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E-rapor; BA/BS, bakiye mutabakatı ve işverenlerin ihtiyaç duyacağı raporların bulunduğu, logo
yazılımları ile online çalışan ve işletmenizi anlık olarak takip etmenizi veya kolayca müşterilerin
mali süreçlerini kontrol etmenizi sağlayan bulut uygulamamızdır.

Personel ve firma girişine E-rapor da tek ekrandan ulaşmamız mümkündür. E-rapor
programına giriş yapabilmemiz için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini bilmemiz
yeterlidir.
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E-rapora giriş yapıldıktan sonra karşımıza gelen ekrandır. Programa eklenen modüllerin yer aldığı
ve yetkiye bağlı olarak kullanıcıların bu modüllere ulaştığı kısımdır.

Finans kısmını incelediğimizde BA/BS menüsü adı altında mutabakat raporu, kayıtlı raporlar;
bakiye mutabakat adı altında bakiye mutabakat raporu, kayıtlar; tahsilat takibi, tahsilat/ödeme
raporu, finans analizi; finans analizi raporu, kayıtlar yer almaktadır.
Her menü adı altında bulunan kayıtlar kısmı daha önceden filtrelenen ve kayıt altına alınan
raporları görüntülemeye yardımcı olur.
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Yönetici raporları menüsünde perspektif raporu, kar analizi; malzeme bazlı, fatura bazlı ve sipariş
bazlı olarak alınmaktadır. Bunun yanı sıra malzeme takibi ve revizyon raporu da alınmaktadır.
Mutabakat raporunda filtreleme işlemi yapılırken firma seçimi, hangi aya ait mutabakat alınacak ise
o ay seçimi yapılır ve diğer sütunlar seçilerek alt limit belirlenir BA mı BS mi durumu; kdv, depozito
işlemlerinin dahil olup olmama durumu raporlama da eklemesini istersek eğer bunların seçiminin
yapılması yeterlidir. Bu şekilde filtreleme işlemi tamamlanmış olur.
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Ba/Bs raporu oluşturulmuş olmaktadır. Raporlama işleminden kayıt etmek istenen satırlar
seçilerek kaydet işlemi yapılır ve kayıt edilen bu işlemler kayıtlı raporlar kısmına
düşecektedir.

Kayıtlı BA/BS raporları karşımıza ay bazında listelenmektedir. Menü kısmından mail
gönder /manuel mutabakat, kayıt edilmiş raporların silinmesi, kolon gizle/göster ve Excel’e
aktarma işlemlerini de yapılabilmektedir.
“Kolon gizle/göster” raporlama işlemlerinde ekranda bulunmasını istediğimiz ya da
istemediğimiz kolanları karşımıza gelen ekrandan seçerek ihtiyacımız olan kolonları listelemiş
olmaktayız.
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“Mail gönder” dediğimizde karşımıza çıkan ekrandan şablon olarak kullanılacak BA mutabakatı
mı? BS mutabakatı mi? olduğu seçilir ve mail gönder butonuna tıklandığında karşı tarafın mail
adresine gönderilmiş olacaktır.
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Gönderilen maili görüntülemek; olacak sıkıntıları gidermek ve kontrol etmek için de örnek mail
görüntüleme işlemi yapılabilir.

“Manuel mutabakat” işlemindeki ekranda ise mutabakat yapılan kişi adı yazılabilir açıklama
girilebilir ve konu ile ilgili dosya arşivlenebilir.

“Bakiye mutabakat” carinin bakiyesini ne kadar Borçlu ne kadar Alacaklı ve ne kadar Bakiye
göründüğünü TL, Dolar, Euro bazında değerlendirme imkânı vermektedir. Seçim yapılarak
istenenler kayıt altına alınmaktadır.
Kolonlar gizlenip gösterilebilir ve böylelikle ekranda istenmeyen kolonlar çıkarılır, kullanıcı da
yapılan tüm değişiklikler kalıcı olmaktadır.
Bakiye mutabakatı ekranında listelenenlerinde içeriklerini görmemiz mümkündür. Bunun için
hareketler üzerinde çift tıklamamız yeterlidir.
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“Bakiye mutabakat kayıtları” daha önceden ve
o anda kayıt altına alınan tüm carilerin
listelendiğini görebiliriz.
Menü kısmından mail ve sms gönderme
yapılabildiği gibi manuel mutabakat işlemi de
yapılmaktadır.

