
Cost Module

Harcama Yönetim Modulü



Amaç

• Safe Jets FTL Cost Module, başta başkalarının hava araçlarını işleten ve 
tüm masraflarını kontrol altında tutmak isteyen kullanıcılarımız için FTL ile 
entegre bir Harcama Yönetim Modülü olarak geliştirilmiştir.

• Sistem FTL sistemiyle birlikte çalışmaktadır. Tüm uçuşlar zaten kayıtlı 
olduğundan her konuda vakit tasarrufu sağlamaktadır. 

• Uçuş bilgilerini girerken hata yapılması gibi durumları ortadan 
kaldırmaktadır.

• Kırtasiye ve iletişim yükünü azaltmaktadır.



Fatura girişi

- Tüm kurlarda fatura 
girişi kolaylıkla 
gerçekleştirilir.

- İlgili tarihteki çapraz 
kurlar TCMB 
veritabanından
otomatik olarak çekilir.

- Aynı faturada farklı 
tescil ve bacaklarla 
ilişkili olan kalemler 
ayrı ayrı seçilebilir.



Fatura Girişi

• Hata ile bir faturanın iki kez girilmesini engellemek ya da aynı 
bacağa hata ile gönderilen iki faturanın tespitine yönelik uyarı 
sistemi mevcuttur.

• Operasyon tarafından girilen yakıt bilgisiyle, Yakıt Şirketi’nden 
gelen faturanın birbirini tutup tutmadığı fatura girişi sırasında 
kontrol edilir.



Bacak Birleştirme (Pairing)

• Aynı uçuş içerisinde farklı 
müşteriler için yapılan 
bacaklar veya birden fazla 
uçuşa ait farklı bacaklar 
«pairing» olarak 
birleştirilebilir.

• Böylece bir göreve ait 
toplam masraf ve giderler, o 
hava aracının «duty» 
kapsamındaki görevlerinden 
ayrıştırılabilir.

• Örnek: O günkü 5 bacaklık
uçuştan ilk 2’si ticari, 
sonraki 3’ü ise uçak 
sahibine aitse, bu uçuş iki 
«ticari uçuşa» bölünerek 
farklı farklı raporlanabilir.



Maliyet Tablosu

• Birleştirilmi bir uçuş görevine ait tüm maliyetler tek 
kalemde görüntülenebilir.

• Uçak tescili ve/veya tarihe göre filtre edilen bu tablo 
çeşitli formatlarda çıktı alınarak bilgisayara 
indirilebilir (Excel dahil).



Fatura ve Uçuş 
Arama

• Sisteme kayıtlı fatura ve 

uçuşlara «Detaylı Arama» 

menüsünden tarih, hava aracı, 

tedarikçi ve fatura no ile 

arama yoluyla kolaylıkla erişim 

sağlanabilir.

• Sistem masrafları tüm 

kurlarda ilgili tarihin TCMB 

kuruna göre DOLAR, EURO 

ve TL olarak hesaplamaktadır.



Uçuş Raporlama

• Bacaklara yazılan faturalar 

otomatik olarak uçuş 

göreviyle ilişkilendirilir.

• Müşteriyle paylaşmak, 

raporlamak ya da arşivlemek 

için tek tıkla PDF olarak «cost

report» çıkarılabilir / 

kaydedilebilir.

• Raporlar şirketinizin antetini

taşır (resim temsilidir).



Maliyet Kalemleri

• Maliyet kalemlerini bizim 

desteğimize ihtiyaç duymadan 

kolaylıkla ekleyip 

çıkarabilmektesiniz.



Fiyatlandırma

• Cost Module bir müşterimiz ile 

koordinasyon içerisinde geliştirilmiş 

olup, ticari birimlerin isteklerine ve 

havacılıktaki fatura sistemine uygun 

olarak tasarlanmış ve %100 kullanıcı 

memnuniyeti sağlamıştır.

• Güncel fiyat tarifemiz sağda 

gösterilmiştir. 3 hava aracı üzerindeki 

filolarda indirim uygulanmaktadır.

Hava aracı sayısı Fiyat

1 $300 / yıl

2 $600 / yıl

3 $900 / yıl

3+ $900 + ilave her 
hava aracı için $200


