ile sisteme giriş
yapılması sonrası Panel platformu ana ekranına ulaşılacaktır. (Şekil-8)
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Sistem tarafından istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi sonrası Panel platformu
ana ekranına ulaşılacaktır. (Şekil-8)

Şekil-8: Panel Ana Ekran
Günlük İşlem Sayısı: Sanal Posunuz üzerinden gerçekleştirilen GÜNLÜK işlem sayısını temsil
etmektedir. Veri anlık olarak güncellenmektedir.
Günlük Toplam Tutar: Sanal Posunuz üzerinden gerçekleştirilen GÜNLÜK toplam işlem
tutarını temsil etmektedir. Veri anlık olarak güncellenmektedir.
Aylık İşlem Sayısı: Sanal Posunuz üzerinden gerçekleştirilen AYLIK işlem sayısını temsil
etmektedir. Veri anlık olarak güncellenmektedir.
Aylık Toplam Tutar: Sanal Posunuz üzerinden gerçekleştirilen AYLIK toplam işlem tutarını
temsil etmektedir. Veri anlık olarak güncellenmektedir.
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2.İŞLEMLER MENÜSÜ

Şekil-9: İşlemler Menüsü
Tüm İşlemler Menüsü

Bu menü altından üye işyeriniz üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin detayına
ulaşılabilmektedir.

Şekil-10: Tüm İşlem Menüsü
Tüm işlemler menüsü varsayılan olarak tüm üye işyerlerimize ekran görüntüsünde
paylaşıldığı gibi görüntülenmektedir. (Şekil-6)
Üye işyerlerimiz menü altında yer alan sorgulama kriterleri üzerinden işlem detaylarına hızlı
bir şekilde ulaşabilmektedir.
Sistem üzerinden arama yapılabilecek kriterlerimiz Şekil-7’de gösterildiği gibidir.

Şekil-11: Örnek Arama Kriteri (Zamana Göre Arama)
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Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi: Başlangıç ve Bitiş tarihine göre arama yapılmasını
sağlamaktadır.
Karttan Çekilen Tutar: İşlem Tutarına göre arama yapılmasını sağlamaktadır.
Referans Numarası: Client Referans Numarası, üye işyerleri sistemlerinde Sipariş Numarası
değerine karşılık gelen alandır. Üye işyerleri kendi sisteminde tanımlı olan sipariş
numarasına göre arama yapılabilir.
N Kolay Referans Numarası: İşlem özelinde N Kolay sisteminde oluşturulan takip numarası ile arama
yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

Statü: İşlem sonuç durumuna göre arama yapılmasını için kullanılmaktadır.
İşlem Durumu: İşlem Tipine göre arama yapılması için kullanılmaktadır.
** Tekil ve Çoklu arama kriterlerinin belirlenmesi sonrası sistemin data getirebilmesi için
ekran üzerinden yer alan “Listele” butonuna tıklanmalıdır.
Arama kriterlerinin girilmesi sonucu sistem kritere uygun daha olması durumunda sorgulama
sonuçlarını listeleyecektir. (Şekil-8)

Şekil-12: Örnek Arama Sonuç Çıktısı
Listelenen işlem çıktılarını indirebilmek için sayfa üzerinde yer alan
üzerinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

butonu

Sistem üzerinden indirilecek rapor içerisinde “Liste Detay Ekle” bölümünde seçili olan alanlar
sütun olarak yer almaktadır. İndirilen rapor içerisine yeni alanlar eklenmesi talep ediliyorsa
ilgili alanın işaretlenmesi yeterli olacaktır.

Şekil-13: Ek Rapor Kriterleri
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İptal İşlemi
Üye işyerlerimiz panel üzerinden yetkileriniz dahilinde iptal işlemi gerçekleştirebilmektedir.
İptal işlemi gerçekleştirilebilmesi için işlem üzerinden gün sonu geçmemesi gerekmektedir.
Üzerinde gün sonu geçmeyen işlemlerin sağ tarafında “İptal Et” butonu aktif olarak
görüntülenecektir.
İptal edilmesi istenen işlemin sağ tarafındaki iptal et tıklanarak işlemi iptali gerçekleştirilir.
İşlem sonucu Şekil-15’de olduğu gibi üye işyerine ekran üzerinde gösterilecektir.

Şekil-14: İptal İşlemi

Şekil-15: İptal İşlemi Sonuç
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İptal İşlemleri Menüsü
Üye işyeriniz üzerinden gerçekleştirilen iptal işlemlerini takip edebileceğiniz menüdür.
Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi: Başlangıç ve Bitiş tarihine göre arama yapılmasını
sağlamaktadır.
Karttan Çekilen Tutar: İşlem Tutarına göre arama yapılmasını sağlamaktadır.
Referans Numarası: Client Referans Numarası, üye işyerleri sistemlerinde Sipariş Numarası
değerine karşılık gelen alandır. Üye işyerleri kendi sisteminde tanımlı olan sipariş
numarasına göre arama yapılabilir.
N Kolay Referans Numarası: İşlem özelinde N Kolay sisteminde oluşturulan takip numarası ile arama
yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

İşlem Durumu: İşlem Tipine göre arama yapılması için kullanılmaktadır.
Para Birimi: Para birime göre arama yapılması için kullanılmaktadır.
** Tekil ve Çoklu arama kriterlerinin belirlenmesi sonrası sistemin data getirebilmesi için
ekran üzerinden yer alan “Listele” butonuna tıklanmalıdır.

