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1 GOGARANTİ 
 
 
1.1 4BGoGaranti nedir? 
 
GoGaranti, LOGO KOBİ Çözüm paketleri olan Tiger 2 ve GO ile Garanti Bankası bankacılık 
uygulamaları arasında entegre çalışarak, yapılan bankacılık işlemlerinin otomatik olarak 
muhasebeleştirilmesini sağlayan yenilikçi ve kullanıcı dostu bir uygulamadır. 
 
1.2 5BGoGaranti’nin Getirdiği Yenilikler/Faydalar 
GoGaranti ile LOGO kullanıcısı olan Garanti Bankası müşterileri pekçok yenilikten 
faydalanabiliyor; 
 

 GoGaranti penceresiyle LOGO Tiger 2 ve GO kullanıcıları Garanti Bankası’ndaki 
hesapları ile ilgili işlemlere LOGo çözüm paketleri içinden güvenli online erişim 
sağlayabiliyorlar 

 
 Bu paketleri kullanan müşterilerin LOGO’dan Garanti’ye, Garanti’den LOGO çözüm 

paketlerine gerçek/eş zamanlı veri akışı sağlanarak işlem otomasyonu 
gerçekleştiriliyor 

 
 Kullanıcıların muhasebeleşecek işlemlere ilişkin verileri sadece bir kez girmeleri 

yeterli olduğundan operasyonel iş yükü azalarak zaman tasarrufu sağlanıyor 
 

 Muhasebe paketi kullanıcıları aynı ekran üzerinden GoGaranti penceresi sayesinde 
bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar 

 
1.3 6BNasıl Kullanıcı Olurum 
 
GoGaranti kullanıcısı olmak çok kolay! 
 
Eğer halen LOGO çözüm paketlerinden Tiger 2 ya da GO’yu kullanıyorsanız tek yapmanız 
gereken LOGO bayiniz ile görüşüp GoGaranti versiyonuna ücretsiz geçiş yapmak ve  
Garanti Şubenize başvurarak aynı gün içinde yetki tanımlaması ve şifre alma işlemleriniz 
tamamlamak. Böylece GoGaranti’nin sunduğu kolaylardan hemen faydalanmaya 
başlayabilirsiniz.  
 
Tiger 2 ya da GO dışında bir LOGO paketiniz varsa ya da henüz işyerinizde LOGO 
kullanmaya başlamadıysanız en yakın LOGO bayiine başvurarak ürünlerle ilgili bilgi alabilir, 
Garanti Bankası şubelerinde hesap açtırarak GoGaranti’yi kullanmaya başlayabilirsiniz. 
 
GoGaranti ile ilgili daha detaylı bilgi almak için, HTwww.garanti.com.trTH adresindeki formu 
doldurun , biz size ulaşalım. 
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1.4 7BSistem Gereksinimleri 
 
Uygulamayı kullanmak için minimum sistemsel gereksinimler aşağıda belirtilmiştir. 
 
1. İnternet Bağlantısı 
2. Donanım 

• Logo istemcisi için donanım 
o Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen Pentium IV 2.0 GHz ve üzeri) 
o En az 256 MB Bellek (Tavsiye edilen 512 MB ve üzeri) 

• GoGaranti uygulaması için 
o Intel ve Intel uyumlu işlemci (800 MHz ve üstü) 
o 512 Mb ve üstü bellek. 

 
3. İşletim Sistemi ve yazılım ihtiyaçları 

• .net 2.0 Runtime Environment 
• Desteklenen işletim sistemleri aşağıdakilerdir. 

o Microsoft Windows 98  
o Microsoft Windows 98 Second Edition  
o Microsoft Windows 2000 Professional with SP4  
o Microsoft Windows 2000 Server with SP4  
o Microsoft Windows 2000 Advanced Server with SP4  
o Microsoft Windows 2000 Datacenter Server with SP4  
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o Microsoft Windows XP Professional with SP2  
o Microsoft Windows XP Home Edition with SP2  
o Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002 with SP2  
o Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 with SP2  
o Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005  
o Microsoft Windows XP Tablet PC Edition with SP2  
o Microsoft Windows XP Starter Edition  
o Microsoft Windows Millennium Edition  
o Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition  
o Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition  
o Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition  
o Microsoft Windows Server 2003 Web Edition 

 
 
1.5 8BTeknik Sorunlar için 
 
Müşteriler GoGaranti ile ilgili teknik sorunları için 7/24 hizmet vermekte olan LOGO Destek 
merkezine ulaşabileceklerdir.  
 
