
Hesap Planı

• Hesap planı listesinde tüm hesapların toplam borç alacak ve 
bakiyeleri tek listede görüntülenir.

• Sekmelere göre kasa ,banka ,alıcı , satıcılar gibi hesap 
tipleri kolayca filtrelenebilir.

• Carilere Ödeme Linki Gönder butonu ile sanal pos üzerinden 
carilere ödeme isteği gönderilebilir.

• Hesap Transfer butonu ile seçilen hesabın hareketleri başka 
bir hesaba kolayca aktarılabilir. 



Hesap Ekstresi (Muavin)

• Hesaba ait muavin hesap kartının içinden veya hesap 
listesinden erişilebilir.

• Filtrelerden belirtilen tarih aralığına göre şube bazlı devirli 
veya devirsiz muavin alınabilir.

• Muavinden kaydedilen fiş veya fatura kaydına ulaşılabilir.

• Muhasebe fiş listesine gitmeden “Yeni Fiş” aksiyonu ile 
muhasebe fişi girilip aynı ekran üzerinden muavin tekrar 
raporlanabilir. 



Hesap Kartı

• Hesap Kartında ilgili tüm detaylar bir arada

• Hesap kartından Hesap extresini görüntüleyebilme

• Hızlı Fiş Girişi 

• Yeni Fiş Girişi

• Hesap kartına ait aylık bakiyeler

• Masraf Merkezi Dağılımı



Muhasebe Fiş Listesi



• Muhasebe fişi manuel girilebildiği gibi entegrasyonlardan(fatura,sayım fişi,günlük gelir ent. vb.) gelebilir.

• Aynı anda birden fazla hesabın hareketi girilebilir. Sol menüden hesap aç butonu ile hareketi girilecek olan hesaplar seçilip toplu olarak extreleri girilebilir.

• Fiş girişlerinde hesap kartı içerisine girilen masraf merkezi oranlarına göre dağıtım sağlanabilir.

• Mause kullanımına gerek kalmadan tüm işlemleri  klavye üzerinden yapılabilir. Hücreler arasında gezilebilir. Ctrl+E ile yeni satır açılabilir. Ctrl+ 3 ile fişin Ctrl+4 ile hesabın bakiyesi 
fiş girişinde kapatılabilir.

Muhasebe Fişi



Fatura Listesi

• Fatura listesinde işletmenin işlemiş olduğu tüm faturalar listelenebilir.

• Toplu olarak seçilen faturalar muhasebeleştirilebilir, e-fatura numarası verilebilir ve e-fatura/e-arşiv faturaları toplu olarak gönderilebilir.

• Gelen ve giden faturaların önizlemesi yapılabilir.

• “İrsaliyeleri ilişkilendir” aksiyonu ile faturaya ait irsaliye ilişkilendirilebilir. “Bağlı irsaliyeleri göster” aksiyonu ile de faturaya ait irsaliye belgeleri’ne ulaşılabilir.

• Faturaya ait ödeme fişinin girişi  “Ödeme Yap”  aksiyonu ile yapılıp ödemesi yapıldığında tamamlandı durumununa alınabilir ve böylelikle cariye ait ödeme alınmış olunur.



Fatura Girişi

• Farklı türdeki faturalar aynı ekrandan pratik bir şekilde girilebilir, takip edilebilir. Sistem seçilen fatura türüne göre fatura satırlarını akıllı bir şekilde değiştirir. Hangi fatura türü seçili ise 
ona göre alanların doldurulmasını sağlar.

• Fatura girişi yapılırken cari kart, stok kartı, gelir-gider kartı otomatik olarak açılabilir veya açılmış karta ait bilgiler değiştirilebilir.

• Müstahsil makbuzu, gider pusulası veya serbest meslek makbuzu gibi içerisinde ek vergi ödemeleri olan faturalarda fatura giriş ekranından kolaylıkla bilgi girişi yapılabilir.

• E-fatura uyumludur. Fatura mükellefi olan firmaları otomatik olarak tanır ve normal fatura yazdırılmasına izin vermez. Online olarak e-fatura olarak göndererek  e-fatura nosunu alır.

• Fatura vadesi seçilen cari hesaba tanımlanan opsiyona göre otomatik oluşur. İstenirse manuel  olarak değiştirilebilir.

• Stok fatura girişinde istenilen depo kodu seçilip tüm malzemelerin aynı depoya çıkışı sağlanabildiği gibi her satıra ayrı depo kodları girilerek istenilen malzemelerin farklı depoya gitmesi 
sağlanabilir.



