
Su, Elektrik ve Doğalgaz dağıtım şirketleri için sunmuş olduğumuz Web, Mobil ve 
Online entegrasyon süreçlerini kapsayan Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi 
uygulamasıyla birlikte; bilgiye daha hızlı erişebilir, müşteri memnuniyetini üst 

seviyelere çıkarabilir, alacak dengelerinizi etkin şekilde yönetebilir, çalışanlarınız ve 

iş birlikteliklerinizin performanslarını en optimum seviyede tutabilir ve BT altyapısını 
güncel teknolojilere yükselterek; yatırım getirisi yüksek, sürdürülebilir ve 

genişletilebilir bir platforma sahip olabilirsiniz. 

www.yoncabt.com.tr 
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Akıllı kurumsal uygulamalarımız ile  süreçleriniz 
otomatikleşecek, verileriniz değer kazanacak. 

Süreç bazlı işlemler BPM üzerinden ilerlerken, 

şebeke ve adres verileri için Coğrafi Bilgi 

Sistemi üzerinden işlem yapılmakta, UAVT ve 

MAKS entegrasyonları ile adres verileriniz 

standart yapıya kavuşmakta ve tematik 

raporlar alabilmektesiniz 

e-Devlet, Bankalar, PTT entegrasyonu ile 

müşteri memnuniyeti artarken, iş gücü     

yönetim sistemi ile maliyetleriniz düşecek. 

Sayaç verisinin toplanması ve tahakkuklaştırıl-

ması için Online mobil uygulaması, ön öde-

meli sayaç entegrasyonu, uzaktan otomatik 

sayaç okuma seçeneklerini kullanabilirsiniz. 

Geniş operasyonlar yönetirken borcun ilk 

oluşmasından, icra sürecinin yönetilmesi 

aşamasına kadar, bütünleşik  tahsilat odaklı 

alacak  yönetim sistemi ile süreçleriniz,      

kolaylaşacak, otomatikleşecek ve hızlanacak-

tır. 

Su,Elektrik ve Doğalgaz dağıtım şirketleri için    

hazırlanmış çözümlerimiz hem süreçlerinizi en iyi 

şekilde yönetmenizi, hemde hizmet kalitenizi       

arttırmanızı sağlamaktadır. Ayrıca çözümlerimiz iş 

organizasyonunuzun düzenlenmesinde sizlere 

büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 

İşletme faaliyetlerinin izlenebilir, yönetilebilir, 

ölçeklenebilir ve kontrol edilebilir olması her       

işletmenin öncelikli konusu olduğunu biliyor, çözüm-

lerimizi bu doğrultuda sunuyoruz. 

Abone Yönetim Sistemi çözümümüz müşteriye veya 

yatırımlarınıza ait hat talebi ile başlayıp, etüd, ima-

lat,  hakediş, sözleşme, tahakkuk, tahsilat, iş emri, 

alacak yönetimi ve varlık yönetimine  kadar olan 

tüm süreçleri kapsamaktadır. 

Abone Yönetim Sistemi ile tesisatların şebekeyle ilişkilendirilmesi, sicil ve sözleşme bilgilerinin yönetimi, 

sayaç ve ambar yönetimi, sayaç verisinin okunması ve tahakkuklaştırılması, tesisat iş emirlerinin yönetimi, 

otomatik borç takip ve icra yönetimi işlemleri ABYS uygulamamızın temelini oluşturmakta, CBS ve Mobil 

uygulamalar ile bütünleşik çalışmaktadır..  

DAĞITIM SEKTÖRÜNE ÖZEL 

Operasyonel süreçlerde gelirleriniz artarken 
giderleriniz azalacak. 

BÜTÜNLEŞİK ENTEGRE YAPI 

DEĞER KATAN ÇÖZÜMLER 

TAHAKKUK 

FATURALAMA 

TAHSİLAT 

İŞ EMRİ 

ALACAK 

YÖNETİM 

İÇ TESİSAT 

KAÇAK 

SÖZLEŞME 

Abone 

Bilgi  

Yönetim  

Sistemi 

Abone 

Yönetim 

Sistemi 

Talep  

Yönetim  

Sistemi 

Varlık 
Yönetim 
Sistemi 


