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Bankalardan alınan excel formatındaki banka ekstrelerinin ve kredi kartı pos ekstrelerinin LOGO’ya aktarımını sağlamak amacıyla 

geliştirilmiş özel bir üründür.

İnternet bankacılığından alınan excel formatları ve üye iş yeri numarasına göre bankalardan alınan kredi kartı pos ekstrelerinin LOGO’ya

banka işlem fişi , banka fişi ve mahsup fişi olarak aktarılmasını sağlar.

İnternet bankacılığından alınan excel formatları ve üye iş yeri numarasına göre bankalardan alınan kredi kartı pos ekstrelerinin LOGO’ya

banka fişi, banka bağlantılı kasa fişi, banka bağlantılı çek senet bordrosu, banka bağlantılı alınan/verilen hizmet faturası  ve mahsup fişi 

olarak aktarılmasını sağlar.

ÜRÜN ÖZELLİK SETİ

Kredi Kartı Pos Ekstrelerinin Aktarımı: İnternet bankacılığından 

alınan excel formatları veya üye işyeri numarasına göre 

bankalardan alınan kredi kartı pos ekstreleri banka bazında 

farklılık göstermektedir. Bu uygulama her bankanın pos 

ekstresini otomatik olarak yorumlayacak biçimde geliştirilmiştir. 

Bankalardan alınan bu ekstrelerinin LOGO’ya banka işlem fişi 

olarak aktarılmasını sağlar. Üye işyeri numaralarına göre hangi 

banka hesabına, işyeri, bölüm ve masraf merkezlerine 

aktarılması parametrelerle ayarlanır.

Banka Ekstrelerinin Aktarımı: İnternet bankacılığından alınan 

veya bankalardan alınan banka ekstreleri banka bazında farklılık

göstermektedir. Ürün içindeki parametre ekranlarıyla her bir 

bankanın ekstre formatının yorumlanabilmesi sağlanmıştır. 

Bankalardan gelen bu ekstrelerinin LOGO’ya gelen havale fişi, 

gönderilen havale fişi, banka işlem fişi, banka virman fişi,  

bankaya yatırılan kasa fişi, bankadan çekilen kasa fişi, bankadan 

çek/senet ödemesi, bankadan çek/senet tahsilatı, banka 

alınan/verilen hizmet faturası ve mahsup fişi olarak aktarılmasını 

sağlar.

TEKNOLOJİK ALT YAPISI

· LOGO’nun GO Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise ürünleri ile 

anlık ve tam entegrasyon

· Tek merkezden aktarımların yönetimi

· Ayrıntılı genel parametre yapılandırılması.
 

ÜRÜNÜN DİĞER ÜRÜNLERDEN FARKLILIKLARI

· Bankalardan alınan pos ekstrelerinin  otomatik olarak 

yorumlanması sağlanır. Pos ekstrelerinin banka bazında 

değişen brüt veya net tutarlarının aktarılması sağlanır.

· Komisyon tutarlarının ve hesaba geçen tutarların otomatik 

yorumlanması yapılır.

· Parametre tanım ekranlarıyla banka ekstrelerinin tümünün 

yorumlanması sağlanır.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİN DETAYLI ANLATIMI 
Banka Ekstrelerinin Aktarımı:

· Banka ekstrelerinin çok az manuel işlem ile hatasız olarak 
LOGO’ya aktarılması sağlanmaktadır.

· Her bankadan alınan excel ekstresi farklılık göstermektedir. 
Parametre ekranlarıyla ekstrelerdeki kayıtların hangi satırdan 
başlayarak alınacağı tarih, açıklama, borç, alacak, işlem tip 
kodu, borçlu IBAN, alacaklı IBAN, fon miktarı, sütun numaraları 
belirtilebilmektedir.

· Banka tip kod tanımlaması ekranında ekstre açıklamaları veya 
ekstrelerden gelen işlem tip kodları tanımlanarak bu açıklama-
ya veya koda göre aktarılacak fiş tipi, banka kodu, cari hesap 
kodu, kasa kodu, çek/senet portföy numarası, alınan/verilen 
hizmet kodu, muhasebe hesap kodu tanımlanabilir. Bu sayede 
aynı açıklama ve aynı işlem tip kodu ile birlikte gelen ekstre 
satırlarının otomatik yorumlanması sağlanmış olur.

· Ekstrelerde gelen borçlu IBAN, alacaklı IBAN numaraları 
mevcut ise LOGO’dan bu IBAN numaralarına ait banka ve cari 
hesap kartları otomatik sorgulanarak ilgili banka hesap kodu, 
cari hesap kodunun bulunabilmesi sağlanmıştır. 

· İstenir ise ekstre satırlarındaki fiş tipi banka, hesap kodu, cari 
hesap kodu ve muhasebe hesap kodu kullanıcı tarafından 
belirlenebilmektedir. Yorumlanan ekstre kayıtları LOGO’ya 
gelen havale fişi, gönderilen havale fişi, banka işlem fişi, banka 
virman fişi, bankaya yatırılan kasa fişi, bankadan çekilen kasa 
fişi, bankadan çek/senet ödemesi, bankadan çek/senet 
tahsilatı, banka alınan/verilen hizmet faturası ve mahsup fişi 
olarak aktarılabilmektedir.

Banka Kredi Kartı Pos Ekstrelerinin Aktarımı:

· Banka kredi kartı pos ekstrelerinin çok az manuel işlem ile 
hatasız olarak LOGO’ya aktarılması sağlanmaktadır.

· Bazı bankalar kredi kartı pos ekstrelerini ayrı excel dosyası 
formatında göndermektedirler.

