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Bireysel Krediler sisteminiz
tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu?

Bireysel Krediler ihtiyaçlarınızı esnek ve
yönetilebilir bir altyapıda gerçekleştirmeniz için...



V@WCREDIT Bireysel Krediler Sistemi

• Şube ve kullanıcı yetkileri ve iş süreçleri parametrik tanımlamalar ile
 yönetilebilir. 
• Fiyatlama ve komisyon işlemleri esnek olarak yapılabilir.
• Geri ödeme opsiyonları esnek şekilde planlanabilir.
 Tahsilatlar otomatik olarak gerçekleştirilir. 
• Kredi-Teminat açıklarının takibi ve kontrolü kolaylıkla yapılabilir. 
• Kredi yaşam döngüsü, başvurudan Hesaben Takibe İntikal
 (HTİ) aşamasına kadar takip edilebilir.



Temel İşlevler
Bireysel Kredi Ürünleri Yönetimi

Bireysel Krediler Başvuru Yönetimi

Skorlama ve KKB (Kredi Kayıt Bürosu) Sorguları

TOKİ Kredileri Yönetimi

Apartman Kredileri Yönetimi

KMH (Kredili Mevduat Hesabı) Başvurusu Yönetimi

Taksitli Kredi Kullandırımı

Dövize Endeksli Krediler

Esnek Fiyatlandırma ve Parametrik Tanımlamalar

Düzenli ve Esnek Ödeme Planları

Ödeme Planı ve Geri Ödeme İşlemleri

Teminat Havuzu Yönetimi

Kredi Simülasyonları

Kampanya Yönetimi

İdari Takip ve Tasfiye Süreci Entegrasyonları

Tahsilat Modülü ile Entegrasyon

Kara Liste Entegrasyonları

Resmi Raporlamalar



V@WCREDIT ile neler yapabilirsiniz?

Kredi ürün tipine uygun farklı skor kart tanımlamaları ile müşteri kredibilitesinin ölçümü 
yapılabilmektedir.

Gelir/borçlanma oranı hesaplamaları, banka skoru ve KKB skoru sonuçlarının analizi ile
belirlenen kredi kararları sistem tarafından desteklenmektedir.

Kredi güncellemeleri, ödeme planı ve teminat şartları değişiklikleri ve yeniden 
yapılandırma işlemleri yapılabilmektedir. 

Teminat eksikliklerinin takibi sistem üzerinden yapılabilmektedir.

Taksit ödemesi, kısmi ödeme, erken kapama, ara ödeme işlemleri ve n-ay ödemesiz gibi
farklı ödeme planı seçenekleri desteklenmektedir. 

Müşteri, müşteri grubu, ürün ve satıcı (bayi) kampanyaları, komisyonlu, blokeli,
komisyonlu blokeli veya sabit hesaplama stratejileri ile oluşturulabilmektedir.



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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