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daha hızlıve hatasız elinizin altında.

www.link.com.tr
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GENEL ÖZELLİ
KLER
Evrak Onay Akış
ı
Bilginin kontrollüyönetilmesi amacıyla oluş
turulan evrak onay
akış
ı, GüneşSistemi Li-Nova iç
inde oluş
an evrakların onaydan
geç
irilmek üzere dolaş
ıma ç
ıkarılmasınısağlamaktadır.
• Evrak Onay Akış
ıile, onaylanacak evrak tipleri belirlenir
• İ
lgili evrakların istenilen özelliğe sahip olanlarıonay
mekanizmasına dahil edilir
• Evraklarıonaylayacak kullanıcılar sisteme hiyerarş
ik bir sıra ile
tanımlanır
• Kullanıcış
irkette veya ş
irkette olmasa da bulunduğu
ortamdan mail olarak gelen onaylama evrağınıonaylayarak,
evrak onayınıtamamlamışolur, yada evraklarıGüneşSistemi
Li-Nova iç
inde onay bekleyen evraklardan onaylayarak
sisteme kabul edilmesi imkanıverilir
• Evraklar onaylanana kadar sanal bir evrak olarak sistemde
dolaş
ır

• Onaya gönderilen evrağın hangi aş
amada olduğu takip edilebilir
• Onaylanmayan evrağın onaylanmama nedeni kaydedilebilir
• Onaylanan evrakların bir merkezde toplanarak arş
ivlenmesi
mümkündür

Güvenlik

Gölge Dosya

İ
ş
letmeler için büyük önem taş
ıyan kritik bilgilerin yalnız ilgili
kiş
ilerin kullanımına sunulmasıamacıyla GüneşSistemi Li-Nova
içinde genişgüvenlik özellikleri tasarlanmış
tır.
Kullanıcıveya Kullanıcıgruplarıbazında okuma, yazma ve
değiş
tirme özellikleri tanımlıadımlara göre verilebilmektedir.

Sisteme girilmiştüm bilgilere geriye dönük ulaş
ılmasınısağlayan
gölge dosya özelliği, iş
letmelerin hata riskini en aza indirerek
doğru bilgiye ulaş
malarıiç
in tasarlanmış
tır.

•
•
•
•
•
•
•

Seçenekler bazında tanım verilebilir
Dosya, Saha ve Evrak bazında tanım verilebilir
Dosyalara Güvenlik kodlarıverilebilir
Raporlar kullanıcılar bazında güvenlik iş
lemine tabi tutulabilir
Evraklarda istenilen sahalar için bilgi giriş
i zorunlu hale getirillebilir
Kullanıcımenüsünde sadece yetkisi olan evraklar görüntülenebilir
Kullanıcış
ifreleri, ş
ifreleme standartlarına uygun ş
ekilde belirlenir
ve tanımlanan süre dolduğunda değiş
tirilir

• Gölge Dosya ile olağan dış
ıbir kullanımın nereden ve kimden
kaynaklandığının tespit edilir
• Silinen ve değiş
tirilen tüm kayıtlara ulaş
ılarak bilgi üzerinde
denetim ve istenilen bilgiye geri dönülme imkan sağlar
• Kayıtlar üzerinde yapılan tüm iş
lemlerin hangi kullanıcı/lar
tarafından, hangi tarih ve saatte iş
lem yapıldığına iliş
kin istenilen
bilgiler raporlanır
• Bilgi paylaş
ımının verimli hale getirilmesi hedeflenerek, Gölge
Dosya’da yer alan bilgilerin transfer edilebilmesi sayesinde
iş
letmelere hızlıve güncel konsalidasyon imkanısunulur

Raporlama

Dövizli Kullanım

GüneşSistemi Li-Nova’nın raporlamaya getirdiği esnek ve
fonksiyonel ç
özümlerler, iş
letmelerin karar alma süreç
lerinde
etkin bir rol oynamaktadır.
Sistemde genel işakış
larıdüş
ünülerek oluş
turulmuş
, geniş
kapsamlıbir rapor bankasıyer almaktadır Bunun dısında,
kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda raporlar
yaratabilmeleri iç
in ç
ok sayıda alternatifler ve kullanım
kolaylıklarısunulmuş
tur.

