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Yatırım işlemlerinizi
dinamik şekilde yürütebiliyor musunuz?

Tüm yatırım işlemlerinizi
kolayca yönetebilmeniz için...



V@WINVEST Yatırım Bankacılığı ve Aracı Kurumlar Sistemi

• Risk faktörü kontrol edilebilir ve risk üzerine yatırım yapılabilir.
• İşlem yetkileri ve onay gerektiren iş kuralları esnek olarak tanımlanabilir.
• Yasal vergi hesaplamaları otomatik olarak yapılabilir. 
• Vergi oranlarındaki değişiklikler parametrelere anında yansıtılabilir. 
• Tüm portföy değerlemeleri mevzuata uygun olarak yapılabilir. 
• Vergi, kesinti, yönetim ücreti oranları parametrik olarak tanımlanabilir.
• Yatırım tercihi tanımlama ve uygulama işlemleri esnek şekilde yapılabilir. 



Temel İşlevler
Fon Yönetimi–Günlük Fiyat Hesaplama, Yasal Defterlerin Tutulması
Portföy Yönetimi
Yatırım Fonu Pay Alım Satım
VOB  (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) İşlemleri Yönetimi
Sabit Getirili Menkul Kıymetler; Repo/Ters Repo, Kesin Alım/Satım,
Borsa Para Piyasası, SGMK İhale İşlemleri, Fiziksel İşlemler
Yatırım Hesabı Nakit İşlemleri
Hisse Senedi; Halka Arz, Sermaye Artırımı, Kredili İşlemler,
Açığa Satış, Ödünç İşlemler
Hazine İşlemleri
Döviz ve Efektif İşlemleri; Altın Hesap, Dual Currency Deposits,
Forward Döviz İşlemleri
Front Office/Emir Takip Sistemi 
Alternatif Kanallardan Emir Toplanması 



V@WINVEST ile neler yapabilirsiniz?

Genel merkez, şube, acenta, çağrı merkezi ve İnternet gibi farklı kanallardan yapılan tüm
yatırım işlemleri kolayca yönetilebilmektedir.

İşlemlere ait komisyon ve kesintiler enstrüman, işlem tipi, müşteri tipi ve işlem kanalı 
bazında parametrik olarak tanımlanabilmekte ve anında uygulanabilmektedir.

Kanuni zorunluluk gerektiren kesintiler anlık ya da günlük olarak işleme konulabilmekte
ve raporlanabilmektedir.

Döviz cinsli devlet tahvilleri ve hazine bonosu işlemlerinin iskontolu hesaplamaları 
yapılabilmektedir. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında işlem gören Eurobondların alınıp
satılması, transferi, ödünç piyasası işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Hisse Senedi modülü ile İMKB’de emir iletimi takibi ve takas işlemleri yapılabilmektedir. 

Emeklilik fonlarının yönetimine ve yasal muhasebe mevzuatına uygundur ve yeni vergi
yasası ve yurt dışı piyasalar ile uyumludur.



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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