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*Uygulamaya belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlayınız. 

*Beni hatırla seçeneği ile bir sonraki girişlerinizde 

Giriş bilgileri otomatik algılanacaktır 

*Uzaktan bağlantı için vpn ile bağlan seçeneğini kullanınız 

*E-devlet ile giriş seçeneği ile e imzanız takılı olduğu sürece uyapa bağlı kalarak

işlemleriniz sağlanır Açılan pencerede avukat bilgilerinizi giriniz. 

 

*Tarayıcıda aç seçeneği ile program üzerinden uyapa giriş sağlanabilir. 

Programa Giriş 

Uyap İle Programa Bağlı Kal 



 

*Kullanıcı ve diğer ayarlar için admin 
paneline giriş sağlayınız. 
*Yeni kullanıcıları oluşturmak ve 
kaydetmek için görseldeki kısımları ( 
kullanıcı adı, parola kullanıcı rol, çağrı çıkış 
türü vs. ) belirleyiniz ve ekleyiniz. İşaretli 
kısımdaki 
Kaydet butonuna tıklayınız. Diğer 
kullanıcılar belirlediğiniz 
Kullanıcı adı ve parola ile giriş sağlayabilir. 

 
*Uyapa bağlı kal seçeneği ile belirtilen sürede bir uyap bağlantınız işlem yapmazsanız bile kontrol edilecektir. Uyap bağlantınız düşmüşse bile otomatik
tekrar bağlanacaktır. 

*Dilediğiniz süreyi seçip kontrolü başlat butonunu tıklayınız 

Admin Paneli 



*Yetki verilecek kullanıcıyı seçip
yapılmasını istediğiniz yetkileri
belirleyiniz ve değişikliği kaydet
butonuna tıklayınız. 

*Kullanıcı durumu görüntülemek
için izleme ekranını
kullanabilirsiniz. 



 
*Kullanıcılar tarafından yapılan yazışma
ve gönderilen evrakları admin 
panelinden görüntüleyebilirsiniz. 

*Oluşturacağınız föy bilgilerini 1. Aşama excel örneği indirip içeriğini inceleyebilir 

İndirdiğiniz excel örneğine gerekli föy bilgilerini kaydedebilirsiniz 

Oluşturduğunuz exceli 2. Kısım verilerimi excel ile sisteme yükle butonuna tıklayınız ve kaydediniz 

*Uyap portal üzerinden seçeneği ile de uyaptaki verilerinizi alabilir veya el ile yükle butonu ile föy bilgilerini kendiniz oluşturabilirsiniz. 

 

Admin Panelinde Föy Bilgisi Ekleme 



*eklediğiniz föy bilgilerini 

Kullanıcılara iletmek 

İçin dosya atama butonu kullanılır 

*atayacağınız föy bilgilerini seçili 
kullanıcı veya grup olarak 
belirleyebilirsiniz 

*işaretlediğiniz dosyalarını 
belirlediğiniz kullanıcı veya gruba 
iletmek için dosyaları ata 
butonunu tıklayınız. 

*bir gruba atadığınız dosyalar o
grubun içindeki tüm kullanıcılara
iletilir 



*Dosyalara toplu not eklemek için 
admin panelinde bulunan not bilgisi
ekle butonunu kullanınız 
* Föy numarası, tc kimlik veya vergi
no , referans numarası kullanılarak
excel örneği indiriniz. 
* Seçtiğiniz kısımla ilgili, not eklemek 
için excel örneği indir butonunu
tıklayınız.(örneğin; föy numarasından
bulunan dosyadaki ilk borçlu için
ekle) 

 
Dosyaya Toplu Bilgi Ekleme 
Not Bilgisi Ekleme 

*Aşağıda görseli bulunan excel örneği gibi başlıklar alınıp, sütunlara bilgiler yazılır 



*Dosyalara gelişme durumu 
eklemek için föy numarasından 
ekleme veya referans 
numarasından dosyayı bul 
seçeneği kullanılır ve excel örneği
indirilir. 
* Sistemde kayıtlı föyler için işlem
yap seçeneği kullanılıp kayıtlı 
dosyalarınız içinde gelişme 
durumu ekleyebilirsiniz 

