
Luca TÜRMOB projesi olup tüm hakları TÜRMOB’a aittir.

13.06.1989 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasası kapsa-
mında, 77 SMMM ve 8 YMM odası olmak üzere toplam 85 oda ile ülke genelinde yaklaşık 97.326 üyeye 
sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği TÜRMOB tarafından 
1993’te faaliyete geçirilen Temel Eğitim ve Staj Merkezi Tesmer, kar amacı gütmeden meslek mensuplarına 
ve meslek mensubu adaylarına yönelik eğitim hizmetlerinin verildiği sürekli eğitim merkezidir. 

TESMER
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Luca projesi 2005 yılında TÜRMOB-TESMER tarafından hayata geçiril-
miş, Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Sistemi’dir. TÜRMOB bu proje ile; 
Türkiye’deki tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri ileri teknolojide ve 
merkezi sistem modelinde buluşturmuştur. Proje kapsamında bu güne 
kadar LUCA Mali Müşavir Yazılımı ve LUCA KOZA Ticari Paket Kurumsal 
Çözümler ürünleri sahaya sunulmuştur. Mali müşavir yazılımı, büro sahibi 
meslek mensupları için, KOZA, meslek mensupları ve onların orta ve bü-
yük ölçekli işletmeleri için geliştirilmiştir. LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı 
ise meslek mensupları ve hizmet verdikleri küçük ve orta ölçekli işlet-
meleri için geliştirdiğimiz üçüncü ürünümüzdür. Meslek mensuplarımızın 
işletmelerine daha verimli hizmet verebilmeleri LUCA Mali Müşavir Yazı-
lımı ile entegrasyon sayesinde kolaylaşmış, özet ve/veya ayrıntılı finansal 
raporları hızla müşterilerine sunabilmeleri sağlanmıştır.

“Luca NET KOBİ Ticari Yazılımı, Meslek Mensuplarımızın talepleri, Mali 
müşavir – İşletme entegrasyonu ihtiyacı ve ayrıca yeni TTK’nın işletmelere 
de getirdiği zorunluluklar sonucunda geliştirilmiştir. SMMM ve YMM’lerin 
Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerine çözüm sunmalarını 
kolaylaştırmak üzere tasarlanan bu ürünün amacı, meslek mensuplarının 
faydalandığı bilişim teknolojileri avantajlarından, müşterileri olan KO-
Bİ’lerin de faydalanmasını ve Mali Müşavirlerin müşterilerini daha verimli 
ve etkin yönetmesini sağlamaktır. 

LUCA KOZA ve LUCA NET, her iki ticari yazılımımız da işletmelerinizin 
ticari faaliyetlerini elektronik ortama taşımalarını kolaylaştırmak ve en-
tegrasyonu sağlamak için geliştirilmiş olup, kullanım alanı ve ölçeği açı-
sından farklılıklar gösteren ürünlerdir.

KOBİ Ticari Yazılım
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LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI 
MODÜLLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

LUCA TEKNOLOJİSİNİN MESLEK MENSUBU 
VE İŞLETMELERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

LUCA TEKNOLOJİSİNİN MESLEK MENSUBU VE İŞLETMELERE SAĞLADIĞI 
AVANTAJLAR

Gelişmiş Performans

Lokalde çalışan bilgisayarlara herhangi bir yazılım yüklemeden, kay-
naklar daha efektif kullanılabilmekte ve performans kaybı yaşamadan 
merkezi veri tabanına bağlanılarak bütün işlemler başarıyla yönetile-
bilmektedir.

Düşük Yazılım Maliyeti

Her bilgisayar için ayrı ayrı yazılım paketi almak yerine sadece kulla-
nıcıların ihtiyaç duyduğu uygulamalara erişim sağlanmakta, böylece 
en yüksek maliyeti oluşturan lisanslama maliyeti yükü ortadan kalk-
maktadır.

Anında Güncelleme

Yasal düzenleme, yenilik ve güncellemeler, merkezi sistem sayesinde 
tüm kullanıcılara, anında ve eş zamanlı olarak, herhangi bir bedel öde-
meden yansıtılmaktadır.

Sınırsız Depolama Kapasitesi

Sınırsız depolama kapasitesi ile TB’larca veri yedekli ve güvenli ortam-
larda saklanabilmekte ve kişisel bilgisayarlarda yedekleme için gerekli 
olan yazılım ve donanım maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır.

Artırılmış Veri Güvenliği

Veri güvenliği, uluslararası standartlara uygun olakara hazırlanmış gü-
venlik politikalarına göre yönetilmekte ve bu standartlara göre muha-
faza edilmektedir.

LUCA NET KOBİ TİCARİ YAZILIMI MODÜLLERİNİN 
FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

Sistem üzerinde birden 
fazla ekranda aynı anda 
çalışabilme özelliği ile 
diğer modüllerdeki 
bilgilere kolay erişim 
ve işlem yapabilme 
esnekliği...

Standart ekran yapısı: 
Tüm ekranlarda aynı 
fonksiyonel özelliklerin 
olması sebebiyle hızlı 
adaptasyon ve kolay 
kullanım...

Yazılımın mobil cihazlarda  
(tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar vs.) 
kullanılabilme özelliği

İşletim Sistemi ve Browser Bağımsız Çalışabilme 
“Open Office” Uyumluluğu

“Open Office” ile raporlama yapılabilmesi özelliği ile ücretsiz li-
sanslama, işletim sistemi bağımsız çalışma kolaylığı.