 

 
 
 

2 1BGARANTİ PENCERESİ 
 
Garanti Penceresi, kullanıcıların LOGO KOBİ Çözüm paketleri ve LOGO Connect 
uygulamaları içinden Garanti Bankası ile ilgili işlemleri yapmasını sağlayan bir masaüstü 
uygulamasıdır. 
 
Uygulamanın 2 temel fonksiyonu; 
 

- Bankacılık ürün ve işlemlerine ait izleme ve bilgilendirilmelerin yapılması ve 
- Entegrasyon kapsamındaki ürünlerde güvenli veri transferinin sağlanmasıdır. 

 
2.1 9BLogin 
 
Garanti Penceresi’ne şifrematik ile login olunmaktadır.  
 
Uygulamaya erişim noktaları aşağıdaki gibidir. 
 
Login sayfasının görünümü aşağıdaki gösterilmiştir. Bu sayfada müşteri no, parola ve 
kullanıcı kodu girilir. 
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Sonraki sayfada güvenlik resmi görüntülenir. 
 

 
 
Son sayfada şifrematik ile üretilen 6 haneli şifre girilerek uygulamaya login olunur. 
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Başarılı login sonrası Garanti Penceresi, ekranın sağ alt köşesine yerleşecektir. Ayrıca araç 
çubuğu üzerinde Garanti simgesi belirir ve simgeye tıklanarak istenildiği zaman Garanti 
Penceresi açılabilir. 
 
 

 
 
Uyarı: Uygulamayı tamamen kapatmak için araç çubuğu üzerinde sağ tıklayarak Çıkış 
seçeneği işaretlenmelidir, ekranın sağ üst köşesindeki “X” işareti tıklandığında uygulama 
kapanmaz, çalışır vaziyette minimal moda geçer.  
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2.2 10BHesaplar 
Uygulama üzerinde hesaplar bölümüne tıklandığında kullanıcının izleme yetkisi olan 
hesaplar listelenir. 
 

 
 
Hesap seçilip Hesap Hareketleri düğmesine basıldığında seçilen hesabın bir önceki günden 
başlayarak hareketleri listelenir. 
 

  
 
Hesap hareketleri ekranında Belge düğmesine basıldığında harekete ait belgeler listelenir.  
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Hesaplar bölümünde hesap seçilip Hesap detayı düğmesine tıklandığında Hesap kartonu 
görüntülenir.  
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2.3 11BÖdemeler 
 
Garanti Penceresi üzerinde ödemeler bölümüne tıklandığında kullanıcının yetkili olduğu 
hesaplardan içinde bulunulan gün ve takip eden günde yapılacak ödemeler listelenir. 
 

 
2.4 12BÇekler/senetler 
 
Garanti Penceresi üzerinde Çekler/Senetler bölümüne tıklandığında kullanıcının yetkili 
olduğu hesaplar için vadesi içinde bulunulan ve takip eden gün olan 

1. Tahsilat Çekleri 
2. Ödeme Çekleri 
3. Senetler 

gösterilir. 
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Bu kriterlere uygun çek veya senet varsa Detay düğmesine basıldığında çekler ve 
senetlerin durumları görüntülenecek şekilde listelenir. 
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2.5 13BHatırlat 
Önemli Hatırlat özellikleri: 
 

1. Hatırlatmalar gerçek zamanlı olarak yapılmaktadır. İşlem gerçekleştikten sonra 
hemen hatırlatmalar alınır. 

2. Hatırlatmalar araç çubuğu üzerinde beliren ve 2-3 sn. içinde kaybolan pop-up 
mesajlar olarak görüntülenir. 

3. Platform açıldığında henüz alınmamış hatırlatmalar varsa alınır. Hatırlatmalar 
kaybolmaz. 

4. Hatırlatmalar kullanıcıya özeldir. Kullanıcılar alacakları hatırlatmaları  
özelleştirebilirler. 

5. Uygulama kapatılıp açıldığında daha önce alınmış hatırlatmalar kısa süre içerisinde 
tekrar listelenir. Bu hatırlatmalar için araç çubuğu üzerinde 2. kez pop-up mesaj 
gösterilmez. 