GüneşSistemi Li-Nova iç
erisinde gerç
ekleş
tirilen tüm iş
lemler yerel
para birimi dış
ında istenilen bir döviz cinsine göre de takip edilebilmektedir. Dövizli kullanım özelliğiyle;

• lk ç
özümler genişkapsamlırapor bankası
• Kullanıcıların istekleri doğrultusunda raporlar yaratılabilir
• İ
ş
letmeler GüneşSistemi Li-Nova iç
erisindeki bilgilere Excel
veya diğer tablolama araç
larıile ulaş
arak raporlama yapabilir
• Raporlama sonuç
larıgörüntülenebilir, basılabilir, faks
gönderi lebilir veya XLS, PDF, TXT, HTML formatlarında
dosya oluş
turulup, e-posta gönderilebilir
• Kullanıcıtarafından hazırlanan SQL View’ler program
iç
ersinden listeletilebilir

• Merkez BankasıDöviz Kurlarının internetten otomatik transfer
edilir
• İ
stenilen döviz cinsine göre takip edilir
• TL olarak girilen bilgiler dövize, döviz olarak girilen bilgiler TL’ye
otomatik olarak ç
evrilebilir
• Çapraz kur paritesine göre hesaplamalar yapılabilir
• Sistemde kayıtlıtüm bilgiler iş
lem tarihindeki döviz cinsi ve kuru
üzerinden raporlanabilir
• Döviz kurundaki değiş
ikliklerin izlenmesine yönelik grafiksel
raporlar alınabilir
• Farklıdöviz cinsi ve kuruna göre analizler yapabilir

MUHASEBE
Yasal Mali Mevzuat ve genel kabul görmüşprensipler dikkate alınarak hazırlanan GüneşSistemi Muhasebe Çözümleri ile, iş
letmelerin
operasyonlarıve yasal yükümlülüklerini eş
zamanlıbir ş
ekilde yerine getirmeleri hedeflenmiş
tir.

e-Defter kullanı
mı
na tam entegrasyon sağlar
• Ön muhasebede iş
lenen verilerin,
e-Defter kurallarına uygun olarak
muhasebe fişkayıtlarına eşzamanlıiş
lenmesi

• Form Ba/Bs listeleri tek tek veya kon
solide olarak listelenmesi ve elektronik olarak gönderilmesi
• Mizan, defter-i kebir, yevmiye defteri
gibi yasal defterlerin ve bilanç
o kar
zarar tablolarının Türk Lirasıve döviz
cinsinden düzenlenebilmesi

• Muhasebe fişkayıtlarının e-Defter
uygunluğu kontrol edilip, hatalı
bilgi giriş
lerinde uyarımesajlarıile
kullanıcının uyarılması

• Kur Farkı İ
ş
lemleri seç
eneği ile kur
farkından kaynaklanan değer artışve
azalış
larıhesaplanıp, yevmiye kayıtla
rının otomatik oluş
turulabilmesi

• Farklıdillerde hesap planıoluş
turulabilmesi
• Tanımlanan ş
ablonlarla, dönemsel
yansıtma fiş
lerinin otomatik olarak
düzenlenebilmesi

• Asgari Kayıt Saklama Modülüile kayıtların istenildiğinde vergi denetimine hazır tutma yükümlülüklerini iç
eren
bir raporlama dosyasıhazırlanabilmesi

• İ
ş
letme faliyetleri sonucu oluş
an
gelir

ve

giderlerin, tanımlana

• Fişnumaratör takibinin Gün, Ay ya da
Yıl bazında 1’den baş
layacak ş
ekilde
yapılabilmesi

masraf merkezlerine göre dağılımlarının izlenebilmesi

SABİ
T KIYMET YÖNETİ
Mİ
GüneşSistemi ile Sabit Kıymetlerin satın alınmasından baş
layarak, elden ç
ıkarılmasına kadar tüm dönemsel amortisman, değerleme ve
enflasyon muhasebesine göre hesaplamaların yapılıp ilgili muhasebe hesaplarına yansıtılmasıiş
lemlerinin takip edilmesi sağlanmaktadır.
• Sabit Kıymet amortisman hesabıiç
in Azalan Bakiyeler (Hızlı)
veya Eş
it Tutarlar (Normal) yöntemlerinden birinin seç
ilebilmesi

