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De¤erli Okuyucu,
Bu tanıtım broﬂüründe, MikroKom
Yazılım A.ﬁ. bünyesinde ileri
programlama ve veri tabanı
teknolojileri kullanarak geliﬂtirmiﬂ
oldu¤umuz GMS.NET Yazılımını
tanıtaca¤ız. Ancak, bunu yaparken,
benzer tüm yazılımlarda ortak olan
özellikleri sıralamak yerine GMS.NET
Yazılımı’nı rakiplerinden ayıran
özellikleri vurgulayaca¤ız.
Buradaki bilgilerin tercihinizi daha
bilinçli ve daha do¤ru yapmanıza katkı
sa¤layaca¤ını umar,
saygılarımızı sunarız.
MikroKom Yazılım Grubu

NASIL GEL‹ﬁT‹R‹LD‹?
GMS.NET, MikroKom A.ﬁ.’nin muhasebe yazılımları pazarında 30 yıla yaklaﬂan deneyimine
dayanarak, popüler GMS/5, IMS/5 ve DTS/5
gibi DOS tabanlı MikroKom yazılımlarının
devamı olarak tasarlandı.
Üretiminde, Microsoft firmasının .NET
altyapısının, C# programlama dilinin ve
SQL Server 2005 veri tabanı yönetim
sisteminin hız ve güvenilirlik özelliklerinden
yararlanıldı.
Ve sonuçta, ortaya yazılım teknolojisinin
en üst seviyelerinde seyreden bir
ürün çıktı.

GERÇEK B‹R
W‹NDOWS YAZILIMI
GMS.NET, sadece Windows ‹ﬂletim
Sisteminde çalıﬂan bir yazılım de¤il, bu
iﬂletim sisteminin tüm standartlarını ve
özelliklerini de uygulayan bir yazılımdır.
Örne¤in, ekranda görece¤iniz tüm tablolarda
istemedi¤iniz kolonları gizleyebilir, kolon geniﬂliklerini de¤iﬂtirebilir ve yaptı¤ınız bu ayarları
saklayabilirsiniz. Ayrıca, dökümü herhangi bir kolondan artan/azalan biçimde sıralayabilirsiniz
ki bu özellik pek çok durumda size geniﬂ bir veri analiz ve hata bulma imkanı sa¤lar.
GMS.NET ekran formları tüm ekranı etkin bir biçimde kullanır. Örne¤in, 19 inch veya üzeri
bir ekrana sahipseniz, açaca¤ınız formlar bazı rakip yazılımlarda oldu¤u gibi ekranın bir
köﬂesinde sıkıﬂıp kalmaz, tüm ekranı kaplar ve size daha geniﬂ, daha bütünlüklü bir görünüm
sunar. Bu tür geniﬂ ekranlarda, açtı¤ınız formları yatay veya düﬂey olarak
döﬂeyerek, tam da Windows ‹ﬂletim Sistemini tasarlayanların amaçladı¤ı
gibi, aynı anda birden fazla uygulamayı tek bir ekranda görebilirsiniz.
Örne¤in, mizan dökümü ekranın üst yarısında, fiﬂ giriﬂ formu ise altta
veya bu ikisinin ortasında muavin defter.
Yine Windows standardlarından birinin gere¤i olarak, tüm formlarda
tek bir tuﬂla istedi¤iniz veriyi aratabilirsiniz.

UZAKTAN DESTEK
GMS.NET Yazılımı ile birlikte bilgisayarınıza kurulan Uzaktan Destek
programı sayesinde Mikrokom Destek bölümünden internet üzerinden
çevrimiçi yardım ve destek alırsınız. Bunun için MikroKom Yazılım
Destek Hattı’nı aramanız
ve ekranda gördü¤ünüz
kimlik ve parolanızı destek
uzmanımıza söylemeniz yeterlidir.