6. Hatırlat listelerinde sadece içinde bulunulan güne ait mesajlar listelenir. Daha 
önceki günler listelenmez. 

 
Garanti Penceresi üzerindeki hatırlat bölümü, son gelen hatırlatmaların izlenmesini 
sağlamaktadır. Ayrıntılı liste için Detay düğmesine basılmalıdır. 
 

 
 
2.5.1 29BTanımlamalar 

Hatırlatmalar 2 temel kategoriye ayrılır: 
 

1. Hareket hatırlatmaları  
 
Kullanıcının yetkili olduğu hesaplar için alınan hareket hatırlatmalarıdır. 
Bu gruptaki hatırlatmalar aşağıdaki alt kategorilere göre tanımlanabilir. 

a. Tüm hesap hareketleri 
b. Para transferi hareketleri 
c. Çek/senet hareketleri 
d. Yatırım ve hisse senedi hareketleri 
e. Ödeme hareketleri 
f. Kredi hareketleri 

 
2. Bilgilendirme hizmetleri  
 
Hesap hareketleri dışında kullanıcıya bankacılık ürün ve hizmetleri ile ilgili yapılan 
hatırlatmalardır. 
Bu gruptaki hatırlatmalar aşağıdaki alt kategorilere göre tanımlanabilir. 

a. Kredi kartları 
b. Ödeme hatırlatmaları 
c. Varlık hatırlatmaları 
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d. Çek senet hatırlatmaları 
 
Hatırlat tanım ekranı aşağıdaki gibidir. Öncelikle tanımlanmak istenen Hatırlat kategorisi 
seçilir. 

 

Daha sonra hatırlatmaların alınacağı ürün seçilir. Seçilen ürün için alınabilecek hatırlat 
listesi görüntülenir. Listenin sağındaki seçim işaretlenerek Kaydet düğmesine basılır.  
 
Daha önce tanımlanmış bir hatırlat varsa ürün seçildiğinde hatırlatma listesi seçim işaretli 
olarak gelir. Seçim kaldırılıp Kaydet düğmesine basıldığında Hatırlat tanımı kaldırılmış olur. 
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2.5.2 30BHatırlatma Mesajları 

Hatırlat pop-up mesajlarının görüntüsü aşağıdaki gibidir. 
 
Aynı anda birden fazla mesaj alınmış ise mesaj üzerindeki oklarla diğer mesajlar da 
görüntülenebilir. 
 
Mesaj üzerine çift tıklandığında; 

- Hesap hareketleri için dekont, 
- Bilgilendirme hizmetleri için mesaj detayı açılır. 

 

 
2.5.3 31BDetay 
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Garanti Penceresi üzerindeki Hatırlat ekranında Detay düğmesine tıklandığında Hatırlat 
mesaj listesi açılır. Buradan dekonta veya hatırlama detayına ulaşmak mümkündür.  
 

 
 

 
 
2.6 14BTüzel İnternet Şubesine tek login ile giriş 
 
Garanti Penceresi’ne login olduktan sonra ekran üzerindeki İnternet Şube linkine 
tıklanarak Tüzel İnternet şube kullanımını başlatabilirsiniz. 
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İnternet şubesinde yapılan işlemler hatırlatma istendi ise pop-up mesajı olarak 
görüntülenebilmektedir. 
 
İnternet şubenin zaman aşım süresi 8 dakika olup Garanti Penceresi’ne login olunmasıyla 
bu süre işlemeye başlamaktadır. Zaman aşımı süresi dolmamış ise kullanıcı direkt olarak 
İnternet Şube’ye bağlanabilmektedir..  

 
 
İnternet Şube’nin zaman aşım süresi kadar süre geçmiş ise sadece şifre girilmesi 
istenecektir. 
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Zaman aşımı süresi dolduğunda ise sadece şifrematik ile şifre girişi yapılarak Internet 
Şubesine bağlanılır.   
2.7 15BAraç Çubuğu üzerinde çalışma 
 
Uygulama kapatıldığında geri planda çalışır ve tekrar açmak için araç çubuğu üzerindeki 
Garanti simgesine sağ tıklanarak Göster adımı seçilir veya simgeye çift tıklanır. 
Uygulamayı kapatmak için simge üzerinde sağ tıklanarak Çıkış adımı seçilmelidir. 
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3 2BGOGARANTİ’NİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 
 
LOGO çözüm paketleri içindeki çeşitli ekranlarda, sağ tıklanarak erişilen kısayollarla Banka 
tarafındaki bilgilere erişim sağlanabilmektedir. 
 
