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Veri Sihirbazım 

Mikro Yazılım’ın Finans Modülündeki tanımlanacak finansman araç-

ları ile ilgili yapacağınız tüm hareketlerin sonuçlarını “Veri Sihirba-

zım” ekranınızdan izleyebilirsiniz. 

Veri Sihirbazım datanızın son halini sizin için yorumlayacak; size sa-

dece büyümeniz için atacağınız adımlar ile ilgili karar vermek kala-

cak. 

Veri Sihirbazım Nasıl Kurulur? 

Programınızı ister tabletten, isterseniz de cep telefonunuzdan kul-

lanabilirsiniz.  

Mikromax Destek Personeli programınızın kurulumunu cep tele-

fon(larınıza) ve/veya tablet(lerinize) yüklemesini yapacak, sizin için 

kısa yolları oluşturacaktır. 

 

Veri Sihirbazım Nasıl Kullanılır? 

Veri Sihirbazım programınızı çalıştırınız. 

Karşınıza gelecek ekrandan kullanıcı kodunuzu ve şifrenizi giriniz.  
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Giriş adımlarınızı tamamladıktan sonra karşınıza 2 ana tablodan olu-

şan veriler gelecektir.  

 

Birinci tabloda işletmeniz ile ilgili finansal araçlardan oluşan borç ve 

alacaklarınızın yanı sıra, alınan verilen siparişlerden kesilen fatura-

larınızın özet bilgilerine ulaşabileceksiniz.  

Yine bu alandan seçeceğiniz Günlük Nakit Akışı ile de bugün itibarı 

ile önümüzdeki döneme dağılan nakit akış hareketlerinizi izleyebile-

ceksiniz. 

Önemli NOT 

Günlük Nakit Akış inceleme sürümü olarak tüm Veri Sihirbazım kul-

lanıcılarının hizmetine sunulmuştur. İnceleme sürümü 10 iş günüdür. 

Bu menüyü kullanmak isteyen kullanıcılarımız Veri Sihirbazım Pro 

ürünümüze geçiş yapmak için Satış Departmanımız ile iletişime geç-

melidirler. 
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İkinci tablo da ise birinci tablodan seçilecek olan bilgilerin detayları 

karşınıza getirilecektir. Yine bu tabloda bu verileri seçeceğiniz grafik 

tiplerine göre inceleme imkânı bulacaksınız. 

Şimdi bu verilerin nasıl alındığı ve incelendiği ile ilgili detaylara gir-

meden Birinci tablonun dışındaki statik bilgiler hakkında kısaca bilgi 

verelim. 

Statik Alanlar 

Statik alan tanımları genellikle, yazılımlarda veriyi direk sunan, üze-

rinde oynama, sorgulama yapılmayan alanlar olarak tanımlanır. Kı-

saca; sizin tarafınızdan değiştirilemeyen alanlara statik alanlar diyo-

ruz. 

Statik alanlar genel olarak raporların başlık ve sonuç alanlarında bu-

lunurlar. 

Veri Sihirbazım Satik Alan Açıklamaları 

Başlık alanımızda raporumuzun hangi şirketimizin verilerini değer-

lendirerek aldığımızı belirten şirket adımız yer alır.   

 

Yine başlık alanının sağ tarafında ise; Mikro programından tanımla-

dığınız şirket kartınızda finansal işlemlerini takip etmek için seçmiş 

olduğunuz ana ve alternatif döviz cinsinin, aynı tablodan okunan kur 

değerlerini göreceksiniz.  
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Kullanıcı alanından profilinizi inceleyebilir, şifre değişikliği yapabilir, 

profil resminizi güncelleyebilirsiniz. Bu alandan şirket değiştir seçe-

neği ile farklı firma(larınızın) verilerine ulaşabilir, Güvenli çıkış ala-

nından ise oturumunuzu güvenli bir şekilde sonlandırabilirsiniz. 

 

En sağ üst köşedeki menü seçeneği ile Mikromax© ürün ailesinin 

diğer menülerine ulaşabilirsiniz.  
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Önemli Uyarı! Unutmayın MİKROMAX© menülerini kullanmak is-

terseniz ilgili menüleri satın almak için lütfen Satış Departmanımızla 

iletişime geçiniz. 

