
 

 

 

e-Mutabakat Ekstre Gönderimi 

Kurumlar ve şirketler arasındaki borç-alacak hesap hareket ve bakiyelerinin, bs-ba 

formlarının, elektronik ortamda gönderimi ve mutabakat sürecinin hızlandırılmasına 

yönelik bir uygulama olan Mikro Yazılım e-Mutabakat modülümüzde Cari Hesap 

Ekstrelerinizi de hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. 

e-Mutabakat Modülümüzde Cari hesaplarınız arasında hesap ekstrelerini 

gönderebilmek ve takip edebilmek amacıyla Ekstre e-Mutabakat Gönderme menüleri 

yer almaktadır.  

 
 

Ekstre e-Mutabakat Gönder (371003) menüsü aracılığıyla istenen tarih ve kriterleri 

belirledikten sonra karşınıza cari hesap bakiyelerinizi listeleyen bir ekran gelecektir. 

Bakiye listesi ekranında sağ tuş veya operasyon seçeneği ile seçili cari hesabınıza ait 

ekstre detayını görebilir ve analiz edebilirsiniz. 

Ayrıca bu yönetim ekranında cari hesabınız ile ilgili hareket detaylarına ulaşabilir, 

evrak detaylarına ulaşabilir veya düzenlemeler de yapabilirsiniz. Cari hesap ile ilgili 

inceleme analiz veya ekstre listeleme kontrol işlemleriniz seçeneği ile gönderimlerinizi 

programınız otomatik sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Mikro Yazılım üzerinden yapılan ekstre mutabakat gönderiminin başarılı olması  

durumunda,  cari hesaplarınızın tanımlı e-posta adreslerine otomatik olarak bir e-

posta gönderilecektir. 

Bu e-posta’nın içeriğinde aşağıdaki resimde gözüken detaylar yer almaktadır. 

 

Gelen e-posta’nın içerisinde bulunan “Mutabakat durumunuzu bildirmek için lütfen 

tıklayın” linkini tıklayarak, mutabakatınızı onaylanabilecek ya da red edilebilecektir. 

 



 

 

 

 

Gönderilmiş e-mutabakatlar menüsünden ise cari hesaplarınızla yapılan ekstre e-

mutabakatlarınızı izleyebilirsiniz.  

e-Mutabakat Modülü ile ilgili gelen diğer kullanıcı taleplerimiz ve ek geliştirmeler ise 

aşağıdaki gibidir ;  

• Bakiye e-mutabakatı gönderim aşamasında döviz bazında çalışılan cari 

hesaplarınıza yönelik gönderimlerde, parametre ekranına aşağıdaki ekranda 

görebileceğiniz gönderim seçenekleri eklenmiştir.       

         

    

                

 

 

 



 

 

• “Aynı carinin tüm dövizlerini aynı mutabakatta gönder” seçeneği seçilir ise, cari 

hesapla çalışılan kaç döviz cinsi varsa cariye bağlı olarak tek kayıt olarak 

gönderim yapılacaktır ve tek mail gönderilip mail içeriğinde tüm dövizlere ait 

bilgiler bulunacaktır. Seçenek işaretlenmezse her döviz ayrı bir mutabakat 

olarak oluşup her biri için ayrı mail gönderimi yapılacaktır. 

 

• Ana döviz haricindeki dövizlerin ana döviz bakiyelerini de gönder seçilirse 

mutabakat içinde hem döviz tutarı hem de ana döviz tutarı birlikte 

gönderilecektir. Mutabakat maili içinde de bu iki bilgi birlikte yer alıyor 

olacaktır. 

• E-Mutabakat modülümüze Parametreler (379903) menüsü eklenmiştir. 

 

 
 

İlk iki parametrede girilen gün sayısı mutabakat gönderim esnasında sorulan 

parametrelerde mutabakat geçerlilik tarihinde varsayılan olarak gelecek tarih 

bilgisi için kullanılacaktır.  

 

Gönderilmiş bakiye mutabakatları ekranında detay gösterilsin 

parametresi: 

 

Varsayılan ekranda gönderilmiş bakiye mutabakatları ekranı açıldığında yapılan 

her mutabakat ayrı bir operasyon olarak karşınıza gelecektir. Operasyonun 

detayına giriş yapıldığında o operasyon içinde gönderilmiş olan cari hesap ve 

detaylar listelenecektir. 

