






•Üyelik Bilgileri 

•Üye Referansları 

•Sosyal Bilgileri 

•Üye İstekleri , Muhasebe Notları 

•Üye’ye Gönderilmiş , SMS, Mail ve Faks ların üye ekranı üzerinden gözlenmesi 

•Üyeleri çok detaylı gruplandırma ve Kategorindirme İmkanı  

•Üye Kasa Ödentileri  ; Üye aidat borçları ve ödeme bilgileri 
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Üye Arama Motoru; 

•Üyeleri tüm kriterlerde arama imkanı mevcuttur. 

•Örneğin ; Şişli ve Bakırköy ‘de oturup , 25 Yaşından büyük, Cinsiyeti Bay olup , Bakiyesi olmayan üyeleri 

bul ,  raporla , sms veya mail gönder diyebilirsiniz 

•Kriterinize göre gelen listeyi Excel’e gönderebilirsiniz. 

•Verileri istediğiniz bilgilere göre gruplandırabilirsiniz. 
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Üye Raporları Ekranları İle 

Etkinlik ve Resimli üye kartı basımı 

Etiket Dökümleri 

Üye Aidat ve Bakiye Dökümleri 

Hazirun Cetveli ve birçok rapor alabilirsiniz. 
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Program içerisinden aldığınız her bir raporu 
E-Mail gönderebilir, 
PDF veya Excel , Word formatlarına çevirebilirsiniz. 
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Üyeleri aidat veya bağış olarak toplu borçlandırma yapabilirsiniz 

Üyeleri aylık veya yıllık aidat takibi yapabilirsiniz. 
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Kasa gözlemleri ile üye ödentilerini ve kasa bilgilerini çok kolay sorgulayabilirsiniz Kasa gözlemleri ile üye ödentilerini ve kasa bilgilerini çok kolay sorgulayabilirsiniz 



Dernekler masasının istemiş olduğu , geliştirilmiş 

İSLETME HESABI TABLOSU alabilirsiniz. 
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Tüm muhasebe hesaplanız ile ilgili detaylı istatistik verileri alabilirsiniz. Tüm muhasebe hesaplanız ile ilgili detaylı istatistik verileri alabilirsiniz. 







Profesyonel bir yapıya kavuşturulan sistemimiz ile  

sorunsuz mesajlarınızı gönderebilir ve  raporlamalarını alabilirisiniz. 
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TOPLU SMS ve TOPLU MAIL  
GÖNDERMEK ÇOK KOLAY 
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Dernekler masasından istenen tüm defterlerinizi dijital ortamda tutabilirsiniz 





Web sayfası üzerinden üyeler bilgilerini güncelleyebilir, 

Dernek merkezi ve üyeler arası mesajlaşabilir 

Aidat borçlarını mobil ödeme veya kredi kartı ile ödeyebilir 

Üye ekstre dökümü alabilirler 
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