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جزئیات فنی سرویس ها۱

https://apibeta.finnotech.ir

انتقال وجه از داخل نرم افزار خود، بدون مراجعه به شعبه یا اینترنت بانک

تصفیه حساب

کسـب اطمینـان از صحـت اطالعـات ورودِی کاربـر با مجموعـه ای از 
سرویس های بانکی، سجامی و عمومی

احراز هویت

برداشت هزینه های دوره ای از حساب مشتریان

دایرکت دبیت

پیاده سازی سریع، آسان و ارزان کیف پول، به نام کسب وکار شما

(White-Lable) کیف پول

انواع خدمات فینوتک
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انواع خدمات فینوتک

نرخ لحظه ای انواع سهم و ارز، اطالعات
شرکت های بازارسرمایه و پروفایل سجام

بازار سرمایه و سجام

استعالم تمامی جزئیات قبوض خدماتی
(آب، برق، گاز، تلفن، موبایل)

استعالم قبوض

خدمات شهرداری های کشور (پارکینگ ها، استعالم
مشخصات خودرو، استعالم عوارض شهرداری)

شهرداری
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همه چیز در مورد سرویس دایرکت دبیت۳

https://directdebit.finnotech.ir/landing

(Direct Debit) برداشت وجه دوره ای

سـرویس دایرکت دبیت ابزار فوق العاده ای برای دریافت حق اشتراک، شارژ خودکار 
کیف پول، دریافت خودکار اقساط وام و پرداخت خودکار انواع قبض است.

یک بار پیاده سازی برای پشتیبانی از تمام بانک های طرف قرارداد فینوتک کافی ست!

پشتیبانی از
چندین بانک

تنها یکبار اخذ
دسترسی از کاربر

پیاده سازی
آســـان



همه چیز در مورد سرویس کیف پول فینوتک

https://wallet.finnotech.ir/landingwww.finnotech.ir
    ۴

(White-Label Wallet) سرویس کیف پول فینوتک

با سرویس کیف پول فینوتک می توانید در ۴۸ ساعت کیف پولی به نام 
کسـب وکار خـود ایجـاد کنیـد و صرفـًا بـه تناسـب حجـم اسـتفاده 

(pay-as-you-go) کارمزد پرداخت کنید.

بدون صرف زمان و هزینه پیاده سازی، به کاربران تان کیف پول بدهید!



سـندباکس فینوتـک محیطی کامالً مشـابه محیط عملیاتـی فینوتک 
است، با این تفاوت که داده های برگشتی سرویس ها ساختگی هستند.

برای استفاده نیازی به عقد قرارداد یا تاييد راهبر فینوتک وجود ندارد.

www.finnotech.ir
۵

دالیل ایجاد سندباکس

ایجاد فضـا بـرای
خالقیت و نوآوری

امنیت دسترسی

جداســازی
عملیات و توسعه

سندباکس فینوتک

وارد سندباکس شوید
sandboxbeta.finnotech.ir
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روند رشد فینوتک

محصول برگزیده جشنواره فاب | کسب تندیس نوآوری دیجیتالی 

برگزیـده جشـنواره دکتر نوربخش بـرای بهتریـن پلت فرم تحول 

دیجیتال

فعالیـت مسـتقل فینوتـک در قالب یک شـرکت حقوقی جدید | 

کسب مجوز دانش بنیانی سطح ۱

بازتـاب در رسـانه های جهانی: اشـاره مجله بین المللـی مکنزی از 

فینوتک به عنوان پلتفرم بانکداری باز در ایران 

سال

۹۶

سال

۹۷

سال

۹۸

آبان آذر فروردیندی اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر

تعداد تراکنش

data-sharing-and-open-banking
مقاله مکنزی
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این سازمان ها برای ارائه سرویس خود فینوتک اعتماد کرده اند:

فینوتـک بـه عنـوان یک شـریک تجاری کمـک می کند تا 
سرویس ها و خدمات بانکی  راحت تر, امن تر و سریعتر در هر 
زمان و مکان  که مشتریان نیاز داشته باشند در  دسترس آنها 

قرار گیرد . بانک سپه

بـدون شـک ابعـاد، اسـتانداردهای بومی و شـکل و 
شمایل بانکداری باز را فینوتک در ایران تصویر می کند.

بانک آینده

همکاری با فینوتک

https://www.finnotech.ir
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امنیت و استانداردهای فینوتک

طبق دستورالعمل اروپایی PSD2، نهادهای ثالث (TPP) می توانند 
از طریق API به اطالعات حسـاب بانکی مشـتریان خود دسترسی 
داشـته باشـند و بانک ها نیز ملزم هسـتند این اطالعات را با اجازه 

مشتری در اختیار TPP قرار دهند.

فینوتک با هدف ارائه امن و مقیاس پذیر سـرویس نهادهایی مثل 
بانک ها طراحی شـده و از اسـتاندارد RFC6749 (معماری کنترل 
دسترسی OAuth 2,0) برای افزایش امنیت استفاده کرده است. 

https://oauth.net/2
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در فینوتک چه می گذرد؟

تحلیل بازار تبلیغات

پشتیبانی مشتری
مشاوره

کسب وکارها

فروش

قرارداد

مانیتورینگ و
کشف تقلب

تجاری سازی
API ها

API

توسعه و
پشتیبانی فنی

۱
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۳
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شرکت هایی که برای توسعه کسب وکار خود به فینوتک اعتماد کرده اند:

درخواست سرویس

https://www.finnotech.ir

بدون شـک ابعاد، اسـتانداردهای 
بومی و شکل و شمایل بانکداری باز 
را فینوتک در ایران تصویر می کند.

همان طور که موسیقی سنتی در ذهنم با تصویر 
محمدرضا شجریان نقش می بندد، «بانکداری 
بـاز» هم نقـش فینوتـک را به یادم مـی آورد.

فانوس
مدیریت مالی شخصی
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company/finnotech-ir

@finnotech_ir

info@finnotech.ir

۰۲۱-۴۲۷۱۹۵۰۰

تیم های فروش و پشتیبانی فینوتک آماده ارائه مشاوره 
برای همکاری با فینوتک هستند!