‹NTERNET ÜZER‹NDEN
GÜNCELLEME ve L‹SANS
KONTROLÜ
GMS.NET Yazılımı Internet olanaklarını en geniﬂ biçimde kullanır.
Yazılımı her çalıﬂtırdı¤ınızda internet üzerinden güncelleme
kontrolu yapılır ve daha güncel bir sürüm bulundu¤unda
size bilgi verilir. ‹ste¤inize ba¤lı olarak yazılımınız güncellenir.
GMS.NET lisanslama iﬂlemleri de yine internet aracılı¤ı
ile yapılır. Örne¤in, yeni bir modül satın aldı¤ınızda veya
kullanıcı sayınızı arttırdı¤ınızda sadece birkaç dakika
içerisinde lisansınız güncellenir ve kullanımınıza açılır.

MODÜLER YAPI ve
F‹YATLANDIRMA
GMS.NET Yazılımı,
 Genel Muhasebe,
 İşletme Defteri,
 Demirbaş Takibi,
 Personel Bordro,
 Beyanname
modüllerinden oluﬂur.
Bu modüller birbirleriyle tam bir entegrasyon
içerisinde çalıﬂır. Örne¤in, Personel Bordro
modülünün ücret tahakkuk sonuçları Genel
Muhasebe modülüne fiﬂ olarak, ‹ﬂletme Defteri
modülüne ise gider satırı olarak aktarılır.
Beyanname modülü ise, örne¤in, muhtasar
beyannameyi hazırlarken Genel Muhasebe veya ‹ﬂletme
Defteri modüllerinin yanısıra Personel Bordro modülüne de
eriﬂerek tüm beyannamenin tek tuﬂla düzenlenebilmesini sa¤lar.
Aynı ﬂekilde, alınan veya satılan bir demirbaﬂın bu iﬂlemle ilgili muhasebe fiﬂi birkaç tuﬂ ile
ilgili dosyalara kaydedilir.
GMS.NET Yazılımının modüler yapısı aynı zamanda esnek bir fiyatlandırma uygulamasına
da imkan verir. Yazılımı satın alacak bir kullanıcı bu modüllerden sadece ihtiyaç duyduklarının
bedelini öder ve GMS.NET Yazılım paketine en uygun fiyatla sahip olur.

BEYANNAME ve B‹LD‹R‹MLER
GMS.NET Yazılımında,
 KDV-1,
 KDV-2,
 Muhtasar,
 Gelir Geçici,
 Kurumlar Geçici,
 Damga Vergisi,
 Yıllık Gelir Vergisi,
 Basit Usul Ticari Kazanç,
 Kurumlar Vergisi
beyannameleri ile
 Ba/Bs ve
 Kesin Mizan
bildirimlerini G.‹.B. tarafından sa¤lanan Beyanname Düzenleme Programına ihtiyaç
duymaksızın hazırlayabilirsiniz.
Genel Muhasebe, ‹ﬂletme Defteri ve Personel Bordro modüllerine girilmiﬂ olan bilgiler otomatik
olarak beyannamelere yansıtılarak beyanname düzenleme iﬂleminin en çabuk ve en do¤ru
biçimde tamamlanması sa¤lanır.
GMS.NET Beyanname modülü, size, Yıllık Gelir Vergisi ve Gelir Geçici Vergi beyannamelerinde
baﬂka hiçbir muhasebe yazılımında olmayan bir özellik sunar. Birden fazla orta¤ı olan
firmalarda, defter türü ister bilanço, ister iﬂletme, ister serbest meslek, ister basit
usul olsun, her bir ortak için ayrı ayrı beyanname düzenleme ve saklama imkanınız
vardır. Beyannameler ortak bazında düzenlenirken, firma bilgilerinden alınan kar,
kesinti yoluyla ödenen vergi ve ödenen geçici vergi rakamları orta¤ın payı oranında
beyannameye yansıtılır. Ayrıca, Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerine bir defa elle girece¤iniz
Gayrimenkul Sermaye ‹radına iliﬂkin bilgiler bir sonraki yılın beyannamesine otomatik olarak
aktarılarak zaman tasarrufu sa¤lanır, unutma ve yanlıﬂlıktan kaynaklanan hatalar önlenir.
Muhtasar Beyannameyi, ﬂubeler bazında ayrı ayrı hesaplatıp gönderebilir ve saklayabilirsiniz.
Düzenlenen beyannamelerin paketlenmesi, ‹VD’ne gönderilmesi, dökümlerin ‹VD’den indirilmesi
ve verece¤iniz e-posta adreslerine gönderilmesi hep GMS.NET Beyanname modülü içerisinde
gerçekleﬂtirilir.