• Sabit kıymetin maliyeti etkileyen alım faturasıkayıtlarının,
gider hareketlerine otomatik yansıtılması

• Amortisman hesabının aylık ya da dönemsel olarak yapılıp,
muhasebeye entegrasyonu

• Demirbaşkartında dönemsel ve yıllık amortisman iş
lemlerinin,
yeniden değerlemeye göre veya enflasyon düzeltmesine
göre detaylıolarak listelenebilmesi

• Satışbilgilerinin detaylıkaydedilebilmesi ve kalan miktar iç
in
amortisman hesabına devam edilebilmesi
• Sabit Kıymet iç
in satışfaturasıkaydıdüzenlendiğinde, satış
hareketlerine otomatik yansıtılabilmesi
• Gider hareketlerinin detaylıkaydedilebilmesi ve maliyete
eklenmesi

• G.İ
.B. Ekonomik Ömür ve Amortisman OranlarıListesi’nin
transferi ve kayıt bazında güncellenebilmesi
• Dönemsel Karş
ılaş
tırma Listesi ile son hesaplanan dönem
ile bir önceki döneme ait rakamlarının karş
ılaş
tırılabilmesi

Fİ
NA NS
Kısa, orta ve u zu nvad ed e g erç
ek leş
tirilecek öd em e ve tahsilatların
belirlenerek , eld ek ifinansalk aynak larınenverim liş
ek ild e
k u llanılm asıveya yenifinansalk aynak larınyaratılm asıiç
instratejik
k ararlarınalınm asınısağlam ak tad ır. Böylelik le iş
letm elerinfinansal
k ayıplarınıenaza ind irerek , d oğabilecek zararlarınıönleyicik ararlar
alm alarısağlanm ış
tır.

• Carihesaplar nitelik lerine g öre (Kasa, Bank a, M üş
teri, Satıcı
ve Diğer) d etaylıtak ibi
• Bek leyeng üncelverilere k art ek ranınd anç
ık ılm ad anhızlıu laş
ım
• M üş
terilerd enalınanalacak ç
ek leriveya senetlerinin,
vad eleri, bank alarıve borç
lu larıd ik k ate alınarak izlenebilm esi
• M üş
terilerink arş
ılık sız ç
ek , protestolu senet ve d iğer
borç
larınd and oğanrisk lerinind etaylıolarak izlenm esi
• M üş
terilerd enalınanç
ek lerinciro, k asa/ bank a, tahsilat,
tem inat, iad e, k arş
ılık sız iş
lem lerinintak ibi
• Toplu olarak alınanve verilensenet/ ç
ek ler iç
inbord ro
d üzenlenerek ortalam a g ünve vad e tarihlerininizlenm esi

• Eld ek isenet/ ç
ek ler, bek lenentahsilatlar ve vad esid olm am ış
fatu ralar d ik k ate alınarak , yapılm asıg erek enöd em eler iç
innak it
ak ış
ınınplanlanm ası
• Bek leyenbak iyelerinyaş
land ırm a yöntem iile hang ievrak lard an
olu ş
tu ğu nu nve bek lem e sürelerinintespiti
• G ünlük d etay, hesap ve vad elere g öre icm alyaş
land ırm a raporları
• Vad e fark ının, verilenfaiz oranıüzerind eng eçve erk enöd em e
toleranslarıd a d ik k ate alınarak Türk Lirasıve d öviz cinsind en
hesaplanıp, raporlanm ası
• Ku r Fark ıİ
ş
lem leriseç
eneğiile k u r fark ınd ank aynak lanand eğer
artışve azalış
larınhesaplanıp, m u hasebe yevm iye k ayıtlarının
otom atik olu ş
tu ru lm ası

SATIŞPAZARLAMA
Satıştekliflerinin hazırlanması, onaylanan tekliflerin sipariş
e dönüş
türülmesi, sipariş
ten teslimata kadar, iş
letmelerin doğru zamanda ve
uygun koş
ullarda müş
terilerine ulaş
malarınısağlayacak tüm satışoperasyonlarının yönetimi GüneşSistemi’nin satışve pazarlama
departmanlarıiç
in sunduğu ç
özümlerle sağlanmaktadır.
• E-Fatura ve e-Arş
iv Faturasıile tam uyumludur