Excell Butonu 

Veri Sihirbazım ile oluşturmuş olduğunuz raporlarınızı Microsoft 

Excel’e gönderebilir, kendinize farklı çalışma ortamları oluşturabilir-

siniz. 

 

1.TABLO  

 

Bu tablo işletmeniz ile ilgili grup alanında bulunan veriler doğrultu-

sunda finansal durumunuzu ve alış/satış siparişlerinizi ve satış fatu-

ralarınızı TL, USD ve EURO olarak görebileceğiniz özet bilgileri içerir. 
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Öncelikle bu tablonun kolon başlıklarının kısa açıklamalarını yapa-

lım. 

Rapor Başlıkları 

Grup 

Mikro oluşan verilerinizin ana başlıklar altında sunulduğu bölümdür. 

Bu alan statik bilgilerden oluşur. Herhangi bir şekilde değişiklik ya-

pamazsınız.  

 

Kasa 

Mikro/Finans/Kartlar/Kasa Tanıtınım Kartı altında tanımladığınız 

Nakit kasanın ilgili hareketler sonucunda oluşan durumu, raporu al-

dığınız tarih itibarı ile hazırlanır. Döviz karşılıklarına evrakları işledi-

ğiniz gün üzerinden işlem görmüş hali yansıtılır. 

Banka  
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Mikro/Finans/Kartlar/Banka Tanıtınım Kartı altında tanımladığınız 

Bankanın ilgili hareketler sonucunda oluşan durumu, raporu aldığı-

nız tarih itibarı ile hazırlanır. Döviz karşılıklarına evrakları işlediğiniz 

gün üzerinden işlem görmüş hali yansıtılır. 

Alacaklar 

Raporu aldığınız tarih itibarı ile müşterilerinizden alacaklarınız liste-

lenir.  

Borçlar 

Mikro programınızdan oluşan hareketlerinizin sonucuna göre, ra-

poru aldığınız tarih itibarı ile satıcılarınıza yapacağınız Borçlar liste-

lenir. 

Müşteri Çekleri 

Müşterilerinizden aldığınız çeklerinizin tüm pozisyonlarının (port-

föy, tahsil, teminat, ciro edilen, karşılıksız portföy vs. ) gösterildiği 

alandır.  

Firma Çekleri 

Kendi çeklerinizin tüm pozisyonlarına (tahsil, teminat vs.) göre top-

lam tutarının yansıtıldığı alandır. 

Bekleyen Sipariş 

Raporu düzenlemiş olduğunuz tarih itibarı ile müşterilerinizden al-

mış olduğunuz siparişlerinizin toplam tutarlarını gösterir. 

Bekleyen Satın Alma 
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Raporu düzenlemiş olduğunuz tarih itibarı ile Satıcılarınıza vermiş 

olduğunuz siparişlerinizin toplamını gösterir. 

Bugün Alınan Sipariş 

Raporu aldığınız gün itibarı ile Müşterilerinizden almış olduğunuz si-

parişlerinizin toplam tutarını       gösterir. 

Bugün Kesilen Fatura 

Raporu aldığınız gün itibarı ile Müşterilerinize düzenlemiş olduğu-

nuz faturaların toplam tutarını        gösterir. 

Bugün Yapılan Tahsilat 

Raporu aldığınız gün itibarı ile  yapılan tahsilatlarınızı gösterir. 

Bugün Yapılan Ödeme 

Raporu aldığınız gün itibarı ile         yapılan ödemelerinizi gösterir. 

Günlük Nakit Akış 

Veri Sihirbazımı çalıştırdığınız     tarih itibarı ile tüm finansal süreçle-

rinizin önümüzdeki döneme dağılan hareketlerini detaylı olarak iz-

leyebilirsiniz. Bir başka anlatımla Nakit Akış Raporunuz size o gün 

itibarı ile kasanızı, bankanızı vadesi gelmiş/gelecek borç ve alacakla-

rınızı, C/H detaylarınızı da içerecek şekilde tarih detaylı dökecek, 

böylelikle işletmenizin tüm finansal süreçlerine göre stratejik karar-

lar almanızı sağlayacaktır.  

