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Bir alacak yönetim 
platformu olarak
Tahsilist, B2B çalışan firmaların ticari alacaklarını zamanında 
sorunsuz tahsil edebilmesini sağlayan otomasyon ve yapay 
zeka araçlarına sahip, ticari yazılımlar ile entegre bir alacak 
yönetim platformudur.

Tahsilist Yazılım firması ERP da-
nışmanlığı, iş geliştirme ve operasyon 
yönetimi, muhasebe ve mali müşavirlik 
sektörlerinde 15 yıldan fazla tecrübesi 
olan Haydar Akça, Aydın Kocabaş ve 
Kürşat Özden tarafından firmaların ala-
cak takibi konusunda yaşadığı sorunları 
çözmek üzere 2020 yılında kuruldu. 
Arge ve ürün geliştirme süreçlerini Kon-
ya Teknokent’ de tamamlayan Tahsilist 
2021 Eylül ayından itibaren Konya ve 
İstanbul ofislerinde müşterilerine hizmet 
vermektedir.

 
Tahsilat Performansınızı 
Tahsilist ile İyileştirin
Pandemi ile beraber işletmelerin 

iş süreçlerinde otomasyon ürünleri 
kullanımı arttı. Ticari alacaklarını güncel 
RPA yazılımlarının başarılı örneklerin-
den Tahsilist ile yönetmeye karar veren 
firmalar nakit akışını düzenleyerek hem 
geç tahsilatlardan kaynaklı finansman 

maliyetlerini hem de tahsilat süreçlerin-
de yaşadığı iş gücü kaybını minimuma 
indiriyor. Alacak yönetiminde Tahsilist’ 
i kullanmaya karar veren Aydos Et 
firması, geç tahsilat süresini 6 aylık bir 
dönemde 10 gün kadar azalttı.

Tahsilist, satış sonrası başlayan ve 
çoğu işletmede manuel yürütülen fatura 
bildirimi, ekstre gönderimi, mutabakat, 
sözleşme koşullarına göre tahsilat planı 
oluşturulması ve takibi, ödeme talebi, 
bakiye limit bildirimi, ödeme alma, belir-
li koşullarda müşteriye iletişime geçme 
gibi süreçleri otomasyon araçları ile 
hızlandırarak hem iş yükünü azaltmak-
ta ve hem de kişisel hataların önüne 
geçmektedir. 

Özellikle perakende satış noktaları-
na tedarik yapan firmalarda çok fazla 
fatura ve farklı vade günlerinden dola-
yı bu alacak takibini yapmak, tahsilat 
planı oluşturmak ve anlaşma yapılan 
vade üzerinden takipleri yapmak 

zorlaşabiliyor. Bu noktada Tahsilist 
özellikle gıda tedariki yapan firmaların 
geç tahsilat sorunlarını çözmek üzere 
geliştirildi.

Tahsilist’in Öne Çıkan 
Özellikleri
Tahsilist kullanıcıları belirlenen 

kurgularda ve koşullarda çalışan bildirim 
servisleriyle müşterilerine SMS, e-mail 
ve sesli mesaj olarak oluşturulan fatura 
bildirimi, vadesi geçen tutar bildirimi, 
ödeme hatırlatma, sipariş hatırlatma 
gibi bildirimler gönderebiliyor.

Android ve iOS mobil uygulamaları 
da yayında olan Tahsilist, satış ve tah-
silat ekiplerinin de sahada anlık veriye 
ulaşmasına ve sanal pos ile tahsilat 
yapmalarına imkân sağlıyor.

Satış öncesi ve sonrasında gerçek-
leşen, manuel, tercihen ve kısıtlı veri ile 
yapılan müşteri risk analiz işlemlerini 
sürekli ve çeşitli veri kaynakları yapma 
imkanı sunmaktadır. Müşteri açık hesap 
limiti belirlenmesi, sorun yaşanabile-
cek müşterilerin makine öğrenmesi 
algoritmaları ile belirlenip kullanıcıların 
uyarılması sistemi de Tahsilist’in risk 
analiz modülünde bulunmaktadır.
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