• Bir analiz yapılırken bu analizin hangi kayıtlardan geldiğinin

• Fatura düzenlenen cari hesabın, e-Fatura uygulamasına dahil
olan kullanıcılar listesinde olmasıdurumunun kontrol
edilerek hatalıevrak düzenlenmesinin engellenebilmesi

• Kampanya dönemlerinde geç
erli olan fiyatların saat, gün, ay,
yıl gibi zaman aralıklarında uygulanabilmesi

• Her ürün, müş
teri veya ürün ve müş
teri gruplarıiç
in farklı
iskonto, birim ve valör gün gibi tanımların yapılabilmesi

• Değiş
ik ürün gruplarından oluş
an karma koli tanımlarının
oluş
turulabilmesi

• İ
skontoların net veya brüt satıştutarlara uygulanması

• Aynımüş
teriye ait sipariş
lerin farklıteslim adreslerine
istenilen miktarlarda yönlendirilebilmesi

• Müş
teriler iç
in tanımlanan kredi limitleri dikkate alınarak,
satış
ların onaylanmasıveya engellenebilmesi

görüntülenebilmesi

• Sektörel uygulamalarda hazırlanan fatura bilgilerinin, Güneş
Sistemi’ne aktarılabilmesi

• Ürün veya müş
teriye göre teslimatıtamamlanan veya aç
ıkta
kalan sipariş
lerin izlenmesi
• Siparişonayıverilene kadar ürünlerin müş
teri adına rezerv
edilebilmesi
• Sipariş
ten az veya fazla teslimat yapılmasıdurumunda uyarı
verilerek teslimatın durdurulabilmesi
• Sevk irsaliyelerin faturalaş
tırma süreleri kontrol edilerek
kullanıcının uyarılması
• Barkod el terminalleri kullanılarak kayıt giriş
i yapılabilmesi

BÜTÇE YÖNETİ
Mİ
GüneşSistemi Bütç
e Yönetimi, iş
letmelerin geleceklerini doğru bir ş
ekilde planlamalarıiç
in, haftalık veya aylık, Yerel Para ve Döviz
cinsinden, masraf merkezlerine kadar detaylandırılabilen bütç
e tanımlama olanaklarısunmaktadır. Böylece iş
letmeler, hedeflerindeki
sapmalarıdetaylıbir ş
ekilde izleyerek daha gerç
ekç
i hedefler belirleyebilirler.
• İ
ş
letme genelinde veya tanımlanan masraf merkezlerine göre
bütç
e tanımlarıyapılabilmesi
• Bütç
e tanımlamalarının aylık veya haftalık olarak yapılabilmesi
• Gerç
ekleş
en rakamlarla bütç
e rakamlarının karş
ılaş
tırılarak
dönemsel ve kümülatif analizlerin yapılmasıve oransal
sapmaların izlenebilmesi

• Masraf merkezlerine göre oluş
turulan bütç
elerin konsolide
edilerek, ilgili gelir ve gider kalemlerinin gerç
ekleş
en toplam
tutarlarıyla karş
ılaş
tırılması
• Kampanyalar ve özel projeler iç
in bütç
eler tanımlanarak
verimliliğin izlenebilmesi

ÜRETİ
M
Üretim yapan iş
letmelerin mamul ve yarımamul reç
etelerinin
oluş
turulmasıve bu reç
etelere göre ihtiyaçplanlamasıyapılması
GüneşSistemi Üretim Çözümleri ile iş
letmelerin hizmetine
sunulmuş
tur. Sistemde düzenlenen işemirleri sonucu gerç
ekleş
en
üretimlerin hammadde, mamul ve yarımamul girişve ç
ıkış
larıile
bu hareketlerden
ha
doğan maliyet ve ek maliyetlerin stok yönetimi
ve muhasebe ile entegre bir ş
ekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

• Hammaddeden mamüle geç
işaş
amasında sınırsız sayıda yarı
mamül seviyesi tanımlanabilmesi
• Üretimde kullanılacak hammadde stoğunun yeterli olmadığı
durumlarda alternatif hammadde kullanılabilmesi
• Tanımlanan işemirlerine göre hammadde, mamül ve yarı
mamül girişve ç
ıkış
larının otomatik yapılması
• FIFO, Yürüyen AğırlıklıOrtalama, Ortalama gibi yöntemlerle,
gerç
ekleş
en üretim maliyetlerinin hesaplanması