Şekil-17: Rapor Kriterleri
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İade İşlemi
Üye işyerlerimiz panel üzerinden yetkileriniz dahilinde iade işlemi gerçekleştirebilmektedir.
İade işlemi gerçekleştirilebilmesi için işlem üzerinden gün sonu geçmesi gerekmektedir.
Üzerinden gün sonu geçen işlemlerin sağ tarafında “İade Et” butonu aktif olarak
görüntülenecektir.
İadeedilmesi istenen işlemin sağ tarafındaki iptal et tıklanarak işlemi iptali gerçekleştirilir.
İşlem sonucu Şekil-18’de olduğu gibi üye işyerine ekran üzerinde gösterilecektir

Şekil-17: İade İşlem Ekranı

Şekil-18: İade İşlem Sonuç
Önemli Notlar
** Sistemlerimiz üzerinden şu anda sadece tam iade desteklenmektedir. Kısmi iade devreye
alındığında bilgilendirme yapılacaktır.
** İade işlemlerini gerçekleştirebilmeniz için üye işyeriniz özelinde oluşturulan hesabının iade
tutarı kadar bakiye bulunması gerekmektedir. İade tutarı kadar bakiyeniz bulunmaması
durumunda sistem üzerinden iade yapılamayacaktır.
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İade İşlemleri Menüsü
Üye işyeriniz üzerinden gerçekleştirilen iade ve kısmi iade işlemlerini takip edebileceğiniz
menüdür.
Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi: Başlangıç ve Bitiş tarihine göre arama yapılmasını
sağlamaktadır.
Karttan Çekilen Tutar: İşlem Tutarına göre arama yapılmasını sağlamaktadır.
Referans Numarası: Client Referans Numarası, üye işyerleri sistemlerinde Sipariş Numarası
değerine karşılık gelen alandır. Üye işyerleri kendi sisteminde tanımlı olan sipariş
numarasına göre arama yapılabilir.
N Kolay Referans Numarası: İşlem özelinde N Kolay sisteminde oluşturulan takip numarası ile arama
yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

İşlem Durumu: İşlem Tipine göre arama yapılması için kullanılmaktadır.
Para Birimi: Para birime göre arama yapılması için kullanılmaktadır.
** Tekil ve Çoklu arama kriterlerinin belirlenmesi sonrası sistemin data getirebilmesi için
ekran üzerinden yer alan “Listele” butonuna tıklanmalıdır

Şekil-19: Rapor Kriterleri

3.PAY N KOLAY LİNK

Şekil-20: Linkli Ödeme Ana Sayfası
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Link Oluşturma Menüsü
Kayıtlı Müşteri ile Link Oluşturma, Yeni Müşteri İçin Link Oluşturma, Toplu Link Oluştur olarak
3 adımda link oluşturulabilir.

Kayıtlı Müşteri İle Link Oluşturma
Daha önce ödeme linki hazırlanmış ve gönderilmiş müşteriler için kullanılır. E-mail ve Cep
Telefonu ile aratarak kayıtlı müşteri bulunur.
Adı Soyadı ve telefon bilgisi haricinde bilgiler girilerek link oluşturma işlemi yapılır.
Link Tutarı Sabit Mi?: Ödenecek Tutarı Üye işyeri veya Kart sahibi müşteri belirlemesi için
kullanılır.
3D Secure Seçimi: Karttan çekilecek işlemin 3D güvenlik ile doğrulanarak yapılması veya
yapılmaması temsil eder.
Link Geçerlilik Tarihi: Oluşturulan linkin kaç gün geçerliği olacağını ifade etmektedir.
Ödeme Konusu: Muhasebesel hareketleri takip edebilmek için oluşturulan alandır.
Takip Numarası:İşlem takibi için kullanılan üye işyeri tarafından oluşturulan alandır.
Açıklama: İsteğe bağlı üye işyeri tarafından oluşturulan alandır.
Resim Ekle: Verilen hizmet veya ürünün resim olarak eklenmesidir.
SMS Gönder/E-Mail Gönder: Oluşturulan Link sms ile mi e-mail olarak mı gönderilecek bunu
ifade etmektedir.
Link Kullanım Türü: Oluşturulan link linkin geçerlilik tarihine kadar tek seferlik veya çoklu
olarak kullanılmasıdır.