BEYANNAME KONTROLÜ
Beyanname kontrol uygulaması, GMS.NET sisteminde tanımlı tüm firmalar için, verece¤iniz
bir tarih itibariyle düzenlenmiﬂ olması gereken beyannamelerin bir listesini ekrana getirir.
Daha sonra, bu beyannamelerin GMS.NET içerisinde düzenlenip düzenlenmedi¤ini, ‹VD’ne
gönderilip gönderilmedi¤ini ve ‹VD’de onaylanmıﬂ olup olmadı¤ını kontrol eder.
Listedeki her bir beyannamenin o andaki durumunu size raporlar.
Üstelik bunu yaparken, firmaların özel hesap dönemine tabi olup olmadı¤ı, beyannamelerin
verilme dönemleri (aylık, üç aylık, yıllık) gibi pek çok detayı de¤erlendirir. Bu sayede, sizi,
beyanname ve bildirimlerin gereken tarihlerde verilmemesinden kaynaklanacak cezai
yükümlülüklerden kurtarır.

BA/BS FORM HESAPLAMA, KONTROL ve
MUTABAKAT
GMS.NET kullanıcıları, Ba ve Bs formlarını hesaplatırken iki alternatif yöntemden birisini
seçebilirler. Birinci yöntem, 120 ve 320 gibi cari hesaplara ve gider hesaplarına girilen
“KDV’siz Tutar” rakamını esas alarak hesaplama yapar. ‹kinci yöntemde ise Alıﬂ, Satıﬂ ve
Gider hesapları kullanılarak ek bir bilgi girilmeksizin formlar hesaplatılır. Seçilen hesaplama
yöntemi istenildi¤i anda de¤iﬂtirilebilir.
Ba/Bs formu uygulamasında, form hazırlanırken yapılan hesaplamaların detaylarını bir Excel
dosyasına aktaran bir araç mevcuttur. Bu aracı
kullanarak bildirimlerinizi kontrol edebilir, tanım
eksikliklerinden kaynaklanan hataları kolaylıkla
tespit edebilirsiniz.
Ba/Bs mutabakat yazıﬂmalarınızı, kendi istek
ve ihtiyaçlarınıza göre tasarlayaca¤ınız metinleri
kullanarak, hem limit üstünde hem
de limit altında kalan
alıcı/satıcılarla
yapabilirsiniz.

KAPSAMLI F‹ﬁ G‹R‹ﬁ‹
Fiﬂ Giriﬂi uygulaması, GMS.NET Yazılımından alınacak tüm dökümlere, hazırlanacak tüm
beyannamelere ve yapılacak pek çok iﬂleme temel oluﬂturacak bilgilerin girildi¤i uygulamadır.
Biz, bir muhasebe iﬂlemine ait tüm bilgilerin fiﬂ giriﬂi sırasında, henüz iﬂleme esas teﬂkil eden
belge elimizdeyken sisteme girilmesinin, daha sonra o bilgilere dayanılarak yapılacak
hesaplama, döküm, rapor gibi uygulamaları hem kolaylaﬂtıraca¤ı hem de hata oranını en
aza indirece¤i prensibinden hareket ederek GMS.NET Yazılımına son derece kapsamlı bir
Fiﬂ Giriﬂ uygulaması yerleﬂtirdik.
GMS.NET Fiﬂ Giriﬂ uygulamasında, bir muhasebe iﬂlemine ait Belge Türü, Belge Tarihi,
Belge No, Vergi Kimlik veya T.C. Kimlik No gibi bilgilerin yanı sıra Stopaj Tür Kodu, Stopaj
Tutarı, KDV Tevkifat Oranı, Tevkifat Tutarı bilgileri ile iﬂlemin ait oldu¤u ﬁube ve Masraf
Merkezi bilgilerini de girebilirsiniz.
Böylelikle, fiﬂ giriﬂi tamamlandı¤ında, girdi¤iniz iﬂlem, mizan, muavin, yevmiye ve
kebir defterlerine iﬂlenirken aynı zamanda da KDV-1, KDV-2, Muhtasar, Ba/Bs gibi
beyanname ve bildirimler ile di¤er KDV ve Tevkifat listeleri tek tuﬂla alınabilecek
hale getirilmiﬂ olur.