LUCA Projesi bugün özellikle teknolojisi ve performansı ile Türkiye’nin en çok sözü edilen pro-

jelerinden biri olmayı başarmıştır. Ayrıca “Bulut Mimari” teknolojisinin “yazılım servis olarak 

sunulması modelinin Türkiye’deki ilk ve ödüllü uygulamasıdır.
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CARİ KART GÖRÜŞME NOTLARI EKLENMESİ

LUCA NET HATIRLATMA EKRANIKolay Kurulum

• Faturada Vade, 
• Çek /Senet İşlemlerinde Vade ve 
• Firmalarla Yapılan veya Yapılacak Görüşme Notları;
konularında, programa tanımlanabilecek özel süreler dahilinde kullanıcıların uyarılması sağlanmaktadır.

CARİ KART GÖRÜŞME NOTLARI EKLENMESİ 

Müşterileriniz ile yaptığınız görüşmeleri; 
Yazılı olarak takip edebilir, 
Anında görerek görüşmeye kalınan yerden devam edilmesini sağlayabilirsiniz.

“Hatırlatmalar” ekranı kullanıcı her sisteme girdiğinde 
otomatik olarak açılmaktadır (Ticari Pano, Duyurular gibi.)  
vadesi biten her “Hatırlatma”, otomatik olarak silinmektedir.

Girmiş olduğunuz Görüşme Notlarına 
hatırlatmalar ekleyebilir bu eklediğiniz 
hatırlatmaların günü ve saati geldiğinde 
uyarı mesajı olarak ekranda görünmesini 
sağlayabilirsiniz.

Hesap Planının Otomatik Oluşması ile Zamandan Tasarruf

Modüllerle ilgili kartlar 
oluşturulduğunda, 
kart kodlarına göre 
otomatik olarak hesap 
kodlarının da oluşması 
özelliği.

Kolay ve Hızlı Entegrasyon
Meslek mensuplarının müşterileri ile entegre çalışmalarının yanı sıra, diğer meslek mensuplarının müşterileri ile de 
kolay entegrasyon...

Finansal bilgiler ilgili firmaya otomatik olarak aktarılarak fatura işleme yükü ortadan kalkmaktadır. Meslek mensubu 
ile firmalar arasında entegrasyon sağlanabildiği gibi, farklı meslek mensupları ile farklı işletmeler arasında da 
entegrasyon otomatik gerçekleşmektedir. 

DİĞER PROGRAMLARDAN EXCEL İLE KOLAY VERİ AKTARIMI

LUCA NET HATIRLATMA EKRANI

Excel dosyalardan;

- CARİ KARTLAR

- STOK KARTLARI

- ÇEK SENET TANIMLAMALARI

- FATURALAR

- YEVMİYE FİŞLERİ

-BANKA EKSTRELERİ

sisteme kolaylıkla aktarılır ve hızlıca fatura kesmeye başlayabilirsiniz.
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ÜLKER BAYİLERİ İÇİN MOBİS ENTEGRASYONU

TURİZM ENTEGRASYONULUCA NET TİCARİ YAZILIM İLE  ENTEGRE 
ÇALIŞAN UYGULAMALAR

LUCA NET TİCARİ YAZILIM İLE 
ENTEGRE ÇALIŞAN UYGULAMALAR

Yeni nesil akıllı yazar kasa sistemi ve luca entegrasyonu sayesinde hem pos işlemleri hem de yazar kasanın 
sunabildiği tüm hizmetleri tek bir işlemde sunuyor olacağız. Bu sayede oldukça büyük bir kolaylık sağlayan  akıllı 
pos cihazları  sayesinde hem müşteriler alış veriş işlemlerini oldukça pratik bir şekilde ödeme gerçekleştirerek 
yapabilecekler,  hem de işletmeler pos uyumlu yazarkasa sayesinde pratik bir şekilde müşterilerine ödeme sistemi 
sunmanın da kolaylığını yaşayacaklar. 

• Isuzu Bayileri Fatura Entegrasyonu

• DKS Entegrasyonu (Doğa Koleji Kayıt Sistemi) 

Doğa Koleji sisteminden öğrencilerin; kayıt bilgileri, veli bilgileri ve tahsilat bilgileri otomatik olarak 
Luca Net’ e aktarılmaktadır.Öğrencilere ait cari kartlar ve sözleşme bilgilerine ait tahakkuklar, Luca 
Net Üyelik İşlemleri menüsü üzerinden otomatik oluşturulup takip edilebilmektedir.

Fatura, Stok, Cari, E Fatura, E Arşiv Faturada  Tam Entegrasyon 

• Nissan Bayii

• Toyota

• Coca Cola

• Efes Pilsen

• Rent A Car

• British Council

Cari, Stok, Fatura, İrsaliye ve Muhasebe Fişi  Aktarımları, E Fatura, 
E - Arşiv Faturada Tam Entegrasyon, 

Ülkemizin en önemli gelir kaynağını oluşturan turizm sektörünün ilk ve en önemli aşamalarından birisi olan uçak, 
otel, gemi vb rezervasyon işlemlerini gerçekleştiren Turizm acenteleridir. Buna bağlı olarak Turizm sektörü için 
devrim niteliğinde bir entegre proje geliştirilmiştir. Geliştirilen proje, sektörün ihtiyacı olan birçok konuya çözüm 
getirecektir. Temelde LUCA NET’i turizm 
acenteleri aldığında seyahat acentelerince 
dünya genelinde ve ülkemizde en fazla 
kullanılan GDS’lerle sağlanan tüm bilet iş ve 
işlemleri; Yurt içi, Yurt Dışı tüm firmalardan; 
THY, Pegasus, Onur Air, Atlasjet, Sunexpress  
gibi özel havayolları tarafından kesilen tüm 
biletler sisteme entegre edilmiştir. 

