
 

 

 
 Otowin Galeri Programı 
Program araç bilgisi, araç alım-satım, masraf, servis, araç bul, rent a car, senet, çek, kasa, banka, 

cari, fatura, irsaliye, sipariş, stok modüllerinden oluşur.  

 

 ÖZELLIKLER 

Oto Galeriler için özel hazırlanmış Otowin Programı ile taşıt bilgileri ile muhasebesel bilgilerinizi birbiri ile bağlantılı olarak girip araç ve cari 

hareketlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. 

Programımız temel iki unsurdan oluşur, cari kart ve araç kartı. Yani araç sattığımız ya da aldığımız tüm kişi ve firmaların cari kartlarını cari modülde 

tanımlamamız gerekiyor. Böylelikle programın muhasebe modüllerinde bu cari kartı kullanarak cari hesap takibi yapabilmekteyiz. 

Araç girerken programımızda kolaylık olsun diye bazı ayrımlara girmişizdir. Örneğin aracın alımı, satımı, bilgileri gibi kısımları böldük. Bundan 

amacımız yetkilendirmede kolaylık olsun. Örneğin araç satışına yetkisi olmayan biri o araç için satış bilgilerini göremesin.  Bununla beraber alım-

satım modülümüz de yetkili olan kullanıcı için hem alımı hem de satım işlemini aynı ekranda toparladık. 

Aracın alım işlemi yapılırken araç ruhsat bilgileri, teknik bilgiler ve aksesuar bilgilerinden oluşan kayıt bölümleri mevcuttur. Doldurulması zorunlu 

alanlarımız mevcuttur. Aracı alırken kimden, kaça aldığımızı, ne kadar nakit ödemediğimizi hemen işleyebiliyoruz. Dolayısıyla cari hesabı alacaklı, 

ödenen tutar kadar carisinden düşme ve kasadan ödediğimiz tutar kadar çıkış işlemi anında gerçekleşmekte.  Tabii bunun anında olmasını 

istemeyenler için ek onay bölümümüz mevcut. 

Aracın girişinden sonra araç ile ilgili masrafları girebileceğiniz  ek bir modülümüz mevcuttur. Burada aracı ve masrafın yaptırıldığı firmayı seçiyoruz. 

Dolayısıyla hem firmaya alacak atmakta hem de araca masraf işlemektedir.  Aracın satış işleminde kardan masraf tutarı düşülerek net kar 

bulunmakta. 

Araç  alım ve satım işlemi yapabilmek için kişi ya da firmaların cari kartlarının acık olması gerekmekte. 

Nakit ödenene ya da alınan tutar dışında ki banka, çek veya senet türü ödeme türleri programımızda adı geçen modüllerden bilahare yapılmaktadır. 

Ödeme planı modülümüz ile ise ileriye dönük tahmini gelecek ödeme türlerini işleme imkânı sağlamaktayız. 

Programımızda tüm modüllerin ayrıca rapor ekranları mevcut olup girilen tüm alanlardan süzme-filtreleme yöntemleri ile istenen raporlar kolayca 

elde edilebilmektedir. Fast ve free report raporlama ekranları ile müşterimizin kendi rapor dizaynlarını kendisi oluşturmasına imkan sağlamaktayız. 

Ayrıca excele aktarma özelliği ile her şeyi Excel e transfer edebilmektesiniz. Yine ekli bir özelliğimiz olan dışarıya veri transfer özelliğimiz ile hemen 

hemen tüm formatlarda kendiniz, istediğiniz alanları seçerek kendi rapor çıktılarınızı tasarlayabilmektesiniz. Yanı Pdf, Word, Excel, htm, SQL gibi 

değişik formatlarda cıktı alabilirsiniz. 

Böylelikle örneğin aylık ya da istediğiniz tarih aralığında satılan araçların listesini dökebilirsiniz.  Benzer şekilde elinizdeki araçların listesini 

alabilirsiniz. Ya da elinizde olan şu marka, şu model araçlar diyebilirsiniz. 

Muhasebe modüllerimiz klasik bir ön muhasebe modülleri gibi çalışmaktadır. Çek, senet, kasa ve banka modülleri ile ilgili hareketlerin girişlerini 

yapabilir ve otomatik cari hesaba yansıdığını görürsünüz. Ayrıca fatura, irsaliye ve stok modülleri ile işlem yapabilirsiniz. 

Programımızda aramalar yine girilen tüm alanlardan ve içindeki kelime yada harfler sırasından bulma şeklinde çalışır. Hızlı menülerimizde bir 

ekrandan çıkmadan diğer modüllerde işlem yapma imkânı sunar. 

Araç modülü üzerinden sözleşme ve fatura basma özelliği sunarız. Resimleri klasörlerde tutmaktayız. Araçla ilgili 4 resim eklenebilmekte. Ayrıca 

dosya yönetimi modülünden sınırsız ilişkilendirme işlemi yapılabilmekte. 



 

Araç Modülü 

 Sınırsız Araç Girebilirsiniz 

 Araçların 4 adet resmini girebilirsiniz 

 Araç Değerlendirme formunu aracın 

üzerine değişmiş, kırık, çatlak gibi 

ibareler koyarak resim üzerinde 

doldurabilir ve basabilirsiniz. 