MÜKERRER BELGE G‹R‹ﬁ‹NE SON!
Girilen bir fiﬂin kaydedilmesini takiben o fiﬂteki belgelerin daha önce girilmiﬂ olup olmadı¤ı
kontrol edilir. Üstelik, kontrol iﬂlemi sadece daha önce girilmiﬂ olan fiﬂlerde de¤il o
anda kaydedilmiﬂ olan fiﬂ içerisinde de yapılır. Tespit edilen mükerrer giriﬂler ekranda
raporlanır. Mükerrer belge kontrolu sizin seçiminize ba¤lı olarak yapılır. Bu kontrolu istedi¤iniz
anda kapatabilir, bunun yerine belirli zamanlarda Toplu Mükerrer Belge Kontrol Listesi
uygulamasını kullanabilirsiniz.

F‹ﬁ G‹R‹ﬁ‹NDE HIZ, KOLAYLIK ve BAS‹TL‹K
B‹RARADA
GMS.NET Fiﬂ Giriﬂ modülü, satıﬂ, alıﬂ ve gider kayıtları
iﬂlenirken, sizin girece¤iniz bir satıra karﬂılık iki (ya da
KDV tevkifatı varsa üç) satır da kendisi otomatik olarak
ekler ve iﬂlemi kapatır. Örne¤in, bir alıﬂ faturasını
iﬂlerken alıﬂ hesabını (153) girdi¤iniz satırda TC
Kimlik/Vergi Kimlik No bilgisini de girip borç tutarını
yazıyorsunuz ve enter tuﬂuna basıyorsunuz. Bundan
sonra, ilgili 153 kodlu hesap için tanımlamıﬂ
oldu¤unuz oranda KDV ayrılarak bir alt satıra otomatik
olarak kaydediliyor ve ilk satırda girdi¤iniz TCK/VKN
kullanılarak hesap planından ilgili hesap bulunuyor ve
iﬂlemi kapatan üçüncü satır da yine otomatik olarak
hazırlanıyor. E¤er iﬂlemde KDV tevkifatı varsa tevkifat tutarı da aynı
ﬂekilde otomatik olarak hazırlanıyor. Bunun için bir defaya mahsus birkaç tanım yapmanız
yeterlidir.

OTOMAT‹K AKTARMA, YANSITMA ve KAPANIﬁ
F‹ﬁLER‹
Üç aylık vergi dönemleri ile yıl sonlarında hazırlanan
yansıtma ve gelir/gider hesaplarının kar/zarar
hesabına kapatılması fiﬂlerini otomatik olarak
yapabilirsiniz. Ayrıca, toplu hesap aktarımı (örne¤in,
alacak bakiye veren 120 grubu hesaplarının 326
veya 329 hesabına aktarılması gibi) iﬂlemlerini de
yine basit bir tanımlama ile istedi¤iniz zaman
gerçekleﬂtirebilirsiniz.

KDV ve TEVK‹FAT L‹STELER‹
Kapsamlı fiﬂ giriﬂ uygulaması ile girilen KDV, KDV Tevkifatı ve Stopaj bilgileri
kullanılarak hazırlanan,
 ‹ndirilecek KDV,
 Yüklenilen KDV,
 Tevkifatlı Satıﬂlar,
 KDV Kontrol,
 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler,
 Kira Stopaj
listelerini hızlı, kolay ve en do¤ru biçimde elde edersiniz. Ayrıca, bunlardan
G.‹.B.’na gönderilmesi gerekenlerin (‹ndirilecek KDV, Tevkifatlı Satıﬂlar gibi)
baﬂkanlıkça kabul edilen Excel dökümlerini alabilirsiniz.