Bu sorgulamaları yapabilmek için Garanti Penceresi’ne login olunması gerekmektedir. 
3.1 16BOnline hesap kartonu okuma 
 
Finans > Ana Kayıtlar > Bankalar > Hesaplar > Banka Hesapları listesi üzerinde sağ 
tıklandığında kullanıcının seçilen hesap için yetkisi varsa hesap detayı görüntülenir. 
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3.2 17BHesap doğrulama 
 
Finans > Ana Kayıtlar > Cari Hesaplar > Cari Hesap > Ticari Bilgiler sekmesi üzerinde sağ 
tıklandığında cari hesap üzerinde tanımlı Garanti Bankası hesapları doğrulanır. 
Hesap doğrulama aşamasında, 

1. Hesabın Garanti Bankası’nda geçerli bir hesap olup olmadığı kontrol edilir. 
2. Hesap sahibinin adı gösterilir. 
3. Cari hesap kartonu üzerinde TCKN veya VKN tanımlı ise TCKN’nin uyumluluğu 

kontrol edilir. 
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3.3 18BOnline müşteri çeki durum sorgulama 
 
Finans > Ana Kayıtlar > Çekler/Senetler adımında Müşteri Çekleri filtrelenerek seçilen 
müşteri çeki üzerine sağ tıklandığında, kullanıcının izleme yetkisi olduğu bir Garanti 
hesabına tahsile verilmiş çeklerin detayı, durumu ile birlikte görüntülenir. 
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3.4 19BOnline kendi çekimiz durumu sorgulama 

 
Finans > Ana Kayıtlar > Çekler/Senetler adımında Kendi çekimiz seçeneği ile filtreleme 
yapılarak seçilen kendi çekimiz üzerine sağ tıklandığında, kullanıcının izleme yetkisi olduğu 
Garanti hesabından tahsil edilecek ise çek detayı, durumu ile birlikte görüntülenir. 
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3.5 20BOnline müşteri senedi durumu sorgulama 
 

Finans > Ana Kayıtlar > Çekler/Senetler adımında Müşteri senedi seçeneği ile filtreleme 
yapılarak seçilen kayıtlar üzerine sağ tıklandığında, kullanıcının izleme yetkisi olduğu 
Garanti hesabında tahsile verilmiş senetler, durumu ile birlikte görüntülenir. Burada vade 
tarihi ve tutar bilgileri eşlenerek filtreleme yapılmaktadır. 
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3.6 21BMüşteri çeki doğrulama 
 

4 3BDİĞER BANKACILIK İŞLEMLERİ 
 
GoGaranti sayesinde LOGO Çözüm Paketleri ile Garanti Bankası arasında gerçek zamanlı  
veri alışverişine dayalı olarak farklı bankacılık işlemleri yapılabilmektedir.  
 

 Toplu Havale / EFT 
 Çek / Senet 
 DTS 
 Maaş Ödemeleri 
 YP Transferler 
 Elektronik Hesap Özeti 
 POS Mutabakatı 

 
 
4.1 22BToplu Havale/EFT 
LOGO Çözüm paketleri üzerinden Toplu Havale/EFT işlemleri yapmak mümkündür.  
 
Finans > Hareketler > Banka Fişleri adımında Gönderilen Havale/EFT seçildikten sonra, 
tüm Havale ve EFT işlemleri görüntülenebilmektedir.  
 
Bu adımdan yeni Havale/EFT işlem girişi yapmak için pencerenin sol alt kısmında bulunan 
‘Ekle’ düğmesine tıklanır. Açılan yeni pencerede Banka Hesap Kodu adımından işlem 
yapılacak hesap seçilir. İşlem Türü (Havale) ile Cari Hesap Kodu seçildikten sonra işlem 
tutarı girilir.  
 

 

29 



 
 
Giriş yapılan işlemin bankaya iletilmesi için öncelikle İşlem Statüsü ‘Bankaya Gönderilecek’ 
olarak işaretlenir. Açıklama bölümü doldurulup Cari Hesap Banka Hesabı adımından ilgili 
hesap no seçildikten sonra Kaydet düğmesine basılarak işlem kaydı oluşturulur.  
 