Entegrasyon ile acentelere aşağıdaki faydaları 
sağlıyoruz;

• Web Tabanlı Uygulama İle Her Yerden 
Erişim İmkânı;

• Esnek Raporlama Modülü İle İhtiyaç 
Duyulan Özel Raporların Oluşturulması;

• Uçak Biletlerinde Farklı Remarkların Dahil Edilmesi Sayesinde Her Acente Kendi İşleyişini Sisteme Tanıtabilecek;

• Uçak Bileti Verilerinin Artmasına Bağlı Sistemlerde Yavaşlama Problemi Ortadan Kalkıyor; 

* Bakım, Her Acentenin Kendisinin Sahibi Olduğu Bir Server İle Luca Tarafından Yapılacak Ve Bu Sayede 
Sistemsel Sorunlar Yaşanmayacaktır;

• Sektördeki Tüm Gelişmeler Yakından Takip Edilerek Sisteme Dahil Edilecektir; 

• Sektörün İhtiyaçlarından Olan Tüm İşlemlerin Yapılacağı Bir Ara Yüz İle İşlemler Çok Daha Kolaylaşacaktır; 

• Otel, Transfer Ve Araç Kiralama İşlerini, Tüm Servis Sağlayıcıları Atayabilen Bir Sistem İle Entegre İmkanı 
Sağlanmaktadır; 

* Uçak, Otel Ve Diğer Ürünlerin Hepsinin Muhasebesi Kolayca Aynı Sistemde Yer Alabilecektir; 

- Acentenin Ek Hizmetleri, Luca Net Üzerinden Satış Belgesi Oluşturularak Aynı Anda Faturalandırılabilecektir;

- Acente Tedarikçilerden Aldığı Hizmetleri Tek Seferde Luca Net ‘E Yükleyip, Faturalandırabilecektir;

- Tahsilat Makbuzlarını Anında, Sistem Üzerinden Toplu Olarak Oluşturulabilme İmkanı.

TURİZM ENTEGRASYONU

Ülker Bayisi olarak işlem yapan firmalar, ÜLKER ‘in MOBİS Sisteminde kesilen tüm faturaları, tahsilat makbuzlarını 
şirketlerinin adları, bayi kullanıcı adı, parola ve bayi numaralarını kaydedecekleri bir menü aracılığı ile direkt olarak 
Luca Net Ticari Yazılımına entegre edebilirler. Böylece MOBİS ‘e girdikleri faturaları, yeniden Ticari yazılıma girme-
den faturadaki stok ve cari kartlara bakiyeler işlenmiş olacaktır.

ÜLKER BAYİLERİ İÇİN MOBİS ENTEGRASYONU

YAZARKASA ENTEGRASYONLARI

DİKEY PAZAR ENTEGRASYONLARI

XML DOSYA TRANSFERİ YOLU İLE FATURALARIN AKTARIMI

SANAL PAZAR E TİCARET ENTEGRASYONLARI 

LUCA NET WEB SERVİS AKTARIMLARI

E TİCARET YAZILIMLARI ENTEGRASYONU ( TİCİMAX )

TURİZM ENTEGRASYONU
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Luca NET’ ten Luca Mali Müşavir Paketine Tüm 
Hareketlerin İşlenmiş Yevmiye Kayıtları Olarak 
Aktarılabilmesi 

Luca Net’te İşlendikten Sonra Mali Müşavir 
Paketi’ne Aktarılacak Olan Hareketlerin Yevmiye 
Kayıtlarını Görebilme ve Düzeltme Yapabilme

Muhasebeleştirme Yapmadan Mizan ve Muavin 
Defter Alma

Tek Düzen Hesap Planının, Firma Cari ve Stok 
Kartlarının, Mali Müşavir Paketi’ nden Otomatik 
Oluşturulması Kolaylığı

Tek Düzen Hesap Planının, Firma Cari ve Stok Kartlarının, 
Mali Müşavir Paketi’ nden Otomatik Oluşturulması Kolaylığı

LUCA MMP’de kayıtlı olan firmaların hesap planları, Luca 
Net’e otomatik kart olarak aktarılmaktadır. LUCA NET 
Kobi Ticari Yazılımında tekrar kart açma gerekliliği orta-
dan kalkmakta ve zamandan önemli tasarruf sağlanmakta, 
hata yapma riski en az düzeye inmektedir.

Muhasebeleştirme Yapmadan Mizan ve Muavin Defter Alma

LUCA MMP Fişine LUCA NET İçerisinden Ulaşılabilmesi

LUCA Net  Kobi Ticari Yazılımı kart-
larda tanımlı hesap kodlarını dikkate 
alarak, Luca Mali Müşavir yazılımın-
da muhasebeleştirme yapmadan 
mizan ve muavin defter alınabilme-
sini sağlamaktadır. 

Mizandaki alt hesaptan, ilgili alt he-
saba işlenen tüm hareketlere tarih-
ler itibariyle kolaylıkla ulaşabilmek 
hatta ekrandan çıkmadan ilgili ha-
reketin detayına inerek harekette 
güncelleme yapmak da mümkündür. 
Ayrıca kart dövizi bazında dövizli 
mizan alınabilmektedir.

Luca Mali Müşavir Paketinde işlenmiş olan fişler 
bilgi amaçlı olarak Luca NET içindeki bir menüden 
görüntülenebilir.

İstenirse Muhasebe Fişi menüsünden de Luca Mali 
Müşavir Paketindeki fiş çıktıları Excel dosya forma-
tında alınabilirse Luca NET içinde aktarılabilir.