 

*Aşağıda bulunan excel örneği gibi başlıklar alınıp gerekli bilgiler eklendikten sonra kaydedilir ve kaydedilen excel verilerimi excel ile sisteme yükle butonu kullanılarak
sisteme yüklenir 

 
Gelişme Durumu Ekleme 



*Dosyalara ödeme sözü bilgisi 
eklemek için föy numarasından
ekleme veya referans 
numarasından dosyayı bul 
seçeneği kullanılır ve excel örneği
indirilir. 

 
Ödeme Sözü Ekleme 

*Aşağıda bulunan excel örneği gibi başlıklar alınıp gerekli bilgiler eklendikten sonra kaydedilir ve kaydedilen excel verilerimi excel ile sisteme
yükle butonu kullanılarak sisteme yüklenir 



*Seçtiğiniz şablon örneğine göre excel örneği
indirdikten sonra başlık kısmını alarak sütunlar
kısmına gerekli bilgiler eklenir. 
Örnek; sha şablon örneği görseldeki gibidir. 

*Dosyaya toplu telefon bilgisi eklemek için 
şablon örneği seçilip, seçtiğiniz şablon
örneğine göre excel indir butonunu tıklayınız 
* İndirdiğiniz excelin gerekli bilgilerini
ekledikten sonra kaydediniz ve verilerimi
excel ile sisteme yükle butonunu tıklayınız 
* Yüklediğiniz exceli sisteme kaydedebilmek
için işlemleri yap butonunu tıklayınız 

 
Telefon Bilgisi Ekle 



 

*Dosyalara toplu olarak borçlu 
yakını eklemek için föy 
numarasından bul veya referans 
numarasından bul seçeneği 
işaretlenerek excel örneği indir 
butonu tıklayınız. İndirdiğiniz excel 
örneğinin gerekli kısmını bilgileri 
ekledikten sonra sisteme yükleyiniz 
ve işlemleri yap butonuna tıklayınız 

 
Borçlu Yakını Ekle 

*Aşağıda bulunan föy numarasından dosyayı bul seçeneği excel örneği gibi excelin başlığı alınarak gerekli sütunlara bilgiler eklenir ve kaydedilir 



*Dosyaya alacak kalemi eklemek
için, föy numarası ve referans 
numarası seçeneği kullanılacağı 
gibi uyaptaki dosya bilgilerinizden
dosyayı bul seçeneğini seçip 
işleminizi yapabilirsiniz. 
*Dosyaya alacak kalemi eklemek
için seçili olan excel örneğini indirip
gerekli alanlara bilgiler eklenir ve 
kaydedilir. 
*Verilerinizi kaydettikten sonra 
sisteme yükleyiniz ve işlemleri yap
butonuna tıklayınız. 

 
Alacak Kalemi Ekleme 

Aşağıda örneği bulunan föy numarasından dosyayı bul excel örneği gibi, excele başlıklar alınıp gerekli sütun bilgileri eklendikten sonra sisteme kaydedin



*Klasör içindeki evrakların 
sırasıyla formata uygun şekilde
alacaklı kurum adı- föy veya 
referans numarası – evrak ismi
şeklinde olmalıdır. 

*Dosyaya evrak bilgisi
eklemek için evraklarınızın
tek klasörde olması
gerekmektedir. 
*Föy numarasından veya
referans numarasından bul
seçeneğini kullanabilirsiniz 

 
Evrak Bilgisi Ekleme 



*Görseldeki föy numarasından
bul excel örneği gibi başlıklar
alınıp sütunlara bilgileri 
ekleyiniz ve kaydediniz. 

*Dosyaları toplu olarak infaza
düşürmek için excel örneği föy
numarası veya referans 
numarası seçeneği kullanılarak
indirilir. Exceldeki bilgiler 
kaydedildikten sonra sisteme
yükleyiniz ve işlemleri yap 
butonunu tıklayınız. 