 

Mutabakatları tek tek yapan müşterimiz için gönderilmiş bakiye mutabakatları 

ekranında operasyonlar yerine girilen tarih aralığına uyan operasyonların 

detayları birleştirilip, cariler bazında listeleme yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gönderilmiş bakiye mutabakatları ekranında aynı mutabakatta 

gönderilen dövizler tek satırda gösterilsin parametresi: 

 

Eğer mutabakat gönderilirken 2. maddede yer alan “Aynı carinin tüm 

dövizlerini aynı mutabakatta gönder” seçeneği seçilmişse ve bu parametre 

seçilmiş ise görüntü aşağıdaki resimdeki kırmızı kutular içindeki şekilde 

görebileceğiniz üzere tek satırda ayrı ayrı döviz bakiyeleri listelenecektir. 

 

Eğer bu parametre seçili değilse veya 2. maddede yer alan parametre 

seçilmemiş ise aşağıdaki resimdeki mavi kutu içindeki örnek gibi her döviz cinsi 

için cari hesap ayrı satırda listelenecektir.  

 

 
 

• Bakiye e-mutabakatında cari birleştirme seçeneği eklenmiştir.  

 

 
 

 



 

 

 

• Gönderilmiş bakiye mutabakatları ekranında detay gösterilsin parametresi 

(3. Madde) seçili değilse, yani operasyon bazında listeleme yapılıyor ise, o 

operasyon içindeki toplam, kabul, ret, iptal, bekleyen mutabakat sayılarını 

gösteren kolonlar eklenmiştir. 

• E mutabakat gönderimlerinde, döküm tercihlerinde ay içi sadece hareket 

gören cari hesapların değerlendirilmesine yönelik Bakiye e mutabakat 

gönder (371001)/Ekstre e –mutabakat gönder(371003) menülerindeki 

parametre ekranına “Bakiyesi olanlar” seçeneği eklenmiştir. 

 

Gönderilmiş bsba mutabakatları ekranında hiçbir parametreye bağlı olmadan 

bu kolonlar eklenmiştir. 

 

 
 

• Mutabakatların listelendiği detay ekranlar çoklu seçim yapılmış olup tekrar 

e-posta gönder seçeneği seçili satırlar için tekrar e-posta gönder olarak 

değiştirilmiştir. 

 

• Mutabakatların listelendiği detay ekranlara seçili satırların 

mutabakatlarını yenile seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek seçildiğinde 

seçili olan mutabakatlardaki tutarlar hangi parametre değerlerine göre 

hesaplanmışsa aynı parametre değerlerine göre tekrar hesaplanıp 

mutabakatlar yenilenmektedir. Parametre değerleri aynı şekilde 

hesaplanmış olan mutabakatlar aynı operasyon içine toplanmaktadır. Kaç 

farklı parametre değerleri kombinasyonu varsa o kadar operasyon 

oluşacaktır. 

 

• Seçili satırlar için tekrar e-posta gönder seçeneğinde mutabakatın 

yapıldığı andaki mail adresi ne ise o adrese tekrar mail gönderim özelliği 

değiştirilmiş, her tekrar gönderim işleminde mail adresleri cari hesap 

kartlarındaki güncel mail adresine gönderim yapılması sağlanmıştır. 

 

• Seçili satırlar için mutabakatını yenile seçeneği ile seçili olan 

mutabakatlardaki farklı parametre ve tutar değerlerine göre tekrar 

hesaplanıp mutabakatlar yenilenmektedir. 

 

 

 



 

 

 

SMTP:  

e-mutabakat maillerinin noreply@emikro.com.tr adresinden otomatik olarak 

gönderimi sağlanmaktadır. Ancak tercih edilmesi durumunda e-mutabakat maillerinin 

kendi mail sunucularınız üzerinden de gönderilmesi mümkün olabilmektedir. Bunun 

için öncelikle firma tanıtım kartındaki Smtp bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. 

 

 

Firma kartında tanımlanan SMTP Bilgileri sekmesine girilen bilgilerin doğruluğunu 

kontrol amacıyla “Smtp Test” butonu eklenmiştir. 

Böylece bilgilerinizde bir eksiklik bir hata olup olmadığını denetleyebileceksiniz. 

 
 

Bu alandaki bilgiler doldurulduktan sonra Smtp ayarları gönderimi (379901) 

menüsü tıklanarak girilmiş olan bu verilerin servise aktarılması sağlanır. 

Bu işlemden sonra “kullanıcı adı”na yazılmış olan mail adresinden gönderim 

yapılacaktır. 

Bu bilgilerin değişikliğe uğraması durumunda Smtp ayarları iptali (379902) 

menüsü tıklanarak aktarılan verilen servisten silinmesi sağlanır ve yenilenen bilgiler 

ile işlem en baştan tekrar edilir. 

mailto:noreply@emikro.com.tr


 

 

 

 

NOT: Detaylı bilgi için 0850 225 10 10 numaralı hattan e-mikro desteği tuşlayarak 

iletişime geçebilirsiniz. 

 