 Araç Bilgilerini ve resimlerini mail 

olarak istediğiniz adrese 

gönderebilirsiniz. 

 Aracın plakasını internetten 

sorgulayabilirsiniz. 

 Araç Noter satış tarihi,noteri ve noter 

yevmiye no gibi bilgilerini girer ve 

filtreleme yaparak hangi araçların 

noter satışı yapılmamış görebilirsiniz. 

 En kapsamlı araç teknik bilgisi ve 

aksesuar özellik bilgilerini girebilir ve 

bunlara göre listeler alabilirsiniz. 

 Araçları 2.El, Sıfır, Kiralık ve Ticari Plaka olarak gruplaya bilirsiniz. 

 Bu gruplara göre araç ekranına filtreleyerek girebilirsiniz. 

 Girilmesi zorunlu alanlarla özellikle ruhsat bilgilerinin hepsinin girilmesini sağlayabilirsiniz. 

 Alıcı ve satıcı bilgilerini girer ve cari kartına otomatik olarak işler. 

 Ek olarak belirtmek istediğiniz alıcı ve satıcıları da programa yazabilirsiniz. 

 Aracın ortak olarak alıp satıyor iseniz ortaklarında bilgilerini yazar ve carilerine yine otomatik işler. 

 Araca girilen tüm masrafların toplamını görebilirsiniz. 

 Aracın alım, satım tutarlarını girdikten sonra, masraf tutarlarını hesaplar size aracın takribi satış bedelini çıkarır. 

 Araçtan yapmış olduğunuz karı otomatik gösterir. 

 İstediğiniz tarih aralığında size geliş tutarları, satış tutarları, masraf ve kar tutarları toplamları ile ilgili rapor alabilirsiniz. 

 Önerilen satış tutarını ayrıca girebilirsiniz. (Özellikle satış departmanı olan firmanlar için) 

 Muamele İşlerlerinin ne kadar tutacağını girebilirsiniz 

 Aracın Muayene tarihlerini Girebilirsiniz. 

 Araç sigorta tarihlerini girebilirsiniz. 

 Araç kiralık ise başlama ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. 

 Borcu yoktur kâğıdı ve tarihini işleyebilirsiniz. 

 Araçla ilgili haciz vs gibi hukuksal durumları girebilirsiniz. 

 Araçla ilgili vekâlet bilgilerini tüm detaylarıyla işleye bilirsiniz. 

 Araca fatura kesilip kesilmediğini girebilirsiniz. 

 Gelişmiş arama ve filtreleme özelliği ile araç kayıtlarını bulma imkânı. 

 Araç satıldığı zaman alıcı ve satıcının cari hareketlerine plaka, marka, şase no gibi verileri otomatik işler. 

 Uyarı sistemi ile size günü dolan sigorta, muamele, kira ve vekâlet kayıtlarını ayrı ayrı hatırlatır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Özellikler 

 Aracı satarken alıcı ve satıcı peşinatını girince otomatik kasaya hareket atıyor ve cari hesabından düşüyor. 

 Kalan tutara kendi belirleyeceğiniz vade oranı uygulayıp vade hesaplayabiliyorsunuz 

 Vadeli kalan tutara otomatik başlangıç tarihini yazarak ve âdetini belirterek otomatik senet oluşturabiliyorsunuz 

 Aracı satarken olmayan alıcı ve satıcı cari kartlarını hemen açabilirsiniz. 

 İstenen senetleri seçip vadeli yada vadesiz toplu olarak geri ödeme yapabilirsiniz. 

 Dövizli olarak ( Euro-Usd ) araç alım-satımı yapabilir, cari hesaplarını ve tüm evraklarını dövizli olarak takip edebilirsiniz. 

 Süresi gelen sigorta, vekâlet vb işlemler için sizi uyarır. 



 

 

Araç Bul Alıcı -Satıcı Eşleştirme Modülü  

Araç almak isteyenler ile satmak isteyenlerin bilgileri 

bu modüle girilir. 

Araçlar arasında gezerken uygun olan araçlar 

listelenir. 

Uyarı sistemi ile alıcı ve satıcı eşleşmeleri size bildirilir. 

 

 

Rent A Car Modülü  

Kiralık araçlarınızı takip edebilirsiniz. 

Müşteri bazında kime hangi günlerde kiralık verdiğinizi 

görebilirsiniz. 

İleriye yönelik hangi günlerde aracın boş olduğunu 

görebilirsiniz. 

Yol güzergahı ve fiyat belirtebilirsiniz.   

 

Masraf Modülü 

 Araçla ilgili tüm masrafları girebilirsiniz. 

 Girilen masrafların tümü o araçla ilgili kayıtlarda görünür. Masraf toplamı yine araçta görebilirsiniz. 

 Masrafı hangi firmadan yaptırmış iseniz o firmanın otomatik carisine işler. 

 Eğer nakit ödeme ile yapmış iseniz kasa modülüne de işler. 

 Hangi masraf türlerinden ne kadar tutarda ve adette işlem yapmışsınız görebilirsiniz. 