Luca Net’te İşlendikten Sonra Mali Müşavir Paketi’ne Aktarılacak Olan 
Hareketlerin Yevmiye Kayıtlarını Görebilme ve Düzeltme Yapabilme

Luca Net’te girilen hareketlerin Luca Mali Müşavir 
Paketi’nde muhasebeleştirilmeden önce oluşacak 
olan yevmiye kaydının muhasebe hesap planında 
hangi alt hesaplarla oluşacağının önceden görün-
tülenebilmesi ve yine aynı ekranda hesap kodlarının 
değiştirilerek Mali Müşavir Paketi’ne aktarılabilmesi 
mümkündür.

Luca NET’ ten Luca Mali Müşavir Paketine Tüm Hareketlerin İşlenmiş Yevmiye 
Kayıtları Olarak Aktarılabilmesi 

Luca Mali Müşavir Paketi ile tam entegrasyon kapsa-
mında Luca NET içinde işlenmiş olan tüm hareketler, 
tarihler itibariyle listelenebilir ve Luca Mali Müşavir 
Paketine direkt olarak işlenmiş yevmiye kaydı ola-
rak aktarılabilir. Aynı menüden ayrıca ilgili kayıtların, 
Mali Müşavir Paketinden silinmesi de sağlanabilir.

LUCA MMP Fişine LUCA NET İçerisinden 
Ulaşılabilmesi

10 11l u c a . c o m . t r  | |  L U C A  N e t  -  K o b i  T i c a r i  Y a z ı l ı m



Dövizli ve Türk Lirası Üzerinden Fatura Kesme 
Kolaylığı

FİRMA İŞLEMLERİModül Bazında Farklı Kurlarda Çalışabilme 
Özgürlüğü

Modül Bazında Farklı Kurlarda Çalışabilme Özgürlüğü

T.C. Merkez Bankası kuru dikkate alınarak, her modülde farklı kurlarla çalışılabilmektedir. Her gün kurlar otoma-
tik olarak yazılıma gelmektedir. Dönem sonlarında ise kurumlardan otomatik çekilen kurlara göre (Geçici Vergi 
Dönemlerinde T.C. Merkez Bankası Kurları, Yıl sonlarında ise Maliye Bakanlığı Kurları) toplu olarak kur değerleme 
işlemleri yapılabilmektedir.

Her kayıtta farklı döviz cinsleri ile kayıt yapabilme özgürlüğü ile CARİ veya STOK EKSTRESİ takipleri TL haricinde 
diğer farklı Döviz Cinsleri ile de raporlanabilir.

FİRMA İŞLEMLERİ

Luca Net Ticari Yazılımda firma kartının açılarak Luca 
Mali Müşavir Paketindeki firma kartı eşleştirmesinin 
ilk yapıldığı menüdür.

Firma kartı açarken eğer ihtiyaç duyulursa firma, 
projelere göre veya farklı bünyelerde alt kategorilere 
ayrılabilir ve fatura benzeri finansal hareketlerin gi-
rişinde ilgili alt gruplar seçilerek ayrı raporlama elde 
edilebilir.

Dövizli ve Türk Lirası Üzerinden Fatura Kesme Kolaylığı

Fatura çıktısında ise benzer şekilde istenirse yal-
nızca TL veya Dövizli ya da hem TL hem de Döviz 
Tutarı ile birlikte döküm alınabilmektedir.

Luca Net Ticari Yazılımda TL veya Döviz cinsin-
den fatura kaydedilebilir. Fatura alt kısmında 
hem TL hem de Döviz Tutarı bilgisi yer alacaktır.
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Fatura Tanımlama Pratikliği

FATURA TASARIMI VE FATURA KESME 
İŞLEMLERİ

Faturasız Masraf Veya Gelir 
Kayıtlarını Girebilme

• Alış Faturası

• Alış İade Faturası

• Alış İskonto Faturası

• Satış Faturası

• Satış İade Faturası

• Satış İskonto Faturası

• Toplu Fatura

• Müstahsil Makbuzu

• Gider Pusulası

• Serbest Meslek Makbuzu

• Vade Farkı Faturası

• Yazar Kasa İşlemleri

• Poliçe Satış 

• Gelen E-Fatura

FATURA TASARIMI VE FATURA KESME İŞLEMLERİ

Faturasız Masraf Veya Gelir Kayıtlarını Girebilme

Firmalar bazen gelir gider kayıtlarını stoklarla veya belirli carilerle ilişkilendirmeden fatura haricinde ayrı bir menü-
den işlemek isteyebilirler. Bunun için ayrılmış özel bir Muhasebe Fişi ekranı vardır.

Fatura Tanımlama Pratikliği

Basılı Faturalar “sürükle-
bırak” özelliği ile 
kolayca tanımlanabilir. 
Bunun dışında basılı 
fatura taranıp, sisteme 
yüklendikten sonra fatura 
resmi üzerinden de 
tasarım yapılabilmektedir. 

Fatura girişlerinde olması 
istenilen alanlar, istenen 
ölçülerde ve şekilde 
tanımlanarak tamamen 
kullanıcı kontrollü 
görüntü yaratılabilir. 

İçeriklerine göre değişebilen birden fazla fatura tasarımı 
yapılabilir ve fatura dökümü esnasında özellikli fatura 
seçimi kolaylıkla yapılabilir.

Faturalar tek tek kaydedildikçe döküm alınabileceği gibi 
fatura listesinden toplu olarak faturaları yazdırma işlemi 
de yapılabilmektedir.