 
Dosyaları İnfaza Düşür 



 
*Ayrıca dosyalarınızı infaza düşür işlemini yapmak için tablo üzerinden seçerek infaza düşür seçeneğini kullanarak sisteme kayıtlı olan föy bilgilerinize
ulaşabilir bu dosyalar için işlem yapabilirsiniz 



*Dosyalarınızı excel ile toplu silmek için föy
numarası veya referans numarası seçeneğini
işaretleyerek excel örneği indiriniz. İndirdiğiniz
excel örneğine bilgileri ekleyerek sisteme 
yükleyiniz, işlemleri yap butonuna tıklayınız. 

Not: admin panelinden silinen dosyalar kalıcı
olarak silinir. İşlem geri alınamaz. 

*Görselde örneği bulunan föy numarasından 
dosyayı bul seçeneği excel örneği gibi başlıklar
satırı alınıp gerekli sütunlara bilgileri ekleyiniz ve
sisteme kaydediniz. 

 
Dosyaları Silme 



 
*Ayrıca sistemde kayıtlı olan dosyalarını silmek için tablo üzerinden dosyaları sil seçeneğini kullanabilir, seçtiğiniz dosyaları kalıcı olarak silebilirsiniz 



*Dosyalarda bilgi güncelleme için
yapılacak işlem seçiniz ve excel
örneği yükleyiniz. 
*İşlemleri yap butonunu tıklayınız 

*Görselde bulunan föy 
numarasından dosyayı bul excel 
örneği gibi excelin başlık satırı alınıp
gerekli sütunlara bilgiler eklendikten
sonra sisteme kaydedilir. 

 
Dosya Bilgisi Güncelleme 



*Kullanıcı aktif’lik durumu ve çağrı sürelerini ve ayrıntılarını çağrı izleme bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kullanıcının devam eden çağrı
görüşmesine katılım sağlayabilirsiniz. 

 
Çağrı İşlemleri 
Çağrı İzleme 



*Kullanıcıların yaptığı tüm çağrıları ve kullanıcıya gelen çağrıları çağrı takibi bölümünde görüntülenir. Belirli tarihler arasında filtreleme yapılabilir tek bir
kullanıcı veya tüm kullanıcıların çağrıları bu ekranda görüntülenir. Dinlenmek istenen çağrıya bu ekrandan ulaşılır. 

 
Çağrı Takibi 



*Geçmişe dönük tüm cevapsız çağrılar bu bölümde görüntülenir. Tarih aralığı seçilerek filtreleme yapılabilir veya numara ile filtreleme yapıp tüm kayıtlar
görüntülenebilir. Numara ait detaylar için numaranın solundaki (+) işaretine tıklayınız. 

 
Cevapsız Çağrılar 



 

Otomatik Arama 
*Föy bilgilerinizi ve sistemde kayıtlı dosyalarınızın otomatik aranması ve bu aramaların belirli saat ve günde otomatik aranması için ‘otomatik arama’ bölümünden gere
tanımlamalar yapılıp, kaydediniz. Her otomatik aramaya isim verilip gerekli kullanıcı veya gruplara tanımlanıp tarih ve otomatik aramanın yapılacağı ve bitirileceği saat
seçiniz. Her numaranın kaç kere arandığını ve arama bittikten sonra kullanıcıya verilecek süreyi belirleyiniz. Kullanıcılara atanacak dosyaların excel örneği veya sistem
kayıtlı olan föy bilgilerinizden ekleme yapınız. 



 
*Aşağıda görseli bulunan otomatik arama excel örneği gibi başlıklar alınıp gerekli telefon numarası ve ekleyeceğiniz ek bilgiler yazılır ve sisteme yüklenir



 
*Aşağıda görselde bulunan buton üzerinden otomatik arama log kayıtlarına erişim sağlanır 



*Otomatik aramada sistemde kayıtlı olan dosyalarınızı yüklemek için aşağıdaki
adımları takip ediniz; 

*Dosya seçenekleri kısmına gerekli bilgileri doldurunuz 

*Dosya tarihi seçenekler; 

*Sabit bir tarih üzerinden işlem yap için seçeceğiniz tarih aralığında olan 
dosyalarda işlem yapabilirsiniz örneğin; 01.06.2022 ile 30.06.2022 yazarsanız bu 
tarih aralığında olan dosyalarınız otomatik arama listesine eklenir. 

