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Trend Yazılım Hakkında

Temelleri 2008 yılında atılan Trend Yazılım,
12 yılı aşan yolculuğuna, gelişim ve değişimden,

profesyonel kaliteli hizmet anlayışından ödün 
vermeden devam etmiştir.

BudgetLab ürünü ile finans dünyasında
hem bütçeleme hem de raporlama
kısmında büyük başarı sağlamıştır.

25 kişilik genç ve dinamik kadrosuyla
başarı ve kalite odaklı misyonuna 

devam etmektedir.

KULLANICI
DOSTU ARAYÜZ

HIZLI
KURULUM

KOLAY
ENTEGRASYON



BudgetLab, 20 yıllık sektör tecrübesiyle geliştirilen bütçe yazılım programıdır. 
Satın alma, ölçütlere göre bütçelendirme, birden fazla şirket ile entegrasyon, nakit 
akışı, finansal raporlarınızı programa giriş yapmanıza gerek kalmadan web tabanlı 
alabilme ve Dashboard ile sunum yapabilme gibi daha birçok özelliğiyle
raporlama süreçlerinizde esneklik ve hız kazandıran bir programdır.

BOYUTLARA GÖRE BÜTÇELEME
BudgetLab, ölçüt boyutunda bütçelemeyle veri girişi yapılırken yüksek düzeyde 
hız ve kolaylık sağlar.Tutarlar belli bir yüzdeyle aylık artışlar halinde, enflasyon 
oranında, aylara eşit bölünerek veya mevsimsel etkiler hesaba katılarak girilebilir.

BudgetLab Hakkında

BudgetLab platformunu şimdiye kadar yaptığımız yüzlerce projeden edindiğimiz 
deneyimle hayata geçirdik. Farklı farklı sektörlerden firmaların ihtiyaçları ve 
talepleriyle ortaya çıkan BudgetLab’ın arkasında hem uzun yıllara dayanan bu 
deneyim hem de doğru analiz yöntemleri yer alıyor.

BudgetLab, her sektörden her firmanın tam da ihtiyacı olan enstrümanları esnek 
kullanılabilir yapıda sunmaktadır. 

ERP bağımsız yapısı, dönem bağımsız bütçe hazırlanabilmesi, miktara ve/veya tutara 
göre bütçe oluşturulabilmesi, web ’den de erişilebilen dashboard ekranındaki 
analizlerin tamamen kişisel oluşturulabilmesi gibi birçok özelliği esnekliği ön planda 
tutmamızdan kaynaklanmaktadır.

Deneyim ve İhtiyaçlar

BİRDEN FAZLA ŞİRKETLE ENTEGRASYON
BudgetLab ile sayı sınırlaması olmaksızın birden fazla şirketin bütçeleri tek tek 
ve konsolide olarak hazırlanabilir.  Şirket bütçelerini istenilen kırılımdan raporlar 
ile özet veya detaylı olarak takip edilebilirsiniz. 

ORAN ANALİZİ
Mali tablo verileri, standart oranlarla durum skalası oluşturulup tablo veya grafik 
olarakgörüntülenebilir. İşletmeye özel oran analizi ekleyebilir, standart oranları 
değiştirerek işletmeye özel hale getirebilirsiniz.

NOT ALMA, YORUM UYARI EKLEME
Program dışına çıkmadan her bileşen için istenilen bütçe hücresine ayrı ayrı 
yorum, açıklama veya not girişi yapılabilir. Böylece verinin neden o şekilde 
girildiğini her an takip edebilirsiniz.

MİKTAR VE TUTAR BÜTÇELEME
BudgetLab ile bütçeler tutar bazında yapılabildiği gibi miktar bazında da 
yapılabilir. Aynı bütçe içinde hem tutar hem miktar bazında veri girişi yapılabilir, 
ihtiyaç duyulduğu şekilde raporlanabilir.

ÇOKLU PARA BİRİMİ SEÇEBİLME
Bütçeler ön tanımlı olarak yerel para birimi ve raporlama döviziyle hazırlanır. 
Raporlamalar da her para birimiyle yapılabilir. 

WHAT-IF (SENARYO) ANALİZİ
Hazırlanan bütçeler üzerinde istenen bütçe kırılımında gelir, gider, maliyet 
detayında ister otomatik ister manuel olarak anlık senaryolar oluşturabilirsiniz.

DÖNEM BAĞIMSIZ BÜTÇE OLUŞTURMA
Farklı sektörlerin farklı dinamikleri göz önüne alınarak bütçe 6 aylık, 12 aylık veya 
istenen periyotta hazırlanabilir. Dönem sonu bütçe periyodunu istediğiniz kadar 
uzatabilirsiniz.

RAPOR ZAMANLAYICISI
BudgetLab ile hazırlanan raporlar, istenilen bir zamanda kişilere otomatik olarak 
gönderilir. Bu sayede zamandan ve iş yükünden tasarruf sağlar.  

YÜKSEK HIZ VE PERFORMANS
BudgetLab performans odaklı program kurgusu, gerçekleşen veriyi çekerken ve 
analiz ederken kullanılan özel algoritmalar sayesinde bütçe uygulamasının her 
aşamasında yüksek hız ve performansla çalışır.

RAPORLARA WEB’DEN ERİŞİM
Dashboard ekranında hazırlanan raporlar ve gerçekleşme verileri web’de 
yayımlanabilir. Drill Down mantığı ile çalışan dashboard ile istenirse sunum 
yapılabilir ya da raporlar fatura detayına kadar izlenebilir.

ERP BAĞIMSIZ
BudgetLab ERP bağımsız olarak çalışır. Herhangi bir ERP programından veri 
çekilerek bütçe hazırlanabilir, verianalizi yapılabilir.

ÖZEL KODLA FİLTRELEME
Her bütçe kalemi için eklenen 
özel kod alanlarıyla, gerçekleşen 
verileri çekme, rapor hazırlama 
vb. durumlarda özel filtreleme 
yapılabilir. Böylece binlerce satır 
arasından sadece ihtiyaç
duyduğunuz alanları
filtreleyebilirsiniz.

DETAYLI YETKİLENDİRME
BudgetLab çok kullanıcılı ve kademeli bir yapı için kurgulandığından farklı 
seviyelere göre ileri derecede yetkilendirme yapılabilir. Aynı zamanda, Web’de 
yayımlanacak raporlar için ayrı yetkilendirme yapılabilmektedir.

TANIMLANABİLİR BİLDİRİMLER
Herhangi bir bütçe kalemiyle ilgili tanımlı e-posta adreslerine otomatik olarak 
bildirimler yapılabilir. Bu, “Aylık satış hedefine %10 kaldı” veya “Seyahat gider 
bütçesi doldu” gibi motivasyon veya uyarı amaçlı kullanılabilir.

NAKİT AKIŞ
ERP verileri ve oluşturulan bütçelerle işletmenin nakit akışını anlık olarak 
günlük, haftalık, aylık detayda takip edebilirsiniz. Nakit Akış ekranındaki 
fatura detayında ayrıntılara bakabilir, What-If mantığı ile gelir senaryosu 
oluşturabilirsiniz.

İSTENİLEN DİLDE 
BudgetLab öntanımlı olarak Türkçe ve İngilizcedir. Sadece bir çeviri dokümanı 
sisteme entegre edilerek istenen dilde kullanılabilir. 