Fatura içinde yer alan stoklar, iş takip kodları ile ayrı 
gider merkezlerine maliyet olarak gönderilebilir ve söz 
konusu gider merkezlerine gönderilen maliyetlerin ayrı 
ayrı raporlaması sunulabilir.

Fatura dökümü, istenilen yazıcı tipinden çıktı olarak alınabilir. (Lazer veya Nokta Vuruşlu Yazıcılar)

İstenilen sayfa tipine göre özel ayarlanabilir fatura boyutu 
çıktısını almak mümkündür.
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TOPLU İŞLEMLER

Seri Takip

Barkod Uygulamaları

Hem Fatura Girişlerinde Değişken Hem de 
Fatura Dökümüne Özel Standart Serbest Veri 
Girişi İmkanı

Fatura keserken her faturada değişkenlik arz edebilen stok kar-
tından bağımsız bazı veri girişleri yapılması gerekebilir örneğin 
özel ürün kodları gibi. 

Fatura çıktısı alırken BANKA ŞUBE BİLGİSİ, HESAP NUMARASI, 
DÖVİZ KURU BANKA BİLGİLERİ gibi her faturada sabit çıktı alın-
ması gereken standart yazılar yazmak gerekebilir.

Fatura şablon oluştururken SERBEST METİN olarak belirlenebi-
len alanı, fatura şablona sürüklerseniz istediğiniz metini yazıp 
kaydedebilirsiniz.

Hem Fatura Girişlerinde Değişken Hem de Fatura Dökümüne Özel Standart 
Serbest Veri Girişi İmkanı

Barkod Uygulamaları

Faturadan hızlı barkod ile 
sayım ve seri takibi yapabil-
me rahatlığı.

Önceden stok kartlarının içine 
seri takip numaraları kayde-
dilerek faturaların giriş ve çı-
kışlarında bu seri numaraları 
seçilebilir ve seri numaraları-
na özel bir raporlama ile seri 
takibi yapılabilmektedir. Ayrı-
ca son tüketim tarihi girilerek 
seri / lot takibinde son kullan-
ma tarihi kontrolü yapılabil-
mektedir.

Seri Takip

Luca Net içerisinde banka hareketleri toplu banka işlemlerinden, fatura işlemleri toplu fatura işlemlerinden, tahsilat 
ve ödeme işlemleri toplu tahsilat ve ödeme menüsünden çoklu olarak hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilmektedir.

TOPLU İŞLEMLER
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LUCA NET TAKSİTLİ SATIŞ İŞLEMLERİ Toplu Yazar Kasa Fişi İşlemeToplu Yazar Kasa Fişi İşleme

Eğer Luca Akıllı Entegrasyon Yöntemi kullanılmıyorsa elle de programın içinde Yazarkasaya ilişkin bilgileri tanım-
lanabilir ve Z RAPORLARI, PERAKENDE SATIŞ FİŞLERİ gibi YAZAR KASA FİŞLERİ, özel bir ekrandan toplu bir 
şekilde  işlenebilir. 

LUCA NET TAKSİTLİ SATIŞ İŞLEMLERİ 

Taksitlendirilen Satış veya Alışlara ait Tahsilat ya da Ödeme hareketi girerken hangi taksitin ödendiğinin takibi 
yapılabilir.

Taksitli Satış takibi tüm taksitli satış yapan firmalarda taksit takibinde kolaylık sağlayacaktır. Fatura işlemlerinden 
fatura kaydedildikten sonra menüde Ödeme Planı alanından ilgili fatura taksitlendirilebilir. 

Bir kısım nakit olarak bir kısım Banka seçilerek Tahsilat ekranında parçalı tahsilat yapılabilir ve işlem kaydet butonu 
aracılığı ile kaydedilir.

Kayıtlar, LUCA Muhasebe Programına entegre edilerek Genel Muhasebede Yevmiye kayıtları da hazır işlenmiş 
olarak aktarılmış olacaktır.
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BA-BS Mutabakatı

Cari Mutabakat

Stok İşlemleri

Banka Entegrasyonu

Banka Ekstrelerinin 
Excel’den Aktarımı

Kredi Kartı İşlemleri

Banka Entegrasyonu
Banka entegrasyon modülü ile banka hareketleri otomatik olarak yazılıma gelmekte ve ilgili hesaplara ve modülle-
re kayıtlar oluşturulabilmektedir. Böylece hata riski de minimize edilmektedir.

Banka ekstreleri sisteme düştükten sonra istenilen tarihli kayıtlar seçilerek toplu banka kaydına aktarılarak mali 
müşavirin kendi yazılımından defter kayıtlarına ulaşması sağlanmaktadır.

Bankalardan alınacak olan Excel formattaki dosyalar, Luca 
programına aktarılabilir.

Sistemde bankalara bir kez yapılacak kural tanımlamaları yapı-
lır. Aynı bankadan defalarca gelen ekstreler, önceden yapılmış 
olan kural tanımlamalarının otomatik eşleştirilmesi ile kolaylıkla 
sisteme aktarılabilmektedir.

Banka Ekstrelerinin Excel’den Aktarımı

Tüm bankalara ayrı ayrı kredi kartı kodu tanımlanarak kredi kartı kullanım özellikleri ve kesinti türleri tanımlana-
bilmektedir. 

