
KURUMSAL İNTERNET BANKACILIĞI MÜŞTERİ 

KULLANIM KILAVUZU
Maaş Ödemeleri



Maaş Ödemeleri

• Maaş Ödeme Dosya Yükleme

• Maaş Ödemesi Dosya Detay 
İzleme

• Onay / İptal İşlemleri

• Onaya Gönderilen İşlemler

• Dosya İptal İşlemleri

Çalışanlarının maaş ödemelerini kurumumuzdan 
yapan firmaların maaş ödeme dosya yükleme, 
izleme ve onay işlemlerini yaptıkları ekranlardır



Maaş Ödemeleri
Maaş Ödeme Dosya Yükleme

Maaş ödeme dosyasının yüklendiği ekrandır



Birden fazla 
firmanın maaş 

hesabını kontrol 
ediyorsanız 

buradan seçim 
yapabilirsiniz

İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİR 

butonu ile 
sonraki adıma 

geçilir

Sisteme 
yükleyeceğiniz, 

ödeme 
bilgilerinin 
bulunduğu 

dosyayı buradan 
seçebilirsiniz

Yükleyeceğiniz 
dosyada bulunan 

işlemlerin 
gerçekleşme 

tarihini buradan 
seçebilirsiniz



Dosyaya ait özet 
bilgiler burada 
yer almaktadır

İŞLEMİ ONAYLA 
butonu ile işlem 

onaylanır



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Maaş Ödemeleri
Maaş Ödemesi Dosya Detay İzleme

Yüklenen dosyaların detaylarının izlendiği ekrandır



DEVAM butonu 
ile sonraki adıma 

geçilir

Birden fazla firmanın 
maaş hesabını kontrol 
ediyorsanız buradan 
seçim yapabilirsiniz

Sorgulayacağınız 
dosyaları iletme 

kanalına göre 
ayrıştırabilirsiniz

Sorgulayacağınız tarih 
aralığını seçebilirsiniz

Sorgulayacağınız 
dosyaları durumuna 

göre ayrıştırabilirsiniz



Sorgu sonucu 
burada 

listelenmektedir

Listeden 
istediğiniz kaydın 

üzerine 
tıklayarak 
detayını 

öğrenebilirsiniz



Dosya detayları 
burada yer 
almaktadır

Dosya içeriğini 
Excel’e aktarmak 

için buraya 
tıklayabilirsiniz



Maaş Ödemeleri
Onay / İptal İşlemleri

Maaş dosyalarının onay işlemlerinin yapıldığı ekrandır



Onayınızı 
bekleyen maaş 

ödeme dosyaları 
burada 

listelenmektedir

Listeden 
seçtiğiniz işlemi 

iptal edebilir 
yada 

onaylayabilirsiniz



İşlem detayları 
burada yer 
almaktadır

İŞLEMİ ONAYLA 
butonuna 

tıklayarak dosya 
onaylanır ve 

işlemler 
gerçekleştirilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir



Maaş Ödemeleri
Onaya Gönderilen İşlemler

Onaya gönderdiğiniz maaş dosyalarının takip veya iptal edilebildiği 
ekrandır



Onaya 
gönderdiğiniz 
maaş ödeme 

dosyaları burada 
listelenmektedir

Listeden 
seçtiğiniz 

işlemleri iptal 
edebilirsiniz



İşlem detayları 
burada yer 
almaktadır

İŞLEMİ ONAYLA 
butonuna 

tıklayarak dosya 
iptali 

gerçekleştirilir





Maaş Ödemeleri
Dosya İptal İşlemleri

Onayları verilen ama gerçekleşme saatini bekleyen maaş ödeme 
dosyalarının iptal edildiği işlemlerdir



DEVAM butonu 
ile sonraki adıma 

geçilir

Birden fazla firmanın 
maaş hesabını kontrol 
ediyorsanız buradan 
seçim yapabilirsiniz

Sorgulayacağınız 
dosyaları iletme 

kanalına göre 
ayrıştırabilirsiniz

Sorgulayacağınız tarih 
aralığını seçebilirsiniz



Onaylanan ve 
gerçekleşme 

saatini bekleyen 
maaş ödeme 

dosyaları burada 
listelenmektedir

Listeden 
seçtiğiniz 

işlemleri iptal 
edebilirsiniz



İşlem detayları 
burada yer 
almaktadır

İŞLEMİ ONAYLA 
butonuna 

tıklayarak dosya 
iptali 

gerçekleştirilir



İşlem başarıyla 
sonuçlanmıştır. 

Takibi için sorgu / 
referans 
numarası 

saklanabilir