· Bazı bankalar ise pos ekstrelerini diğer ekstre kayıtları ile aynı 
excel sayfasında göndermektedirler. Her banka için ayrı ayrı 
geliştirme ile ister kredi kartı pos ekstre formatı olsun, ister 
tüm kayıtların olduğu format olsun, bu excel sayfalarından 
sadece kredi kartı işlemlerini ilgilendiren kayıtlar otomatik 
olarak seçilmektedir.

· Bankadan çekilen tutarlar ve kesilen komisyonlar otomatik 
olarak seçilmektedir. Bu kayıtlar LOGO’ya banka işlem fişi 
olarak aktarılmakta ve ilgili muhasebe kodlarının atanması 
yine otomatik olarak yapılmaktadır. 

· Bazı bankalar net, bazı bankalar brüt çalıştığından bunun 
ayrımıda banka bazında otomatik olarak yapılmaktadır.

BANKA EKSTRE AKTARIMI REFERANSLARI 

Denge SMMM A.Ş.
Mazars/Denge olarak müşterilerimize muhasebe hizmeti 
sunarken kullandığımız “Banka Ekstresi Aktarımları” ürünü 
sayesinde cari ödemeleri ve POS hesaplarına ait kayıtları 
herhangi bir sorun olmadan ve ilave bir iş yükü ile karşılaşmadan 
tek tuşla otomatik olarak ayrı ayrı cari hesaplara işleyebiliyoruz. 
Muhasebe kayıtlarındaki zaman kaybının ve hataların önlenmesi 
açısından bizim için çok kullanışlı bir ürün olduğunu söyleyebili-
riz.”

Emel Özmen 
SMMM (CPA Turkey) 

Outsourcing Accounting Manager

Dünyanın lider dil okulu Wall Street English 28 ülkede, 450’nin 
üzerinde merkezle faaliyet gösteriyor.  Türkiye’de ise 9 ilde 16 
merkezimiz ve 300’e yakın çalışanımız ile bugüne kadar 60.000’in 
üzerinde öğrenci ve 3000’in üzerinde kurumun  İngilizce eğitimi 
konusunda çözüm ortağı olduk.  Halihazırda 8.000’in üzerinde 
öğrenciye hizmet veriyoruz. Banka Ekstresi Aktarımları ürünü 
sayesinde, günlük olarak gelen onlarca havale işlemini, taksitli 
kredi kartı tahsilatı ile yapılan yurt içi-yurt dışı firma ve resmi 
kurum ödemelerini, bankalar arası yapılan havale ve EFT 
işlemlerini herhangi bir sorun olmadan ve ilave bir iş yükü ile 
karşılaşmadan otomatik olarak, ayrı ayrı cari hesaplara 
işleyebiliyoruz. Bu ürün ile hem ön muhasebedeki zaman 
kaybının, hem de muhtemel hataların önüne geçtiğimizi 
söyleyebiliriz.

Seher ORHAN
Account Department

Wall Street Institute – Turkey

Red Grup A.Ş. olarak e-ticaret sektöründe Perabulvari.com sitesi-
yle faaliyet gösteriyoruz. Bir yıl içerisinde 4.000’e yakın koleksi-
yonu üyelerimizin beğenisine sunuyoruz. Bu koleksiyonların 
seçimi ve hazırlanması sırasında 1.000 civarında tedarikçi ile 
çalışıyoruz. “Banka Ekstresi Aktarımları” ürünü sayesinde haftalık 
olarak yapılan yüzlerce tedarikçi ödemesini herhangi bir sorun 
olmadan ve ilave bir iş yükü ile karşılaşmadan tek tuşla otomatik 
olarak ayrı ayrı cari hesaplara işleyebilir duruma geldik. Aynı 
kolaylığı tüm bankaların sanal pos işlemlerinin aktarılmasında ve 
diğer banka işlemlerinde de görüyoruz. Hem ön muhasebedeki 
zaman kaybının hem de muhtemel hataların önlenmesi 
açısından bizim için artık vazgeçilmez bir ürün olduğunu söyle-
meliyim.

Tunç Özcan
Genel Müdür ve Kurucu Ortak

Perabulvari.com – Red Grup A.Ş.



MARE YAZILIM 

2005 yılında kurumsal projeler üretmek amacıyla İstanbul’da kurulan Mare Yazılım, bugün Türkiye’nin 
önde gelen birçok şirketine yazılım ve kurumsal projeler konularında destek veriyor.
LOGO Çözüm Ortağı statüsünde müşterilerine hizmet sunan Mare Yazılım, yüzde 100 LOGO 
bütünleşik yazılım çözümleri veriyor. Bu çözümler paket ürün ve müşteriye özel uygulama projeleri ve 
şirket, sektör bağımsız olarak, müşterilerin LOGO ürünleri ile bütünleşik çalışabilecek tüm özel 
ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu uygulama projelerinden bazılarının konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

• Veri aktarım uygulamalarında, farklı sistemlerden ve diğer sektörel ve operasyonel yazılımlardan 
LOGO’ya bilgi aktarımları

• Mağazacılık çözümlerinde özellikle iletişim sektöründe faaliyet gösteren ve çoklu mağaza 
sistemlerine sahip olan şirketlerin tüm mağazacılık operasyonlarının tek merkezden yönetimi  
projeleri

• Depo otomasyon çözümlerinde özellikle iletişim sektörüne özel çözümler
• Bankacılık bütünleştirmelerinde, doğrudan borçlandırma sistemleri, banka ekstrelerinin ve kredi 

kartı ekstrelerinin LOGO bütünleştirmeleri
• AVM yönetim uygulama çözümleri 
• EDI sistemleri LOGO bütünleştirmeleri projeleri
• Uluslararası finans raporlama sistemi projeleri
•  Müşteriye özel raporlama uygulamaları
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