 

 



 

Otowin Oto Galeri Programı Muhasebe Modülleri 

Cari Modülü 

 

 Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz 

 Cari kartları müşteri türü, kayıt türü, özel kodlar gibi alanlarla gruplandırabilirsiniz 

 Cari kart tablosunda cari harekete girmeden ekrandakilerin borç-alacak-bakiye bilgilerini görebilirsiniz 

 Cari kartta iken o kartın kasa, çek, senet, banka gibi hareketlerini görebilirsiniz. 

 Cari kartın hareketlerini tüm detayları ile görebilirsiniz. 

 Değişik ekstra seçenekleri ile istediğiniz çıktıyı alabilir, fax çekebilir, Word ve Excel e aktara bilirsiniz.  Pdf formatında 

gönderebilirsiniz. 

 Excel’den cari kartlarınızı programa aktarabilirsiniz 

 Cari Karta kullandığı para birimi, KDV, ödeme şekli, fiyat türü gibi değişik hesap bilgileri girebilir ve buna göre her cari için 

farklı işlemler yapabilirsiniz. 

 Tüm cari kartları tek tuşla Excel e aktarabilirsiniz. 

 Cari kartlara sınırsız açıklama girebilirsiniz. 

 Müşteriye özel olarak her bir stok için özel fiyat tanımlayabilirsiniz. 

 Cari kartlara dosya yönetimi ile her türlü dosya türünü ilişkilendirip, çağırabilirsiniz. 

 Cari karta nüfus kimliği, aile, çalışma hayatı, referans ve resim türü bilgileri girebilirsiniz. 

 Cari kartın risk analizini görebilirsiniz. Ödenmemiş evraklarının tutarını görebilirsiniz. 

 Cari kartları istediğiniz alana göre sıralayabilirsiniz. 

 Cari Kodu değiştirebilirsiniz. 

 Cariler arası virman yapabilirsiniz. Bir carinin hareketlerini diğer cariye tek tuşla transfer yapabilirsiniz. 

 Borç ve alacak dekontu girebilir, devir girebilirsiniz. 

 Carilere iş programı girebilirsiniz. 

 Bir şirkette açtığınız cari kartını, seçtiğiniz diğer şirkete otomatik olarak acar. 

 Kayıt girerken çoktan seçmeli alanları kendi isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Çift tıklayarak daha önce girdiğiniz değerleri 

görebilirsiniz. 

 Hızlı giriş ile cari kartı kopyalayabilirsiniz. 

 Carileri tüm alanlardan kolay ve hızlı bir şekilde arayabilirsiniz. 

 Cari kartları ve hareketlerini ayrı raporlama modüller ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. 

 Cari kartın üzerine geldiğinizde senet, çek, not-hatırlatma, ödeme planı ve iş programını size hatırlatır. 

 Cari karta sevk adresi eklendi. Fatura ve irsaliyede sevk adresini kullanabilirsiniz. 

 Cari kart tablosunda bastığınız sütuna göre otomatik sıralama yapar. 

 Cari kartlara resim ekleyebilirsiniz. 

 Carileri yeni eklenen sektör alanı ile çalıştıkları sektörlere göre gruplandırabilirsiniz. 

 Ekranda hızlı olarak sırf borçlu yada alacaklıları listeleme olanağınız vardır. 



 

 Cari ekstralarını pdf formatında çok düzgün olarak kaydetme olanağı verir. 

 Cari kartların maillerine toplu olarak istediğiniz metni kişiye özel olarak gönderebilirsiniz. 

 Cari harekette isterseniz TL dışında ikinci bir para biriminden hareket görebilir, bakiye alabilirsiniz. 

 Cari modülde iken kısayol tuşu ile secili cariye hızlı bir şekilde fatura kesebilirsiniz. Benzer şekilde ödemesini alabilirsiniz. 

 Carilerde bakiyeleri tek tuşla kasa yada dekont ile kapatabilirsiniz. 

 Müşterilerinizin ödenmemiş senet tutarlarını bakiye ile birlikte ayrıca gösterir. 

 Bir cariye ait tüm hareketleri kaynaklarıyla beraber diğer bir cari karta transfer edebilirsiniz. 

 Satışı yaptığınız bir üründen kimlere satışını yaptığınızı görüp arama yaparak cari karta ulaşabilirsiniz. 

 Cari modüle doğum tarihi, evlilik tarihi eklendi. Müşterilerinizin özel günlerini takip edebilirsiniz. 

 Müşterilerize şifre ve özel bir programcık vererek online olarak kendi bilgilerini (cari hareket, fatura,sipariş vb) görmesin i 

sağlayabilirsiniz. 

 Müşterinizin IBAN bilgisini girebilirsiniz. 

 Müşteri bazlı fiyat listesi oluşturabilirsiniz. 

 Tek tuşla bir şirkette açtığınız cariyi diğer şirkete kopyalayabilirsiniz. 

 Borc-Alacak hatırlatmak için tek tıkla SMS gönderebilirsiniz. 

 Cari giriş ekranını ve raporlarını kendi isteğinize göre tasarlayabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp, yerini 

değiştirebilirsiniz. 

 Cari analizleri ile tek tuşla o cari ait kasa, banka, çek, senet ve fatura hareketlerini grupsal olarak görebilirsiniz. Aylara göre 

alım ya da satış grafiğini otomatik gösterir. 