Bakiye mutabakat kayıtlarında kolon göster/gizle
yandaki ekrandaki gibi seçimleri yapılmaktadır.
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“Tahsilat/ödeme raporu” filtreleme ekranı karşımıza gelir buradan firma, işyerleri, günler
(başlangıç ve bitiş tarihi) belirlenebilir ve diğer kısımdan da seçim yapılarak raporlama
ekranına ulaşılabilir.
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Tahsilatlar
raporunun menü
kısmı mail/sms
gönder, yazdır (excel
yada pdf) ve kolon
göster/gizle
işlemlerinin
yapılabildiğini
görmekteyiz.

Finans analizi filtreleme işlemi şekildeki gibi görünmektedir.
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“Tahsilat/borç kapama analizi” hangi carinin ne kadar bakiyesinin olduğunu kontrol edilerek, carilerin
fatura ile ilgili son fatura tarihini bugüne kadar olan süresini ve son faturanın kaç lira olarak girildiğini ve
cari işlemler için de son fiş tarihi, son fiş tutarı ve bugüne kadar geçen gün sayısını görebiliriz. Carinin
bugüne kadar yaptığı borcu ödediği tutarı yüzdelik dilimini ve bakiyesini de görebilmekteyiz. Ödeme
yapılması ve yapması gerekenleri kolaylıkla analiz edebiliriz.
“Yönetici raporları” patronlar için vazgeçilmez birçok raporlama çeşitlerini içerisinde barındıran
kısımdır.

“Perspektif Raporu” filtreleme işlemi firma, işyerleri ve günler kısmı aynı farklı filtreleme işlemleri ise
aşağıdaki resimlerde görünmektedir.
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Yönetici raporunda tahsilatlar, ödemeler, faturalar, siparişler, diğer ve toplamlar için türüne göre
tutarları ile değerlendirebilme imkanı bulunurken, her biri grafiksel değerler ile de görünüm
kazanmaktadır. Bunun yanı sıra her işlemi Excel’e aktarabilir ve çift tıklandığında ayrıntı
bilgilere de ulaşılabilmektedir.

Kar analizini; Çıkış hareketinden önceki son giriş maliyetine göre malzeme, sipariş ve
faturalardaki kar ve kar oranını hesaplayan raporlardır. Dış ve iç filtreler ile bölge, cari, stok,
satış elemanı, tarih aralığı gibi faaliyet analizleri ile prim hesaplamalarını yapmak için
tasarlanmıştır.
“Malzeme kar analizi raporu” malzeme ya da grup bazında değerlendirmeye alınabilir.

“Fatura kar analizi raporu”
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“Sipariş kar analizi raporu”

“Malzeme takibi”
Filtreleme işlemleri

Malzeme takip raporlamasını menü kısmından hızlı filtreleme işlemleri ile de yapabiliriz.
Örneğin girişi olup çıkışı olmayan malzemeler, sadece çıkışı olanlar, girişi olmayıp çıkışı
olanlar ve hareket görmeyenleri listelememiz mümkündür. Bu raporları excel’e aktarabilir ve
excel’e aktarılmış listeleri yazdırabiliriz. Kolon gizle/göster işlemi de menüden
ayarlanabilmektedir
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Ürünleri tek tek veya grup bazında, yıl olarak karşılaştırma yapılacağı gibi, aylık alış
ve satış bazında da grafiksel olarak değerlendirme imkânı sunmaktadır.

Ürünleri tek tek veya grup bazında dönemlere göre malzeme satış grafiğini görmekteyiz.
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Revizyon raporu; Yönetici odaklı bir raporlamadır. Revizyon takibi yapılan modüllerdeki
değişiklikleri, iptal ve silinen kayıtları verilen kriterler ve modül ve kullanıcılara göre detaylı takip
için tasarlanmış bir raporlama işlemidir.

Revizyon takibinde tüm işlemler için hangi kullanıcının hangi tarihte hangi fatura üzerinde
yaptığı işlemi karşımıza listelenmektedir. Faturaları inceleyebilir ve değişiklik yapılmadan
önceki halini görebiliriz.

Satış Dağıtım Raporları
Stok Listesi ve Cari Ekstrenin bulunduğu raporlamaları içermektedir.

“Stok Listesi Raporu”
Gelişmiş filtreler sayesinde ambarlara göre stok miktarlarına görebilmekteyiz.

Stok listesinde filtreleme işlemleri
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Cari Hesap Ekstre Raporu
Cari hesabın tüm hareketlerini (faturalar, cari hareketler, banka fişleri, çek/senet bordroları, vs..)
satırları (ör: fatura satırları) ile bir listede görüntüleyebilir. Çift tıklayarak fişlerin ayrıntıları
görüntülenebilir.
Firma ve dönem bazlı filtreleme işleminden sonra, alt limit ve üst limit belirtilerek filtreleme
yapılabildiği gibi sadece bakiyesi olanları göster ya da gösterme de denilebilir.

