
 
LPack, Finansal Kiralama (Leasing) şirketlerinin tüm süreçlerini yönetmek ve raporlamak için geliştirilmiş olan ve yaklaşık 

23 entegre modülden oluşan bir ERRM (Enterprise Resource and Risk Management) paketidir. 

 

Avantajları 

 

• 2005 yılında tasarlanmış bir yazılım olması nedeni ile yazılım teknolojileri ve firma ihtiyaçları  

  açısından en son yenilikleri kapsaması  

• Altyapı ile birlikte tasarlanan iş akışı sayesinde, uygulama tarafından yönlendirme ve  

  kullanım kolaylığı.  

• İş süreçlerinin entegre olarak yer alması ve ölçeklenebilir olması  

• İlişkide Bulunulan Firma/Şahıs ların tüm bilgilerine Tek Ekran Üzerinden Kolay Erişimin Sağlanması  

• Operasyonel süreçlerin, Proje kavramı altında toplanması. Bu sayede; Sözleşmenin teklif, mali  

   tahlil, yazım , satın alma ve faturalama süreçlerindeki bilgilerin tek ekrandan takip edilebilmesi  

• Tek Ekran üzerinden Projeye ait Tüm detay bilgilere Kolay Erişimin Sağlanması  

• Projelerin Değişiklik Yönetiminin (Change Management) sistem üzerinde takip edilebilmesi  

• Risk Takip Sistemi ile Riskli müşterilerin Kolay takip Edilebilmesi  

• Bölümler Arası İş delegasyolarının sistem üzerinden yapılabilmesi  

• 01.01.2008 de yürürlüğe girmiş olan yeni Tek düzen hesap planı geçişine ve Karşılıklar  

  Tebliği'ne uyumlu olması  

• İthalat Modülü Satın alma ile entegrasyonu mevcut olması  

• En Yüksek seviyede Yetkilendirmenin yapılabilmesi ve Şifre onay mekanizmalarının gerekli  

  bölümlerde set edilebilmesi  

• Döküman arşiv sistemi ile entegrasyon e-arşiv olanağı  

• Entegre edilmiş Rating sistemi  

• Muhasebe sisteminin 2 farklı döviz cinsinden takip edilebilmesi.  

• Sistem üzerinde yapılan işlemlerde , cari ve muhasebe kayıtları eş zamanlı ve otomatik  

  oluşturulduğundan veri bütünlüğünün sağlanması.  

• Esnek grid yapısı ile Kullanıcıların kendi rapor şablonlarını oluşturabilmesi.  

• Alacaklar Raporu  

• BDDK raporları  

   • AL100UF  

   • SD201UF  

   • FV301UF  

• Döviz Kurları ve Libor oranlarının sisteme otomatik olarak aktarılması  

• Çoklu Dil seçeneği  

• Database bağımsızlığı  

• Ekran tasarımlarında kullanılan Tab'lar, Linkler, Buton gibi seçeneklerle kullanıcının istediğinde  

  detay bilgilere erişmesi sağlanarak basit ve anlaşılır ekranlarla çalışma olanağı  

• MS Uygulamalarına olan benzerliği nedeni ile kullanımı kolaylığı  

 

Teknik Özellikler 

• NET Framework 3.5 

• C# Programlama dili 

• Oracle 11g Veritabanı  

• N-Tier yazılım mimarisi 

 

LPack version 2.3 runs on Oracle Database 11g R2 and Oracle Weblogic Server 11g R1 

  



  

  

 


