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Depo Yönetim Sistemi Nedir?

   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ şirket içi takibini sağlar. 
   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ’ne tedarikçi ve müşterilerinizi kaydedebilirsiniz.
   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ’ne ürünlerinizi kaydedebilirsiniz.
   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ ile ürünlerinizin stok takibini yapabilirsiniz.
   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ ile gelir ve gider takiplerinizi yapabilirsiniz.
   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ’nin kullanıcı yetkilendirme modülü sayesinde bilgilerinizi 
kimlerin görebileceğini, kimlerin müdahale edebileceğini kendiniz tayin edersiniz.
   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ ile Günlük, Haftalık ve Aylık olarak ürünlerinizi tek bir 
ekran üzerinden takip edebilirsiniz.
   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ ile şirket gelir, gider ve ürün veri tabanınız güvende olur.
   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ responsive tasarım yapısıyla tüm ekran boyutlarında, 
(pc, notebook, telefon) kendisini yeniden boyutlandırır. Böylece tüm ekranlarda 
aynı kalitede ve görüntüde işlemlerinizi yapabilir ve görüntüleyebilirsiniz



   • Tedarikçi Ekle

   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ’ne tedarikçilerinizi kişisel veya kurumsal tedarikçi 
olarak ekleyebilirsiniz.
   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ’nde tedarikçilerinize iskonto yüzde oranları 
atayabilirsiniz.



   • Müşteri Ekle

   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ’nin müşteri modülü ile kurumsal veya kişisel müş-
terilerinizi sisteme kaydedebilirsiniz.



   • Ürün Ekle

   Ürünlerinizi kategorilerine sınıflandırarak , ölçü, adet ve fiyat bilgileriyle kay-
dedebilirsiniz.
   Ürünlerinize ürün ve barkod girebilir veya Depo yönetim sisteminin modülle-
rini kullanarak her ürün için benzersiz ürün kodu veya barkod ürettirerek 
kaydedebilirsiniz.



   • Fiyat Güncelle

   Eklediğiniz ürünlerin fiyatlarını ve tedarikçi iskonto oranlarını güncelleyebilirsiniz.



   • Ürün Bağlantısı Ekle

   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ’ne ürün bağlantılarınızı kaydedebilirsiniz.



   • Ürün Çıkışı Ekle

   Ürün çıkışlarınızı fatura numarası ve tarihi ile sisteme kaydedebilirsiniz.
   Ürün çıkışının  yapıldığı müşteriyi seçebilirsiniz. Sisteminizde kayıtlı olmayan 
müşterinizi sayfa değiştirmeden hemen ekleyebilirsiniz.
   KDV türü ve oranlarını seçerek ürünün KDV’li fiyatını otomatik hesaplayarak 
kaydedebilirsiniz.
   Tahsilatlarınızı takip edebilirsiniz.
   Ürün çıkışlarınıza açıklama ekleyebilirsiniz.



   • Ürün Girişi Ekle

   Ürün girişlerini fatura tarihi ,irsaliye tarihi ,adet ve birim fiyatı olarak sisteme 
kaydedebilirsiniz.
   Ürün tedarikçisini seçebilirsiniz. Sisteminizde kayıtlı olmayan tedarikçinizi 
sayfa değiştirmeden hemen ekleyebilirsiniz.
   KDV türü ve oranlarını seçerek ürünün KDV’li fiyatını otomatik hesaplayarak 
kaydedebilirsiniz.
   Ödemelerinizi takip edebilirsiniz.



   • Ürün İade

   Ürün çıkış veya giriş  iadelerinizi  müşteri veya tedarikçi bilgileri ile sisteme 
kaydedebilirsiniz.



   • Gelir Ekle

   Şirket gelirlerinizi türlerine göre KDV değerleri ile birlikte sisteme ekleyerek 
tahsilatlarınızı ve gelirlerinizi takip edebilirsiniz.



   • Gider Ekle

   Şirket giderlerini türlerine göre KDV değerleri ile birlikte sisteme ekleyerek 
ödemelerinizi ve giderlerinizi takip edebilirsiniz.



   • Raporlar

   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ’nin raporlama modülü ile istediğiniz tarih aralıkla-
rında toplam ürün sayısı ,ürün giriş, çıkış ve iade sayısı, teklif sayısı ve  ücretle-
rini görüntüleyebilirsiniz.



   • Banka Ekle

   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ ile çalıştığınız bankaları sisteme kaydedebilirsiniz.
   Ödeme ve tahsilat bilgilerinize işlem yaptığınız banka ve hesap bilgilerinizi 
ekleyebilirsiniz.



   • Personel Ekle

   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ ile personellerinizin kaydını tutabilirsiniz.



   • Kullanıcı Ekle

   DEPO YÖNETİM SİSTEMİ ile yetkilendirdiğiniz tüm kullanıcılar şahsi bilgilerini 
düzenleyebilir ve kendilerine ait 10 karakterlik yüksek güvenlikli parola üretebilir.
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