 Kilit özelliği ile normalde (kilitsiz kayıtlarda) silmeye ve değiştirmeye yetkisi olup tam yetkisi olmayanlar kullanıcı kilitlediğiniz 

kaydı değiştiremez ve silemez. 

 

 

 



 

Stok Modülü 

 

 Muhasebe Programında Sınırsız stok kartı açabilirsiniz 

 Stok kodu,adi,marka,üretici,grup kodu gibi alanlardan stok hareketi raporu alabilirsiniz 

 Beş satış, beş alış olmak üzere on fiyat girebilirsiniz.Ayrıca ortalama satış ve alış fiyatı vardır. 

 Fatura mödülünden işlem yaptıkça ortalama alış ve satış fiyatlarını kendisi günceller. 

 Stok resmi girebilirsiniz. 

 Stokla ilgili sınırsız açıklama girebilirsiniz. Uyarı sistemi ile istediğiniz tarihte uyarmasını isteyebilirsiniz. 

 Stok kartında iken o stokla ilgili giriş,çıkış ve toplamlarını görebilirsiniz. 

 Stokta barkot kodu kullanabilirsiniz. 

 Stok kartına açılış miktarı girebilir. Alım ve satım ıskontolarını ayarlayabilirsiniz 

 Stok kartına devir girebilirsiniz. 

 Stok kartlarında seri no takibi yapabilirsiniz. 

 Hızlı giriş ile stok kartını kopyalayabilirsiniz. 

 Fiyat ve KDV gibi tüm alanları hızlı değiştirme modülü ile değiştirebilirsiniz. 

 Kayıtları Excel e atabilir. Excel’den stok kartlarınızı programa aktarabilirsiniz 

 Stok kodunu değiştirebilirsiniz. 

 Bir şirkette açtığınız stok kartını, seçtiğiniz diğer şirkete otomatik olarak acar. 

 Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkanı vardır 

 Marka,grup kodu,model ,renk, üretici,özel kodları gibi çoktan seçmeli alanları kendi isteğinize göre doldurabilirsiniz. 

 Stok kartları ve  hareketlerini ayrı raporlama modüller ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. 

 Stok kartına renk ve model alanları eklendi. Şimdi daha fazla alanda tanım yapabilir ve rapor alabilirsiniz. 

 Stok kartlara kullanım süresini yazabilirsiniz. 

 Yaptığınız işlemlere sonucunda ortalama satış ve alış fiyatlarını görebilirsiniz. 

 Stok kartlarına özel satış sözleşmeleri tanımlayabilirsiniz. 

 Stok kart listesinde stok bakiyesine göre stok kartında renkli uyarı verir. 

 Stok max. ve min. miktarlarına göre stok kartında renkli uyarı verir. 

 Stok kartlarında fiyat bölümünde virgülden sonra istediğiniz kadar basamak oluşturabilirsiniz. 

 Birden fazla depo seçebilirsiniz. Depolara göre stok durumu alabilirsiniz. 

 Kalan stok durumuna göre liste alabilir. İstediğiniz fiyattan toplam tutarlarını görebilirsiniz. 

 Barkotlu satış yapabilirsiniz. Ürünlerin barkot kodlarını tanımlayabilirsiniz. 

 Stok modülünde tek tuşla o stok kartı ile ilgili bakiyeli olarak stok hareketlerini görebilirsiniz. 

 Ötv kullanabilirsiniz. Stok ağırlığı/hacmi girebilir ve faturada otomatik hesaplanır. 

 Stokta aynı cari gibi stok hareket ekranında istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. 

 Stok modülünde müşterilerinize satış ya da alım fiyatlarını gizleyerek programda sunum yapma olanağı sağlar. 

 Stok giriş ekranını ve raporlarını kendi isteğinize göre tasarlayabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp, yerini 

değiştirebilirsiniz. 

 Grafikli analizlerle aylara göre satış, alımlara göre miktar ve tutar olarak görsel rapor alabilirsiniz. 



 

Fatura Modülü 

 

 

 Muhasebe Programında Satış, alış, alım ve satış iade ile gelir, gider faturalarınızı girebilirsiniz. 

 Fatura çıktısı alabilirsiniz 

 Sınırsız fatura kaydı yapma imkanı sağlar. 

 Fatura girince carisine otomatik işler. 

 Faturayı iptal edebilir ya da komple silebilirsiniz. 

 Vade tarihini yazdığınızda sizi o tarihte uyarır. 

 Ödeme Planı modülüne isterseniz takip için otomatik işler. 

 Ödeme şeklini Kapalı olarak seçtiğinizde otomatik kasa modülüne işler. 

 Faturada irsaliye tarihi ve numarasını yazabilir, isterseniz irsaliyesini fatura modülünden oluşturabilirsiniz. 

 Faturayı seçeceğiniz fiyat türüne göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. 

 Çoklu irsaliye faturalaştırma imkanı sağlar 

 Siparişlerinizi çağırıp faturalaştırabilirsiniz. 

 Faturayı SMS ya da mail olarak müşterinize gönderebilirsiniz. 

 Faturayı Word ya da Excel e aktarabilirsiniz. 

 Faturada stokların resim ve açıklamalarını görebilirsiniz. 

 Barkotlu işlem yapabilirsiniz. 

 Kurları otomatik olarak alır ve faturaya yansıtır. 

