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Ba-Bs e-Mutabakat
Modülü

 
Ma�l veya e-mutabakat panel� �le tek adımda müşter�ler�n�ze
ulaştırab�l�rs�n�z.
Müşter�ler�n�zden yapılan ger� dönüş sonuçlarını onl�ne
�zleyeb�l�rs�n�z. 
Mutabakatlarınızı, �sted�ğ�n�z zaman anlık tak�p edeb�l�rs�n�z.
Ba-Bs ve car� mutabakatlarınız �ç�n ayırdığınız zaman ve �ş gücü
kaybını ortadan kaldırab�l�rs�n�z.
Mutabık olmadığını bel�rten müşter�ler�n�zden car� ekstreler�n�z�
elektron�k ortamda hızlı b�r şek�lde alırsınız.
Tüm müşter�ler�n�ze s�stem�n otomat�k olarak ma�l göndermes�n�
sağlayarak mutabakatlarınıza ger� dönüş oranını artırab�l�rs�n�z.



MÜŞTERİ GİRİŞ
EKRANI

Müşter�ler�n�z�n kend� mutabakatlarını tak�p
edeb�leceğ� mutabakat ekranı �le anlık olarak
kend� car� hesaplarını tak�p edeb�l�r, ekstre
alab�l�r veya ba-bs mutabakatını
tamamlayab�l�rler.



Car� Hesap Ekranı

Anlık olarak kend� car� hesaplarını tak�p
edeb�l�r, 
Hesap dökümünü kontrol edeb�l�r,
Kapanmamış faturalarını göreb�l�r,
 ERP'n�ze entegrel� e-faturalarına
ulaşab�l�r, 
Hesap dökümler�n�n excele alab�l�rler.

Mutabakat ekranına g�r�ş sağlayan car�ler;



Ba-Bs Mutabakat
Ekranı

Ger�ye dönük ayların da Ba-Bs b�lg�ler�n�
göreb�l�r, 
PDF olarak �nd�reb�l�r, 
D�led�ğ� e-posta adres�ne s�stem
üzer�nden pdf ek� olarak ma�l
göndereb�l�r,
Ba-Bs Aylık Ma�l Gönder�m Abonel�ğ�
L�stes�ne abone olup otomat�k olarak her
ayın gönder�m tar�h�nde otomat�k olarak
Ba-Bs Mutabak dökümünü alab�l�r.

Mutabakat sekmes�ne g�r�ş sağlayan car�ler;
 



BA-BS Mutabakat 
 Yönet�m�

B2B Yönet�m panel� üzer�nde Ba-Bs
Mutabakat Modülünü yönetmek çok kolay.
S�stem s�z�n �ç�n çalışsın, s�z de zamandan ve
�ş gücünden tasarruf ed�n. 



Genel Ayarlar Bölümünden, Ba-Bs otomat�k
Ma�l Gönder�m ayarı �le ma�l gönder�m 
 başlangıç ve b�t�ş günler�n� ayarlayab�l�rs�n�z.
Program Mutabakat Dökümünü, mutabakat
ma�l�n� tanımlamış olan car�ler�n�ze bel�rlenen
gün aralıklarında otomat�k olarak gönder�m
sağlayacaktır.

Ba-Bs Gönder�m
Tar�hler� Oluşturma 



Ba-Bs Kullanıcı
Raporu

Yönet�m Panel�nde Ba-Bs Kullanıcı raporu 
 menüsünden, Mutabakat Modülünün
devreye alınmasında sonra s�stem�n otomat�k
olarak car�ler �ç�n oluşturmuş olduğu Ba-Bs
Mutabakat ekran g�r�ş l�nkler�n� ve ş�freler�n�
göreb�l�r, car�ler�n�z�n ma�l adresler�n�n olup
olmadığını tak�p edeb�l�rs�n�z. ERP'n�ze
açtığınız yen� car� kartların B2B'ye kayıt
ed�lmes� �le otomat�k olarak Car�n�n Ş�fre ve
L�nkler�n� s�stem oluşturur. 



Ba-Bs Ma�l Gönder�m
Raporu

Yönet�m panel�nde bulunan Ba-Bs Ma�l
Gönder�m Raporu üzer�nden car�ler�n�z�n Ba-
Bs ekranı veya B2B ekranı üzer�nden eklem�ş
oldukları e-posta adres b�lg�ler�n� göreb�l�r,
aylık olarak car�ler�n�z�n hang� e-posta
adresler�ne mutabakat gönder�m� sağlanıp
sağlanmadığını tar�h, saat, Ba-Bs tutar ve
fatura adet b�lg�ler� �le b�rl�kte tak�p
edeb�l�rs�n�z. 



Ba-Bs Mutabakat Modülümüz s�z�n �ç�n
çalışsın zamanınız s�ze kalsın.

Detaylı B�lg� �ç�n;

      �nfo@s�stemyaz�l�m.com

      0 850 677 77 43

      www.s�stemyaz�l�m.com