Satış faturalarında kredili satış tutarları kaydedilebilir ve tek bir menüden ilgili faturaların toplu banka hareketi 
menüsüne aktarımı yapılarak bankadan ödeme kaydının gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

Kredi Kartı İşlemleri

Luca Net içinde oluşan kayıtlardan Ba-Bs formu verileri bir menüden listelenerek diğer firmanın (Luca Net kullanı-
yor olması koşuluyla) sistemine otomatik olarak bilgilendirme amaçlı “kabul” veya “red” seçeneği gön-derilmek-
tedir. Karşı firma Luca Net kullanmıyorsa e-posta adresine özel bir posta gönderilerek bilgilendirme yapılmaktadır.

Alıcı yada Satıcı olarak çalıştığınız firmalarını-
zın “Cari Bakiye Mutabakatını” online olarak 
Luca Net üzerinden yapabilirsiniz. 

Luca Net’ te açmış olduğunuz cari kartlarda 
tanımlı olan e posta adreslerine, e mail ola-
rak Cari Mutabakatlarınızı gönderebilir, gelen 
cevapları da yine Cari Mutabakat alanından 
Luca Net’ te hızlıca takip edebilirsiniz.

BA-BS Mutabakatı

Cari Mutabakat

Fatura kesmek için sistemde stok kartları açılır. 
Stoklarla ilgili detay bilgiler, stok kartlarına kay-
dedilerek daha sonra herhangi bir denetime gi-
rildiğinde faturanın stoğunun detay bilgilerine 
ulaşabilmek çok kolay olacaktır. (Örneğin VUK 
431 NOLU tebliğle gelen Alış Satış faturalarının 
dökümü Gümrük Tip No gibi)

Stoklar istenirse alt kategorilere ayrılabilir ve 
stok çeşitlendirmesi ile bir stoğun birden fazla 
alt ürün grubu bazında rapor takibi yapılabilir.

Stoklar için alternatif birim kullanılabilir, ayrıca 
her bir stok kartına özel ikinci çevrim katsayısı 
girilebilir.

Stok İşlemleri
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Cari İşlemler

Cari Bakiye Kapama

FİFO Yöntemine Göre Otomatik Cari 
Yaşlandırma ve Adat Hesaplatma

Faturalara Veya Carilere Ödeme Planı 
Oluşturma Ve Ödeme Planını Detaylı Takip 
Etme İmkanı

Banka İşlemleri

Firmanın alış ve satış yaptığı firmalar, cari kartlar olarak sis-
temde açılmalıdır. Cari kart girişi yaparken kullanıcı yalnızca 
TC KİMLİK NO veya VERGİ KİMLİK NO girişi yaparak internet-
ten firmanın vergi dairesi ve adres bilgilerini otomatik sorgu-
latabilir ve aynı anda cari karta kaydedebilir.

Daha sonra herhangi bir denetime girildiğinde faturanın ca-
risinin detay bilgilerine ulaşabilmek çok kolay olacaktır. (Ör-
neğin VUK 431 NOLU tebliğle gelen Alış Satış faturalarının 
dökümü kimden alındı kime satıldı TC Kimlik No, Vergi Kimlik 
No  gibi)

Kartlar içinde kaydedilecek olan alt hesaplardan faturalar, 
Luca Mali Müşavir Paketine aktarılırken yevmiye kayıtları oluşacaktır.

Kullanıcı eğer E FATURA kullanıcısı ise, her ekran açıldığında E FATURAYA geçiş yapmış olan cari kartları, VER-
Gİ KİMLİK NUMARALARINDAN, GİB tarafında sorgulanmakta ve kullanıcının ekranına otomatik pencere açılarak 
bilgilendirme listesi olarak açılmaktadır ki kullanıcı her an hangi firmasının  E FATURAYA geçiş yaptığını, ayrıca 
programdan çıkıp sorgulama yapmaya ihtiyaç duymayacaktır.

Cari İşlemler

Bir cariye işlenmiş, daha önceden girilmiş olan fa-
turalar ile daha sonradan girilmiş olan TAHSİLAT 
veya ÖDEME dekontlarını veya diğer hareketleri, 
sistemde birbiriyle karşılaştırıp eşleştirebilirsiniz.

Cari Bakiye Kapama

Ayrıca bunun Excel takibini de yapabilirsiniz.

İstenilen cari kartın ilk borç bakiyesini ilk alacak 
bakiyesi ile otomatik olarak FİFO yöntemine göre 
kapatır.

Açık kalan bakiyeye ise istediğiniz faiz oranına 
göre Adat hesaplatabilirsiniz.

FİFO Yöntemine Göre Otomatik Cari Yaşlandırma ve Adat Hesaplatma

Faturalara Veya Carilere Ödeme Planı Oluşturma Ve Ödeme Planını Detaylı 
Takip Etme İmkanı

Faturalara veya özel seçilecek cari fir-
malara istenilen periyodlarda otomatik 
ödeme planı oluşturulabilir.

Faturalarla veya carilerle ilgili ödeme planı oluşturulduktan sonra ilgili carileri seçerek sistemde Excel tabloda, 
istediğiniz gün aralığı vererek cari firmalara kesilen toplam fatura ve tahsilat / ödeme tutarlarını takip edebilirsiniz 

Banka hesaplarının tanımlandığı ve bu hesaplara ilişkin işlemlerin gerçekleştirildiği modüldür. Modül üzerinden 
gelen-giden havale, bankalar arası para transferleri, para çekme ve yatırma işlemleri tek tek veya toplu olarak 
yapılabilmektedir. 

Banka ile ilgili her türlü gelir gider kayıtları, banka ekstresi işlemeye benzer şekilde satır satır işlenebilmektedir.

Banka İşlemleri
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Kasa İşlemleri

İrsaliye İşlemleri

Çek-Senet İşlemleriFatura Bilgilendirme

Müşterilerinize “tebliğ gereği e-faturaya geçtiğinizi ve faturaların basılı olarak değil, elektronik ortamda gönderil-
mesi gerektiğini” e-posta olarak bildirebilirsiniz.