Önemli NOT 

Günlük Nakit Akış inceleme sürümü olarak tüm Veri Sihirbazım kul-

lanıcılarının hizmetine sunulmuştur. İnceleme sürümü 10 iş günüdür. 
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Bu menüyü kullanmak isteyen kullanıcılarımız Veri Sihirbazım Pro 

ürünümüze geçiş yapmak için Satış Departmanımız ile iletişime geç-

melidirler. 

Para Birimleri Kolonları 

TL 

Kolonu sabit alanlardır. Grup alanına denk gelen satırın orijinal para 

birimine göre hesaplanan veri, ilgili kolona yazılır. Örn. Grup/Kasalar 

seçeneğinin, TL kolonundaki karşılığı Mikro programınızdan tanım-

ladığınız nakit TL kasanızın bakiyesinin yansıtıldığı alandır.  

 

USD 

Kolonu sabit alanlardır. Grup alanına denk gelen satırın orijinal para 

birimine göre hesaplanan veri, ilgili kolona yazılır. Örn. Grup/Banka 

seçeneğinin, USD kolonundaki karşılığı Mikro programınızdan ta-

nımladığınız banka tanıtım kartındaki bankanızın, döviz orijinal dö-

viz cinsi USD olanların bakiyesinin yansıtıldığı alandır. 
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EURO 

Kolonu sabit alanlardır. Grup alanına denk gelen satırın orijinal para 

birimine göre hesaplanan veri, ilgili kolona yazılır. Örn. Grup/Borçlar 

seçeneğinin, EURO kolonundaki karşılığı Mikro programınızdan ta-

nımladığınız orijinal döviz cinsi EURO olan satıcılarınızdan olan öde-

melerinizin yansıtıldığı alandır. 

TOPLAM 

Bu alana; Grup alanından seçim yaptığınız satırın USD ve EURO kar-

şılıklarının toplamı raporunuzu sağ üst köşesinde size sunulan EURO 

ve USD kur karşılıklarına göre değerlenip, TL kolonu ile toplanarak 

hesaplanan alandır. Bu alanın para birimi TL’dir, o anki durumunuzu 

yansıtır. 

Önemli NOT 

Mikro Finans Modülünde tanımladığınız tüm finansal enstrümanla-

rınız (kasa, banka, çek vs.) ile cari hesaplarınızın (satıcılarınız 

ve/veya müşterilerinizin) orijinal para birimleri TL, USD ve EURO dı-

şında ise raporunuz hazırlanırken USD kolonuna, raporunuzun sağ 

üst köşesindeki kur değerlerine göre hesaplanmış tutar yazılır. Kı-

saca; farklı para birimleri ile takip ettiğiniz tüm finansal enstrüman-

larınız bakiyeleri o gün itibarı ile USD olarak hesaplanıp, USD baki-

yesinin üzerine eklenir.  
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2.TABLO  

 

Bu tablo 1.TABLO’daki özet bilgilerin detaylarını görebileceğiniz 

alandır. Bu veriler iki farklı sekmede incelenebilir.  

RAPOR sekmesi 

1. Tabloda seçmiş olduğunuz satırın detay bilgilerini inceleyeceğiniz 

alandır. 

GRAFİK sekmesi 

1.Tabloda seçmiş olduğunuz satırın verilerinin grafik(ler) olarak in-

celeyebileceğiniz alandır. 

Öncelikle bu tablonun kolon başlıklarının kısa açıklamalarını yapa-

lım. 
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Önemli NOT 

Rapor Sekmesindeki detay ekranlar inceleme sürümü olarak tüm 

Veri Sihirbazım kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. İnceleme sü-

rümü süresi 10 iş günüdür. Bu detayı kullanmak isteyen kullanıcıla-

rımız Veri Sihirbazım Pro ürünümüze geçiş yapmak için Satış Depart-

manımız ile iletişime geçmelidirler. 

Unutmayın!  