Z RAPORU ‹ﬁLEMLER‹
Z Raporlarının bilgisayara fiﬂ olarak girilmesi son derece tekdüze fakat çok
zaman alan bir iﬂlemdir. Genellikle, aynı hesap kodları defalarca yazılır, sadece
rakamlar de¤iﬂir.
GMS.NET Z Raporu uygulaması ile, tasarımını kendiniz yapaca¤ınız son derece
esnek bir form üzerinden Z raporlarını aylık bazda ve KDV oranlarına göre ayrı
ayrı olmak üzere girebilir, karﬂı tahsilat kayıtlarını ise Kasa ve istedi¤iniz kadar
Kredi Kartı (POS ) hesabı tanımlayarak yapabilirsiniz.
Z raporlarında yer alan kümülatif toplamlar ile formda girdi¤iniz
bilgilerden otomatik olarak elde edilen toplamları karﬂılaﬂtırarak hatalı
bilgi girme ihtimalini sıfıra indirmiﬂ olursunuz.
Giriﬂ iﬂleminiz bitti¤inde tek yapmanız gereken ﬂey, bir tuﬂa basarak günlük,
on günlük ya da aylık olarak gruplayabilece¤iniz fiﬂleri oluﬂturmaktır.

BANKA EKSTRES‹ S‹H‹RBAZI
Bankalardan alaca¤ınız Excel formatındaki ekstreleri, GMS.NET’in Banka Ekstresi
Sihirbazı uygulaması aracılı¤ıyla kolaylıkla fiﬂe dönüﬂtürebilirsiniz.
Banka Ekstresi Sihirbazı’nın bir günlük iﬂ yükünü yarım saatten az bir süreye
indirdi¤ini defalarca gözlemledik.
Ayrıca, pek çok bankanın Excel ekstre formatı GMS.NET yazılımı ile beraber
bilgisayarınıza yüklendi¤i için sizin sıkıcı tanımlamalarla u¤raﬂmanız da gerekmiyor.

K‹RA OTOMASYONU
Kira Otomasyonu alt modülü, kira kontratlarını tüm firmalar için tek bir form
üzerinde tanımlayabilmenizi, kira tahakkuk fiﬂlerini otomatik olarak
düzenleyebilmenizi sa¤lar. Kesilen fiﬂlerde, iste¤inize ba¤lı olarak, Gelecek
Aylara/Yıllara Ait Giderler hesaplarına gerekli kayıtları yapar. Kira kontratları ile
ilgili olarak, KDV ve KDV Tevkifatı tanımlamalarına da olanak sa¤ladı¤ı için bu
alt modülü kiralık araçlar için de kullanabilirsiniz.

S‹GORTA POL‹ÇELER‹ OTOMASYONU
Sigorta poliçe bilgilerini girdikten sonra tanımladı¤ınız Gider ve Gelecek
Aylara/Yıllara Ait Giderler hesaplarını kullanarak otomatik fiﬂ keser.

SERBEST MESLEK MAKBUZU OTOMASYONU
Mükellefleriniz için düzenleyece¤iniz Serbest Meslek Makbuzlarını, kendi
tasarladı¤ınız formlara dökebilir, tek bir tuﬂla kendi defterinize gelir, mükelleflerinizin
kayıtlarına ise gider olarak kaydedebilirsiniz.

ETK‹N TCK/VKN KULLANIMI
T.C. Kimlik ve Vergi Kimlik numaralarının fiﬂ satırlarında kullanılmaya baﬂlanması
hesap planının düzenlenmesinde ve defter iﬂleme yöntemlerinde pek çok de¤iﬂikli¤i
ve yeni imkanları da
beraberinde getirdi.
Örne¤in, artık 120 ve 320
kodlu hesapların
detaylandırılmasına fazla
ihtiyaç duyulmuyor, çünkü
gereken detay bilgilere
TCK/VKN sayesinde
ulaﬂılabiliyor.
GMS.NET Yazılımında da temel muhasebe dökümlerinden olan Mizan, Muavin Defter
ve Hesap Durumu dökümlerini TCK/VKN bazında filtrelemek mümkün. Ayrıca, yine
sadece GMS.NET’e has bir özellik olan Cari Hesaplar Mizanı dökümü ile bir cari
hesabın farklı muhasebe hesaplarına da¤ılmıﬂ olan tüm iﬂlemlerinin mizanı alınabiliyor.

