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30 yılı aşkın tecrübemizle küçük ve orta ölçekteki 
işletmeler için geliştirdiğimiz Link Yeni Nesil ile iş 

süreçlerinizde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlarsınız...



NEDEN LİNK YENİ NESİL?
Link Yeni Nesil, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin saha içi uygulamaları göz önünde bulundurularak, mevzuata uygun, 
esnek, güvenli, basit arayüzü ile kullanıcıların hizmetine sunulmuş bir yazılımdır.

İşletmeler Link Yeni Nesil ile Muhasebe, Stok, Cari Hesap, Fatura, Senet ve Çek, Personel, Sabit Kıymetler, e-Fatura, e-Defter
ve e-Arşiv Faturası süreçlerini tek bir kaynaktan güvenilir, kapsamlı bir şekilde takip edebilir ve yönetebilirler.



MUHASEBE SİSTEMİ
Yeni Nesil Muhasebe Sistemi çözümleriyle 
işletmelerin operasyonlarını ve yasal 
yükümlülüklerini mevzuata uygun, eş zamanlı 
olarak yerine getirmeleri hedeflenmiştir. 

STOK TAKİP SİSTEMİ
Yeni Nesil Stok Takip Sistemi’nde eldeki stok 
miktarları, giriş-çıkışları, sipariş ve üretim 
süreçleri izlenerek, hammadde, mamul ve ticari 
malların kritik, en az ve en çok stok seviyeleri 
takip edilebilmektedir. 

Günlük, Aylık ve Kümülatif Mizan, Fiş Listesi, Muavin 
Defter raporları Yerel Para veya Döviz cinsinden 
listelenebilir

İşletmelerin mali işlemlerini kaydeder, sınıflandırır, özetler, 
raporlar, aynı zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getirir 



CARİ HESAP SİSTEMİ
Yeni Nesil Cari Hesap Sistemi, tüm cari hesap işlemlerinin Yerel Para ve Döviz Cinsinden 
takibinin yapılabilmesi ve gerçekçi nakit akış planları oluşturularak, finansal kayıpların en 
aza indirilmesini sağlar.

Kasa, Banka, Müşteri, Satıcı ve diğer Cari Hesap Kartlarının detaylı takibi yapılır

Diğer sistemlerle entegre çalışarak güncel Cari Hesap durumları rahatlıkla izlenir 

Hesaba ait Muhasebe Alt Hesap Kartı mevcut değilse, kayıt esnasında otomatik oluşturulur

Cari Hesap Kartına hesap ile ilgili kısa notlar, detaylı notlar ve doküman dosyası eklenebilir

KDV’den muaf olan Cari Hesaplar tanımlanır

Cari Hesapların KDV Tevkifat’ına tabi olup olmadığı tanımlanabilir

Cari Hesap bakiyelerinin ortalama gün ve vade tarihleri raporlanabilirCari Hesap bakiyelerinin ortalama gün ve vade tarihleri raporlanabilir

Kayıt sırasında IBAN numaralarının doğruluğunun kontrolü sağlanır

Cari Hesap Kartı kayıt edilirken, hesabın e-Fatura Kayıtlı Kullanıcılar Listesinde olup olmadığı 
kontrol edilir



FATURA SİSTEMİ
Yeni Nesil Faturalama Sistemiyle, Alış-Satış, Alış İade-Satış İade işlemlerinin takibi yapılır. Sistem, sipariş, irsaliye ve faturaları kapsamlı 
bir şekilde kayıt altına alan, kullanıcı hatalarını ortadan kaldıran bir kontrol mekanizmasına sahiptir. 

Masraf tutarları miktara veya tutara bağlı olarak mal 
kalemlerine yansıtılır 

Kalem bazında birden çok özel iskonto uygulanabilir 

ÖTV'li Faturalar liste numaralarına göre gruplanarak 
kayıt edilir

KDV Tevkifatlı Faturalar, KDV Tevkifat Türüne ve KDV 
Oranına göOranına göre gruplanır

Cari Hesap KDV’den muaf ise Fatura kesilirken KDV 
hesaplanmaz

SENET VE ÇEK TAKİP SİSTEMİ
İşletmenin ticari faaliyetiyle ilgili olarak Mal–Hizmet Alışı veya Satışı karşılığında işleme alınan, Senet ve Çeklere ait bilgilerin 
izlendiği bölümdür. Kayıt işlemleri için Cari Hesap Sistemindeki bilgilerden yararlanılır ve Muhasebe Sistemine entegrasyonu 
sağlanır.