Daha sonra LOGO Connect ekranındaki Bankacılık > Havale/EFT Hazırla adımından işlem 
ekranın sol tarafında görüntülenir ve bankaya iletilmesi için ‘Ekle’ düğmesine basılarak 
‘seçilen işlemler’ tarafına aktarılır.  
 
‘Onay’ düğmesine basılarak onaylama bölümüne varsa açıklama girilir ve kayıtlar 
hazırlanmış olur. Henüz Login olunmadıysa Garanti Penceresine Şifre ve parola ile giriş 
yapılır.  
 
LOGO Connect ekranındaki Bankacılık > Havale/EFT hazırla ekranındaki ‘Gönderilmek 
üzere paketlenmiş işlemler’ bölümünde görüntülenen işlem seçilerek, ‘Gönder/Al’ 
düğmesine basılır. Bağlantı kurulduktan sonra işlemler bankaya iletilir.   
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Finans > Hareketler > Banka Fişleri adımında işlemin üzerine sağ tıklandığında detay 
ekranında İşlem Statüsü ‘LDX’e iletildi olarak görünür.  
 
Bankadaki işlem sonucunu almak için Posta Kutusundaki  ‘Gönder/Al’ düğmesine basılır. 
LOGO Connect üzerinden tekrar bağlantı kurularak ‘Gelen İşlemler’ bölümüne Garanti 
Bankası’ndan gönderilen ileti sayesinde işlem statüsü görüntülenebilir.  
 
Finans > Hareketler > Banka Fişleri adımından da işlemin statüsü ‘Bankaya İletildi’ olarak 
görüntülenebilmektedir.  
 
Güncel İşlem statüsünü görüntülemek için Posta Kutusundaki  ‘Gönder/Al’ düğmesine 
basılır. LOGO Connect üzerinden bağlantı kurularak ‘Gelen İşlemler’ bölümünde  Garanti 
Bankası’ndan gönderilen iletiye sağ tıklanır ve İşlem detayı ‘İşlem Gerçekleşti’ olarak 
görülebilir.  
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Bu aşamadan sonra Finans > Hareketler > Banka Fişleri adımından işlem seçildiğinde 
‘Gönderilen Havale/EFT’ ekranında İşlem Statüsü ‘İşlem tamamlandı’ olarak 
görüntülenebilir.  
 
 
4.2 23BÇek/Senet 

4.2.1 32BÇEK 

Müşteri çeklerinin LOGO çözüm paketleri içerisinden Garanti Bankası’na tahsile 
gönderilmesi ve tahsilat sonuçlarının alınması mümkündür. 
 
Müşteri çeklerinin girişi Finans > Hareketler > Çek senet bordroları adımından yapılır. 
 
Çek senet bordroları ekranı altındaki Bordro Türü seçeneğinde 01 numaralı Çek girişi 
seçilir. Giriş için ekle düğmesine basılır. Çek giriş bordrosunda Cari hesap seçimi 
yaparak Müşteri çekleri eklenir. Girilen çekleri Banka’ya tahsile göndermek için ‘Çek 
senet bordroları’ ekranında 05 numaralı Çek çıkış (Banka Tahsil) bordro türü seçilir.  
Giriş için ekle düğmesine basılır. Çek çıkış (banka tahsil) bordrosunda Hesap kodu 
sahasından çeklerin tahsil olacağı hesap seçilir. İşlem statüsü ‘Bankaya iletilecek’ 
olarak değiştirilir. Liste üzerinde sağ tıklanarak tahsile gönderilecek çekler seçilir. Daha 
sonra bordro kaydedilir.  
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Çeklerin Bankaya transferi yine LOGO Connect uygulaması kullanılarak yapılacaktır.  
 
Uygulama üzerinde Bankacılık > Çek ve senet hazırla düğmesine basılır. Açılacak 
ekranın sol bölümünde ‘Bankaya iletilecek’ durumlu Çek çıkış (banka tahsil) bordroları 
listelenir. Kayıt şekli ‘Eklenecek’ seçili olacak şekilde transfer edilecek bordrolar sağ 
tarafa aktarılır.  
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Paketle düğmesine basılarak seçilen kayıtlar Banka’ya gönderilecek şekilde paketlenir. 
Daha önceden giriş yapılmış ise paketleme aşamasında Garanti Penceresi giriş ekranı 
açılmayacaktır.  
 
