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Çek modülünüz
tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu?

Çek yönetimini esnek bir altyapıda
gerçekleştirmeniz için...



V@WCHECK Çek Modülü

• Gerçek ve tüzel müşterilerin karşılıksız çeklerine ilişkin TCMB bildirim
 dosyaları eksiksiz oluşturulabilir. 
• Dosya transferi ile toplu ve hızlı çek girişi yapılabilir ve çekler takasa
 alınabilir. 
• Sistem tarafından belirlenen başka banka çeklerinin muamelesiz iade
 talepleri elektronik posta ile karşı bankaya gönderilebilir. 
• Çek bilgi ve görüntülerine hızlı şekilde ulaşılabilir ve çeklerin tüm
 tarihçe ve durumları gözlemlenebilir.



Temel İşlevler

Banka ve Başka Banka Tahsilat/Teminat Çeklerinin Yönetimi
Çek Defteri Talep, Onay, Basım ve Teslimi
Yasal Zorunluluk ve Çek Bloke İşlemleri
Vadeli Çek İşlemleri (Portföylerin Tahsil ve Teminat Sınıflandırılması)
Çeklerin Fiziksel Transfer İşlemleri
Çek Takas İşlemleri ve Takas Netleştirmesi
Çek Bilgi ve Görüntülerine Ulaşım
Çeklerin Tarihçe ve Durumlarının Gözlemlenmesi
Dosya Transferi ile Toplu ve Hızlı Çek Girişi 
Maliye Bildirimleri
Çek Defter Yaprak Yönetimi ve Ödeme İşlemleri
Karşılıksız Çek TCMB Bildirim İşlemleri
İlk Çek Kullanımı TCMB Bildirimi
Dövizli Çeklerin Takas İşlemleri
Dövizli Çek Swift Mesajlarının Üretimi



V@WCHECK ile neler yapabilirsiniz?

Vadeli çek portföyleri tahsil teminat ayrımı ile takip edilebilmektedir. Vadeli çek
portföylerinin vadesinde takasa gönderilmesi ve takastan müşteri hesaplarına
ödenmesi işlemleri yapılmaktadır.

TL çekleri TCMB’de elektronik olarak takasa girmektedir. Dövizli çeklerin takas
işlemleri ise fiziksel ve manuel olarak yapılmaktadır.

Dışarıdan entegre edilebilen çek okuma cihazlarının yazılımlarına Web Servisi
sağlayabilmekte ve çek görüntülerini sistemde saklayarak
görüntüleyebilmektedir.

Çek defter talepleri ve vadeli teminat çeki girişlerinde müşteri sakıncalılık
kontrolü yapabilmektedir.

Kurumsal Krediler modülü ile entegre olarak limit ve risk kontrollerini
yapmaktadır. Muhasebe modülü ile entegre olarak da çek işlemlerinin fişlerini
online olarak kesebilmektedir.



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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