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Entegre Finans Sistemleri İle

Tüm Bankalar Bir Arada



❑ Problemler

Finansal Yönetiminde 

Yaşanan Karmaşa 

İşletme Bankacılığında 

Yaşanan Sıkıntılar

Hızlı Karar Alma İhtiyacı

İşletmelerin borçlanma, 

satınalma, tahsilat, ödeme 

ve banka finansal 

işlemlerinin sayıları 

yönetilemeyecek seviyelere 

ulaşmış durumdadır.

Bankalar işletmelerin 

menfaatlerini korumaktan 

uzaktadır. İşletmelerin en 

büyük gider kalemlerinden 

olan finansal işlem 

masrafları ve faiz giderleri 

yönetiminde zorluk 

yaşanmaktadır.

İşletmelerde her 

seviyede farklı finansal 

kararların hızlı alınması 

ihtiyacı artmaktadır. 

Nakit akış ve bütçeleme 

işlemleri anlık takip ve 

iyileştirme ihtiyacı 

duymaktadır.



❑ Çözümlerimiz

Banka hizmet ve ürünleri 

işletme menfaatlerini 

gözeten bakış açısı ile 

inceler ve yönetir.

Şeffaf Banka

Anlık Finans

Gelir, gider, hedef ve bütçe girişlerini 

takip eder, ilgili karar mekanizması 

ile harekete geçer, olası sorunları 

tespit eder.

Robotik Algoritma

Kesintisiz Teknoloji

Diğer tüm sistemler ile 

entegredir. Cari kayıtlarınızı 

yapar, muhasebe işlemlerinizi 

gerçekleştirir.

Bankaların çalışma saatleri dışında 

bile kesintisiz otomasyon sağlar, 

sipariş, tedarik, depozit ve kredi 

yönetim süreçlerinizin kesintiye 

uğramasını engeller.

ERP’ye Entegrasyon

Banka hareketlerini doğrudan 

Microsoft Dynamics Axapta 

programına aktarma ve 

muhasebeleştirme.



❑ Tüm bankalar aynı platformda

Tüm banka hesaplarınıza anında 

erişim

Filtrelerle istenilen hareketlere 

kolay ulaşım

Hareketleri Microsoft Dynamics  

Axapta’ya ve Excel’le aktarma

Şirket, Banka ve Hesap bazında 

kullanıcı yetkilendirme

Banka kontrolü için zaman 

kazandırır



❑ Yapay Zeka Desteği ile Nakit Akış Yönetimi

Varlıklarınızı ve giderlerinizi özet olarak verirken 

aynı zamanda  banka bazında detaylı şekilde sunar.

İleriye dönük planlamalarınızda gerçekleşecek sapmaları 

hesap eder. Size olası daralma ve genişleme noktalarını 

gösterir

Bankalardan doğrudan almış olduğu gerçek verilerle 

hızlı  karar almanızı ve finansman giderlerinde 

avantaj yakalamanızı sağlar

Oluşacak aksiyonları bilir, fazla veya eksik kredi 

ihtiyaçlarını uyarır.

Planlanan ve gerçekleşen giden ve gelen 

hareketlerinizi inceler.

Trend raporlama araçları ile varlıklarınızı ve 

giderlerinizi görsel olarak grafik destekli size sunar 



❑ Trend Raporlama Araçları

Gelir ve gider 

planlamalarınıza 

göre nakit akışı 

hazırlar

Gelen ve giden 

banka 

hareketlerinizi 

banka ve gider 

tiplerine göre 

sınıflandırır.



❑Uygulama Modülleri ve Fonksiyonları

Tanımlamalar

• Kullanıcı, Rol Yetkilendirmeleri

• Kategori Ekleme/Belirleme

• Kurum Oluşturma/Güncelleme

• İş Ortakları (Satıcı, Müşteri) 

Yönetimi

• Entegrasyon Tanımlamaları

Bütçe Yönetimi ve Hatırlatmalar

• Bütçe Kalemleri 

Belirleme/Güncelleme ve Takip

• Gelir ve Gider Hatırlatıcı Girişi

• Tahsilat ve Ödeme Takibi

Banka Hareketleri Yönetimi

• Banka Ekleme

• Hesap Ekleme/Güncelleme

• Favori Hesapları Belirleme

• Kurum Hesaplarını İsimle Takip Etme

• İş Ortakları (Satışı, müşteri) Hesaplarını İsimle 

Takip Etme/Yakalama

Trend

• Nakit Akış

• Müşteriler  İçin Vade Süreleri ve 

Gecikmeler

• Tedarikçilere Yapılan Ödemelerin 

Analizi



❑Neden e-Finans?

Otomatik muhasebeleştirme ve cari kayıt ekiplerinize operasyonel

işler için daha az zaman harcamasına ve diğer işlerine 

odaklanmasına imkan verir.

Zaman ve İnsan Kaynağı Tasarrufu 

Analizlerimiz, grafiklerimiz, tablolarımız , mail ve sms

hatırlatmalarımız tahsilatların daha hızlı yapılmasını 

sağlar.

Zamanında Tahsilatta Artış

Akıllı ve kolay ekran, bilgilendirici grafikler etkili kararlar 

almanıza, masraf ve komisyonları azaltmanıza imkan tanır.

Finansal Giderlerde Tasarruf

Banka fişi kesme, cariye işlemenin otomatikleşmesi ile 

insan hatasını ortadan kaldırır.

Operasyonel hatalar ortadan kalkar
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❑Güvenlik ve Teknoloji

Esnek, Ölçeklenebilir, Dinamik, Kararlı, Uyarlanabilen, Kullanıcı Dostu, Güvenli 

(256 Bit SSL)

Türkiye de bankaların kullandığı güvenlik sistemlerinin 3 katı daha fazla güvenlik sistemine 

sahip, kullanıcı şifre ve verileri için dünyanın kabul ettiği HSM sistemini içeren, tehdit 

algılama, çoklu faktör giriş, HIPAA, ISO 27001/27002 ve PCI DSS, RBAC, SASs, SMB 3.0, NSC 

gibi dünyanın kabul ettiği ancak Türkiye de bankaların sağlayamadığı güvenlik 

protokollerin sağlayabilen bir uygulamadır. 

Bu ürün için tüm güvenlik, teknoloji ve alt yapı hizmetlerinde Finmaks çözüm ortaklığı ile 

sizlere hizmet sunmaktayız.



❑ Çalışma Modelimiz

Kullanım
Destek ve 

GeliştirmeCloud Servis

• E-finans hizmet servisinin cloud

ortamında sizin için hazırlanması.

• Kullanıcı hesaplarının oluşturulması 

temel yetkilerin verilmesi

• ERP entegrasonu için gereken alt 

yapı hazırlıklarının ERP 

programınızda ve e-finans servisi 

üzerinde yapılması

• Kullanıcı ve teknik ekip eğitimleri

• Ürün bilgilendirme ve kullanım el 

kitabı

• Banka tanımlama için gerekli 

belgelerin hazırlanması 

• Temel işlevler için trendlerin 

modellenmesi

• ERP müşterilerimizde vermiş 

olduğumuz kesintisiz hizmet e-

finans ürünümüz için de geçerlidir.

• Uygulama, bakım ve versiyon 

yenileme desteği

• Teknik destek

• Şirkete özel ek geliştirme ile 

trendler


