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Para kazanmak için yeterince vakit harcıyorsunuz… 
Takip etmek için vakit  kaybetmeyin ! www.vegayazilim.com.tr



VEGA Online Bankacılık
KULLANICI

YETKİLENDİRME
ONLINE KUR

HAREKETİ

Tüm bankacılık işlemlerine tek ekranda ulaşabilme.
Kullanıcılar arası yetkilendirme yapabilme.
Çalışılan tüm banka hesap ekstrelerine
kolayca ulaşabilme. 
Tüm çek senet ve kredi kartı detaylarını
 görüntüleyebilme ve Vega Arctos programına
 entegre edebilme.
Çek senet pos nakit dağılımları akış şeması
 görüntüleyebilme.
Vega Online Bankacılık sayesinde pos hesabı
hesap blokeleri,çek senet tahsilat
 hareketlerini kontrol edebilme.
Kesilen komisyonları raporlayabilme.
Tanımlı olmayan cariden gelen havale işlemlerini
 banka modülü üzerinden cari kartını açıp,entegre
 edebilme.
Gelir gider hesaplarını tarih aralığı seçerek tablolaştırabilme.
Bankalarda hesaplar arası sorgulama yapabilme.
Bankaya gelen havaleleri,istenilen faturalarla ilişkilendirebilme.
Çalışılan tüm bankaların IBAN  numaralarına tek seferde ulaşabilme.
 Ayrıca bu IBAN numaralarını mail ve sms yolu ile kolayca paylaşabilme.
Banka modülünde havale işlemlerine ait dekontları sms ve mail yolu ile paylaşabilme.



Sorunlarımız Ortak Çözüm Kolay
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

TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU
• 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

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

www.vegayazilim.com.tr



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

amacıAna , anlık ve güncel tüm finansal verilerin tek bir platform üzerinden izleme, yönetme ve ticari sistemlere
güvenli bir şekilde aktarımını sağlamaktır.

Hedef kitlesi bireysel müşteri, şahıs şirketleri ve kobilerdir.

entegratorü

Neleri Yapar?
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BANKACILIK BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİREN ANLIK FİNANS PLATFORMUDUR

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

GÜÇLÜ FİNANSAL 
HAFIZA
Iş 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. 

kontrol

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

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.
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BANKACILIK BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİREN ANLIK FİNANS PLATFORMUDUR

Yenilikçi çözümler
•

•

Sınırsız hesap ve kullanıcı yönetimi
• Banka hesaplarına tek platformdan erişim
• Her cihazdan erişim
• Verimlilik ve zaman tasarrufu
• Çoklu �rma 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

Özellikleri
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BANKACILIK BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİREN ANLIK FİNANS PLATFORMUDUR



Anlaşmalı Bankalar

Garanti

İş Bankası

DenizBank
Türkiye Ekonomi

BankasıVakıfBank Akbank

HalkBank
QNB

Finasbanak

ING

KuveytTürk

Sisteme
kayıt olun

Bankanıza 
yazılı talimat
verin

Uygulamayı
indirin

Bankanızın sizin
için yaptığı
tanımları 
bizimle paylaşın,

www.vegayazilim.com.tr

Ziraat Bankası Yapı Kredi



VEGABOP
VEGA BANKA ONLİNE POS

ÖKC üzerinden yapılan satış bilgilerini bankadan alır ve anlık
olarak tutar. Bu tahsilat bilgilerini VEGABOP’a aktarır.

Anlaşma ve komisyon oranlarına göre ileriye dönük pos tahsilat
bilgilerini raporlar. Tahsilatları fişle eşleştirebilirsiniz ve fiyat

farklarının takibini yapabilirsiniz.



Neden Online Bankacılık ?

-Çoklu banka veri konsolidasyonu
-Vega Arctos ticari program entegrasyonu
-Anlık Bildirim (Notifikasyon) Sistemi
-Pos entegrasyonu
-Çek tahsil entegrasyonu
-Senet tahsil entegrasyonu
-Kredi kartı tahsil entegrasyonu
-MT940 entegrasyonu
-Ödeme emri verebilme
-Nakit akışı raporu (Gelen-Giden)
-Kayıt yapan kullanıcı Log takibi
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Şişli/İstanbul 

Merkez Şube

info@vegayazilim.com.tr

Merkez Tel: (312) 428 63 53
Fax:     (312) 428 14 60
Şube Tel:     (212) 266 18 81