Ödeme Emirleri

• Firmanın ileriye dönük borçlarını planlanmasını sağlayan ekrandır

• Firma borçlu olduğu hesabı ve bu borcun ödeme aracını seçerek bir planlama oluşturabilir, hazırlanan ödeme listesi firmanın çalışmış olduğu banka için ‘Ödeme Emri’ raporu ile  borçlu 
olunan carilerin banka ve şube bilgileri ile bir liste alınabilir, yapılması istenen ödemeler bankaya iletilir.

• Banka tarafından alınan talimatın gerçekleşmesi durumunda ‘Ödeme Emirleri’ listesinden gerçekleşen ödemeler seçilerek ‘Tamamlandı Durumuna Gönder’ butonuna tıklanır, böylece 
planlanan ödeme hem fiilen hem kaydi olarak gerçekleşmiş olur.

• Aşağıdaki gibi banka ödeme talimatı raporu alınarak çalışılan bankaya gerçekleşmesi adına iletilebilir.



Ödeme Talimat Raporu



Çek/Senet Listesi

• Firmanın  Portfeydeki çek ve senetlerinin takip edileceği ekrandır 

• Eylemler Menüsünden çek ve senetler görümüş olduğu işleme göre otomatik olarak muhasebe 
fişleri oluşturulur.



Çek/Senet Girişi



Banka Ekstreleri

• Excel ortamında hazırlanan banka extrelerinin yüklendiği ekrandır.

• Excel içerisinde yer alan anahtar kelimelere göre otomatik olarak muhasebe hesaplarını bulur.

• Excelden programa yüklenen extre hesaba gönder kolonu doldurarak fişleri oluştur butonu ile 
muhasebe fişleri otomatik olarak oluşturulur.



Hesap Mutabakatı



Hesap Mutabakatı Gönderimi Ve Kabul Durumu

• Oluşturulan tarihte hesapların bakiyeleri hesaplanarak mutabakat listesi oluşturulur. 

• Seçilen satırlar “Email Gönder” butonu ile cariye ait hesap mutabakatı otomatik olarak mail 
adresine gönderilir.

• Cari isterse mail adresine gelen online mutabakatı kabul edebilir veya kendi bakiyesini yazarak 
mutabakatı onaylamayabilir.

• Onaylanan ve Reddedilen mutabakatlar tek ekranda görüntülenebilir.



Hesap Mutabakatının Onaylanması

• Hesap mutabakatı carinin tanımlı olduğu e-mail hesabına Eki ile birlikte gönderilir

• Eğer cari bakiye doğru ise karşı taraf tarafından onaylanır değil ise  “Mutabık Değiliz” butonuna 
basarak cari kendi bakiyesini ve notunu yazarak işlemi tamamlar.

• Cevap verilen mutabakat , mutabakat listesinde eğer onaylanmış ise “Onaylandı” Reddedildi ise 
“Reddedilen” kısmında görülür.



Babs Mutabakatı



Babs Mutabakat Gönderimi Ve Kabul  Durumu

• Oluşturulan ay ve yıl için hesaplara ait toplam kağıt faturalar listelenerek babs mutabakatı yapılır 

• Seçilen satırlar “Email Gönder” butonu ile cariye ait hesap babs mutabakatı otomatik olarak mail adresine 
gönderilir.

• Cari isterse mail adresine gelen online babs mutabakatı kabul edebilir veya kendi bakiyesini yazarak 
mutabakatı onaylamayabilir.

• Onaylanan ve Reddedilen babs mutabakatlar tek ekranda görüntülenebilir.



Kur Değerleme 

• Yapılan döviz bozumlarından yada döviz haraketlerinden oluşan kar ve zararlar kur değerleme ekranında seçilen kar ve zarar hesaplarına otomatik entegre 
olur ve muhasebe yansıtılır.



Mizan

• Verilen tarih aralağında hesaplara ait bakiyeler 
listelenir

• Filtreleme bölümündeki filtre alanlarına göre kod 
aralığı,şube,hesap seviyesi,fiş türleri gibi filtreler 
mizan alırken uygulanabilir.



Hesap Analiz

• Hesapların bakiyelerini kod gruplarına göre(masraf merkezi,operasyon ve proje kodu) hazırlanabileceği kullanıcıların tasarlayabileceği çapraz bir tablodur.



Muavin defter(Genel Hesap hareketleri)

• Verilen tarih  ve hesap kod aralığına göre devirli veya devirsiz tüm hesapların muavini alınabilir.



Yaşlandırma Analizi

• Hesaba yada belgenin vade tarihini baz alarak verilen bitiş tarihine göre bu tarihten önceki ve sonraki ödeme veya tahsilatları periyod tipine göre (15 günlük veya 1 aylık) cari 
yaşlandırma yapılabilir.