*Değişken tarih üzerinden işlem yap seçeneğini kullanırsanız, otomatik aramanın 
başlatılacağı tarih başlangıç sayılarak ilk kutucuk o tarihten öncesi diğer kutucuk 
o tarihten sonrasında olan dosyaları alır 

Örneğin: otomatik arama başlangıç tarihi 01.02.2022 

Başlangıç 

01.01.2022 

Bitiş 

01.03.2022 olan dosyaları sisteme alacaktır 

*Dosyanın sisteme kayıt tarihi için seçenekler 

Bu işlem için de sabit bir tarih belirlenerek veya otomatik aramanın başlatılacağı 
tarihten öncesi ve sonrası şeklinde değişken tarih belirleme kısmından filtreleme 
yapılarak devam edilebilir. 

 
Otomatik Aramada Sistem Dosyalarını Yükleme 



*Borçlu seçenekleri bölümü için borçluları ara butonunu tıklayınız. 

*Sonraki arama tarihi için seçenekler kısmı dosyadaki her bir föyün 
(borçlunun) bir sonraki arama tarihini belirler. 

*Bir borçlu için sabit bir tarih belirleyebilir veya değişken tarih üzerinden 
otomatik aramanın yapılacağı tarihten belirli gün sonrasına kayıt 
oluşturabilirsiniz. 

Örneğin otomatik arama 01.01.2022 tarihinde başlatıldı dosya içerisinde 50 
borçlu için değişken tarih üzerinden 30 gün sonrasını seçip kayıt oluşturuldu. 
Bir sonraki arama 01.02.2022 tarihinde otomatik olarak 50 borçlu için tekrar 
başlayacaktır. 

*Ödeme sözü tarihi için seçenekler kısmından föye ait olan önceden 
kaydedilmiş ödeme sözü bulunan borçlular için tarih belirleyebilir bu tarihte 
ödeme sözü olan borçluları otomatik arama listesine dahil edebilirsiniz. 

*Son görüşme tarihi için seçenekler kısmından föyün son arandığı tarih 
üzerinden bir liste oluşturabilir, son aramaların toplu olarak alınabileceği bir 
otomatik arama sisteme kaydedebilirsiniz. 

*Borçlu telefon numarası seçeneklerinden borçluya ait hangi numaraları 
aranacağı ile ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz. 



*Aramayı düzenle olarak tekrarla seçeneklerini kullanarak oluşturduğunuz otomatik arama
listesi belirlenen tarihte belirlenen kullanıcılar ile tekrar aramanızı sağlayabilirsiniz 

*Tekrarlama seçeneklerinden arama yapılacak ve yapılmayacak günleri ekleyebilirsiniz. 

Örneğin arama yapılacak günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve arama 
yapılmayacak günleri cumartesi, pazar olarak belirleyebilir. Arama rutini oluşturabilirsiniz. 

*Gelen kayıtları sınırla butonunu kullanarak oluşturduğunuz tarih ve saate uygun olarak 
otomatik aramayı başlatır ve bu saate içinde bitirilebilmesi için gerekli sınırlamayı belirlemiş 
olursunuz. 

Örneğin; otomatik arama listesinde 5000 adet föy bulunuyor. 5000 adet föy içerisindeki 
borçlular için mesai saatinde aranması mümkün olacak sayı baz alınır ve geri kalan aramalar 
bir sonraki gün ve saatte kaldığı yerden devam eder 

*Ayarlarımı kaydet kısmından otomatik arama listenizi kaydedebilir , excel çıktısı al kısmından
evraklarınızı bilgisayarınıza ayrıca kaydedebilirsiniz. 



