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Mevduat modülünüz
ne kadar esnek?

Mevduat işlemlerini esnek ve yönetilebilir bir altyapıda
gerçekleştirmeniz için...



V@WDEPOSIT Mevduat Modülü

• Vadeli hesaplardan kısmi ödeme yapıldığında kalan tutar
 aynı vadede devam ettirilebilir. 
• Kredili Mevduat (KRM) ürünleri için sadece belirlenen işlemlerde
 limit kullanımı sağlanabilir. 
• Hazırlanan ekstreler elektronik posta ile gönderilebilir. 
• Belli ürünlere ve müşteri profillerine yönelik kampanyalar
 tanımlanabilir.
• Kasadan veya hesaptan yapılan nakit yatırma, nakit çekme,
 havale gibi işlemlerden yapılan masraf kesintileri parametrik olarak
 farklılaştırılabilir.



Temel İşlevler
Vadeli ve Vadesiz Mevduat İşlemleri
Cari Hesap Yönetimi
Günlük Reeskont Hesaplanma
Gişe ve Kasa Yönetimi
Banka İçi ve Banka Dışı Grup Yönetimi
Bloke ve Kısıt Yönetimi
Kompozit Yeni Ürünler Oluşturma
Kampanya Tanımları
Hesap Ekstrelerinin Parametrik Hazırlanması
Masraf, Kesinti ve Muafiyetlerin Parametrik Tanımlanması
THP (Tek Düzen Hesap Planı)
Hesap Numarası Değişikliğinde GL/CHNG Yapılması
Şubeler Arası Hesap Taşıma
Yasal Gözetim Raporları
Hareketsiz Hesap Yönetimi
Kredili Mevduat (KRM) Limit Tanımlama/Güncelleme/Dondurma
Kredili Mevduat (KRM) Hesap Reeskont, Tahakkuk, Gecikme İzleme



V@WDEPOSIT ile neler yapabilirsiniz?

Hesaplar tek tek veya toplu halde açılabilmekte ve hem alacaklı hem de kredili
mevduat olarak çalışabilmektedirler.

Hesaplara ilişkin borç ve alacak reeskontları günlük hesaplanarak hazırlanabilmekte
ve raporlanabilmektedir.

Cüzdan yazdırma, dekont basım işlemleri yapılabilmektedir.

Kasa ve Grup Yönetimi modülü, bankanın ve şubelerin ihtiyacı olan ya da ihtiyaç 
fazlası olan nakitlerin transfer işlemlerini yapabilmektedir. Ayrıca bunlarla ilgili
mutabakat ve takip işlemlerini yönetmektedir.

Kredili Mevduat (KRM) hesabında para bulunmadığı durumlarda belirlenen limit 
dahilinde para kullanımına izin verilebilmektedir.

Vadeli hesaplar için farklı parametrizasyonlara göre çeşitli onay, faiz ve valör
farklılaştırmaları yapılabilmektedir.

Hareket görmeyen hesaplar hareketsiz hale getirilebilirken, hareketsiz hesaplar
kısıtlanabilmekte veya hareketli hale getirilebilmektedir.



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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