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Muhasebe modülünüz
size avantajlar sağlıyor mu?

Tüm parasal işlemlerinizin muhasebesini
kolayca yönetebilmeniz için...



V@WACCOUNTING Muhabese Modülü

• Tüm hesapların herhangi bir andaki durumu gerçek zamanlı olarak
 izlenebilir.
• Mizan raporları online olarak alınabilir ve bakiyelerinin detayına
 müşteri/ürün bazında ulaşılabilir.
• Bir işlemin muhasebesi ileri veya geri valörlü olarak gerçekleştirilebilir.
 Tüm işlemler için tek bir geri valör tarihi belirlenebilir.
• Online muhasebe yapılabilir.
• Kontrol raporları ile şube mizanlarındaki tutarsızlıklar kolaylıkla
 tespit edilebilir. Bu konuda gerekli birimlerin bilgilendirilmesi
 elektronik posta yoluyla otomatik olarak yapılabilir. 
• Muhasebe hesapları arası toplu virman veya müşteri bazlı virman
 yapılabilir. 
• Meta hesap ve fiş şablonu tanımlanarak yeni bir muhasebe yapısı
 kolaylıkla entegre edilebilir.
• Banka tarafından kullanılan üçüncü parti yazılım paketlerinin muhasebe
 meta hesap ve fiş şablonu tanımlamaları yapılarak, Web Servisi
 üzerinden muhasebe modülünü kullanması sağlanabilir.



Temel İşlevler
Temel Bankacılık Muhasebesi

Tek Düzen Hesap Planı (THP) İşlemleri

Şube/Müşteri Devir İşlemleri Yönetimi

Muhasebe Fiş İşlemleri

Meta Hesap ve Fiş Düzenleme

Şube Geçici Hesap Yönetimi

İstatistik Kod Tanımları

TCMB İstatistik Kod Tanımları

Evalüasyon İşlemleri

Vergi İşlemleri

Yıl Sonu İşlemleri

Mali Tablolar ve Resmi Raporlamalar 

Uluslararası Standartlarda Takip

Şube Hesapları Devir İşlemleri

Yasal Defterlerin Yönetimi

Toplu Fiş Kesme

Serbest Fiş Kesme

Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Durum Raporları



V@WACCOUNTING ile neler yapabilirsiniz?

Fiş şablonlarının tanımlanmasıyla aynı tür işlemlerin fişleri tek bir şablon kullanılarak
kesilebilmektedir ve her bir işleme özgü farklı fişler oluşturulmaktadır.

Fiş şablonları meta hesap karar ağaçları kullanılarak oluşturulmaktadır. Her işlemin kendi
bilgileri ile çözümlenen meta hesap karar ağaçları, işleme özgü muhasebe hesaplarının 
kullanılmasını sağlamaktadır.

Türk Lirası veya yabancı para kullanılarak gün içinde yapılan tüm parasal işlemler, Tek
Düzen Hesap Planı (THP)’na uygun şekilde ve online olarak muhasebeleşebilmektedir. 

Farklı şubelerde gerçekleşen farklı işlemler için “Şubeler Cari Hesapları” ile Yabancı Para
işlemlerindeki “Pozisyon Hesapları” otomatik olarak yaratılmaktadır.

Hesaplar serbest fiş veya toplu fiş işlemlerine anlık olarak açılıp kapatılabilmektedir.

Tüm muhasebe tanımları üzerinde yapılan değişiklikler ayrı ayrı loglanmakta ve
raporlarla takip edilmektedir.

31 Aralık’ta yıl sonu işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Geriye dönük 
geçmiş yıla yapılan işlemler için yıl sonu işlemi tekrar düzenlenebilmektedir.

Şubeler, Borçlu ve Alacaklı Geçici Hesap Yönetimi ekranları ile şube harcamalarını
yönetmektedir.



Türkiye’nin BTçözümleri lideri
Cybersoft, orta ve büyük ölçekli kuruluşların çok amaçlı, çok katmanlı 
ve çok kanallı iş altyapısı gereksinimlerini yüksek teknolojiye dayalı BT 
çözümleri ile karşılamaktadır. Bu alanda özellikle büyük ölçekli 
kurumsal bilgi sistemlerinin uyarlanması konusunda ülkemizin en 
yetkin firmalarından birisi olarak tanınmaktadır. 

Cybersoft, sayıları 200’ü aşan kendi alanlarında uzman çalışanlarının
bilgi ve deneyimleri ile yüksek teknolojilerin kullanıldığı ve üretildiği,
başarı odaklı bir çalışma ortamına sahiptir. Şirket, kamu sektörüne 
yönelik bilgi teknolojileri projelerinin geliştirilmesinin yanı sıra finans 
ve reel sektör çözümlerinin üretilmesi yönünde de yoğun faaliyet 
göstermektedir.

Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. 
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