*1otomatik aramayı
başlatmak 
ve durdurmak için ayrıca
bu 
butonu kullanabilirsiniz 

*2otomatik
aramaya ait föy
detaylarına
ulaşabilirsiniz 

*(x)işaretine basarak otomatik 
aramayı durdurabilir ve kalıcı 
olarak silebilirsiniz. Silinme işlemi 
ardından bilgiler tekrar gelmez bu 
listeye otomatik arama 
başlatılamaz. Sadece bilgiler 
görüntülenebilir. 
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Çağrı Puanlama 
*Kullanıcıların yaptığı görüşme sonrası karşı tarafın puanlama listesine ulaşmak için gerekli filtreleme kısımlarını belirtip kayıtları getir butonuna tıklayınız



*gerekli kullanıcı ve ıp adresi yazıldıktan sonra port seçiniz.
Bulunan port üzerindeki kullanıcılar meşgul olduğunda, cevap
vermediğinde veya servis çalışmadığında yönlendirme 
yapılacak numarayı yazınız ve değişiklikleri kaydet butonuna
basınız. 

*o port üzerinde bulunan kullanıcılar uygun olmadığı 
durumlarda çağrı otomatik yazdığınız numaraya 
aktarılacaktır. 

Fct Numara Yönlendirme 



*Belirlediğiniz mesai dışı saat ve tarihlerde gelen çağrılarınızı görüntüleyebilirsiniz 

Mesai Dışı Çağrılar 



*Tek kullanıcıya ait veya toplu olarak tüm çağrı raporlarına belirlediğiniz tarih aralığı ile ulaşabilirsiniz. Veya tarih seçilmeden tüm zamanların raporları görüntüleyebilirs
Çağrı Raporları 



*Kaçan çağrılarınızı kullanıcı ve tarih filtreleyerek raporla butonuna tıklayınız, tüm kaçan çağrılar bu şekilde ekranda görüntülenir bilgisayarınıza kaydetmek
için excel aktar butonuna tıklayınız. 

 

Kaçan Çağrı Raporları 



 
Kullanıcı Not Raporları 
*Kullanıcıların föy üzerinde yapmış olduğu not kayıtlarına erişmek için bu sekmeyi kullanınız. 

*Kullanıcıların mola süreleri, arama süreleri ve arama sayısına ulaşabileceğiniz istatistik ekranına ulaşmak için bu ekranı kullanınız. 
Kullanıcı Raporları 



 
Günlük Kullanıcı Raporları 
*Kullanıcıların günlük yaptığı çağrıları gösterir. 

*Bu ekranda kullanıcıların günlük giriş çıkış raporlarını toplu olarak alabilirsiniz 
Günlük Giriş Çıkış Raporları 



 
Kullanıcı Mola Raporu 

*Kullanıcıların toplamda kullandığı mola süresini, mola saatini hangi kullanıcının ne kadar mola süresinin kaldığını toplu olarak bu ekrandan görüntüleyebilirsiniz. 



 
Dosya Atama Raporu 
*Kullanılara daha önce atadığınız dosyaların föy bilgilerini görmek için dosya atama raporu kısmını kullanınız. Gerekli filtreleme işlemini yaptıktan sonra
raporla butonunu tıklayınız. 



 
Hiç Aranmamış Dosyaların Raporu 

*Daha önce kullanıcılar tarafından hiç aranmamış dosyaların bilgilerine bu ekrandan ulaşım sağlanır. 



 
Ofis Raporu 

*Ofisinize ait genel raporlama için bu ekranı kullanınız. 



 
Esnek Rapor 

*Tüm föy bilgileriniz esnek raporda çekebilmek için aşağıda görselde bulunan adımları takip ediniz. Ve adımlara uygun filtreleme yaparak devam ediniz. Oluşturduğun
esnek raporu bilgisayarınıza kaydetmek için excele aktar butonunu kullanınız. 