• Hesabın tipine ve dövize göre ayrı cari yaşlandırmada yapılabilir.
• Hazırlanan cari yaşlandırma için toplu olarak Ödeme Emri oluşturabilir. Bu sayade finans yönetimi sağlanır.



E- defter Hazırlama

• E-defter ve normal defter beyanı için kullanılan ekrandır.
• E-defter bildirmeden önce hatalar listelenir. Programın gösterdiği e-defter hataları düzeltildikten sonra yevmiye numarası verilerek “E-defter Çıktısı Al” butonu ile defter çıktısı alınıp 

portala yüklenir.



Yansıtma İşlemleri

• Yıl sonu yansıtma işlemleri seçilen hesap aralığında yansıtma hesaplarına gönderildiği ekrandır.
•

İlk hesap son hesap belirlenir, yansıtılacağı hesap seçilerek geçici vergi dönemlerinde veya yıl 
sonlarında otomatik olarak yansıtma fişleri hazırlanabilir.



Mali Tablolar Bilanço

• Belirlenen tarih aralığında işletmenin Bilanço ve Gelir Tablosunu oluşturan modüldür.



Bütçe



Hesap Bütçe Analiz Raporu

• Girilen bütçe değerleri ve gerçekleşen değerler karşılaştırılarak işletmenin hedeflerini ve kar zarar 
durumu raporlanabilir.



Banka Kredileri İçin Fiş Oluşturma

• Bankadan alınmış olan krediler bu ekrandan programa tanımlanır.
• Kredi alınan bankanın bilgileri, çekilen kredinin bilgileri girilerek seçilen kredi hesaplarına “Muhasebe Fişi Oluştur” butonu ile mahsup fişi oluşturulaiblir
• Kredi Geri Ödeme Planı bölümünden taksitlerin takibi yapılabilir.



Demirbaş Listesi

• Demirbaş Listesinden işletmeye ait tüm demirbaş listesi görüntülenir.
• Demirbaş listesinden demirbaşa ait fatura açılabilir ilgili demirbaşa ait amortisman hesaplaması yapılabilir.



Demirbaş Kartı

• Demirbaşlar masraf merkezlerine göre 
gruplanarak takibi yapılabilir. Ayrıca 
şubeye göre ayrımı da yapılabilir.

• Bölümlere ayrılan demirbaşların, kişiye 
zimmetlenmesi, demirbaşın olduğu 
yerler kayıt edilebilir.

• Yeni bir demirbaş alımı yapıldığında, 
sisteme fatura girişi ile ilgili demirbaşın 
miktarı ve demirbaş adeti hem 
muhasebeye entegre edilmiş hem de 
demirbaş kartı içeriğinde ki bilgiler 
sistem tarafından otomatik olarak 
doldurulabilir.



Demirbaş Amortisman Listesi Ve Muhasebeleştirme

• Demirbaş amortisman listesinde 
demirbaşlara ait amortisman tutarları 
görüntülenebilir.

• Amortisman Fişi Kes servisi ile ilgili 
şubeye ait yıl ve ay aralığı girilerek 
muhasebe fişi kesilip giderleştirme 
işlemi yapılabilir.



Birikmiş Amortisman Listesi

• Birikmiş amortisman listesinden 
demirbaşlara ait alış ve satış bilgileri, 
birikmiş amortisman ve cari dönem 
amortisman tutarları masraf merkezi 
bazında listelenebilir.



Günlük Muhasebe Entegrasyonu

• Folyolara basılan günlük otel gelirleri ve ödemeleri tek tuşta mahsuplaştırılır.



Hesap Eşleştirme

• Folyolara basılan departman ve gelirlerin, ödeme ve dövizlerin 
muhasebedeki hangi hesaba gideceği buradan tanımlanır.



Günlük Döviz Bozdurma Entegrasyonu

• Ön bürodan yapılan döviz bozumlarının muhasebede ki kasa 
hesaplarına entegre olmasını sağlar



Günlük Tahsilat Entegrasyonu

• Ön büroda gün içerisinde yapılan tahsilatlar ilgili hesaplarına yansır.
• Eğer bir tahsilan giriş gününden önce yapılıyorsa 340 avas hesaba atılır
• Fatura kesildikten sonra 340 avas hesaptan çıkıp 120 hesaba otomatik 

olarak giriş yapılmış olur.



Pos Günlük Entegrasyon

• Easypos’dan yapılan satışların muhasebe entegrasyonu kolayca sağlanır.




