ONLINE BANKA EKSTRE AKTARIMI

Banka hesap ve kredi kartı pos ekstrelerinin Logo & Netsis Aktarımı
“İşinizi Hızlı ve Hatasız Yapmamızı Sağlar.”
Banka hesap ve kredi kartı pos ekstrelerinin online olarak Logo ve Netsis ürün gruplarına aktarımını sağlamak amacıyla geliştirilmiş özel bir
üründür.
Online Avantajı
Bankaların web servisleri üzerinden online olarak banka hesap ve kredi kartı pos ekstrelerinin çekilmesi ve Logo/Netsis ERP gruplarına
aktarılmasını sağlar.
Tüm bankalarla entegre
Türkiyede faaliyet gösteren ve web servis hizmeti sunan tüm bankalarla entegre çalışabilmektedir.
Sınırsız Entegrasyon
Banka, şirket kullanıcı ve hareketler sınırlandırması yoktur. Sadec ebanka hesap (IBAN) + kredi kartı üye işyeri sayısı paketleri mevcuttur.
Kolay Kullanım
Kullanıcı dostu arayüzleri ile banka hesap ve kredi kartı pos ekstrelerini çok kolap ERP entagrasyonu sağlar.
Hız ve Hatasızlık
Bankalardan gelen ekstre bilgileri, kullanıcı tarafından değişikliğe uğratılmadan ERP’ye aktarıldığı için çok büyük hız ve yoğunluk avantajı
sağlar.
Banka ekstrelerinin içinde kaybolmadan, tek tek ﬁş oluşturmak
yerine Online Banka Ekstre Aktarımı ile işlemlerinizi doğru ve hızlı
bir şekilde yaparak zamandan tasarruf edin.

Online Banka Ekstre Aktarımı ile artık bu işlemleri yapabilirsiniz.
• Gelen Havale Fişi
• Gönderilen Havale Fişi
• Banka İşlem Fişi
• Banka Virman Fişi
• Mahsup Fişi
• Banka Alınan Hizmet Faturası
• Banka Verilen Hizmet Faturası
• Bankadan Çek Ödemesi
• Bankadan Senet Ödemesi
• Müşteri Çeki Bankada Tahsil
• Müşteri Senedi Bankada Tahsil
• Bankaya Yatırılan (Kasa İşlemleri)
• Bankadan Çekilen (Kasa İşlemleri)

Kredi Kartı Pos Ekstrelerinin Aktarımı
Bankaların web servisleri üzerinden online olarak tanımlı tüm
bankaların kredi kartı pos ekstrelerini tek ekranda görüntüler ve tek
ekran üzerinden Logo/Netsis ERP gruplarına pos işlemlerinizin
aktarılmasını sağlar. Üye işyeri numaralarına göre hangi banka
hesabına, işyeri, bölüm ve masraf merkezlerine göre aktarılması
parametrelerle ayarlanır.

Banka Hesap Ekstrelerinin Aktarımı
Bankaların web servisleri üzerinden online olarak banka hesap
ekstrelerinin çekilmesi ve Logo/Netsis ERP gruplarına aktarılmasını
sağlar. Bankalardan gelen bu ekstrelerinin Logo’ya gelen havale ﬁşi,
gönderilen havale ﬁşi, banka işlem ﬁşi, banka virman ﬁşi, bankaya
yatırılan/çekilen kasa ﬁşi, bankadan çek/senet ödemesi, bankadan
çek/senet tahsilatı, banka alınan/verilen hizmet faturası ve mahsup
ﬁşi olarak aktarılmasını sağlar. Netsis tarafında dekont olarak
aktarımlar gerçekleştirilir.

Online banka ekstre aktarımı ile entegre olduğumuz bankalar

SIKÇA SORULAN SORULAR
Hem oﬄine online ve oﬄine(Excel ekstrelerinden aktarım) özelliği aynı anda kullanılabilir
mi?
Evet, hem online hem oﬄine aktarım özelliği ayna anda kullanılabilir.

Online aktarım hangi hesaplar için yapılabiliyor?
Sadece ticari yani kurumsal hesaplara ait online aktarım yapılabilmektedir.

Online aktarım için başvuru sırasında nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?
İlgili bankalara ait güncel başvuru formları programda mevcut olup; bu süreç de sizlerle beraber yapılması gerekenler hakkında telefon ya da mail yolu ile yardımcı olmaktayız.

Bankalardan alınan bu kullanıcı adı ve şifreleri ile internet bankacılığıma girip işlem yapılabilir mi?
Hayır yapılamaz. Bankaların size iletmiş olduğu kullanıcı adı ve şifresi sadece hesap hareketlerinin alınmasını sağlayan tek yönlü bir veri paylaşımıdır. Bu yüzden herhangi bir risk teşkil
etmez.

Ticari bir hesabım var ve bu hesaba ait bir veya birden fazla pos terminaline ait bloke hareketlerim bu ticari hesapta çözülmekte. Pos hareketlerimi aktarmak için ne yapmalıyım?
Pos hareketleri her ne kadar bir ticari hesapta çözülüyor olsa da, banka nezdinde başlı başına
bir hesap olarak temsil edilmektedir. Bu yüzden bankadan alınan pos ftp adı ve şifreleri programa tanımlandıktan sonra aktif olarak pos (bloke) aktarımları sağlanabilir.

Banka hesabıma ait hareketlerim gelmeye başladı ama sene başında ki ve daha önceki hareketlerim gelmemekte ne yapmalıyım?
Online aktarım başvurusu yapılıp size kullanıcı adı ve şifreleri geldiği tarihten itibaren hareketlerinizi aktarabilirsiniz. Öncesi için aktarım yapılmak isteniyorsa bu raporlar excel olarak temin
edilip programın excel den aktarım bölümünden aktarılabilir.

Hangi bankalar desteklenmekte?
Sadece Türkiye’de faaliyet gösteren 22 banka ile entegrasyon sağlanmakta. Şayet bu 22 banka
haricinde başka banka ile entegrasyon isteniyor ise, bankanın web servis mevcut ise, bu bankalar sisteme dahil edilebilmektedir.