Gönder/al düğmesine basılarak banka’ya transfer başlatılır. Transferin başarıyla 
tamamlandığı yine Gönder/al ekranından kontrol edilir. Transfer başarıyla 
tamamlandığında 05 numaralı Çek çıkış Bordrosunun durumu ‘LDX’e iletildi’ haline 
gelecektir. Transfer edilen çeklerin Banka tarafından kabul edilip edilmediğini kontrol 
etmek için LOGO Connect üzerinde yeniden Gönder/Al yapılır. Banka tarafından 
gönderilen yükleme sonuçları Posta kutusunda gelen işlemler bölümünde listelenir. 
 
LOGO çözüm paketindeki Finans > Bankacılık bölümüne aktarılmak istenen kayıt seçilir 
ve Kaydet düğmesine basılır. Açılan Çek/senetler ekranında transferin durumu çek 
bazında görüntülenir. Seçili olan kayıtlar Kaydet düğmesine basılarak sisteme aktarılır.  
Transferle ilgili sorun yok ise 05 numaralı Çek çıkış Bordrosunun durumu Bankaya 
iletildi olarak değişmiş olur. Kullanıcı bu aşamadan sonra çek teslim bordrosu 
düzenleyerek girişi yapılan çekleri fiziken Banka şubesine teslim etmelidir.  
 
Banka çek girişlerini yaparken LOGO Connect üzerinden gönderilen çek bilgileri fiziksel 
çek bilgileri ile otomatik olarak eşleşecektir. Eşleşme sonucunda yine LOGO Connect 
üzerinden kullanıcıya ulaştırılır. Bankaya transfer edilen bilgilerle fiziksel çek bilgileri 
arasında uyumsuzluk veya eksikler varsa, eşleme sonucu kaydedildiğinde çek bilgisi 
Bankadaki değerlerle güncellenir.  
 
Vade tarihi geldiğinde çekin tahsilat sonucu Banka tarafından hazırlanacaktır. LOGO 
Connect’te Gönder/Al düğmesine basılarak tahsilat sonucu alınır ve bilgiler sisteme 
kaydedilmiş olur. Bu aşamada Bankada tahsil edilen çekler bordrosu ve banka virman 
fişi oluşturulur.  
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05 numaralı Çek çıkış Bordrosunun durumu İşlem tamamlandı olarak değişir.  
 
Finans > Ana Kayıtlar > Çekler/Senetler adımından müşteri çeki görüntülendiğinde çek 
üzerindeki bordro hareketleri görüntülenebilir.  
 
 

4.2.2 33BSENET 

Müşteri çekleri gibi Müşteri senetlerinin de Çözüm paketi içinden Garanti Bankası’na 
tahsile gönderilmesi ve tahsilat sonuçlarının alınması mümkündür. 
 
Müşteri senetlerinin girişi Finans > Hareketler > Çek senet bordroları adımından yapılır. 
Çek senet bordroları ekranının altındaki Bordro Türü seçeneğinde 02 numaralı Senet 
girişi seçilir. Giriş için ekle düğmesine basılır.  
 
Senet giriş bordrosuna Cari hesap seçimi yapılarak Müşteri senetleri eklenir. Girilen 
senetleri Banka’ya tahsile göndermek için Çek senet bordroları ekranında 06 numaralı 
Senet çıkış (Banka Tahsil) bordro türü seçilir. Giriş için ekle düğmesine basılır. Senet 
çıkış (banka tahsil) bordrosunda Hesap kodu sahasından senetlerin tahsil olacağı hesap 
seçilir. İşlem statüsü ‘Bankaya iletilecek’ olarak değiştirilir. Liste üzerinde sağ 
tıklanarak gelen menüden Bankaya Çıkış seçilir. Açılan ekranda tahsile gönderilecek 
senetler işaretlenir. Daha sonra bordro kaydedilir.  
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Senetlerin Bankaya transferi yine LOGO Connect uygulaması kullanılarak yapılacaktır.  
 
