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Senet modülünüz ihtiyaçlarınıza
cevap veriyor mu?

Her türlü senet işlemlerinizi
kolaylıkla gerçekleştirmeniz için...



V@WBOND Senet Modülü

• Dosya transferi ile toplu ve hızlı senet girişi yapılabilir. 
• Senetlerin fiziksel transfer işlemleri yönetilebilir.
• Karşılıksız protestolu senetlere karşılık TCMB bildirim dosyaları
 eksiksiz oluşturulur ve kaydedilir. 
• Senetlerin tüm tarihçe ve durumları gözlemlenebilir. 
• Başka bankalardan isme gelen EFT ile senet tahsilatı yapılabilir.
• Senetlerin gönderildiği muhabir bankadan gelen
 muhabirlik masrafları müşterilerden otomatik tahsil edilebilir.
• Portföydeki teminat senetleri müşterilerin kredi teminatı olarak
 kullanılabilir.



Temel İşlevler

Dosya Transferi ile Toplu ve Hızlı Senet Girişi
Fiziksel Transfer İşlemleri
TCMB Bildirim İşlemleri
Masraf ve Komisyon Hesaplama İşlemleri 
İhbarname Üretme/Gönderme İşlemleri
Senet Portföylerinin Tahsil ve Teminat Sınıflandırması
Müşteriye Senet İade Etme İşlemleri
Protesto İşlemleri
Senetlerin Kredi Teminatı Olarak Kullanılabilmesi
Senetlerin Tüm Tarihçe ve Durumlarının Gözlemlenmesi



V@WBOND ile neler yapabilirsiniz?

Şubeye tahsil amacıyla getirilen bir senedin borçlusuna ihbarı yapılabilmektedir. Senetler
borçlunun adresine göre başka bir şubeye fiziksel olarak gönderilebilmektedir. 

Tüm senet işlemleri tek tek veya toplu olarak yapılabilmektedir.

Senetlerin tahsil edilememesi durumunda gerekli yasal bildirimler gerçekleştirilmektedir.

Vadesinde ödenmeyen senetler protestolu olarak TCMB’ye bildirilmektedir. Gecikmeli
olarak ödenen senetlerin TCMB’de borç kaldırısı yapılmaktadır. 

Senetler muhabir bankaya tahsilat işlemi için gönderilebilmektedir. Muhabir bankadan
gelen EFT ile otomatik senet tahsilatı yapılabilmektedir.

Kredi işlemlerinde müşteri portföylerinde bulunan teminat senetleri teminat olarak 
kullanılabilmektedir.

Senet modülünde yer alan tüm işlemler için gerekli gözlem ve raporlamalar
yapılabilmektedir.



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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