
FPack, faktoring sektöründe yer alan firmaların tüm iş süreçlerini yönetmek ve raporlamak için tasarlanmış, 

sektörün ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmiş olan ve yaklaşık 18 entegre modülden oluşan bir ERRM 

(Enterprise Resource and Risk Management) paketidir. 

 

Avantajları 

• 2009 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.  

• Modüller arasında tam entegrasyon ve tek menü üzerinden sistem kullanımı.  

• Ekran tasarımlarında kullanılan Tab’ler, Linkler, Buton gibi seçeneklerle kullanıcının istediğinde  

  detay bilgilere erişmesi sağlanarak basit ve anlaşılır ekranlarla çalışma olanağı  

• MS Uygulamalarına olan benzerliği nedeni ile kullanım kolaylığı.  

• CRM ve proje ekranları ile verilere kolay erişim imkanı.  

• Operasyonel süreçlerin, Proje kavramı altında toplanması sayesinde, tüm süreçlerdeki bilgilerin  

  tek ekrandan takip edilebilmesi.  

• Aksiyonlar sayesinde bölümler arası iş delegasyonunun sağlanabilmesi.  

• Sistem Üzerinden Sözleşme Basımı  

• Rating sistemi ile özel rating modellerinin uygulanabilmesi  

• Kredi İnceleme iş süreçlerinin sistem üzerinden kolaylıkla takip edilebilmesi.  

• Sistem üzerinden iş akışları ile pazarlamanın istihbarat istediği çek bilgileri sistem üzerinde  

  tutulması ve kredilerin çekler le ilgili istihbarat bilgilerini takip edilebilmesi.  

• Muhasebe sisteminin 2 farklı döviz cinsinden takip edilebilmesi.  

• BDDK Karşılık Hesaplamalarına uygun olarak hesap planının oluşturulması.  

• Yıl sonu işlemlerinde, farklı kullanıcılar tarafından farklı muhasebe yıllarına aynı anda kayıt  

  oluşturabilmesi.  

• Günlük Kesilen Fişlere kontrol amacıyla kolay erişim  

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

  oluşturulduğundan veri bütünlüğünün sağlanması.  

• Merkez Bankası Döviz Kurlarının sisteme otomatik olarak aktarılması.  

• Çek/Senetlerin Excelden sisteme aktarımı.  

• Faturaların Excelden sisteme aktarımı.  

• NTR girişlerinin kısmi yapılabilmesi ve Eksik NTR lar boxı üzerinden kontrol gerçekleştirilmesi.  

• Finansman, Factoring Firmalarının Kullandığı krediler sistem üzerinden takip edilmekte ve nakit  

  akım raporuna konu edilmektedir.  

• Ayrıca kredi ödemeleri ile ilgili talimatlar sistem üzerinden kolaylıkla hazırlanarak, bankadan  

  çıktığı anda otomatik muahasebe kayıtları üretilmektedir.  

• Fon Maliyet girişleri dikkate alınrak karlılık analizi yapılabilmektedir.  

• Çoklu Çek Senet konsantrasyon raporu ile tüm portföy bazında yada müşteri bazında  

  keşidecilerin konsantrasyon oranları raporlanabilmektedir.  

• Müşteri vaziyet raporu ile gelen faturalar, kullanılan fonlar, çek depoları, limit bilgileri ve  

  yapılabilecek yeni ödeme tutarları görülebilmektedir.  

• İşlem Hacmi raporu ile bütçelenen ve gerçekleşen ciro hedefleri raporlanmaktadır.  

• Plasman raporu ile verilen dönem aralığında kullanılan fonlardaki ortalama bakiye ve gelirlerin  

  (faiz, komisyon, diğer vs.) dikkate alınması sonucu getiri hesaplamaları yapılmaktadır.  

• Nakit Akım ve Maturity Gap Raporu ile vade analizi yapılabilmektedir.  

• Karlılık Raporu ile maliyet oranları dikkate alınarak proje bazında karlılık analizi yapılabilmektedir  

• Ortalama Vade ve Faiz Raporu  

• Alacaklar Raporu  

• BDDK raporları  

   • AL100UF  

   • SD201UF  

   • FV301UF  

• Çoklu Dil seçeneği.  

• Şifre ve onay mekanizmaları ile üst seviyede güvenliğin sağlanabilmesi  

• Döküman arşiv sistemi ile entegrasyon e-arşiv olanağı  

• Gün sonu işlemleri ile sistem kontrollerinin ve performansın sağlanması  



 

Teknik Özellikler 

• .NET Framework 3.5 

• C# Programlama dili 

• Oracle 11g Veritabanı  

• N-Tier yazılım mimarisi 

 

FPack version 2.0 runs on Oracle Database 11g R2 

 