 Dövizli fatura girebilir. İsterseniz döviz isterseniz TL ye çevirip carisine işler. 

 İki ıskonto girebilirsiniz. 

 KDV olayını ayarlayabilirsiniz. 

 Farklı KDV oranları, tutar ve matrahlarını görebilir, faturada basabilirsiniz. 

 Tek tuşla ürünün daha önceden verilmiş tüm fiyatlarını görebilir ve aktarabilirsiniz. 

 Alım fiyatı, ıskontosu ve vadesini yazarak o faturadan ne kadar kar ettiğinizi tutar ve vade türünden görebilirsiniz. 

 Stok kartlarını tüm alanlarından kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. 

 Faturaya ürün girerken eksiye düşenleri uyarır ya da isteğe göre engeller. 

 Müşteriye daha önceden aynı ürünü kaçtan sattığınızı hemen görebilirsiniz. 

 Müşteri bazlı fiyat listesi oluşturabilirsiniz. 

 Tevkifatlı fatura kesebilirsiniz. 

 Birden çok fatura ya da fiş dizaynı yapabilirsiniz. 

 Ürünlerin birim ağırlık-hacimlerinden toplam fatura ağırlığını-hacmini hesaplar. 

 Fatura tutarını tek tuşla denkleştirebilirsiniz. 

 Özel çarpan alanlarımızla miktar ve fiyat dışında 3 ayrı çarpan ile hesaplama yapabilirsiniz. (Örneğin en x boy x yükseklik) 



 

 Fatura giriş ekranını ve raporlarını kendi isteğinize göre tasarlayabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp ,yerini 

değiştirebilirsiniz. 

 Bakiyesi olana mal çıkışı yapıp-yapmama imkanı sağlar. 

 Cari kartta tanımladığınız kredi tutarı kadar çıkış yapma imkanı sağlar. 

 Faturadaki malzeme sayısını sınırlayabilirsiniz. 

 Fatura TL tutarını o günkü kurdan otomatik USD ve Euro olarak hesaplar ve cari hareketine işler. Ekranda döviz karşılığını görme 

imkânı sağlar. 

 Aktarma Modülü ile fatura, irsaliye ve siparişleri birbirine aktarabilir, yeniden yazmaktan kurtulursunuz. 

 Fatura ve hareketlerini ayrı raporlama modüller ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. 

 Fatura Bilgilerini için tek tıkla SMS gönderebilirsiniz. 

 Grafikli analizlerle aylara göre satış, alım ve gider faturalarınızı görsel olarak görebilirsiniz. 

 Kilit özelliği ile normalde (kilitsiz kayıtlarda) silmeye ve değiştirmeye yetkisi olup tam yetkisi olmayanlar kullanıcı kilitlediğiniz kaydı 

değiştiremez ve silemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İrsaliye Modülü 

 

 Muhasebe Programında Satış, alış, alim ve satış iade irsaliyelerinizi girebilirsiniz. 

 İrsaliye çıktısı alabilirsiniz 

 Sınırsız irsaliye kaydı yapma imkanı sağlar. 

 İrsaliyeyi iptal edebilir ya da komple silebilirsiniz. 

 Vade tarihini yazdığınızda sizi o tarihte uyarır. 

 İrsaliyede fatura tarihi ve numarasını yazabilir, isterseniz faturasını irsaliye modülünden oluşturabilirsiniz. 

 İrsaliyeyi seçeceğiniz fiyat türüne göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. 

 Çoklu irsaliye faturalaştırma imkânı sağlar 

 Siparişlerinizi çağırıp irsaliyeleştirebilirsiniz. 

 İrsaliyeyi mail olarak müşterinize gönderebilirsiniz. 

 İrsaliyeyi Word ya da Excel e aktarabilirsiniz. 

 İrsaliyede stokların resim ve açıklamalarını görebilirsiniz. 

 Barkotlu işlem yapabilirsiniz. 

 Kurları otomatik olarak alır ve irsaliyeye yansıtır. 

 İki ıskonto girebilirsiniz. 

 KDV olayını ayarlayabilirsiniz. 

 Stok kartlarını tüm alanlarından kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. 

 Özel çarpan alanlarımızla miktar ve fiyat dışında 3 ayrı çarpan ile hesaplama yapabilirsiniz. (Örneğin en x boy x yükseklik) 

 İrsaliyede ürün girerken eksiye düşenleri uyarır yada isteğe göre engeller. 

 Aktarma Modülü ile fatura, irsaliye ve siparişleri birbirine aktarabilir, yeniden yazmaktan kurtulursunuz. 

 İrsaliye ve hareketlerini ayrı raporlama modüller ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. 

 İrsaliyede giriş ekranını ve raporlarını kendi isteğinize göre tasarlayabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp ,yerini 

değiştirebilirsiniz. 

 Kilit özelliği ile normalde (kilitsiz kayıtlarda) silmeye ve değiştirmeye yetkisi olup tam yetkisi olmayanlar kullanıcı kilitlediğiniz kaydı 

değiştiremez ve silemez. 

 
 

 

 



 

Sipariş Modülü 

 

 

 Muhasebe Programında Satış, alış siparişi ve teklifi hazırlayabilirsiniz. 