• Ek maliyetlerin üretim maliyetlerine yansıtılması
• Üretim sürecinin her aş
amasıiç
in, sabit veya oransal fireler
tanımlanması
• Üretim sonucu oluş
an firelerin hurda olarak değerlendirilmesi
• Planlanan üretim ve eldeki stok miktarlarıdikkate alınarak,
hammadde ihtiyacının belirlenmesi
• Henüz tamamlanmamışişemirlerinin takibi
• Sipariş
lerin işemrine dönüş
türülmesi

STOK YÖNETİ
Mİ
GüneşSistemi Stok Yönetimi’yle eldeki stok miktarları, giriş
-ç
ıkış
ları, siparişve üretim süreç
leri izlenerek, hammadde, mamul ve ticari
malların kritik, en az ve en ç
ok stok seviyeleri takip edilebilmektedir. Stok Yönetimi iç
in gerekli olan bu işsüreç
leri ile maliyetlerin
kontrol altına alınması, böylelikle iş
letme karlılığının artırılmasıhedeflenmiş
tir.
• Stokların iş
levlerine göre ayrış
tırılması

• Alternatif ürün kodlarıtanımlanarak,

• Stok miktarıbelirlenen seviyeyi aş
tığında
veya belirlenen seviyenin altında
düş
tüğünde kullanıcının uyarılması

stok miktarıyetersiz olan stoklar iç
in
alternatif olarak belirlenen ürünlerin
kullanılabilmesi

• Maliyet birim fiyatların da (Ortalama,
Bakiye Ortalama vb.) hesaplanarak
getirilmesi

• Mal Kodu Kırılımıözelliği ile akıllıkod

• Farklıç
evrim katsayılarıkullanılarak
yaratılan dört değiş
ik stok birimi
sayesinde; adet, koli, palet gibi
birimlerle stok takibi yapılabilmesi

• Rezerv veya bloke edilmişürünlerin

• Stok iş
lemlerinde Parti-Lot ve seri no
takibi yapılabilmesi

tanımlamasıile stok kodlarının
belirlenen kurallara uygun aç
ılabilmesi
takibi
• Konsolidasyon seç
eneği ile ayrı
ş
irketlerde takip edilen stok
bilgilerinin ortak bir ş
irkette
konsolidasyonunun sağlanabilmesi

• Alt Ürün Kartı tanımı ile kendi iç
inde
renk, beden, kalite gibi farklı özellikler
taş
ıyan ürünlerin yüzlerce stok takibi
arasında kaybolmadan alt ürün tanımları
ile stokların yönetilebilmesi
• Barkod el terminalleriyle stok sayım
iş
lemlerinin gerç
ekleş
tirilip, sayım farkı
fiş
lerinin otomatik yaratılması

SATINALMA
İ
ş
letmelerin satın alma ve stok maliyetlerini en aza indirmeleri iç
in sunulan GüneşSistemi Satınalma Çözümleri, karar alma sürecinde
etkin bir rol oynamaktadır. GüneşSistemi ile satınalma taleplerinin değerlendirilmesinden stok planlamasına, uygun teklifin onaylanmasından teslimata kadar satınalma departmanlarının gereksinim duyduklarıtüm analiz ve bilgilere kolayca ulaş
ılabilir.

• Fatura muhasebe kayıtlarının,
Gelir İ
daresi Baş
kanlığıtarafından
belirlenen e-Defter standartlarına
uygun olacak ş
ekilde üretilmesi

• Gider Faturasıile iş
lemlerin fatura
tutarlarıve masraf türleri belirlenerek, iş
letme giderleri ile ilgili masraf
hesaplarına dağıtılabilmesi

• Gelen e-Faturalar GüneşSistemi
ne transfer edilip, sipariş
/irsaliye
bilgileri otomatik güncellenebilmesi

• Farklıtedarikç
ilerden alınan fiyat
listesi, iskonto, opsiyon ve vade
tarihi gibi satınalma koş
ullarının
izlenmesi
• Satın alma tekliflerinin analiz edilerek en uygun teklifin belirlenmesi ve
otomatik olarak sipariş
e dönüş
türülmesi

