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MAIL BORDRO
MAIL BORDRO , tüm bordro programlarına kayıt edilen puantaj bilgilerini alır ve
Ücret Pusulasını , ilgili personelin KEP hesaplarına iletir. KEP Hesaplarına
gönderilen ücret pusulaları tüm iş mahkemelerinde ıslak imzalı belgeler ile aynı
değere sahiptir ve kesin delil olarak kabul edilmektedir.

Kilimsoft MailBordro , hem insan kaynaklarının işini hafifletecek
hem de şirket ve çalışanlar arasında ki problemli süreçleri ortadan
kaldırarak , yasal takiplerin önüne geçecek bir ücret pusulası
entegrasyonudur.

MAILBORDRO TÜM BORDRO PROGRAMLARI İLE ENTEGRE
LOGO ve NETSIS Bordro uygulamalarından başarıyla veri alan MailBordro , MS SQL ile çalışan tüm
bordro programları ile uyumludur. Bordro programında kayt edilen puantaj bilgisini alır , pdf dosya
formunda kayıt eder , gerekirse dosyayı e-İmza ile imzalar ve ilgili personelin kep hesabına gönderir.
Gönderilen iletileri kendi veritabanında delilleri ile birlikte saklar. Personel’ in KEP Hesaplarına
gönderilen ücret pusulaları ,anlaşmazlık durumlarında iş mahkemeleri tarafından tam delil olarak
kabul edilmektedir. MailBordro ile daha önceden gönderdiğiniz iletilere ulaşmak , içeriklerini EML
formatında almak ve hatta delillerine ulaşmak çok kolay. İleti ekinde yer olan pdf formatında ki ücret
pusulasını BES ile imzalayabilir ve isterseniz zaman damgalı imza (ES-T) kullanabilirsiniz. MailBordro
BES ve ES-T imza formatlarını destekler.

KOLAY KULLANIM
Bordro Programına kayıt edilen puantaj
bilgilerini birkaç tuş ile Personel KEP
adreslerine , InterKEP üzerinden
gönderebilirsiniz. Sadece gönderim
yapacağınız personeli ve gönderim
dönemini seçmeniz yeterli. Sonrasını
bırakın , MailBordro sizin için yapsın.
Gönderim işleri tamamlandığında size
detaylı bir gönderim raporu gönderir..

“Ücret Pusulalarını
düzenli olarak KEP üzerinden
göndererek imzalatmak ve
belge saklamak zorunda

BU İŞİN YAPILMASI İÇİN
GEREKLİ HER ŞEY HAZIR
MAILBORDRO

EK ÖZELLİKLER

MailBordro ile gönderim öncesinde
ekli dosyayı imzalayabilirsiniz. Daha

kalmayın… ”

öncede gönderilmiş olan bir iletiyi
yeniden göndermenizi kontrol
ISLAK İMZAYA SON

MAILBORDO FAYDALARI

ÜCRET PUSULALARI NEDEN ÇOK ÖNEMLİ

Kilimsoft MailBordro ile ücret pusulası ,

 Doğru çalışana gittiğine emin olursunuz.
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pusula vermek zorundadır. Ücret ve mesai ile ilgili açılan davalarda ispat kaynağı ücret
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Ücret pusulalarını düzenli olarak MailBordro ile KEP üzerinden göndermenizi öneriyoruz.

güvende

 İş mahkemelerinde yasal delil olarak Kabul

oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet

kesin delil sayılmaktadır.
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İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı bir

kesinti olursa kaldığı yerden devam

pusulasıdır. KEP delileri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

 Denizbank kuruluşu InterKEP üzerinden

Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Kayıtlı
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büyük kısmı aleyhine sonuçlandı.

 Çalışanlara ulaştırırken zaman ve para

Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve

188436 Dava yeni açıldı. Bu davaların ortalama %
işveren belge düzenine uymadığı için bu davaların
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DESTEK HİZMETLERİ
İşleriniz aksamadan yürüsün diye durma

KOLAY VE HIZLI KURULUM İŞLEMLERİ
MAILBORDRO kullanımı öncesinde KEP HS tarafında kurumsal kep
hesabı ve e-İmza oluşturulur. Daha sonra kurumda yetkilendirilen
bir kişi çalışanların kimlik doğrulamasını yapar ve KEP HS ile kep
hesapları oluşturulur. Yeni oluşturulan KEP hesaplarını Bordro
programınıza kayıt ettikten sonra MAILBORDRO kullanmaya
hazırsınız…

dan çalışıyoruz. Uzman destek personeli
miz ,Türkiye’ nin her bölgesine Telefon ve
Uzak bağlantı ile destek veriyor. Bordro
sisteminde olan değişiklikleri yakından
izliyoruz ve güncel sürümleri MailBordro
otomatik olarak yüklüyor.

