
Bundan böyle, dijital maaş bordronuz için çevrimiçi por-
tal olan DATEV Arbeitnehmer online’i (DATEV Çalışan 
çevrimiçi) kullanmanızı sağlayacağız. 
Böylece artık maaş bordronuzu mektup olarak almayacak, 
ancak istediğiniz zaman dijital olarak erişebileceksiniz.

Sizin için avantajlar:

 5 Hızlı – Her yeni bordro, hesaplama gününden 
hemen sonra erişiminize sunulur. Artık yönetici-
niz aracılığıyla veya posta yoluyla dağıtılmasını 
beklemenize gerek yok.

 5 Her Yerde Erişilebilir – Tüm maaş bordrolarına 
ne zaman ve nerede ihtiyacınız olursa olsun çev-
rimiçi olarak erişin.

 5 Basit Erişim – smsTAN yöntemi ile giriş yapmak 
için sadece cep telefonunuza ihtiyacınız olacak. 

 5 Güvenli – Güvenli smsTAN yöntemi ile oturum 
açtığınız için, verileriniz yetkisiz erişime karşı en 
iyi şekilde korunur

 5 Çevre Dostu – Sadece gerçekten ihtiyacınız olan 
maaş bordrolarını yazdırın ve böylece çevrenin 
korunmasına aktif bir katkıda bulunun.  

 

Nasıl çalışır - DATEV Arbeitnehmer online’i 
smsTAN yöntemi ile kullanın

İhtiyaçlarınız:
• Bir cep telefonu 
• DATEV‘ten iki kayıt mektubu - bunu otomatik 

olarak alacaksınız 
1. Mektup: Kayıt kodu 
2. Mektup: Kayıt işlemi için ilk şifre

Dikkat: Kod ve şifre sadece 6 hafta geçerlidir! 

1. Kayıt İşlemi:
DATEV Arbeitnehmer online‘i kullanabilmek için 
önce kayıt olmalısınız. Bununla ilgili talimatlarımızı 
uygulamanız yeterlidir:
• İnternette www.datev.de/an-online adresini ziyaret 

edin veya Google’de “DATEV Arbeitnehmer online“ 
aratın 

• „Kaydol“a tıklayın („Registrieren“)
• “smsTAN“ı seçin.
• Şimdi aşağıdaki verileri girin:

• Kayıt kodu (1. Mektup)
• İlk şifre (2. Mektup)
• Doğum tarihiniz

• „Kullanım şartlarını kabul ediyorum“ yazısının yanındaki 
kutuyu tıklayın („Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen“)

• Sonra şunlar girin:
• Kullanıcı adınızı
• Bireysel şifrenizi
• Cep telefonu numaranızı

• “TAN oluştur“ üzerine tıklayın. Bundan sonra cep tele-
fonunuza TAN numarasını içeren bir SMS gelecek. („TAN 
generieren“)

• „smsTAN“ alanına TAN numarasını girin ve onaylayın.
• Kayıt işlemi şimdi tamamlandı.

2. Maaş bordrolarınıza istediğiniz zaman erişin 
(giriş yaparak/Login):

Başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra, DATEV Arbeit-
nehmer online’e istediğiniz zaman çevrimiçi olarak giriş 
yapabilir ve maaş bordrolarınıza erişebilirsiniz. 

• Bunun için internette www.datev.de/an-online 
adresini ziyaret edin veya Google’de “DATEV Arbeit-
nehmer online“ aratın

• „smsTAN ile giriş yap“ üzerine tıklayın

• Şimdi aşağıdaki verileri girin:

• Kullanıcı adınızı

• Bireysel şifrenizi

• “TAN oluştur“ üzerine tıklayın. Bundan sonra cep 
telefonunuza TAN numarasını içeren bir SMS gele-
cek. („TAN generieren“)

• „smsTAN“ alanına TAN numarasını girin ve onaylayın.

• Şimdi giriş yaptınız ve tüm belgelerinize erişebilirsiniz.

Dikkat: Her yeni oturum açmak/giriş için yeni bir smsTAN‘a 
ihtiyacınız olacak. Bunu her seferinde yukarıda açıklanan 
adımları kullanarak talep edebilirsiniz.
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Soru / Sorun?
Daha fazla bilgiye ve desteğe www.datev.de/an-online 
sayfasındaki yeşil soru işaretine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yine de devam edemiyor musunuz?
Kolayca mülk yönetiminizden yardım isteyin.

Ana diliniz
Bu açıklamayı birçok dilde  
www.geiger-fm.de/datev adre-
sinde veya bu kare kodu taraya-
rak bulabilirsiniz.