Uygulama üzerinde Bankacılık > Çek ve senet hazırla düğmesine basılır. Açılacak 
ekranın sol bölümünde ‘Bankaya iletilecek’ durumlu Senet çıkış (banka tahsil) 
bordroları listelenir. Kayıt şekli Eklenecek seçili olacak şekilde, transfer edilecek 
bordrolar sağ tarafa aktarılır. Senetleri Bankaya Protestolu olarak göndermek de 
mümkündür.  
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Paketle düğmesine basılarak seçilen kayıtlar Banka’ya gönderilecek şekilde paketlenir. 
Daha önceden giriş yapılmış ise paketleme aşamasında Garanti Penceresi giriş ekranı 
açılmayacaktır. Gönder/al düğmesine basılarak banka’ya transfer başlatılır. Transferin 
başarıyla tamamlandığı Gönder/al ekranında kontrol edilir. Transfer başarıyla 
tamamlandığında çözüm paketi içindeki Finans Ekranlarında 06 numaralı Senet çıkış 
Bordrosunun statüsü ‘LDX’e iletildi’ haline gelecektir. Transfer edilen senetlerin Banka 
tarafından kabul edilip edilmediğini kontrol için LOGO Connect üzerinde yeniden 
Gönder/Al yapılır.  
 
Banka tarafından gönderilen yükleme sonucu Posta kutusunda gelen işlemler 
bölümünde listelenir. Sisteme aktarılmak istenen kayıt seçilir ve Kaydet düğmesine 
basılır. Açılan Çek/senetler ekranında transferin durumu senet bazında görüntülenir. 
Seçili olan kayıtlar Kaydet düğmesine basılarak sisteme aktarılır. Transferde sorun 
yoksa 06 numaralı Senet çıkış Bordrosunun durumu ‘Bankaya iletildi’ olarak değişmiş 
olur. Kullanıcı bu aşamadan sonra Senet teslim bordrosu düzenleyerek senetleri fiziksel 
olarak Garanti Bankası şubesine teslim etmelidir. Banka fiziksel senet bilgilerine göre 
girişleri tamamlayarak senetleri tahsile hazır hale getirecektir.  
 
Senetler borçlu tarafından ödendiğinde, iade edildiğinde veya vade tarihinde 
ödenmeyip protesto edildiğinde işlem sonucu Banka tarafından hazırlanacaktır.  
LOGO Connect’te Gönder/al düğmesine basılarak işlem sonucu alınır ve sisteme 
kaydedilir. 
 
Bu aşamada sistemde tahsil olan senetler için Bankada Tahsil edilen senetler bordrosu 
ve banka virman fişi,  
İade edilen senetler için Bankadan Portföye iade edilen senetler bordrosu ve banka 
işlemleri fişi,  
Protesto olan senetler için Bankada proetsto olan senetler bordrosu ve banka işlemleri 
fişi oluşturulur. 
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Finans > Hareketler > Çek senet bordroları ekranlarında 06 numaralı Senet çıkış 
Bordrosunun durumu ‘İşlem tamamlandı’ olarak değişir.  
 
Finans > Ana Kayıtlar > Çekler/Senetler adımından müşteri senedi görüntülendiğinde 
senet üzerindeki bordro hareketleri de görüntülenebilmektedir. 
 
 
 
4.3 24BDTS 
LOGO çözüm paketinin Garanti Bankası ile Doğrudan Tahsilat Sistemi entegrasyonu da 
mevcuttur. 
 
Doğrudan Tahsilat sistemini fatura kaydı gönderilebilmesi için öncelikle cari hesap, 
abone olarak değiştirilmeli, abone ek bilgi sahasına abone numarası ve Otomatik 
ödeme yapılan banka sahasında Garanti bankası kodu yazılmalıdır. 
 
Satış ve Dağıtım > Hareketler > satış faturaları adımından ilgili cari hesap için satış 
faturası girilir. Faturanın İşlem statüsü Bankaya iletilecek olarak seçilerek fatura 
kaydedilir. 
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LOGO Connect üzerinde Bankacılık > Satış faturası hazırla adımından Banka’ya transfer 
edilecek faturalar listelenir. Yüklenecek faturalar sekmesinden faturalar, Bankalar 
sekmesinden banka seçilir. 
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Paketle düğmesine basılarak kayıtlar paketlenir. Daha önce pakateleme yapılmamışsa 
Garanti penceresine yeniden giriş yapılır. Hazırlanan Paket Gönder/Al düğmesi ile 
bankaya iletilir. Bu aşamada sistemde faturanın durumu LDX’e iletildi olur. LOGO 
Connect üzerinde Bankadan yükleme sonucu alınarak kaydedilir.  
 