 Sipariş modülün de teklif başlığı, konu ve beş açıklama alanı ile teklif ve sipariş mektubu oluşturabilirsiniz. 

 Sipariş ve teklif çıktısı alabilirsiniz 

 Sınırsız sipariş-teklif kaydı yapma imkanı sağlar. 

 Siparişi irsaliye ve faturaya aktarabilirsiniz. 

 Sipariş kalemlerini teker teker faturalaştırabilir, kalan miktarlarını görebilirsiniz. 

 Siparişi seçeceğiniz fiyat türüne göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. 

 Çoklu irsaliye faturalaştırma imkânı sağlar 

 Siparişlerinizi çağırıp irsaliyeleştirebilirsiniz. 

 Siparişi mail olarak müşterinize gönderebilirsiniz. 

 Siparişi Word ya da Excel e aktarabilirsiniz. 

 Siparişte stokların resim ve açıklamalarını görebilirsiniz. 

 Barkotlu işlem yapabilirsiniz. 

 Kurları otomatik olarak alır ve irsaliyeye yansıtır. 

 İki ıskonto girebilirsiniz. 

 KDV olayını ayarlayabilirsiniz. 

 Teklif mektubu da altı açıklama, konu, başlık, vade ve temin tarihleri ile teklif mektubu basabilirsiniz. 

 Stok adı yerine açıklamasını isterseniz teklif de çıkartabilirsiniz. 

 Stok kartlarını tüm alanlarından kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. 

 Özel çarpan alanlarımızla miktar ve fiyat dışında 3 ayrı çarpan ile hesaplama yapabilirsiniz. (Örneğin en x boy x yükseklik) 

 Aktarma Modülü ile fatura, irsaliye ve siparişleri birbirine aktarabilir, yeniden yazmaktan kurtulursunuz. 

 Sipariş ve hareketlerini ayrı raporlama modüller ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. 

 Stok giriş ekranını ve raporlarını kendi isteğinize göre tasarlayabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp, yerini 

değiştirebilirsiniz. 

 Kilit özelliği ile normalde (kilitsiz kayıtlarda) silmeye ve değiştirmeye yetkisi olup tam yetkisi olmayanlar kullanıcı kilitlediğiniz kaydı 

değiştiremez ve silemez. 

 

 



 

Kasa Modülü 

 

 

 

 Muhasebe Programında Nakit giriş ve çıkışlarınızı (tahsilat ve tediye) yapabilirsiniz. 

 Kasa modülün den yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari hesabına işler. 

 Makbuz çıktısı alabilirsiniz. Fax çekebilirsiniz. 

 Kasa hareketini ilgili cariye mail olarak gönderebilirsiniz. 

 Kasadan bankaya para aktarımı yapabilirsiniz. 

 Karşı hesaba işle özelliği ile hemen girilen tutarını muhasebesel olarak kapatabilirsiniz. 

 Döviz bozma işlemi yapabilirsiniz. 

 Günlük kasanızı tutabilirsiniz. 

 Kasa modülün den dövizli işlem yapabilirsiniz. Döviz girişi yapıp carisine TL tutarını 

işleyebilirsiniz. 

 Fatura, cari, çek, senet ve banka modülü ile entegre çalışır. 

 Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkanı vardır 

 Kasadaki bir harekete tıkladığınızda ilgili (kapılı fatura ya da senet tahsilatı gibi) 

hareketi görebilirsiniz. 

 Kasa hareketine sınırsız açıklama girebilirsiniz. Uyarı sistemi ile istediğiniz tarihte 

uyarmasını isteyebilirsiniz. 

 Kasa raporu modülü ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. 

 Ödeme bilgisini tek tıkla SMS gönderebilirsiniz. 

 Tahsildar ismi girebilirsiniz. 

 Girilen TL tutarını o günkü kurdan otomatik USD ve Euro olarak hesaplar ve cari hareketine işler. Ekranda döviz karşılığını görme 

imkanı sağlar. 

 Kasa giriş ekranını ve raporlarını kendi isteğinize göre tasarlayabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp, yerini 

değiştirebilirsiniz. 

 Kilit özelliği ile normalde (kilitsiz kayıtlarda) silmeye ve değiştirmeye yetkisi olup tam yetkisi olmayanlar kullanıcı kilitlediğiniz kaydı 

değiştiremez ve silemez. 

 

 

 



 

Banka Modülü 

 

 

 

 Muhasebe Programında  gelen ve giden havalelerinizi yapabilirsiniz. 

 Banka modülünden yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari hesabına işler. 

 Makbuz çıktısı alabilirsiniz. Fax çekebilirsiniz. 

 Banka hareketini ilgili cariye mail olarak gönderebilirsiniz. 

 Bankadan kasaya para aktarımı yapabilirsiniz. 

 Birden çok banka hesabı ile işlem yapabilirsiniz. Banka hesaplarınızı takip edebilirsiniz. 

 Banka modülünden dövizli işlem yapabilirsiniz. Döviz girişi yapıp carisine TL tutarını işleyebilirsiniz. 

 Fatura, cari, çek, senet ve kasa modülü ile entegre çalışır. 

 Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkanı 

vardır 

 Banka hareketine sınırsız açıklama girebilirsiniz. Uyarı sistemi ile 

istediğiniz tarihte uyarmasını isteyebilirsiniz. 

