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E-MUTABAKAT 

 

Tanıtım  

E-mutabakat programımız piyasada bulunan emsali sistemlerdeki eksiklikleri tespit ederek 
firmaların ihtiyaçları doğrultusunda uzman ekibimiz tarafından hazırlanmıştır. 

Sistemimizi diğer mutabakat programlarından ayıran en büyük özelliği ise ; hali hazırda 
devam eden düzeninizi değiştirmeden ve ekstra hiçbir işlem yapmanıza, veri girişi yapmanıza gerek 
kalmadan kullandığınız ticari programa  direkt entegre çalışması dır. Cari ve/veya Form Ba-Bs 
mutabakatlarınız için her hangi bir Excel veya başka bir formatta bir dosya hazırlamanıza gerek 
yoktur.  

Çalışma prensibi olarak iki yöntemle çalışmaktadır.  

1. Bizim server üzerinden çalışması : Sistem için gerekli olan kurulumları kendi 
bünyemizde yaparak  bilgileri muhasebe programınızdan direk çekiyoruz.  

2. Sizin server üzerinde çalışması  : Sistem kurulumlarınızı sizin mevcut serverınıza 
yaparak  bilgileri muhasebe programınızdan direk çekiyoruz.  

Her iki yöntemle de çalışma şekli aynıdır. Menüler, yapı, raporlar, ekran görüntüleri.  

Giriş ekranımızda ilk başta kullanıcı bilgileriniz demo olarak gelmektedir. Daha sonra siz 
kullanıcı ekleyerek gerekli yetkileri ilgili kullanıcıya atayabilirsiniz.  
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Ana ekranımızın sol tarafındaki yandan açılır  menü kısmında E-Mutabakat butonunun altında 

Cari ve Form BA-BS mütabakatları, bir altındaki butonda(Mutabakat Sonuçları) ise programımızdan 
yapmış olduğunuz mütabakat sonuçları raporları, son olarak Ayarlar butonunda ise firmanıza ait 
bilgileri ve programı kaç kişi hangi yetki kriterlerine göre kullanacak ise girişlerin yapılabileceği 
ekranlar mevcuttur.  Bunların yanı sıra ilk açılıştaki Anasayfa ekranında firmanın mütabakat 
anlamında bir fotoğrafını yöneticilere sunduğumuz grafikler bizi karşılamaktadır. 

 

 

Detaylı Olarak Menülerimiz  

1. E-MUTABAKAT  : E-mutabakat butonuna tıkladığımızda Cari Bakiye Mutabakatı ve 
Form Ba-Bs Mutabakatı yapabileceğimiz ekranlar bizleri karşılar. 

2. Mutabakat Sonuçları : Bu ekranda bu zamana kadar yaptığımız mutabakatlarımızın raporu 
bizleri karşılar. 

3. Ayarlar   : Firma bilgisi, kullanıcı tanımlama, mail içerik düzenleme ve mail 
ayarları bulunmaktadır. 

Menülerimizin, menüler arası geçişlerimizin olabildiğince basit ve kompleks bir yapıdan uzak 
olmasına özellikle özen gösterdik. 
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Menülerimiz; E-Mutabakat  

Cari mutabakat:  

 

Resimdeki ekranda Cari Bakiye Türü kısmında borçlu hesaplar – alacaklı hesaplar – bakiyesiz 
hesaplar ve Tümü seçenekleri bulunmaktadır. Alt miktar kısmına alacağınız listede minimum o alana  
yazdığınız tutarın üstündeki carileri listeler. Cari bakiyenin başlangıç ve bitiş tarihleri seçimleri 
bulunmaktadır. Gerekli kriterleri tamamlanıldıktan sonra Listele butonuna tıkladığımızda alt kısımda 
carileriniz listelenecektir. Liste kontrolünde isterseniz listelenen bütün carilere Cari Mutabakat 
yapabilir isterseniz de listelenen satırlardaki carilerin sol tarafında bulunan kutucuktaki tik işaretini 
kaldırarak o cari ile mutabakat yapılmamasını sağlayabilir  siniz.  

Yukarıda belirtilen tüm işlemler yapıldıktan sonra sayfanın alt kısmında Mail Gönde butonuna 
tıklayarak kriterleriyle beraber listelediğiniz  carilere toplu olarak tek bir tuş ile mail gönderebilir siniz.  
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Carilerinize yukarıdaki resimdeki gibi bir mail gönderilir. Müşteriniz maildeki mutabakatı 
cevapla butonuna tıkladığında karşısına aşağıdaki resimdeki gibi bir sayfa gelecektir. Bu sayfada 
müşteriniz bilgilerini kontrol ederek isim soyisim yazar not kısmına her hangi bir not ekleyebilir. 
Mutabık olmayan müşteriler Dosya ekleme butonu ile kendi sistemlerinden aldıkları ekstreleri size 
iletebilir. 

 

  Sizin mutabakat yaptığınız carinizin kayıtlığı olduğu mail adresi karşı tarafta birden fazla 
bilgisayara(genelde muhasebe@firmaismi.com yada info@firmaismi.com gibi adresler birden fazla 
personel tarafından kullanılmaktadır) yüklenmiş olabilir, atmış olduğunuz mütabakat mailini gören  
her personelin mutabakatı onaylamaması ve size tekrar tekrar Mutabıkız/Mutabık Değiliz  cevabı 
gelmemesi, raporlamalarda karışıklıkların olmaması için biz bunun önüne geçtik ve böyle bir şeye izin 
vermedik yani: Mail daha önce bir personel tarafından cavaplanmışsa ve habersizce başka bir 
personel de mutabakat mailini cevapla butonuna bastığında mütabakat … tarihinde … kişi tarafından 
cevaplanmıştır gibi bir uyarı ile karşılaşır  dolayısı ile personelde mütabakatı kimin yaptığını hangi 
tarihte yapmış olduğunu görür sizlerede defalarca mütabakat sonucu gelmez bu sebepten dolayıda 
sizler ve müşterileriniz arasında sağlıklı bir işleyiş gerçekleşmiş olur.  
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BA\BS Mutabakat: 

 

Form BA veya Form BS mutabakatı yapacağımız zaman ise yukarıdaki ekran görüntüsü bizleri 
karşılar. Burada tarih kısmında dönemimizi seçeriz. Mutabakat türünde Form BA mı Form Bs mi 
seçimini yaparız. Alt miktar kısmı varsayılan olarak 5.000 tl olarak gelmektedir(bu kısım opsiyoneldir). 
Gerekli seçimleri yaptıktan sonra listele butonuna tıklanıldığında alt kısma cari mutabakatta olduğu 
gibi seçim yaptığımız kriterlere uygun carilerimiz satır satır listelenmekte ve yine aynı şekilde mailin 
gitmesini istemediğimiz carilerimizin seçimini yapabilmekteyiz.  

Yukarıda belirtilen tüm işlemler yapıldıktan sonra sayfanın alt kısmında Mail Gönde butonuna 
tıklayarak kriterleriyle beraber listelediğiniz  carilere toplu olarak tek bir tuş ile mail gönderebilir siniz.  

 

 

Yukarıda ekran görüntüsünde olduğu gibi mail gitmektedir. Cari Mutabakatta olduğu gibi cevaplama 
kısmından müşterimiz Mutabıkız/Mutabık Değiliz seçimlerini yapabileceklerdir. 

 


