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YÖNETİCİ KONSOLU
Yönetici Konsolu firmaların anlık durumunu analiz edebilme imkanı sağlamak amacıyla yapılmış bir özelliktir.
Bunun yanısıra sürekli güncellenebilen göstergeler ile yöneticilerin şirketteki değişimleri takip etmesini
kolaylaştırıp tepki verme süresini kısaltmaktadır.
Yönetici Konsolu aracılığıyla işletme için önemli bilgiler yetkili kullanıcı tarafından görüntülenebilir.
Program açıldığında direkt ekranda görüntülenen Yönetici Konsoluna ayrıca Hızlı Erişim düğmelerindeki
Yönetici Konsolu iconu

ile de ulaşılabilir .
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Yönetici Konsolunda yer alan Güncelleme Süresi konsoldaki verilerin kaç saniyede bir güncelleneceğini
gösterir.
Ekranın solunda yer alan Ödemeler ve Tahsilatlar alanlarındaki değerlerden, vade tarihine bağlı olarak
günlük, haftalık, aylık toplam ödeme ve tahsilat bilgileri takip edilebilir.
Bu alanlarda şu bilgiler yer alır;

Ödemeler
Açık Hesap

Borç takipte kapatılmamış “işlem yapılmayacak” tipinde olan Alacak toplamı,

Çek

Statüsü “Kendi Çekimiz” olan çeklerimiz toplamı,

Senet

Statüsü “Borç Senedimiz” olan senetlerimiz toplamı,

Tahsilatlar
Açık Hesap

Borç takipte kapatılmamış “işlem yapılmayacak” tipinde olan Borç toplamı,

Çek

Statüsü “Portföyde” olan müşteri çekleri toplamı,

Senet

Statüsü “Portföyde” olan müşteri senetleri toplamı,

Taksit

Taksit hareketleri toplamı,

Kredi Kartı

Bankalardan ödenmesi beklenen net ödeme toplamı,

Ekranın sağında yer alan Nakit, Çekler ve Senetler alanlarında görüntülenen değerler ise firmanın genel
durumu hakkında bilgi verir. Burada görüntülenen değerler vade tarihinden bağımsızdır.
Bu alanlarda şu bilgiler yer alır;

Nakit
Kasa

Tüm kasalardaki nakit toplamı,

Banka

Tüm banka hesaplarının nakit bakiyesi,

Çekler
Kesilen

Durumu “Kendi Çekimiz” olan çeklerimiz toplamı,

Portföydeki

Durumu “Portföyde” olan müşteri çekleri toplamı,

Ciro

Durumu “Ciro edildi” olan müşteri çekleri toplamı,

Senetler
Verilen

Durumu “Borç Senedimiz” olan senetlerimiz toplamı,

Portföydeki

Durumu “Portföyde” olan müşteri senetleri toplamı,

Ciro

Durumu “Ciro edildi” olan müşteri senetleri toplamı,

Doküman No : GO-16500014
Tarih
: 23.04.2007
Konu
: Yönetici Konsolu
Revizyon No
:
Revizyon Tarihi :

2/3

DESTEK DOKÜMANI
Ürün :
Bölüm :

GO
Yönetici Konsolu

Yönetici konsolunda yer alan Bugün, Bu Hafta, Bu Ay, Hepsi butonları ile Ödemeler ve Tahsilatlar alanlarında
görüntülenecek toplam değerlerin hangi zaman aralığı içinde yapılacağı seçilir. Herhangi bir seçim yapılmazsa
tüm toplamlar görüntülenir.

Bugün; içinde bulunulan gün,
Bu Hafta; içinde bulunulan hafta (Pazartesi gününden Pazar gününe kadar),
Bu Ay; içinde bulunulan ayın 1. gününden son gününe kadar,
Hepsi; firmanın tüm toplamları alınır.
Yönetici Konsolunda aşağıda belirtilen bilgilerin grafikle görüntülendiği alan “En Çoklar” alanıdır. En Çoklar
listesinde ilk 10’a giren kayıtlar görüntülenir. Güncelleme Süresinde belirlenen süreye bağlı olarak değerler
güncellenir. Grafik üzerinde bulunan butonlara tıklanarak değerler görüntülenebilir.
En çok satılan mallar (Miktar)
En çok satılan mallar (Tutar)
En çok satış yapılan cari hesaplar (Tutar)
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