 

*Gelen çağrıların kullanıcılara bağlanmadan önce dinletileceği otomatik sesli mesajdır. Aşağıdaki görselde bulunan admin paneli üzerinden ıvr sesli mesaj butonuna 
tıklayınız. Sesli mesajın santral üzerinde tanımlı gruplar ve hangi kullanıcıya tanımlanacağını seçiniz. 
*Sistemde kayıtlı ses dosyasını kullanabilirsiniz dinletilecek ses dosyasını seç seçeneği ile bilgisayarınızda yüklü olan ses dosyasını seçebilirsiniz 

*Dinletilecek ses dosyasını oluştur seçeneği ile siz ses dosyasını kayıt altına alıp oluşturabilir sisteme yükleyebilirsiniz. 

 
Santral İşlemleri 
Ivr Sesli Mesaj 



 
Numara Engelleme 
*Sistemde çağrı almak istemediğiniz numaraları aşağıda görseli bulunan bölümden manuel olarak engelleyebilirsiniz. Veya toplu olarak numara engellemek
için excel örneği indiriniz ve gerekli alanları doldurup tekrar sisteme yükleyiniz. 



 
Dahili Listesini Düzenleme 

*Kullanıcıların dahili numaralarını silmek veya yeni bir dahili numara belirlemek için aşağıda görseli bulunan sekmeyi açınız. Yeni dahili ekle butonu ile dahili numara 
belirleyip ayarlarını yapınız. Ve değişiklikleri kaydet butonuna basınız. 
*Var olan dahili numarayı silmek için seçtiğiniz dahili numarası üzerine tıklayıp dahili numarasını sil butonuna tıklayınız 



 
Mesai Saatlerini Belirleme 

*Ofisin mesai saatlerini belirlemek, günlük haftalık çalışma ve çalışmadığı saatleri belirlemek, resmi dini tatiller, ara tatiller ve çalışmadığınız tarihleri ayrı ayrı belirleme
aşağıda görseli bulunan sekmeden yapınız. İşlem sonunda değişiklikleri kaydet butonuna basınız. 



*Föy üzerinde bulunan alan isimlerini değiştirmek ve görünecek ifadeyi belirlemek için bu bölümü kullanınız. Yapılan işlem sonrası kaydet butonuna tıklayınız. 

*Kullanıcıların dosyada bulunan föy bilgilerin ayrıntılarını admin panelinden aşağıda bulunan görseldeki sekmeden yapınız kullanıcı ve görüntüleyeceği
alanları seçip kaydet butonuna basınız. 

 
Gerekli Tanımlamalar 

Alan Bilgileri Düzenle 

Görüntülenecek Alanlar 



*Grup ve santral numarası belirlemek için bu alanı kullanınız işlem sonrasında kaydet butonuna basınız 

 
Kullanıcı Durumu Tanımla 
*Kullanıcıların yemek molası, toplantı, görüşme vs. Durumlarını belirlemek için bu alanı kullanınız ve yapılan işlem sonrası kaydet butonuna tıklayınız 

Grup Tanımla 



*Sistemde föye ait telefon türü tanımlamak için aşağıda görseli bulunan alanı kullanınız. İşlem sonrasında kaydet butonuna tıklayınız 

 
Adres Türü Tanımla 
*Föy bilgilerine yeni adres tanımı yapmak için aşağıda görseli bulunan alanı kullanınız yapılan işlem sonunda kaydet butonuna tıklayınız 

Telefon Türü Tanımla 



*Sistemde föye ait sgk durumu tanımlamak için aşağıda görseli bulunan alanı kullanınız.işlem sonrasında kaydet butonuna tıklayınız 

 
Yakınlık Derecesi Tanımla 
*Sistemde föye ait yakınlık derecesi tanımlamak için aşağıda görseli bulunan alanı kullanınız. İşlem sonrasında kaydet butonuna tıklayınız 

Uyap Sgk Durum Tanımla 



 
Hukuki Durum Tanımla 
*Sistemde föye ait hukuki durumu tanımlamak için aşağıda görseli bulunan alanı kullanınız. Hukuki duruma göre föyün ekranda açılması halinde ekranın
alacağı rengin seçimini yapabilirsiniz. İşlem sonrasında kaydet butonuna tıklayınız 



*Sisteme avukat tanımlamak için aşağıda görseli bulunan alanı kullanınız. İşlem sonunda kaydet butonuna tıklayınız. 