AKILLI STOK MAL‹YETLEND‹RME
Stok maliyetlendirme iﬂlemlerinde en büyük sorun geç gelen alıﬂ faturaları dolayısı ile stok
miktar bakiyelerinin eksiye düﬂmesidir. Bir
stok kalemi eksi bakiye verirken stoktan
çıkıﬂların maliyetini hesaplamak neredeyse
imkansızdır. Ancak, GMS.NET stok raporlama
sistemi bu soruna son derece akıllı bir çözüm
getirerek dönem içinde oluﬂan eksi stok
bakiyelerini giderir ve dönem sonu eksi bakiyelerin
ne ﬂekilde maliyetlendirilece¤ini ise kullanıcının
tercihi do¤rultusunda belirler.

DÖNEM PUANTAJ TAKV‹M‹ ‹LE HIZLI PUANTAJ
Personel Bordro Modülünde yer alan Dönem Puantaj Takvimi uygulamasıyla
puantaj
dönemindeki
çalıﬂma günleri,
hafta tatilleri,
varsa resmi tatil
ve bayram günleri
otomatik olarak
puantaja
aktarılarak hızlı bir
puantaj
hazırlanabilir.

BORDRO-MUHASEBE
ENTEGRASYONU
Personel Bordro Modülünden
tüm defter türlerine (bilanço,
serbest meslek, iﬂletme, basit
usül) muhasebe fiﬂi
düzenlenebilir. Ayrıca, bordro
tahakkuku sonunda
Beyanname modülünün
Muhtasar Beyannamede
kullanaca¤ı bilgiler otomatik
olarak hazırlanır.

E-B‹LD‹RGE XML DOSYASINI ve ‹ﬁÇ‹ G‹R‹ﬁ
ÇIKIﬁLARINI D‹REKT GÖNDERME
Personel Bordro Modülünden puantaj dönemine ait SGK’na gönderilmesi
gereken XML dosyaları program içinde hazırlanıp tek tuﬂla gönderilebilir.
‹ﬂçi giriﬂ ve çıkıﬂ bildirimleri tek tek yada toplu olarak da SGK’na tek tuﬂla
gönderilebilir.

TOPLU AYLIK B‹LD‹RGE KONTROL ‹ﬁLEMLER‹
Toplu Aylık Bildirge Kontrol ‹ﬂlemleri uygulamasıyla tüm iﬂyerlerine ait aylık prim
ve hizmet belgelerinin SGK’na gönderilip gönderilmedi¤i, puantajdaki bildirge
sayılarıyla uygun olup olmadı¤ı kontrol edilebilir.

‹ﬁYER‹NE A‹T B‹LD‹RGE PDF DOSYALARINI
‹ND‹RME
SGK Onaylı Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri uygulamasıyla iﬂyerine ait Aylık Prim
ve Hizmet Belgesi ve Tahakkuklarının PDF dosyaları toplu olarak indirilebilir.

PUANTAJ K‹L‹TLEME
Herhangi bir döneme ait puantaj kayıtları personel bazında tek tek ya da firma
bazında toplu olarak kilitlenebilir. Bu özellik, ay içinde iﬂten çıkan ve çıkıﬂı 10
gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi gereken personel için ay sonunda yanlıﬂlıkla
yeniden puantaj yapılmasının önüne geçer.

PERSONEL GÜN TAK‹B‹
Gün takibi uygulaması ile personele ait
rapor, yıllık izin, ücretsiz izin gibi eksik
günlerin takibi yapılabilir. Bu modüle yapılan
kayıtlar puantaj yapılırken puantaja otomatik
olarak aktarılır.

BORDRO SAB‹T
B‹LG‹LER‹N‹N OTOMAT‹K
GÜNCELLENMES‹
Bordro hesaplamasında kullanılan
SGK,Vergi ve di¤er parametreler, düzenli yapılan güncellemelerle Personel
Bordro Modülüne otomatik olarak yüklenir.

BANKA MAAﬁ DOSYALARINI HAZIRLAMA
Personel Bordro Modülünde yer alan Banka Maaﬂ Dosyası Hazırla uygulamasıyla,
personel ücretleri, avansları vb. ödemelerin banka maaﬂ ödeme dosyalarına
otomatik olarak aktarılması sa¤lanır.