• Alım İ
rsaliyesi veya Alım Faturasıdüzenlendiğinde, depolar arası
transfer kaydı ile alımı yapılan
malların istenilen depoya sevk
edilebilmesi

• Barkod okuyucularıkullanılarak kayıt giriş
i yapılabilmesi
• Onaylanan satınalma sipariş
lerinin teslimat sırasında
otomatik olarak kapatılması
• Sektörel uygulamalarda hazırlanan fatura bilgileri, Güneş
Sistemi’ne olarak aktarılabilmesi

• Eldeki stok seviyeleri ve karş
ılanmasıgereken satış
sipariş
leri dikkate alınarak satınalma sipariş
lerinin ürün
veya ürün gruplarına göre dönemsel satınalma analizleri
• Satışfaturasıevrağı, alım faturasıolarak kopyalanabilmesi

DEPO YÖNETİ
Mİ
Depo stoklarının izlenmesi, üretim, siparişve transferlerin ihtiyaçduyulan depolara yönlendirilebilmesi gibi kolaylıklar GüneşSistemi
Depo Yönetimi’yle iş
letmelerin hizmetine sunulmuş
, bu sayede depo maliyetleri düş
ürülerek, karlılığın artırılmasıhedeflenmiş
tir.

• İ
stenilen ürün ve ürün gruplarından oluş
turulabilecek sınırsız
sayıda ana ve alt depo tanımlanabilmesi

• Stoklar arasıvirman kaydıile bir depodaki ürünün mevcudunun

• Depolarda yer almasıgereken ürünler iç
in azami ve kritik stok
seviyelerinin belirlenebilmesi

• Depolar arasıalt transfer fiş
i ile ana depoya giren stokların alt

• Depolarda bulunan ürünlerin toplam stok durumlarının ve her
deponun eldeki stok miktarlarının ayrıayrıizlenebilmesi

• Çoklu depo transfer fiş
i ile aynıanda bir depodan farklıdepolara

• Satışve satınalma departmanlarından gelen bilgiler
aracılığıyla; depolara göre ürün transferlerinin ve sipariş
lerinin
belirlenebilmesi
• Barkodlu el terminalleriyle depo sayımlarının ve giriş
-ç
ıkış
iş
lemlerinin yapılabilmesi
• Ürünün hangi depoda bulunduğunun izlenmesi ve ç
ıkış
iş
leminin istenilen depodan yapılabilmesi
• Sarf malzemesi ihtiyaç
larının izlenmesi ve temin edilmesi
• Depolardaki sevkiyat ve stok yönetiminin yetkisi olan kiş
iler
tarafından izlenebilmesi

farklıbir depoya veya farklıbir ürüne aktarılması
depolara transferi
ürün sevkiyatı
• Depolar arasıtransfer fiş
i kayıtlarının otomatik maliyetlendirilmesi
• Yürüyen AğırlıklıOrtalama, FIFO, Ortalama maliyet gibi değiş
ik
maliyet yöntemleriyle depolardaki ürünlerin stoktaki ve satılan
mal maliyetlerinin hesaplanması
• Barkod el terminalleriyle depo stok sayım iş
lemlerinin
gerç
ekleş
tirilip, sayım farkıfiş
lerinin otomatik yaratılması, istenilen
durumda sayım sonuç
larının oluş
turulan text dosyasından sisteme
transfer edilmesi

• e-Defter ve Berat Dosyalarının istenilen dizin altında Vergi Kimlik Numarası, yıl ve ay bazında ayrıklasörler
iç
erisinde oluş
turulabilmesi sağlanır
• Berat dosyalarıG.İ
.B. Portal’ına web servisleri aracılığıyla gönderilir ve onaylandıktan
sonra indirilir

e-FATURA
Link GüneşSistemi e-Fatura Uygulaması, Faturaların Gelir İ
daresi Baş
kanlığı’nın belirlemişolduğu standartlara uygun ş
ekilde hazırlanıp,
gönderilmesini sağlar.

• Dövizli Faturalarda, Döviz tutarlarıyla beraber Yerel Para
tutarlarıda gösterilebilir
• e-Fatura KayıtlıKullanıcılar Listesi online veya manuel
güncellenebilir
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