 
Gelişme Türü Tanımla 
*Sistemde föye ait sgk durumu tanımlamak için aşağıda görseli bulunan alanı kullanınız. İşlem sonrasında kaydet butonuna tıklayınız. 

Avukat Tanımla 



 
Mola Tanımla 
*Kullanıcıların günlük mola sürelerini aşağıda görseli bulunan alandan güncelleyiniz. 

*Sisteme sms şablonu tanımlamak veya güncellemek için aşağıda görseli bulunan alanı kullanınız. İşlem sonunda kaydet butonuna tıklayınız 
Sms Şablonu Tanımla 



 
Not Şablonu Ekleme 
*Sisteme not şablonu tanımlamak veya güncellemek için aşağıda görseli bulunan alanı kullanınız. İşlem sonunda kaydet butonuna tıklayınız 



 
Sms Originatör Tanımla 

*Eğer mevcut ise fct bilgilerinizi ya da kullanmak istediğiniz sms api bilgilerini düzenleyebilirsiniz 



 
Fct çıkış Numarası Tanımla 
*Kullanıcıların sms gönderirken kullanacağı çıkış numaralarını düzenleyebilirsiniz. Yapılan işlem sonunda kaydet butonuna basınız 

*Kullanıcıların hermes üzerinden işlem yapmak için numaralarını düzenleyebilirsiniz. Yapılan işlem sonunda kaydet butonuna basınız 
Hermes Api Tanımlama 



 
Bilgilendirme Maili Tanımla 
*Bilgilendirme için kullanılacak mal adresini düzenleyebilirsiniz 



*Kullanıcıların sistem üzerinde yaptığı değişiklik ve tüm işlemlerin log kayıtlarına aşağıda görseli bulunan alandan ulaşım sağlayabilirsiniz. 

 
Diğer İşlemler 
Uygulama Log Kayıtları 



 
Tarayıcı Log Kayıtları 
*Kullanıcının tarayıcı üzerinden yapmış olduğu işlemler ve linkler için bu alanını kullanınız. 



 
Yedek Al 
*Tüm verilerin , ses kayıtlarının ve çağrı kayıtlarının yedek alınması işlemi için aşağıda görseli bulunan alandan seçiminizi yapıp yedek almayı başlat butonuna tıklayın



 
Fabrika Ayarlarına Dön 
*Bu işlem admin şifresi gerektirir. Admin panelinde bulunan fabrika ayarlarına dön sekmesi ile şifrenizi girdikten sonra tamam tuşuna basmanız halinde
tüm değişiklikler silinir geri alınamaz. 

Programı açtığınızda karşınıza çıkan ekran üzerinden filtrele butonuna tıkladığınızda tüm föyleri, filtreleme alanını doldurduğunuzda ise istediğiniz föyleri
listeler. Ekranın sağ bölümü kullanıcılar arası mesajlaşma bölümüdür. Mola ve aramalarınızı sağ üst köşeden gerçekleştirebilirsiniz 

İlk Ekran 



 
*İlk ekranda listelenen föy bilgilerine çift tıklatıldığında o föyün tüm detaylarına ulaşım sağlanır. Örnek föy aşağıdaki görseldeki gibidir 



Uyap ayarları 
Uygulama ayarları 
Profil ayarları 
Ses ayarları 
Fct cihaz ayarları 
Dosya listeleme görünüm ayarları 
Admin ayarları bu bölümde görünür ve değişikliklerinizi bu ekrandan yapabilirsiniz 

 
Diğer seçenekler – Ayarlar 

•
•
•
•
•
•
• 



Admin paneli 
Çağrı kayıtları 
Otomatik arama raporu 
Gelen-giden smsler-sms gönderme 
Hatırlatılacak kullanıcı ve föy notları 
Hatırlatılacak gelişmeler 
Ayarlar 
Profil bilgilerim 
Yeni web sayfası açma. Kısayollarına bu sekmeden ulaşım sağlayabilirsiniz. 

•
•
•
•
•
•
•
•
• 