Satış ve Dağıtım > Hareketler > satış faturaları adımında faturanın durumu Banka’ya 
iletildi olacaktır. Fatura bayi tarafından ödendiğinde ödeme sonucu bankadan alınır ve 
kaydedilir.  
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Ödeme sonucu kaydedildiğinde faturanın durumu ‘İşlem tamamlandı’ olarak 
görüntülenir. 
 
4.4 25BMaaş 

4.5 26BYP Transferler   

4.6 27BElektronik Hesap Özeti 
Elektronik hesap özeti ürünü GO Garanti ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. Bankada 
gerçekleşen işlemler detayları ile birlikte LOGO kullanıcılarına 15 dakika içinde 
iletilmektedir. 
 
LOGO Connect üzerinde Gönder/Al düğmesi ile Hesap Özeti Bankadan alınır. Hesap 
özetinin detayı Kaydet düğmesine basıldığında görüntülenir.  

 

41 



 
 
Görüntülenen hareketler kaydedildiğinde İşlem tipine göre her biri için Banka Fişi 
oluşturulur. 
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Oluşan Banka Fişleri Finans > Banka fişleri adımından izlenebilmektedir. 
 

 
 
4.7 28BPos Mutabakatı 
GoGaranti’nin önemli yeniliklerinden biri de Garanti Bankası Üye İşyeri müşterilerinin kredi 
kartı ile yapılan satış işlemleri için POS ve Garanti Bankası işyeri ilişkisinin kurularak 
muhasebe otomasyonunun sağlanmasıdır. 
 
Kredi Kartından satış işlemi yapıldığında satış faturaları LOGO Çözüm paketi içindeki ilgili 
adımda oluşmaktadır.  
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Garanti Bankası bu uygulamayı kullanan müşteriler için POS provizyon hareketlerini 1 
saatlik aralıklarla müşteriye iletir. POS ekstresi işlem listesi ise LOGO Connect üzerinden 
alınır. 
 
POS ekstresi işlem listesi Bankadan alındığında Kredi kartı, Vade ve Tutar üzerinden satış 
faturaları ile otomatik eşleşme yapılır. Otomatik olarak eşleştirilemeyen kayıtların elle 
eşlenmesi de mümkündür. Eşlenen kayıtlar için Eşleme onayı düğmesine basılarak onay 
verilir. 
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Kaydet düğmesine basıldığında fatura fişi kapatılır ve kredi kartı fişi oluşturulur. 
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Takip eden günde alınacak 2. Rapor olan günsonu raporu ile kredi kartı işlemlerinin 
muhasebe valorü düzeltilir, bu sayede İşyerine ait nakit akışını gösteren hesap hareketleri 
Garanti Bankası ile paralel hale gelecektir. 
 
Valör tarihi gelip provizyon tutarı İşyerine ait harcama hesabına geçtiğinde alınacak 3. 
Rapor ile Banka işlem fişi oluşturulacak, Kredi kartı fişi bu fiş ile kapatılarak Kredi 
kartından yapılan satışa ait muhasebe işlemi tamamlanabilecektir. 
 
 


	1 GOGARANTİ
	1.1 GoGaranti nedir?
	1.2 GoGaranti’nin Getirdiği Yenilikler/Faydalar
	1.3 Nasıl Kullanıcı Olurum
	1.4 Sistem Gereksinimleri
	1.5 Teknik Sorunlar için

	2 GARANTİ PENCERESİ
	2.1 Login
	2.2 Hesaplar
	2.3 Ödemeler
	2.4 Çekler/senetler
	2.5 Hatırlat
	2.5.1 Tanımlamalar
	2.5.2 Hatırlatma Mesajları
	2.5.3 Detay

	2.6 Tüzel İnternet Şubesine tek login ile giriş
	2.7 Araç Çubuğu üzerinde çalışma

	3 GOGARANTİ’NİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
	3.1 Online hesap kartonu okuma
	3.2 Hesap doğrulama
	3.3 Online müşteri çeki durum sorgulama
	3.4 Online kendi çekimiz durumu sorgulama
	3.5 Online müşteri senedi durumu sorgulama
	3.6 Müşteri çeki doğrulama

	4 DİĞER BANKACILIK İŞLEMLERİ
	4.1 Toplu Havale/EFT
	4.2 Çek/Senet
	4.2.1 ÇEK
	4.2.2 SENET

	4.3 DTS
	4.4 Maaş
	4.5 YP Transferler  
	4.6 Elektronik Hesap Özeti
	4.7 Pos Mutabakatı


