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Tüm Paranızı Tek 
Platformdan Yönetin.
Finansal Verimliliğiniz Artsın..

Para kazanmak 
için yeterince vakit 
harcıyorsunuz…
Takip etmek için vakit kaybetmeyin!
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Bu özel uygulama,
‘’SİZE ÖZEL‘’ Avatajlı fiyat ve kampanyalarla...

Ticarette

En Büyük Yardımcınız

Olacak...

Kullanıcıya Özel Ana Ekran
Ana sayfada kullanıcı bazlı kısayollar ekleyebilme 
Gruplamalar ile rapor analizi yapmak kolaylaşır. 

Cube Raporları
Raporda grafik ve tablo bazlı listeleme yapılabilir. 
Gruplamalar ile rapor analizi yapmak kolaylaşır.

Otomatik Güncelleme
Yeni Özellikler ve Fix dosyaları Vega Merkez tarafından 
Yayınlanır. Güncelleme Lisansı bulunan müşterilere 
Otomatik olarak güncelleme isteği gelir. Bu sayede destek 
maliyetleri azalmış olur. Tüm müşterilerde aynı ve stabil 
versiyon ulaştırılmış olur.

Avrupa Bölge Dağıtıcısı
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AGT Teknik Grup Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akşemsettin Mah. Cömert Sk. No: 23/A
Alibeyköy - Eyüp / İSTANBUL
Tel    : (+90 212) 427 02 01
Faks : (+90 212) 427 30 48
info@agtteknik.com  |  www.agtteknik.com

MOBİL BANKACILIK
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Satin alacaginiz 
vega yazilim Programlari ile

Sizler adina kuruma bagis yapilacaktir!

içinOtizmli Çocuklar



BANKACILIK

• Bakiye ve hesap hareketlerini anlık olarak tek bir uygulamadan takip edememek
• Tüm banka hesap bakiyelerini tek bir para birimi cinsinden görememek
• Birden fazla şirkete ait banka verilerini tek bir uygulama üzerinden izleyememek

Kullanıcı hangi Pc ile giriş yaparsa yapsın, kullandığı tüm dizayn 
döküman ve ekran tasarımları aynı gelir.
Modül bazlı yetkilendirme yapılarak kullanıcıya belirli bir modül 
kullanımı verilebilir.

Aynı anda birden fazla FARKLI TİPTE belge 
açabilme, düzenleyebilme, ekleyebilme

Alıcı ve satıcı cari hesaplarınızın nakit, kredi kartı, çek ve senet 
takibini yapar. Nakit akışınızı yönetir.
Ödeme türlerine göre ödeme planı oluşturur. Bunların takibini 
sağlar. Ödeme ve ya tahsilatları faturalara bağlar.
Yapılacak bir ödemeyi veya tahsilatı onay mekanizmasına sunar. 
Bu işlemlerin tarihçesini tutar.
Cari hesap takibini profesyonel şekilde yapmanızda en büyük 
yardımcınız olur.

Geliştirilmiş olan Ticari Hesaplar modülü ile Cari ile ilgili 
verilere hızlı ve kolay ulaşabilirsiniz.
Tek tuşla ilgili hesap bilgilerine kolayca ulaşılabilir.
Cari hesaba bağlı olan Teklifler, Anlaşmalar ve Proformalara 
hızlı bir şekilde ulaşılır.
Cari hesaba bağlı alt hesapların bakiyeleri kolay bir şekilde 
listelenebilir.

Cari Kart içinde doküman ekleyebilme
Cari kart üzerinde yapılan değişikliklerin Log olarak 
tutulması
Burada belge onaylanarak Arctos’a işlenir. Yada bir üst 
pozisyona iletilebilir.
Belgelerde yetkilendirmeler departman haricinde belge 
tutarına göre yapılabilmektedir.

Satış belgeleri ile ilgili tüm detaylar artık bir modülde 
toplandı.

TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU
• ERP / Ticari Sistem üzerinden anlık banka verilerini görememek
• Veri girişinden dolayı oluşan zaman ve iş gücü kaybı
• Anlık finansal durumu tek bir uygulama üzerinden takip edememek

Kullanıcı Bazlı Tasarım

Çoklu Ekran Çalıştırma

Finans Yönetimi

Ticari Hesaplar
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Cari Yönetimi

Satış İşlemleri

FİNANSAL KARAR
• Konsolide nakit durumunu (kasa, çek ve senet deposu, pos bloke) görememek
• Gerçekleşen tahsilat ve ödemelerden anında haberdar olamamak ve bu 
nedenle hızlı kararlar alamamak

Neden Online Bankacılık?
-Çoklu banka veri konsolidasyonu
-ERP/Ticari sistem entegrasyonu
-Notifikasyon Sistemi
-Pos entegrasyonu
-Çek entegrasyonu
-Senet entegrasyonu
-Kredi bilgileri entegrasyonu
-Kredi kartı entegrasyonu
-mt940 entegrasyonu
-Ödeme emri entegrasyonu
-Nakit akışı

• Yenilikçi çözümler
• Sınırsız hesap ve kullanıcı yönetimi
• Banka hesaplarına tek platformdan erişim
• Her cihazdan erişim
• Verimlilik ve zaman tasarrufu
• Çoklu firma kullanımı
• Tarih kısıtsız sorgulama

• Avantajları
• Öğrenen akıllı sistem
• Kural kaydetme ve elle kural çalıştırma
• IBAN ve etiket ile eşleştirme
• Hareketleri tek bir evrakta birleştirme
• Toplu hareket verilerini güncelleme
• RestfullAPI ile sınırsız entegrasyon imkânı

PLATFORM BAĞIMSIZ KULLANIŞLI TASARIM
iOS ya da Android tüm telefon ve tabletlerle tüm 
masaüstü ortamlarda aynı uygulamaya erişim. Kaldığı 
yerden devam etme özelliği.

KONSOLİDASYON
Bankalardaki hesap hareketi ve bakiyeler tek bir 
platformdan takip edilebilir. Finansal kararlara 
en doğru şekilde yön verilmesine yardımcı olur. 
İstediğiniz kişiyi istediğiniz detayda tek tuşla 
haberdar etme imkanı sağlar. İş süreçlerine ya da 
tercihlere göre bilgi paylaşımını otomatize eder.

HIZ
Bankalarda gerçekleşen işlemlerden anlık bildirimlerle 
haberdar olmayı sağlar. İş akışlarına uygun, hızlı ve
kolayca, toplu ya da tek tek, tüm işlemleri tek tuşla 
muhasebeleştirir. İşlem dekontunu anında oluşturur,
banka mutabakatı ortadan kaldırır.

VERİMLİLİK
Raporlama ihtiyaçlarını giderir. Tahsilat ve ödemelerin, 
kasa ve banka bakiyelerinin anlık olarak takibini sağlar. 
Tahsilat ve ödeme talimatlarını istenen bankaya
hızlıca aktarır. İşlem gerçekleştiğinde haberdar eder.

GÜÇLÜ FİNANSAL HAFIZA
İş ilişkisi içinde olunulan kişi ya da kurumları bir 
kere tanımlayarak uygulamanın kullanıcıyı tanıması 
sağlanır. İşlem yaptıkça finansal davranışları ve işlem 
karakteristiklerini öğrenerek işlemleri otomatize eder.

GÜVENLİ BİLGİ MİMARİSİ
Kullanıcı, network ve data seviyesinde güçlü güvenlik 
altyapısı ve bulut desteği.

ESNEK PLATFORM YÖNETİM ARACI
Firmaya özel Platform Yönetim Aracıyla tüm kontrol 
firmanın elindedir. Kullanıcı yönetimi ve yetkilendirme 
işlemleri merkezi olarak kontrol edilir.

Ana amacı , anlık ve güncel tüm finansal verilerin tek bir platform üzerinden izleme, yönetme ve ticari sistemlere güvenli bir ekilde aktarımını 
sağlamaktır. Hedef kitlesi bireysel müşteri, ahıs irketleri ve kobilerdir.

Neleri Yapar?
Türkiye’deki çoklu banka entegrasyonu 
yapan (multibank account aggregation) 
mobil finans platformudur.

Sorunlarımız Ortak, Çözüm Kolay... Ticarette Yeni Nesil Yazılım...

entegratorü

OKC üzerinden yapılan kredi kartı 
satışların bankadan alınan bilgiler 
ile anlık olarak tutar ve taksit bilgisi 
VEGABOP’a aktarılır. Burada 
anlaşma ve komisyon oranlarına 
göre ileriye dönük pos tahsilat 
bilgileri raporlanabilir.

Avrupa
Bölge Dağıtıcısı

Özellikleri

Gerçek Zamanlı
Finans Platformu

Ticarette Yazılımda Gelinen Son Nokta!