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımda oluşturulan fa-
turalar, cari firmaların kartlarının içinde tanım-
lanan firmalara ait e -posta adresine bilgilen-
dirme amaçlı gönderilebilir.

Fatura Bilgilendirme

Modülünde firmanın müşterilerinden ve satıcılarından aldığı çek-senetler, borcuna karşılık verdiği çek-senetler, 
tahsilata veya bankaya tahsile ya da teminata çıkış yapılan işlemler ve durum değişiklikleri kayıtları yapılır. Çek ve 
Senetlere ait vade tarihi, tutar, çekin ait olduğu banka ya da senedin alındığı veya verildiği firma vb. bilgiler, her 
çek ya da senet için ayrı ayrı açılan kartlara kaydedilir. Çekler üzerinden çekin hangi durumlarının oluştuğu yani 
tarihçesi görüntülenebilir.

Menülerde ayrıca Toplu olarak Çek veya Senet işleyebilme imkanı vardır.

Çek-Senet İşlemleri

Kayıtlı firma içerisinde bir tane kasa olabileceği gibi birbirinden ayrı ya da çeşitli amaçlar için kullanılabilecek 
birden fazla kasa kaydedilebilir. Kasa işlemlerinde, her kasaya ait işlemlerin tanımlı muhasebe hesabı altında izlen-
mesi ve muhasebeleştirilmesi de mümkündür. Ayrıca her kasa kartı, hem Türk Lirası, hem seçilen döviz cinsinden 
takip edilebilir.

Kasa İşlemleri
Alış, alış iade ve satış, satış iade işlemlerine ait ir-
saliyeler, İrsaliye İşlemleri menüsünden yapılır. Bir 
veya birden fazla irsaliye faturaya aktarılabilir.

İrsaliye Hareketleri ile oluşan Stok Envanteri de 
raporlarda ayrı olarak takip edilebilir.

İrsaliye İşlemleri
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LUCA NET TAKVİM UYGULAMASI 

Ticari Pano

Esnek Rapor Dizayn Etme İmkanı

Üretim Reçeteleri
Görsel olarak sürükle bırak metodu ile tasarlanabilen üretim akış diyagramı sayesinde, paket uygulamaları ve üre-
tim reçetelerinizi kolayca tasarlayıp belirlenen akışa göre ürün maliyetlendirmesi yapabilirsiniz.

Üretim Reçeteleri

Ticari Pano

Firmanın geneline yönelik olarak oluşan tüm hasılat ve maliyetler, birbiri ile karşılaştırılarak genel bir finansal 
durum incelemesi yapılabilir ve Cari firma kartlarınızın içindeki adres bilgilerine göre il il cari firmaların bilgileri 
Türkiye haritası üzerinden incelenebilir.

Esnek Rapor Dizayn Etme İmkanı

Luca Net içinde kullanıcılara, bazı raporlarda istedikleri sütun başlık bilgileri ile istedikleri yazı ve boyut dahilinde 
bağımsız rapor tasarlama imkanı verilmektedir.

LUCA NET TAKVİM UYGULAMASI 

Luca Net Takvim uygulamamız sayesinde Takvim ekranına girilmiş olan hatırlatmalarla ilgili hatırlatma mesajları 
kullanıcılara gönderilebilmektedir. Hatırlatma mesajları, programa giriş yapmasanız bile sistemde tanımlı hatırlat-
ma sahiplerinin elektronik posta hesabına gönderilebilir

Takvim ekranı Ay, Hafta, Gün ve Ajanda olarak takip edilebilmektedir. Takvim ekranında oluşturulan etkinliklerde 
renklendirme yapılabilmektedir.

Esnek raporlar sayesinde ister 
sistemdeki default rapor baş-
lıklarıyla istenirse de tercihli 
seçilecek olan rapor başlıkları 
ile çok detay bilgileri içeren 
raporu oluşturmak çok kolay 
olmaktadır.
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Ödeme Yöntemlerinin ve Belge Türlerinin 
BELGE BAZINDA Önceden Eşleştirilebilmesi

E FATURA GÖNDERME VE ALMA İMKANIÜye Borç Takip Sistemi ve Fatura Kaydı 
Oluşturma
Üye Borç Takip Sistemi ve Fatura Kaydı Oluşturma

Üyelik işlemleri ile faaliyetlerini yürüten firmalara yönelik olarak üye bilgilerini; cari işlemlerde üye kayıttan girerek 
tahakkuk eden aidatların detay bilgilerini ise ayrı bir menüden tanımlayarak toplu aidatların tahakkuk kayıtlarını, 
ödeme kayıtlarını, faturalarını ve faiz faturalarını tek bir menüden oluşturma imkanı bulunmaktadır.   

Ödeme Yöntemlerinin ve Belge Türlerinin BELGE BAZINDA Önceden 
Eşleştirilebilmesi

Elektronik fatura yöntemini kullanan Luca Net kullanıcıları; hem satış faturalarını, e faturaya geçiş yapmış olan 
cari firmalarına elektronik dosya formatında gönderebilir hem de kendisine gelen elektronik faturaları, program 
dahiline alabilirler. E Fatura ve E Arşiv Fatura tasarımlarınıza logo ve imza yükleyebilir, standart not ekleyebilir, 
banka bilgilerinizin görünmesini sağlayabilirsiniz. E Fatura ve E Arşiv Fatura Tasarımı için Luca Nette hazırlanmış 
şablonları kullanabilir ya da XSLT yükleme alanından kendi özel E Fatura tasarımlarınızı yükleyerek faturalarınızda 
kullanabilirsiniz.

