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IRIS Solutions е доставчик на 

Openbanking решения и услуги 

Дружеството  е лицензирана платежна 
институция за предоставяне на услугите по 
доставка на информация на сметка и иницииране 
на плащане на територията на ЕС



IRIS Solutions  чрез възможностите на Open banking помага на:

КАК ПОМАГАМЕ 

Банките - да надхвърлят рамките на регулаторното 
съответствие с PSD2 и интегрират методи за монетизиране на 
отвореното банкиране.

Иновативните компании - да получат достъп до банковата 
информация за своите клиенти, което да им спомогне да им 
предложат иновативни продукти и услуги.

Търговците - за да въведат иновативни методи за плащания 
базирани на транзакции от типа сметка-към-сметка, които ще 
им позволят значително по-ниски разходи.



СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Счетоводство и управление 
на процеси

Програми за лоялност PFM

Дигитално 
банкиране

Електронна 
търговия

Анализ на риск

Одобрение 
на кредити

ТРР

KYC



НАШИТЕ ПРОДУКТИ 
Multibank wallet

API Monitoring 

PSD2 HUB
Data analysis Payment terminals 

IRIS PSD 2 HUB e софтуерна платформа, която 
интегрира  интерфейсите на банки и 
платежни институции на Балканите

Мултибанк уолет – SDK за Android, iOS, 
Harmony & WEB - съвкупност от 
функционалности за интеграция на OB услуги 

IRIS Data Miner и IRIS Analytics – платформи за 
анализ на данни от банкови транзакции 

API Monitoring – детайлна информация за 
статус и представяне на всички публични 
интерфейси на ДПУОС 

Pay by Click - софтуерен платежен терминал, 
който позволява на търговците да приемат 
директни ( безкартови) банкови преводи в 
дигитална среда 

Pay by link  - решение, което трансформира 
всеки едно съобщение ( SMS, Viber, Messenger )  
или дигитална фактура в точка на продажба - 
POS

IRIS PSD 2 HUB e софтуерна платформа, която 
интегрира  интерфейсите на банки и 
платежни институции на Балканите

AIS PIS



IRISPAY BY CLICK 
С помощта на IRISPay by click  - технологията ни 
иницииране на плащане в дигитална среда, ние 
предоставяме възможност на търговците да 
приемат директни банкови плащания от банкова 
сметка в техния онлайн магазин или мобилна 
апликация.

Решението включва онлайн платформа, която 
позволява на търговците да управляват 
терминалите и следят постъпленията чрез тях.

Подходящо решение за:

 Онлайн магазини и портали

 In-app плащания в мобилни апликации 

 Захранване на виртуални сметки



Demo IRISPAY by Click



IRISPAY BY LINK 

IRISPay by link  е  технология, с която имплементираме 
услугата по иницииране на плащане във всяка IM 
платформа ( SMS, Viber, Messenger, WhatsApp) или във 
всеки дигитално издаден документ( фактура, e-mail 
съобщение, договор ), трансформирайки ги в точка на 
плащане / точка на продажба ( POS ) 

Подходящо решение за:

 Плащане на комунални задължения

 Регулярни месечни плащания или абонаменти 

 Месечни плащания по кредити, лизинги, 
застрахователни полици



Demo IRISPAY by link



ПРЕДИМСТВА 
Позволява приемане на плащания в: 
 онлайн магазин или мобилна апликация

 IM платформа

 дигитално издаден документ

Транзакциите се инициират директно от банковата
сметка на клиента

Търговецът се регистрира изцяло онлайн

Онлайн портал за управление на терминалите и 
репортинг на плащания

Комбинирани с незабавни плащания, средствата са 
по сметка на търговеца за секунди

Редуцира значително разходите на търговците 

Минимизира вероятността от измамни транзакции

IRISPAY by click             IRISPAY by link
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С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО 

- Open Banking е реалност в Европа, и се превръща в 
пример за останалия свят 

- Банките готови ли са да монетизират своите API - та

- UX/CX 

- Научените уроци - да ги приложим

- Бъдещето - Open Banking > Open Finance > Open Data

Open Banking Open Finance Open Data



www.irisbgsf.com         www.youtube.com/irispay         www.openbanking.bg 
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