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Dış Ticaret modülünüzü
esnek bir altyapıda yönetebiliyor musunuz? 

Tüm Dış Ticaret işlemlerinizi
kolaylıkla gerçekleştirebilmeniz için...



V@WTRADE Dış Ticaret Modülü

• Dosya bazında ihracat/ithalat komisyon ve masraf tanımları
 yapılabilir ve tahsilatları gerçekleştirilebilir.
• İhracat işlemleri kapsamında, ürün türlerine göre farklılık gösteren
 kesinti tanımlamaları yapılabilir. 
• Yurt dışı para transferlerinde (SWIFT) “Cut off time”, muhabir banka
 öncelikleri ve IBAN gibi tanımlar ve bunlara ait süreçler parametrik
 olarak yönetilebilir.
• Mal mukabili ve peşin ithalat ödemeleri SWIFT olarak yapılabilir.
• Gün içi fon rezervasyonu yaklaşımı kullanılarak “Cut off time”
 sonrası işlem yapılmasına imkan verilir. 
• “Cut off time” para birimi bazında parametrik olarak yönetilebilir.
• Ülke IBAN Yönetimi sistem tarafından kontrol edilerek hataların
 azaltılması sağlanır.
• GÜVAS (Gümrük Veri Ambar Sistemi) girişi ve dosya ilişkilendirmesi
 yapılabilir.



Temel İşlevler
İhracat İşlemleri

İthalat İşlemleri

Gümrük Beyannamesi

Vesaik Takibi

Döviz Kredisi Taahhüt Kapama

Yabancı Para Havale İşlemleri (SWIFT)

Nostro Hesap İşlemleri

Muhabir Banka ve Karşı Kurum Limit Düzenleme İşlemleri

Harici Garantiler

Komisyon/Masraf Düzenleme İşlemleri

DAB/DSB Basımı



V@WTRADE ile neler yapabilirsiniz?

İhracat ve ithalat işlemleri kapsamında müşteri dosya ve vesaik takibi, döviz alış/satış
ve transfer işlemleri, iskonto, gümrük beyannamesi takibi ve işlem masraflarının tahsil 
işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

İhracat ve ithalat şekli olarak peşin, mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili vesaik
mukabili ve akreditif işlemleri mevcuttur.

SWIFT sisteminin otomatik olarak açılış kapanış zamanlarının tanımlanmasına imkan
verilmektedir. Şube bazında ayrı BIC kodları tanımlanması mümkündür. 

Şube bazında farklı muhabir banka seçim kısıtlamaları tanımlanabilmektedir. Muhabir
banka önceliklendirmesi yapılırken tutara ve işlem sayısına göre de farklı muhabir 
bankalar arası alt önceliklendirme belirlenebilmektedir.

“Bankanız garantileri” kapsamında kontr garanti ve direkt garanti verilebilmektedir.
“Gelen kontr garanti”  kapsamında yurt dışı bankaların müşterileri için kontr garanti
hazırlanabilmektedir.



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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