


Referanslarımızdan Bazıları
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• Masraf girişleri çok zamanımı alıyor.

• Ay sonu, biriken masraflarım için bilgisayarı açıp,

sisteme bağlanıp saatlerce uğraşmam gerekiyor.

• Fişlerin üzerindeki bilgiler siliniyor, muhasebeye teslim

ederken sorun oluyor.

• Fişlerim kaybolduğunda ben zarar ediyorum.

• Masraflarımın şirket politikasına uygunluğunu kontrol

eden bir sistem yok, sürekli cebimden para çıkıyor.

• Masraf sürecini şeffaf bir şekilde takip edemiyorum.

Bu kadar zamandır masraflarım neden ödenmiyor,

onayda mı, muhasebede mi?

• Ekibim işine odaklanacağına, masraf girmeye zaman
harcıyor.

• Manuel girişler hatalara sebep oluyor, muhasebe
ekipleri kontrole daha fazla zaman harcıyor.

• Çalışanlara ek olarak, Muhasebe ekipleri ilgili
kategori ve muhasebe hesap kodu eşleşmelerini

her bir fiş için tek tek yapıyorlar.
• Çalışanlar dönem sonunda topluca masraf giriyor,

gerçekleşen harcamaları zaman içerisinde takip
edemiyorum.

• Kim, ne kadar harcıyor, hangi masraf kategorisinde
masraf yapıyor günlük rapor alamıyorum.

Problemler
Çalışan: Yönetici:
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MuhasebeSatış Temsilcisi

= 1 gün/ay. = 1-3 gün/ay.= 0.5 gün/ay.

Yönetici

Fişler Masraf Formu

FişNumarası Tarih ToplamKDV  

KDVOranı Toplam Tutar
Kur Masraf Tipi

Data Kontrolü OnaylamaManuel Veri Girişi Data Kontrolü Ek Verilerin Girilmesi ERP’ye Transfer

Manuel Masraf Yönetimi – Örnek Akış
Şirketlerin %70’i masraf süreçlerini manuel olarak yani kağıt-kalem veexcel ile yönetmekte.Süreçteki
manuel veri girişi vekontrol adımları büyük zaman kaybınanedenolmakta.
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Şirket politikasına uymayan masraflar

Muhasebe hesap belirleme eşleşmesi

Çalışan masraf giriş zamanı

Yanlış fişler/Sahte kayıtlar

Manuel iş yükü/Kontrol

Muhasebe/Denetim

Geç girilen masraflar

Mükerrer kayıtlar

Onay zamanı

Raporlama

1 Aberdeen T&E Report (2012)

Manuel Masraf Yönetimi ile Kaybedilen Zamanın Maliyeti
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• 1 Adet Masraf Raporu Oluşturmanın 

Zaman Maliyeti = $25.72

• 100 Çalışanlı Şirkette Yıllık Zaman 

Maliyeti= $31.000



Masraff ile;

• Sadece fişin fotoğrafını çekerek masraf girişi
yapın,

• Süreçteki tüm manuel adımları ortadan kaldırın,
• Girilen masrafları muhasebe sistemiyle kolayca

entegre edin,
• Gerçek zamanlı raporlar ile şirket harcamalarını

anlık takip edin.

Fişin fotoğrafını
çekin

Bilgiler kullanıcı
için otomatik

girilir

Yapay Zeka
algoritmalarımız

gerekli bilgileri çıkarır

Masraff, çalışanların masraf giriş operasyonunu ortadan kaldırarak masraf yönetimini akıllı ve
otomatik hale getirir.

Masraff: Akıllı ve Otomatik
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Masraflar, uygulamada gerekli onayla seviyelerinden geçtikten mevcut muhasebe entegrasyonlarımız
sayesinde muhasebe sistemine aktarılması sağlanır.

Onay Akışı

Seçilen dönemlerde
girilen masraflardan otomatik masraf  
formu oluşturulur ve onaya gönderilir.

Yöneticiler masraflar formlarını
mobilden kolayca onaylar.

Onaylanan masraflar muhasebenin  
kontrolünden geçtikten sonra

adaptörlerimiz sayesinde
muhasebe sistemlerine aktarılır.6
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Masraff’ın native Connector’leri, 15+ Muhasebe/ERP sistemine tek tuşla entegre olmanızı sağlar.

ERP / Muhasebe Entegrasyonları



Masraff: Dijital Dönüşüm

- Yeni kullanıcı tanımlama/bakımı
- Kullanıcılar arasında onay akışının /  

çoklu onay tanımlaması
- Min. Onay Limiti tanımlaması

-
-

-

Kategori tanımlamaları/ bakımı  
Şirket organizasyonlarının  
tanımlanması/bakımı
Fiş bazında uyarlanabilir alan  
tanımlamaları/bakımı

- Muhasebe hesap belirlemeleri/  
bakımı

- KDV hesap belirlemeleri

Masraff’ın yönetim konsolu sayesinde kullanım için gerekli olan kullanıcılar, kategoriler, muhasebe
hesap belirlemeleri gibi alanların tanımlamalarını ve bakımını kimseye ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz.
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- Masrafların aylık dağılımı
- Masrafların statü bazında aylık  

dağılımı (Açık masraflar, onayda  
bekleyen, onaylanmış)

- Masraf kategorilerinin dağılımı  
(yemek, konaklama, ulaşım..)

