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Şubeye girmeden sıra numarası
dünyada ilk kez DenizBank'ta


DenizBank, finans sektöründe yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdiği en
son uygulaması iBeacon ile banka müşterilerine şubeye girmeden sıra
alma kolaylığı sunuyor.



DenizBank şubelerine yerleştirilen ve Bluetooth teknolojisi ile çalışan
Beacon cihazlarına 50 metre mesafeden geçen müşteriler, dünyada
bankacılık sektörüne ilk kez entegre edilen teknoloji ile sağlanan bu
hizmetten faydalanabiliyor.

Bankacılık sektöründe yenilikçi bakış açısıyla hayatı kolaylaştıran ürünler sunmayı hedefleyen
DenizBank, bu amaçla geliştirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi.
DenizBank bu çerçevede, iBeacon teknolojisini şubelerinde* kullanan dünyadaki ilk banka oldu. Söz
konusu teknoloji sayesinde iPhone ya da Android işletim sistemli telefonunda DenizBank
uygulaması bulunan ve Bluetooth’u açık olan müşteriler, DenizBank şubelerine yaklaşık 50 metreye
kadar mesafeden geçtiklerinde sıra numarası alma teklifi ile karşılaşma imkânına sahip oluyor.
Müşteriler diledikleri takdirde bu teknoloji sayesinde, telefonlarından tek bir dokunuş ile sıra
numarası alabiliyor. Müşterinin TC Kimlik numarasına göre verilen sıra numaraları alındıktan sonra
iOS işletim sistemli telefonlarında Passbook üzerinde görüntülenebiliyor.
DenizBank, şubelere ve işyerlerine yerleştirilebilen Beacon cihazları sayesinde önümüzdeki
dönemde sıra alma hizmetinin dışında müşterilere özel mesajlar ve farklı fırsatlar da sunabilecek.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grubu Genel
Müdür Yardımcısı Murat Çelik, kullanıcılara maksimum kolaylık sağlama anlayışı ve yenilikçi
bakış açısıyla bankacılık sektöründe ve dünyada ilk olan inovatif uygulamaları geliştirmeye devam
edeceklerini belirtti.
Çelik, "DenizBank, inovasyona dayalı ve kullanıcı memnuniyeti odaklı bakış açısıyla dijital dünyada
ilklere imza atan bir banka. Bu anlamda, Mobil Bankacılık sektöründe de daima ilkleri hedefliyoruz.
Çözüm ortağımız Blesh ile ilerlediğimiz ve Beacon teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz bu
uygulama ile söz konusu inovasyonu dünyada finans sektörüne entegre eden ilk banka olduk. Bu
teknoloji ile birlikte şubeye girmeden sıra alma avantajının yanı sıra üye işyerlerine yerleştirilen
cihazlar sayesinde bu işyerleri fırsatlarını fastPay mobil cüzdan uygulaması kullanan müşteriler ile
paylaşabiliyor. İnovatif ürün ve kanal yaratmada dünya çapında başarılara sahip bir banka olarak
2014 yılında uluslararası alanda aldığımız birçok ödülle bu alandaki başarımızı kanıtlamış
bulunuyoruz. 2015 yılında da günümüz teknolojilerini öncü olarak kullanabileceğimiz projelere
yatırım yapmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."
* Şimdilik 200 İstanbul şubesinde, çok yakında tüm DenizBank şubelerinde…

iBeacon Hakkında:
Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisini kullanan iBeacon cihazı, radyo, Wi-Fi frekanslarına benzer bir
frekans aralığına sahip bulunuyor. Açık alanda 50 metreye kadar iletişim sağlayabilen cihaz, akıllı telefondaki
bir mobil uygulama ile etkileşime geçebiliyor. Cihaz bu etkileşim esnasında kendi ID bilgisini, etkileşim
kurduğu telefona olan uzaklığını ve batarya bilgisini gönderiyor.
DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi
teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding
tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından
Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren
DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet
vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline
gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket”
oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 745 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra yedi yerli, üç
uluslararası finansal iştirak ile finansal olmayan beş yerli iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır.
DenizYatırım, Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür, Deniz
Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve
DenizBank Moscow Ekspres Menkul, Deniz GYO, DenizPortföy ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank
Sberbank Hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank
Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin
ana kreditörü ve Rusya’nın en fazla mevduat toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı
olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın
diğer hisseleri, yerli ve yabancı yatırımcılara aittir. Sberbank’ın 20 ülkede 110 milyondan fazla bireysel
müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en geniş
şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler
Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya
Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru
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