 Banka raporu modülü ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar 

alabilirsiniz. 

 Ödeme bilgisini tek tıkla SMS gönderebilirsiniz. 

 Karşı hesaba işle özelliği ile hemen girilen tutarını muhasebesel olarak 

kapatabilirsiniz. 

 Banka giriş ekranını ve raporlarını kendi isteğinize göre 

tasarlayabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp, yerini 

değiştirebilirsiniz. 

 Toplu banka bakiye raporu alabilirsiniz. 

 Girilen TL tutarını o günkü kurdan otomatik USD ve Euro olarak hesaplar 

ve cari hareketine işler. Ekranda döviz karşılığını görme imkanı sağlar. 

 Tek tek banka bakiyeli hesap özeti alabilirsiniz. 

 Kilit özelliği ile normalde (kilitsiz kayıtlarda) silmeye ve değiştirmeye yetkisi olup tam yetkisi olmayanlar kullanıcı kilitlediğiniz kaydı 

değiştiremez ve silemez. 
 

 

 

 



 

Çek Modülü 

 

 

 Muhasebe Programında Müşteri ve kendi çeklerinizin giriş ,çıkış 

işlemlerini yapabilirsiniz. 

 Çek modülün den yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari 

hesabına işler. 

 Makbuz çıktısı alabilirsiniz. Fax çekebilirsiniz. 

 Çek hareketini ilgili cariye mail olarak gönderebilirsiniz. 

 Seri çek oluşturabilirsiniz. 

 Seçtiğiniz çeklerin vadesini otomatik hesaplar. 

 Çekleri toplu olarak ciro ve takas işlemi yapabilirsiniz. 

 Müşteri çekini cirolama işlemi yapabilirsiniz. Otomatik 

ciroladığınız firmanın carisine işler 

 Müşteri çekini bankaya (takasa) verebilirsiniz. Bankadan Tahsil diye işlediğinizde banka hesabına işler 

 Çeki elden tahsil edince kasa hesabına işler. 

 Girmiş olduğunuz çeklerin vadesi geldiğinde sizi uyarı sistemi ile ikaz eder. 

 Çekin iade ve avukat türü işlemlerini yapabilirsiniz. 

 Çek ekranında renklendirme ile çekin durumunu daha kolay görebilirsiniz. 

 Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkanı vardır 

 Çek modülünden dövizli işlem yapabilirsiniz. Döviz türünden çek girişi yapıp carisine TL tutarını işleyebilirsiniz. 

 Cari, banka ve kasa modülü ile entegre çalışır. 

 Çek hareketine sınırsız açıklama girebilirsiniz. Uyarı sistemi ile istediğiniz tarihte uyarmasını isteyebilirsiniz. 

 Analiz bölümünden çek modülü ile ilgili tek ekranda durum raporu alabilirsiniz. 

 Çek raporu modülü ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. 

 Çek hatırlatmak için tek tıkla SMS gönderebilirsiniz. 

 Girilen TL tutarını o günkü kurdan otomatik USD ve Euro olarak hesaplar ve cari hareketine işler. Ekranda döviz karşılığını görme 

imkanı sağlar. 

 Çek giriş ekranını ve raporlarını kendi isteğinize göre tasarlayabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp, yerini 

değiştirebilirsiniz. 

 Kilit özelliği ile normalde (kilitsiz kayıtlarda) silmeye ve değiştirmeye yetkisi olup tam yetkisi olmayanlar kullanıcı kilitlediğiniz kaydı 

değiştiremez ve silemez. 

 

 



 

Senet Modülü 

 

 

 Muhasebe Programında Müşteri ve kendi senetlerinizin giriş ,çıkış işlemlerini yapabilirsiniz. 

 Senet modülünden yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari hesabına işler. 

 Makbuz çıktısı alabilirsiniz. Fax çekebilirsiniz. 

 Senet hareketini ilgili cariye mail olarak gönderebilirsiniz. 

 Seri senet oluşturabilirsiniz. 

 Seri senet çıkışı yapabilirsiniz. 

 Seçtiğiniz senetlerin vadesini otomatik hesaplar. 

 Senetleri toplu olarak ciro ve takas işlemi yapabilirsiniz. 

 Müşteri senedine cirolama işlemi yapabilirsiniz. Otomatik ciroladığınız firmanın carisine işler 

 Müşteri senedini bankaya (takasa) verebilirsiniz. Bankadan Tahsil diye işlediğinizde banka hesabına işler 

 Senedi elden tahsil edince otomatik kasa modülüne işler. 

 Girmiş olduğunuz senetlerin vadesi geldiğinde sizi uyarı 

sistemi ile ikaz eder. 

 Senedin iade ve avukat türü işlemlerini yapabilirsiniz. 

 Senet ekranında renklendirme ile senedin durumunu 

daha kolay görebilirsiniz. 

 Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları 

bulma imkanı vardır 

 Senet modülünden dövizli işlem yapabilirsiniz. Döviz 

türünden çek girişi yapıp carisine TL tutarını 

işleyebilirsiniz. 

 Cari, banka ve kasa modülü ile entegre çalışır. 