- Masraf kategorilerinin zaman  
bazında trendi

- En fazla harcama yapan çalışanlar/  
departmanlar

- Çalışan/departman masraflarının  
kategori dağılımı (yemek,
konaklama, ulaşım..)

Gerçek Zamanlı Raporlama
Masraff şirket çalışanlarının tüm harcamlarını gerçek zamanlı olarak takip edebilmenizi ve aksiyon
almanı sağlar.
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Diğer Modüller
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Masraff’ın Bütçe Modülü, Masraff üzerinden girilen masrafların belirli dönemlerdeki belirli 
kurallar çerçevesindeki bütçeler dahilinde yapılmasını sağlar ve yöneticilerin bütçelerde ne 
durumda olduklarını izleyebilmelerine olanak tanır.
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Masraff’ın Talep Yönetimi Modülü, masraf süreci haricinde diğer talep süreçlerinizi de (Avans 
yönetimi, kartvizit talebi) yönetmenizi sağlar. Kolay uyarlanabilir form ve ek alanlar alt yapısı ile 
istediğiniz talep formlarını anında uyarlayıp hemen kullanıma alabilirsiniz. 
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Masraff’ın Akış Modülü ile birlikte Gelişmiş Onay altyapısına sahip olursunuz. Ekleyeceğiniz kural 
grupları ve eşik değerleri vasıtası ile departman, bölge, kullanıcı, kategori, organizasyon, masraf 
merkezi bazında özel onay akışları kurgulayabilir, şirketinizdeki onay hiyerarşisini en doğru şekliyle 
Masraff sistemlerine entegre edebilirsiniz.
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Masraff’ın Ödeme Modülü ile birlikte şirketinizde yapılan masrafların çalışanlara geri ödemesini tek 
tuş ile yapabilirsiniz. Ödeme modülümüzdeki çözüm ortağımız Türkiye İş Bankası’dır. 



Teşekkürler
www.masraff.co | info@masraff.co | 0850 532 2641

http://www.masraff.co/
mailto:info@masraff.co
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Masraff Simple App vs. Masraff Full Suite 

Simple App Full Suite
Yapay Zeka Teknolojisi ✓ ✓

Düzenlenebilir Kategoriler ✓ ✓

Masraf Merkezi Belirleme ✓ ✓

Masraf Etiketi Tanımlama ✓ ✓

Masraf Depolama ve Arşivleme ✓ ✓

Merkez Bankası Kur Entegrasyonu ✓ ✓

REST API ile Entegrasyon ✓ ✓

Otomatik KDV Hesaplama ✓ ✓

Türkçe ve İngilizce Dil Desteği ✓ ✓

Standart Onay Akışı - ✓

Masraf Formu Oluşturma - ✓

Excel/PDF Form Çıktıları - ✓

Halihazırda masraf onay akış sürecini bir iş akışı yazılımında yöneten ve Masraff’ın Yapay Zeka 
teknolojisinden yararlanarak otomatik veri girişi özelliğini kazanmak isteyen müşterilerimiz Masraff 
Simple App’i kullanmakta.
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Masraff’ın Ek Özellikleri
1. KDV Ayrıştırma

Birden fazla KDV’ye sahip belgelerde, her bir KDV oranı ve KDV tutarı için ayrı ayrı kayıt oluşturulmasını sağlar
2. OtoForm – Otomatik Masraf Formu Oluşturma

Masraf formlarının kullanıcı tarafından manuel olarak değil, belirlenen periyotlarda (haftalık, 2 haftalık, aylık) 
otomatik oluşturularak yöneticinize onaya gönderilmesini sağlar.

3. fis@masraff.co
Akıllı telefonun kullanılması istenmeyen durumlar için , masraflarınızın fotoğrafını fis@masraff.co adresine 
gönderin, taranan masraflarınızı admin.masraff.co üzerinden takip edebilirsiniz.

4. Eğitim Paketi
Mobil uygulama, admin ekranları ve ek modüller hakkında yüz yüze ya da online kapsamlı eğitimler sağlar.

5. Kurulum Paketi
Masraff’ı şirketinizin mimarisine entegre etmek için birlikte çalışarak Masraff’ı implemente etmemizi sağlar.

6. Destek Paketi
Sunduğumuz standart destek (FİFO) haricinde öncelikli destek almak isterseniz SLA’lerde mutabık kalıp destek 
hizmeti alabilirsiniz.


