
Entegrasyon yazılımlarımız sayesinde verileriniz;
hatasız ve hızlı bir şekilde,

ister gün sonu otomatik olarak isterseniz tek bir tıklamayla,
kullanmış olduğunuz muhasebe yazılımınıza güvenli bir şekilde aktarılır.

Bu sayede iş yükünüz azalırken verimlilik artar,
zamandan kazanırsınız.

OTOMOTİV ve ARAÇ KİRALAMA 
ENTEGRASYONLARI

      BA-BS/CARİ MUTABAKAT 
ONAY SİSTEMİ

• BA-BS ve Cari hesap mutabakatları için 
geliş�rilmiş bir yazılımdır.
• Kağıt kullanımı, çık�, telefon, faks, kargo 
gönderimi gibi giderlerinizi tamamen ortadan 
kaldırır ve zamandan tasarruf sağlar.
• Firmanızın mutabakat süreçlerini çok daha hızlı 
ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar.
• Kullanmış olduğunuz ERP veya muhasebe (ETA 
SQL,  vb. )  programından çeki len veri ler  
Mutabakat Onay Sistemi ile çalış�ğınız firmalara 
e-posta yolu ile  gönderilir.
• Gönderdiğiniz mutabakatlara gelen cevaplar 
sistem üzerinden takip edilir.
• Geçmişe dönük mutabakat süreçlerinizi tek 
ekran üzerinden kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.
• İstenirse mutabakat me�nleri elektronik imza 
ile imzalanarak veya KEP ( ) Kayıtlı Elektronik Posta
ile  resmi bir nitelik kazandırılır.
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Otomo�v ve araç kiralama firmalarının kullanmış oldukları 
otomasyon yazılımları ile oluşturulan alış, sa�ş, kiralama, 
yedek parça, servis vb. verilerin tek bir dokunuş ile ERP veya 
muhasebe (ETA SQL, vb.) programınıza aktarımını sağlayan 
aracı bir entegrasyon yazılımıdır.

• Avis ve Budget Entegrasyonu
• Renault Impetus Entegrasyonu
• Hyundai DMS Entegrasyonu
• Ford ISIS Entegrasyonu
• Ford BSS Entegrasyonu
• Fiat BOS Entegrasyonu
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SİGORTACILIK ENTEGRASYONLARI

Sigorta firmalarının kullanmış oldukları otomasyon yazılımları 
ile üre�lmiş poliçe verileri kullanılarak, poliçe ve komisyon 
faturalarını tek bir dokunuş ile ERP veya muhasebe (ETA SQL, 
vb.) programınıza aktarımını sağlayan aracı bir entegrasyon 
yazılımıdır.

• Anadolu Sigorta Entegrasyonu
• Güneş Sigorta Entegrasyonu
• Eureko Sigorta Entegrasyonu
• Ethica Sigorta Entegrasyonu
• Allianz Sigorta Entegrasyonu
• Axa Sigorta Entegrasyonu
• Ergo Sigorta Entegrasyonu
• Ak Sigorta Entegrasyonu
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özel yazılım
isteklerinize 

profesyonel çözümler...



E-TİCARET ENTEGRASYONLARI

E-�caret sitenizdeki siparişlerinizi ve müşteri 
bilgilerinizi ERP veya muhasebe ( ) ETA SQL, vb.
programına aktarımını sağlayan, aynı şekilde 
muhasebe yazılımınızdaki ürün bilgilerinizi (Stok 
kartları) E-�caret sitenize aktarabilen eş zamanlı 
çalışan aracı bir entegrasyon yazılımıdır.

• İdeaso� E-Ticaret Entegrasyonu

ÖZEL ENTEGRATÖR E-FATURA VE 
YEDEKLEME ENTEGRASYONU

Özel Entegratörde ( ) saklanan Digital Planet, Eve Elektronik
elektronik faturalarınızı ERP veya muhasebe ( ) ETA SQL, vb.
programınıza aktarımını sağlayan aracı bir entegrasyon 
yazılımıdır.

• E-fatura / E-arşiv verilerini yedekleme, indexleme ve hızlı 
fatura arama  imkanı 
• Çoklu şubeyle çalışabilme imkanı
• Şubeler arası fatura taşıma, aktarım öncesi cari kart tercihi 
yapabilme imkanı
• Gelişmiş opsiyonlar ve daha fazlası...
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ARÇELİK/BEKO ENTEGRASYONU

Arçelik/BEKO Asist Bayi otomasyon yazılımı ile üre�lmiş olan 
sa�ş verilerini tek bir dokunuşla veya otoma�k olarak ERP 
veya muhasebe ( ) programınıza aktarımını ETA SQL, vb.
sağlayan aracı bir entegrasyon yazılımıdır.

• Asist Entegrasyonu
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Bayi otomasyon
 yazılımına girdiğiniz verileri tekrar 
muhasebe yazılımınıza girmekten 

sizi kurtarabiliriz. 

Her türlü veriyi 
işleyip �cari otomasyonunuza 

entegre edebiliriz…

Katalogda kullanılan logalar sah�pler�ne a�tt�r.
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