Oluşturulan Link örneği Şekil-21 de gösterilmiştir.
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Şekil-21: Başarılı Link Örneği
Yeni Müşteri İle Link Oluşturma
İlk defa linki oluşturulacak müşteriler için kullanılır. Oluşturulan linki cep telefonu ve e-mail
ile müşteri otomatik kayıt eder.
Link Tutarı Sabit Mi?: Ödenecek Tutarı Üye işyeri veya Kart sahibi müşteri belirlemesi için
kullanılır.
3D Secure Seçimi: Karttan çekilecek işlemin 3D güvenlik ile doğrulanarak yapılması veya
yapılmaması temsil eder.
Link Geçerlilik Tarihi: Oluşturulan linkin kaç gün geçerliği olacağını ifade etmektedir.
Ödeme Konusu: Muhasebesel hareketleri takip edebilmek için oluşturulan alandır.
Takip Numarası:İşlem takibi için kullanılan üye işyeri tarafından oluşturulan alandır.
Açıklama: İsteğe bağlı üye işyeri tarafından oluşturulan alandır.
Resim Ekle: Verilen hizmet veya ürünün resim olarak eklenmesidir.
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SMS Gönder/E-Mail Gönder: Oluşturulan Link sms ile mi e-mail olarak mı gönderilecek bunu
ifade etmektedir.
Link Kullanım Türü: Oluşturulan link linkin geçerlilik tarihine kadar tek seferlik veya çoklu
olarak kullanılmasıdır.
Toplu Link Oluşturma
Toplu link için bir şablon bulunmaktadır.Şekil-22 de gösterilmiştir. Dosya içine gerekli
alanların yazılması durumunda e-mail veya cep telefon numarası üzerinden link oluşturma
işlemi yapılır.

Şekil-22: Toplu Link Oluşturma

Toplu Link
Oluşturma
Şablonu

toplu_link_olustur
ma_ornek_sablon (4).xlsx

Link Listeleme Menüsü

Link ve sms ile ödeme ile ödeme gönderilen müşterilerin listelendiği alanlardır ödeme alınıp
alınmadığı gibi alanlar buradan takip edilir.
Ayrıca linki geçerlilik tarihini,takip numarasını,tutar gibi alanları görebilirsiniz.
Link oluşturma tarihi ile bitiş tarihi arasında arama ile listeleme işlemi yapılabilir.(Resim-23)
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Şekil-23: Link Listeleme

Eğer Toplu Link oluşturma ile link oluşturulduysa; yüklenen dosyanın adı ile dosya adı
alanında arama yapabilir ve listeleyebilirsiniz.

4.TAHSİLAT HESABIM
Hesap Hareketlerim Menüsü
Hesap Hareketlerinizdeki alacak-borç kayıtlarınızı görmenizi sağlayan menüdür.

Şekil-24: Hesap Hareketleri
Hesabıma Yatanlar Menüsü
Hesap Hareketlerinizdeki hesabınıza yatan tutarları göstermektedir.
İleri Tarihli Alacaklarım Menüsü
Çalışma koşullarınıza bağlı olarak ileri tarihte hesabınıza yatması beklenen tutarları
göstermektedir.
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5.KULLANICI YÖNETİMİ
Üye işyerinizde tanımlı olan kullanıcıları görüntüleme-güncelleme yapmanızı sağlayan menüdür.

Kullanıcı Tanımlama
Üye işyerinizde tanımlı olmasını istediğiniz bir kişiye N Kolay Panel yetkisi vermenizi sağlar.
Ad Soyad, Cep Telefonu, E-posta, TCKN bilgisi ile kullanıcı oluşturabilir.
Hangi Rol ve yetkilere sahip olmasını istiyorsanız alanları seçmeniz gerekmektedir.

Şekil-25: Kullanıcı Tanımlama
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Kullanıcı Listeleme
Tanımlı olan kullanıcıları listelediğiniz menüdür.
Güncelleme yapılacak ise Durum kısmındaki kalem

ile güncelleme yapabilirsiniz.

Şekil-26: Kullanıcı Listesi

6.FİRMA BİLGİLERİ
İşyeri Bilgilerim
İşyerinize ait NKolay tarafında tanımlı olan iletişim bilgileriniz ve hesap bilgilerinizin
bulunduğu menüdür.

Şekil-27: İşyeri Bilgileri
21

Evraklarım
İşyerinize ait N Kolay tarafında yüklü olan evraklarınızın görüntülendiği alandır.

Şekil-28: Evraklar

7.AYARLAR
Çalışma Koşullarım
Kart marka program(Şekil-29) dahilinde Nkolay’ın üye işyerine uyguladığı oranların(Şekil-30)
üstüne üye işyeri son kullanıcı kart sahibine uygulamak istediği oranların giriş yapıldığı
alandır.
Son kart sahibine yansıtılacak oran girişlerinde ondalık sayılarda ‘.’ Kullanmanız
gerekmektedir.

Şekil-29: Kart Programları
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Şekil-30: N Kolay Komisyonları ve Müşteri Yansıyacak Oran

Entegrasyon Bilgilerim
NKolay Sanal Pos servis ve hazır form paket entegrasyonları için kullanmanız gereken gerekli
satış,iptal,listeleme ve Merchant key bilgilerinin görüldüğü menüdür.(Şekil-31)
https://paynkolay.com.tr/sanal-pos-entegrasyon

Şekil-31: Entegrasyon Bilgileri
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