 Senet hareketine sınırsız açıklama girebilirsiniz. Uyarı sistemi ile istediğiniz tarihte uyarmasını isteyebilirsiniz. 

 Analiz bölümünden senet modülü ile ilgili tek ekranda durum raporu alabilirsiniz. 

 Tek tuşla aylara göre senetlerinizi görebilirsiniz. 

 Senet raporu modülü ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. 

 Vadesi gelmiş senetleri hatırlatmak için tek tıkla SMS gönderebilirsiniz. 

 Girilen TL tutarını o günkü kurdan otomatik USD ve Euro olarak hesaplar ve cari hareketine işler.Ekranda döviz karşılığını görme 

imkanı sağlar. 

 Senet giriş ekranını ve raporlarını kendi isteğinize göre tasarlayabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp, yerini 

değiştirebilirsiniz. 

 Ana ekranda vadesi gelmiş ya da geçmiş senetleri renkli olarak gösterir. 

 Kilit özelliği ile normalde (kilitsiz kayıtlarda) silmeye ve değiştirmeye yetkisi olup tam yetkisi olmayanlar kullanıcı kilitlediğiniz kaydı 

değiştiremez ve silemez. 



 

Programımızda yukarıdaki modüllere ek olarak aşağıdaki modüllerde vardır.  

Hızlı Satış  

Özellikle perakende satışta kullanabileceğiniz çok pratik ve hızlı bir satış modülüdür. Bu modülde yalnızca satış işlemi yapılır. İstenirse perakende 

satış dışında hiçbir müşteriye satış yaptırılmaz. Barkodlu ya da stok kodlu olarak ürün hızlıca bulunur. Para üstünü otomatik kendi hesaplar. 

Ödeme Planı  

Cari hesaba işlemeden kasa,çek,senet ve banka ile ilgili alacak ve vereceklerinizin girişini yapabileceğiniz bir modül. Vadesi yani günü geldiğinde 

uyarır. Onayladığınız zaman isterseniz cari hesaba ve ilgili modüle otomatik atar. 

İş Emri  

Özellikle hizmet sektöründe ya da ürün tamir -onarım ve servis işlerinde kullanabileceğiniz modüldür. Müşteriyi seçip hangi personelin işlemi 

yapacağını seçebilirsiniz. Ürünün durumunu, sorun, sorunun çözümü, seri no, marka, model gibi bir çok alandan servis formunu doldurabilirsiniz. 

Yine günü geldiğinde sizi uyarır. Stok modülü ile bağlantılı şekilde kullanılan malzemeleri girebilirsiniz. Servis işlemini sipariş yada fatura modülüne 

aktarabilirsiniz. 

Evrak Takip  

Gelen giden tüm evrak, posta, fax ve kargolarınızı girebilirsiniz. Kimden, kime ,hangi yolla geldiği gibi tüm detayları görebilirsiniz. 

İnsan Kaynakları  

İş başvuruları ile ilgili tüm form bilgilerini girebilirsiniz. Arama ve raporlama özelliği ile istediğiniz özellikteki personelleri listeleyebilirsiniz. 

Personel  

Personel bilgileri nüfus bilgilerinden, ailevi bilgilerine kadar tüm detayları ile girebileceğiniz bir modüldür. Cari modüller ilişkilendirildiğinde tüm 

hesapsal işlemlerini takip edebilirsiniz. Personel Modülümüze yeni eklenen Bordro modülü ile resmi olarak ta hesaplamaları yapabilirsiniz. 

Sms  

Türkcell’den alacağınız kontör ya da hat bilgilerinizle çözüm ortağı olduğumuz Mobildev üzerinden kayıtlı müşterilerinize toplu sms gönderebilirsiniz. 

 

Demirbaş  

Firmanıza ait tüm demirbaşların bilgilerini girebileceğiniz modüldür. 

 

Haciz Takip  

Takibini yapmış olduğunuz evraklarınızla ilgili icra dairesinden avukat bilgilerine ve seyir durumuna kadar tüm bilgilerini göreceğiniz modüldür. 

 

Call Center  

Özelikle telefon ile satış yada müşteri memnuniyeti  konusunda kullanabileceğiniz bir modül. Cariden bağımsız arama listeleri oluşturabilirsiniz. 

Aramalarla ilgili istediğiniz kadar görüşme yapabilirsiniz. Görüşmelerin tüm detaylarını tutabilirsiniz. 

 

Kara Liste  

Müşterileriniz ile ilgili değişik kısıtlamalar yapabileceğiniz modüldür. Örneğin bir müşterinizden artık senet alınmasını istemiyorsunuz. Tek yapmanız 

gereken kara listeye eklemek. 

Vade  

Seçtiğiniz Cari karttın hareketlerinde vade hesabı yapabileceğiniz modüldür. 

Kur Takibi  

Programımız otomatik olarak Merkez Bankasına bağlanıp günlük kurları alır. Bu bilgileri modüllere kullanır. Ayrıca sizde isterseniz kur bilgilerini 

değiştirebilir eklemeler yapabilirsiniz. 

Uyarı Sistemi  

Tüm vade tarihi girdiğiniz kayıtlarınız uyarı sisteminde günü geldiğinde ekrana gelir. Ayrıca her modülde sizde hatırlatma ekleyebilirsiniz. 
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