6111 TEﬁV‹K ORTALAMASI KONTROLÜ
Personel Bordro Modülünde yer alan 06111 Teﬂvik Ortalaması Kontrol
uygulamasıyla personellere ait puantajın hesaplatılmasından sonra puantaj kayıt
iﬂlemi sırasında 06111 sayılı teﬂvik kanununa tabi personelin teﬂvik ortalamalarının
uygun olup olmadıkları program tarafından kontrol edilerek sonuçlar raporlanır.

TOPLU KONTROL ‹ﬁLEMLER‹
Kontrol ‹ﬂlemleri uygulaması, bütün firmalara ait puantajların,
muhasebeleﬂtirmelerin, iﬂçi giriﬂ ve çıkıﬂlarının yapılıp yapılmadı¤ı, eksik gün
bildirimleri gibi bir çok iﬂlemleri kontrol ederek sonuçlarını raporlar.

TOPLU ‹LAVE ÜCRET AKTARMA
Toplu ‹lave Aktar uygulamasıyla personele verilecek olan ilave ödemelerin
dönem puantajına net yada brüt olarak toplu bir ﬂekilde aktarılması yapılabilir.

HIZLI ‹ﬁYER‹ ÇO⁄ALTMA
Personel Bordro Modülünde yer alan ‹ﬂyeri Ço¤alt uygulamasıyla iﬂyerine ait
personel ve iﬂyeri bilgilerinin hızlı bir ﬂekilde aynı iﬂyerinin altına baﬂka bir isimle
yada baﬂka firmaya aktarılması sa¤lanır.

GÜÇLÜ YEDEKLEME ARAÇLARI
Bilgilerin yedeklenmesi ve yedekten geri
yüklenmesi muhasebe yazılımı üreticilerinin
genellikle fazla önemsemedi¤i bir konudur.
‹çerisinde yedekleme aracı bulunmayan bir
yazılımın kullanıcıları, bu iﬂlemi dıﬂarıdan bazı
araçları kullanarak yapmaya çalıﬂırlar. Bu ise hem
belli bir uzmanlık gerektirir hem de hataya açıktır.

Oysa, GMS.NET Yazılımı son derece esnek bir yedekleme
ve geri yükleme aracını içinde barındırır. Dosyalarınızı tümden
veya seçerek yedekleyebilir, oluﬂturulmuﬂ yedek setlerinden
sadece seçti¤iniz firma ve dönemleri geri
yükleyebilirsiniz. Oluﬂturdu¤unuz yedek
dosyasını verece¤iniz bir e-posta adresine
anında gönderebilirsiniz.
Ayrıca, yine GMS.NET ile birlikte verilen
ve bilgisayara kuruldu¤unda arka planda bir
servis olarak çalıﬂan Otomatik Yedekleme ve
Bakım Aracı sayesinde dosyalarınızın
yedeklerinin sizin programladı¤ınız gün ve
saatlerde otomatik olarak, sizin
baﬂlatmanıza gerek kalmadan alınmasını
sa¤larsınız.

...VE TFRS
(TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI)
MikroKom Yazılım, GMS.NET’i 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlü¤e girmesi beklenen
TFRS uygulamalarına hazır hale getirmek için yo¤un bir çalıﬂma içindedir.
Üzerinde çalıﬂılan ve bir kısmı tamamlanma aﬂamasına gelmiﬂ olan konu baﬂlıkları
ﬂunlardır:
 Sabit kıymetler için amortisman ayrılmasında kullanılacak yeni yöntemlerin

yazılıma uygulanması ve VUK uygulamaları ile TFRS uygulamaları arasında
oluﬂacak tutar farklarının mahsuplaﬂtırılması
 TFRS’ye göre sunulması gereken finansal tabloların hazırlanması
 Reeskont hesaplamaları ve muhasebeleﬂtirme
 Ticari borç ve alacakların TFRS’ye uygun olarak bugünkü de¤erlerine

getirilmesi
 Kıdem tazminatı karﬂılıklarının hesaplanması ve muhasebeleﬂtirilmesi
 Stok de¤er düﬂüklüklerinin hesaplanması ve muhasebeleﬂtirilmesi

Teknolojinin en üst noktas›na yelken açman›z için.

www.mikrokom.com
www.zettanitim.com.tr

