
CARİ® 
Cari® was established with the aim of ensuring coordination between companies providing financial consultancy
services and their taxpayers, using the pre-accounting side of businesses more efficiently, and minimizing the
accounting burden with facilitating services, rich and equipped modules. Cari® online accounting management is a pre-
accounting software that can be preferred for small and medium-sized businesses with its original interface design and
ease of use. Working in the cloud environment, it allows the user to use it from any environment with internet. It also
provides confidence to users with data security.

CARİ® 
Cari® online accounting software has an understandable and easy structure. Thanks to the cloud environment, you can
access all your data by entering your user information from any environment with internet. You can access all sales and
expense invoices of your business, which you have integrated with your financial advisor, and you will eliminate the
problem of month-end paperwork. In addition, thanks to the sharing of documents with each other, all the documents of
your business are at hand, you can share these documents wherever you want. Invoice : Whether you are an e-invoice
payer or not, it is possible to issue all your invoices with the current online accounting. Even if you are not an e-invoice
payer, you can design your own invoice from the design robot. Current Tracking: By keeping a record of your customers
and suppliers, you can instantly see all their balances with the Cari® online accounting difference. Product/Service: You
can enter the buying and selling prices separately while defining the product/service. You can define it separately, either
in TL or in foreign currency. Quick Sale: With the Cari® online accounting program, you can instantly sell your products
with barcodes and price definitions in our fast sales module. Warehouse: Businesses with different branches and
warehouses can open separate warehouses with Cari® online accounting and track their stocks. It can also transfer
stock between warehouses. Production: You can create your production recipes in the Cari® online accounting program
for you, the manufacturing companies, and make production using the recipes you have recorded. In this way, the
stocks of your prescription products are reflected instantly. Financing: In the Cari® online accounting program, you can
follow the cash, bank, check and promissory notes instantly without getting tired. There are reminders on the payment
and collection date in checks and promissory notes. Reporting: Your invoices and current balances are at your service
for you Cari® online accounting users, whether in detail or simply. Thanks to the filters, you can select the fields you want
and receive your reports, download them to your computer, and send them an e-mail.
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Firma Hakkında
 
About Company

Şirketimiz 2020 yılında kurulmuştur. Yazılım sektöründe
geniş çaplı, müşteri odaklı, özel proje yazılımları üzerinde
hizmet vermektedir. Her türlü yenilikçi fikirlere açık olup
özel yazılım, mobil uygulama alanlarında güçlü kadrosu
ile hizmet vermeye odaklanmıştır. Hızla gelişen
teknolojiyi takip ederek firmaların ihtiyaçları
doğrultusunda, güncel teknolojilerle çözümler
sunuyoruz. Firmamızın merkezi İstanbul'da olmakla
birlikte dünyadaki tüm firmalar için yazılım çözümleri
üretme odaklı çalışmaktayız. Her geçen gün daha da
artan tecrübemiz ve hizmet kalitemizle birlikte hem
ulusal hem de uluslararası arenada sektörümüzün önde
gelen firmaları arasında yer almayı, ortaya koyduğumuz
yenilikçi çözüm önerileriyle yazılım dünyasına geleceğe
yönelik bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz.

Our company was established in 2020. It provides
services on large-scale, customer-oriented, special
project software in the software industry. It is open to all
kinds of innovative ideas and focuses on serving with its
strong staff in the fields of special software and mobile
applications. By following the rapidly developing
technology, we offer solutions with up-to-date
technologies in line with the needs of companies.
Although the headquarters of our company is in Istanbul,
we work with a focus on producing software solutions for
all companies in the world. With our ever-increasing
experience and service quality, we aim to be among the
leading companies of our sector both in the national
and international arena, and to add a future-oriented
dimension to the software world with our innovative
solution proposals.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

CARİ® 
Cari®, mali müşavirlik hizmeti veren şirketler ile
mükellefleri arasında koordinasyonu sağlayarak,
işletmelerin ön muhasebe tarafını daha verimli
kullanmaya, kolaylaştırıcı hizmetleri, zengin ve donanımlı
modülleri ile muhasebe yükünü en aza indirmeye hedef
koyarak kurulmuştur. Cari online muhasebe yönetimi
özgün ara yüz tasarımı ve kullanım kolaylığı ile küçük ve
orta ölçekli işletmeler için tercih edilebilir bir ön
muhasebe yazılımı olmasıdır. Bulut ortamında çalışması
ile kullanıcıya internet olan her ortamdan kullanmasını
olanak sağlamaktadır. Veri güvenliği ile de kullanıcılara güven sağlamaktadır

www.tygea.com

Firma Ürünleri
 
Company Products

CARİ® 
Cari® online ön muhasebe yazılımı anlaşılır ve kolay bir
yapıya sahiptir. Bulut ortamında olması sayesinde
verilerinize internet olan her ortamdan sadece kullanıcı
bilgilerinizi girerek tüm verilerinize ulaşabilirsiniz. Mali
müşaviriniz ile entegre haline getirdiğiniz işletmenizin
tüm satış ve gider faturalarına ulaşabilir, ay sonu evrak
sorununu ortadan kaldırmış olursunuz. Ayrıca birbiriniz ile
evrak paylaşımı sayesinde işletmenize ait tüm evraklar
elinizin altında olur, bu evrakları dilediğiniz yere
paylaşımda bulunabilirsiniz. Fatura : İster E-fatura
mükellefi olun ister olmayın tüm faturalarınızı cari online muhasebe ile kesebilmek mümkündür. E-fatura mükellefi
olmasanız dahi kendi faturanızı tasarım robotundan tasarlayabilirsiniz. Cari Takibi: Müşteri ve tedarikçilerinizi kayıt
altında tutarak bunlara ait tüm bakiyeleri anında cari online muhasebe farkıyla görebilirsiniz. Ürün/Hizmet:
Ürün/hizmet tanımlamasını yaparken alış ve satış fiyatlarını ayrı ayrı girebilirsiniz. İster TL ister yabancı para birimli
olarak ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz. Hızlı Satış: Cari online muhasebe programı ile hızlı satış modülümüz barkodlu ve
fiyat tanımlı ürünlerinizi anında satış yapabilirsiniz. Depo: Farklı şubelere ve depolara sahip işletmeler cari online
muhasebe ile ayrı ayrı depo açabilir ve bunlara ait stoklarını takip edebilir. Ayrıca depolar arası stok transferi de
yapabilir. Üretim: Üretim yapan siz işletmeler için cari online muhasebe programında üretim reçetelerinizi oluşturup,
kayıt altına aldığınız reçeteleri kullanarak üretim yapabilirsiniz. Bu sayede reçetede bulunan ürünlerinizin stokları
anında yansıtılmış olur. Finansman: Cari online muhasebe programında kasa, banka, çek ve senet takibi siz hiç
yormadan anında takip edebilirsiniz. Çoklu kasa tanımlayabilme, çek ve senette ödeme ve tahsilat tarihinde
hatırlatmalar bulunmaktadır. Raporlama: Faturalarınızı, cari bakiyelerinizi ister detaylı ister sade bir şekilde siz cari
online muhasebe kullanıcıları için hizmetinizde. Filtrelemeler sayesinde istediğiniz alanları seçebilir ve
raporlamalarınızı alabilir, bilgisayarınıza indirebilir, mail atabilirsiniz.
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