TL, USD ve EURO dışındaki para birimine göre tanımlanmış; kasa, 

banka, müşteri ve tedarikçilerinizin bakiyesi, VERİ    SİHİRBAZI’nızı 

çalıştırdığınız tarih itibarı ile sağ üst köşedeki USD kuruna göre he-

saplanıp; USD kolonuna yazılacaktır. 

2. TABLO Açıklamalar 

1.Tabloda Grup/Kasa 

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm kasalarımıza ait 

bilgiler 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçeneğinde detaylı olarak karşı-

mıza gelecek. Örneğin işletmenize ait USD, EURO, TLR ve sterlin vb. 

kasalarınızın ayrı ayrı dökümleri yapılacak, tablonuzun üst kısmın-

daki ilgili para birimi kolonlarına meblağları yazılacaktır.  
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2. Tablo/Grafik Sekmesinde 

Bu verileri bir veya birden fazla grafik olarak inceleme imkânı bula-

caksınız. 
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1.Tabloda Grup/Banka 

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm bankalarımıza ait 

mevduat bilgilerinizi 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçeneğinde detaylı 

olarak inceleyebileceksiniz. İşletmenize ait USD, EURO, TLR ve ster-

lin vb. para birimlerine göre açılmış bankalarınızın mevduat döküm-

leri ayrı ayrı hesaplanacak, tablonuzun üst kısmındaki ilgili para bi-

rimi kolonlarına meblağları yazılacaktır.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız. 

Unutmayın!  

Kredi kullandığınız bankalarınızda göreceğiniz (–) eksi değerlerin 

kullanmış olduğunuz kredi miktarını gösterdiğini unutmayınız! 
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1.Tabloda Grup/Alacaklar 

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm müşterilerinize ait 

alacaklarınızı, 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçeneğinde detaylı olarak 

inceleyebileceksiniz.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız. 

1.Tabloda Grup/Borçlar 

1. Tablo rapor sekmesinde özel olarak gelen tüm satıcılarımıza ya-

pacağımız ödemelerimizi 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçeneğinde de-

taylı olarak inceleyebileceksiniz.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız.  

1.Tabloda Grup/Müşteri Çekleri 

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm müşterilerimizden 

almış olduğumuz çeklerimizi 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçeneğinde 

detaylı olarak inceleyebileceksiniz.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız. 

1.Tabloda Grup/Firma Çekleri  

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm satıcılarımıza ya-

pacağımız ödemelerimizi 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçeneğinde de-

taylı olarak inceleyebileceksiniz.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız. 
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1.Tabloda Grup/Bekleyen Sipariş  

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm müşterilerinizden 

almış olduğunuz satış siparişlerinizi, 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçe-

neğinde detaylı olarak inceleyebileceksiniz.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız. 

1.Tabloda Grup/Bekleyen Satın Alma Siparişi 

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm satın alma sipariş-

lerinizi, 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçeneğinde detaylı olarak incele-

yebileceksiniz.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız. 

1.Tabloda Grup/Bugün Alınan Sipariş 

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm müşterilerinizden 

almış olduğunuz satış siparişlerinizi, 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçe-

neğinde detaylı olarak inceleyebileceksiniz.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız. 

1.Tabloda Grup/Bugün Kesilen Fatura 

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm müşterilerinize dü-

zenlemiş olduğunuz satış siparişlerinizi, 2. Tablo/Rapor Sekmesi se-

çeneğinde detaylı olarak inceleyebileceksiniz.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız. 
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1.Tabloda Grup/Bugün Yapılan Tahsilat 

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm müşterilerinizden 

yapmış olduğunuz tahsilatlarınızı, 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçene-

ğinde detaylı olarak inceleyebileceksiniz.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız. 

1.Tabloda Grup/Bugün Yapılan Ödeme 

1. Tablo rapor sekmesinde özet olarak gelen tüm satıcılarınıza yap-

mış olduğunuz ödemelerinizi, 2. Tablo/Rapor Sekmesi seçeneğinde 

detaylı olarak inceleyebileceksiniz.  

2. Tablo/Grafik Sekmesi de bu verileri bir veya birden fazla grafik 

olarak inceleme imkânı bulacaksınız. 