Luca Net KOBİ Ticari Yazılımından E – Fatura Gönderiminde 2 türlü yöntem vardır;

• Luca Net KOBİ Ticari Yazılım kullanıcıları; E – Faturalarını,

Program içinden bilgisayarlarına yükleyecekleri bir uygulama yazılımı;

- (kamu sertifikasyon merkezi tarafından mali mühür uyum değerlendirme raporu onaylı e- fatura oluşturan 
ve imzalayan uygulama yazılımı)

..ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın E – Fatura Portalına şifreleri ile bağlanarak yükleyebilirler. Aynı şekilde kendilerine 
kesilen satış ve iade faturalarını da GİB Portaldan indirebilir ve aynı yazılım aracılığıyla Ticari yazılıma yükleyebi-
lirler.

• TÜRMOB – İŞNET A.Ş. “Özel Entegratörlük Hizmetleri” anlaşması kapsamında; İŞNET A.Ş. ile Özel Entegratörük 
anlaşmasına varan Luca Net KOBİ Ticari Yazılımı üyeleri;

Luca Net Ticari Yazılım’ ın içinden çıkmadan, program içinde ayrı bir menüden karşı taraf alıcılara E  - Faturalarını 
gönderebilirler. Aynı şekilde kendilerine kesilen satış ve iade faturalarını da Ticari yazılıma yükleyebilirler.

Gönderilen ve Alınan E – Faturalar, İŞNET A.Ş. tarafından ücretsiz saklanmaktadır.

E FATURA GÖNDERME VE ALMA İMKANI

Size sağladığı avantaj
Ticari yazılımdaki evrak kayıtlarının Luca 
MMP‘ye E Defter Standartlarında Aktarılması
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E - SGK FATURASIE - İHRACAT FATURASI GÖNDERME İMKANI

Luca Mali Müşavir Paketine Yevmiye Kayıtlarının 
E DEFTER Şekil Şartlarına Uyumlu Aktarımı

Ticari Yazılım – Genel Muhasebe Entegrasyonu

Luca Mali Müşavir Paketine Yevmiye Kayıtlarının E 
DEFTER Şekil Şartlarına Uyumlu Aktarımı

Luca NET içinde girilmiş olan tüm finansal hareket 
kayıtlarının Luca Mali Müşavir Paketinde yevmiye ka-
yıtlarının oluşması aşamasında E DEFTER yevmiye 
kayıtlarının oluşması ve gönderilmesi şekil şartlarına 
uygun olarak her belge türünün ayrı yevmiye kaydın-
da muhasebeleşmesi sağlanabilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilip başarı ile tamamlanan faturalara verilen sistem yanıtı içinde 
yer alan GTB Referans No, GCB Tescil No ve Fiili İhracat Tarihi bilgileri Luca Nette düzenlenen ilgili faturanın İhracat 
Bilgileri sekmesinde yer alan alanlara otomatik doldurulacaktır.

E - İHRACAT FATURASI GÖNDERME İMKANI
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından E - Fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılara; mal ihracı ve yolcu beraberi eşya 
ihracı (Tax – Free ) işlemleri için, 01.Temmuz.2017 tarihinden itibaren E - Fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. 

Luca Net KOBİ Ticari Yazılım dahilinde satıcı firma ihracat faturasını düzenler ve Gelir İdaresine iletir, Gelir İdaresi 
şema kontrolünden sonra ilgili faturayı Gümrük Ticaret Bakanlığına iletir.

E - SGK FATURASI
SGK’ nın 01.Ekim.2017 Tarihi itibari ile yayınladığı duyuru ile E Fatura ‘ya tabi olduğundan  E - Faturaya kayıtlı kulla-
nıcıların SGK ya düzenleyeceği faturaları bu tarih itibari ile  E - Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu doğmuştur. 

Ticari Yazılım – Genel Muhasebe Entegrasyonu

E-fatura kullanan firmaların ya da sadece e-defter kullanan firmaların yapmış oldukları kayıtlar, Luca mali müşavir 
paketi yevmiye kayıtlarında otomatik olarak  muhasebeleşmektedir. Belge tarihi, belge numarası, belge türü ve 
e-deftere özel ödeme yöntemi gibi bilgiler otomatik olarak oluşmaktadır.
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E - ARŞİV FATURASI GÖNDERME İMKANI

E - Arşiv Faturası kapsamına geçen firmalar için Luca Net KOBİ Ticari yazılımdan E Arşiv Faturaları gönderimi 
yapılabilmektedir.

TÜRMOB – İŞNET A.Ş. “Özel Entegratörlük Hizmetleri” anlaşması kapsamında E - Arşiv faturaları; Luca Net Ticari 
Yazılım’ ın içinden çıkmadan, program içinde bir menüden karşı taraf alıcılara gönderebilir. 

E – Arşiv Faturası Tasarımı yapılabileceği gibi E – Arşiv Faturasına, Firma İmzası da yüklenebilmektedir.

TÜRMOB, LUCA 
üyelerine e-Fatura, özel 

entegratörlük ve arşivleme 
konularında özel çözümler 

sundu.

Portal kullanan firmalar temel ve ticari elektronik faturalarını toplu 
olarak sisteme yükleyebilmektedir. Özel entegratör kullanan firmalar 

ise faturalarını LUCA’nın sunduğu işbirliği çalışmaları aracılığıyla 
göndermekte ve arşivleme hizmetini özel koşullarla almaktadır.
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