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Hakediş Dosyaları Sürecini Yönetin…
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KAMU ÇÖZÜMLERİ

[ HAKEDİŞ SÜREÇLERİ YÖNETİM YAZILIMI ]
HAKEDİŞ SÜREÇLERİNİZ KONTROL ALTINDA!
HAKBİS Projesi, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının, yüklenici firmalara verdikleri
işlere ait Hakediş dosyası süreçlerini ve
ödemelerini takip edebilecekleri sistemdir.
Kurum içinde evrak hiyerarşisine göre
dosyalar nerde ve ne durumda anlık
takibini yapabilirsiniz.

İÇ DENETİMİNİZ EMİN ELLERDE!
Sistem evrak kontrolü yapan personellerinizin iş
yükünü bilir ve size bunu sunar. Evrak dağıtımında
en doğru kararı vermeniz için size yol gösterir.
Evraklarda yaşanan gecikmelerle ilgili yöneticileri
uyarır ve nerden kaynaklandığı konusunda
bilgilendirir. Kurum içi denetimi en üst seviyeye
çıkarır.
PERSONEL PERFORMANSLARI NE DURUMDA!

Kontrol birimlerinde evrak kontrollerinde en üst
düzeyde performans elde edersiniz.
İstediğiniz tarih aralığında çalışanlarınızın
performans raporlarını alabilirsiniz.
KURUM VERİMLİLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN!

Eşit iş dağılımı ve kontrolünü sağlar ve kurum
çalışanlarının verimliliğini en üst seviyeye çıkarır.
Hakediş dosyalarındaki ödeme gecikmelerini en
alt seviyeye indirir. Ödeme emri çıkan dosyanın
yüklenicisini ödeme emri çıkarıldığına dair sms ile
bilgilendirir.
EN İYİ FİYAT!
Yazılım ücreti kullanıcı sayısı bağımsızdır. Kurum
içerisinde dilediğiniz sayıda kullanıcıda sistemi
çalıştırabilirsiniz. Yıllık destek ücreti kullanıcı
sayısına göre belirlenmektedir.

GARANTİ VERİYORUZ!
Yazılım güncelleme ve destek garantisindedir.
Güncelleme ve destek sözleşmesi kapsamındaki
bütün kurumlar otomatik güncelleme metodu ile
güncellenir.

[ GENEL ÖZELLİKLER ]
HARCAMA
BİRİMLERİ VE
EVRAK KAYIT

Harcama Birimleri : Birim tara(ndan alınan
hizmetlerin hakedişe dönüştüğü andan i5baren
birim bünyesinde her çalışan için HAKBİS sisteminde
kullanıcı adı ve parolası oluşturulur.
Evrak Kayıt : Harcama birimlerinde çalışan
kullanıcılar hakediş bilgilerini detaylı bir şekilde
sisteme kaydını yapar. Kayıt yapılan evraklar ön
inceleme için Mali Hizmetler birimine havale olur.

MALİ HİZMETLER
BİRİMİ

Harcama birimlerinden kayıt yapılarak Mali Hizmetlere
havale olan evraklar yetkili kişilerce ön incelemeden geçer.
İnceleme esnasında herhangi bir eksikliği bulunan evrak
tekrar ilgili harcama birimine havale olur. Ön inceleme
esnasında herhangi bir problemi bulunmayan evraklar
detaylı inceleme için Muhasebe Birimine havale olur.

MUHASEBE BİRİMİ

Mali Hizmetler tara(ndan ön incelemesi yapılarak havale
edilen evraklar Muhasebe Birimi yetkilisinin ekranına düşer.
Bu evraklar yetkili tara(ndan, Muhasebe birimi bünyesinde
çalışan kişilere, HAKBİS sisteminin belirJği personel
yoğunluklarına göre detaylı şekilde kontrol edilmesi için
dağıKlır.

İNCELEME BİRİMİ

Muhasebe Birimi yetkilileri tara(ndan evrakların
incelenmesi için görevlendirilen kişiler, havale edilen
evrakları detaylı şekilde inceler, herhangi bir eksiklik bulması
durumunda sistemden eksik evrak/imza/tutar gibi bilgilerin
hangilerinin olduğunu sisteme giriş yaparak evrakı ilk kayıt
yapan harcama birimine havale ederek eksiği gidermesini
talep eder. Harcama birimi tara(ndan eksikliği giderilen
evraklar tekrar incelenmesi için Muhasebe birimi tara(ndan
görevlendirilen kişiye tekrar havale olur ve incelenir.
İncelenen evraklar üzerinde herhangi bir eksiklik tespit
edilemezse evrak kontrol için görevlendirme yapan
muhasebe yetkilisine havale olur ve ödeme için sıraya alınır

ÖDEME İŞLEMLERİ

Muhasebe Yetkilisi : Detaylı şekilde incelenen ve
eksikliği bulunmayan evraklar ödenmesi için
Muhasebe yetkilisine havale olur. Havale edilen
evrak ödenmesi için sıraya alınır ve sırası geldiğinde
sistemden ödemesi gerçekleş5ğine dair kayıt yapılır.

RAPORLAR

Harcama birimleri ve evrak özet raporu
Muhasebe ve inceleme kullanıcıları evrak öze5
Firma/Kişi evrak durum öze5
Evrak işlem süreleri

AYARLAR

Harcama ve diğer birimlerin tanımlama ekranı
eksik evrak bilgileri tanımlama ekranı
Kullanıcı bilgileri tanımlama ekranı
Sms tanımlama ekranı
Diğer ayarları tanımalama ekranı

YETKİLENDİRME
MODÜLÜ

Üst düzey yetkililerce hangi kullanıcının hangi
işlemleri yapabileceği detaylı şekilde belirlenir.
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