BORDRO
Yerel Para ya da Döviz üzerinden günlük, aylık, saatlik, 
net veya brüt olarak maaş hesaplaması yapılır 

Netten brüte, brütten nete maaş hesaplanabilir

Doğum-Askerlik Borçlanması bordro hesaplamalarında 
Gelir Vergisi İndirimi olarak uygulanır

Mali yıla ait Yasal Tavan/Taban oran ve tutarları otomatik 
güncellenirgüncellenir

Geçmiş dönem ücret dışı kazançlar, takip eden iki ayda 
SGK matrahı hesabında dikkate alınır

Bordroda İkramiye, Tahsil, Fazla Mesai, Prim, Yol, Yemek, 
Özel Sigorta, Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik 
hesaplanabilir

Engelli çalışanlar için Gelir Vergisinden Sakatlık indirimi 
uygulaması bulunuruygulaması bulunur

Toplu İş Sözleşmesi ile çalışan personellerin geriye dönük 
Fark Bordroları hesaplanır ve e-bildirge ile gönderilir

Sendika Parametreleri tanımlanarak, bordroda Sendika 
Aidatı hesaplanır

Serbest Bölge, Ar-Ge ve Teknopark hesaplamaları yapılır
 maliyetleri analiz edilir ve raporlanır

Kanun numaralarına uygun Kanun numaralarına uygun Teşvik hesaplamaları yapılır ve 
bordro icmalinde kanun bazında listelenir

İŞE GİRİŞ - İŞTEN AYRILMAPERSONEL BİLGİLERİ
Personele ait Genel bilgiler, SGK bilgileri, İş-Kur 
bilgileri, Nüfus Cüzdanı bilgileri, Yakınlarına Ait 
bilgiler, SGK ve Gelir Vergisi gibi bilgiler detaylı 
olarak takip edilir

Personele ait Fotoğraf, Detaylı Not ve Doküman 
Dosyası eklenebilir

Personelin Emeklilik Personelin Emeklilik Tarihi program tarafından 
hesaplanabilir

TÜİK Anketine ait personel bilgileri listelenir

SGK Meslek Kodlarının güncel hali takip edilerek, 
sisteme entegrasyonu sağlanır

PERSONEL SİSTEMİ
Yasal mevzuatlara uygun olarak hazırlanan Yeni Nesil Personel Sistemi çözümleriyle, işletmelerin en önemli kaynaklarından 
biri olan personelin özlük bilgilerinin detaylı bir şekilde takip edilmesi ve bordro tahakkuk hesaplamalarının yapılması sağlanır.



G.İ.B. tarafından yapılan e-Fatura mevzuat 
değişiklikleri en kısa sürede sisteme uyarlanır

G.İ.B. Portal, Özel Entegratörler (G.İ.B. izinli) 
ve Özel Entegrasyon yöntemleriyle kullanıma 
olanak sağlar

Temel Fatura ve Ticari Fatura senaryolarıyla 
Fatura kesilebilirFatura kesilebilir

e-Fatura’ya Not, Banka Bilgileri, Döviz Bilgileri 
eklenebilir

e-Fatura’lar taslak olarak kaydedilir, G.İ.B. onay 
sürecinden sonra arşivlenerek takip edilir

Sabit Kıymetlerin yeniden değerleme ve enflasyon 
düzeltmesi yöntemleriyle amortisman hesaplamaları 
yapılabilir

Sabit Kıymet amortisman hesabı için Azalan Bakiyeler 
(Hızlı) veya Eşit Tutarlar (Normal) yöntemlerinden biri 
seçilebilir

Amortisman hesabı aylık ya da dönemsel olarak yapılır Amortisman hesabı aylık ya da dönemsel olarak yapılır 
ve Muhasebeye entegrasyonu sağlanır

Satış bilgileri detaylı kaydedilir ve kalan miktar için 
amortisman hesabına devam edilir
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