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bağış yapılacaktır.
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GÜCÜ RAPORLAMA 

BUSINESS  INTELLIGENCE 

Cube Raporlama
Vega Arctos Cube,verilerinize sınırsız sayıda perspektiften
bakmanızı sağlar. Verilerinizi histogram, bar, pasta
dilimi gibi  grafik formatlarında görüntüler. Dilerseniz 
tablo olarak da verilerinizi değerlendirmenize olanak
sağlar. Sezon, Model, Bayi, Ürün Grubu, Personel gibi
daha bir çok boyutta satışlarınızı değerlendirebilir,
kıyaslamalar ve filtrelemeler yapabilir. Hazırladığınız
grafiği canlı bir şekilde web sitenize veya bir sunuma
ekleyebilirsiniz ve verileriniz güncellendikçe grafikleriniz
de otomatik güncellenir.
ekleyebilirsiniz ve verileriniz güncellendikçe grafikleriniz
de otomatik güncellenir.

ÖZGÜRLÜĞÜNDE (WEB)

Rapor ünitesi seçilerek raporlar
ekran ve yazıcıdan alınabilir.
Ya da Tablo, PDF ve Excel
formatında alınabilir.
Bu durumda, kaydedilen rapor
çıktıları ilgili uygulamalar ile alınır.

Raporlarda hangi filtrelerin nasıl
kullanılacağı ve hangi alanların
görüntüleneceği belirlendikten
sonra bu bilgiler kaydedilebilir
ve tekrar kullanılabilir.

de otomatik güncellenir.de otomatik güncellenir.

Rapor ünitesi seçilerek raporlarRapor ünitesi seçilerek raporlar
ekran ve yazıcıdan alınabilir.ekran ve yazıcıdan alınabilir.
Ya da Tablo, PDF ve ExcelYa da Tablo, PDF ve Excel
formatında alınabilir.
Bu durumda, kaydedilen rapor
çıktıları ilgili uygulamalar ile alınır.

Raporlarda hangi filtrelerin nasıl
kullanılacağı ve hangi alanların
görüntüleneceği belirlendikten
sonra bu bilgiler kaydedilebilir
ve tekrar kullanılabilir.

Raporda yer alacak alanlar ve rapor tasarımı kullanıcı tarafından belirlenir.
Her rapor farklı bir kritere göre sorgulama yapmak için kullanılan filtrelere sahiptir.

Vega Arctos Cube profesyonel raporlama ile işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik nokta
atış raporlar ile işletmenize değer katın.
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FİNANS TraFİĞİNİZİ YÖNETİN

Vega Arctos ile ödemeler artık tamamen
kontrolünüz altında!
Finans Yönetimi, ödeme planınızı takip
eder ve yetkilinin onay verdiği ödemeleri
listeleyerek doğru zamanda doğru ödeme
yapmanızı sağlar.
Bu sayede mali açıdan doğru kararlar
almanızı ve ödemelerinizi kontrol altında
tutmanızı sağlar.

Finans Yönetimi 

ONLİNE KARGO TAKİP
Vega Arctos uygulamasına entegre olarak çalışan kargo takip
uygulamamız ile etkin bir kargo yönetim süreci sağlayabilirsiniz.
Gönderilen kargonuzun nerede olduğu, kargo gönderim
fiyat bilgisi, kargo teslim tarihi ve kargo alımlarınız için kurye
talebinde bulunabilirsiniz. Bütün bu işlemler için farklı web
sitelerinden erişim yapmak yerine Vega Arctos içerisinden
süreçlerinizi yönetebilirsiniz.
Fatura keserken kargo fişi oluşturabilir, etiket basabilir,
müşteri kartında yazılı e-mail adresine  ve cep telefonuna
mesaj gönderebilirsiniz.
müşteri kartında yazılı e-mail adresine  ve cep telefonuna
mesaj gönderebilirsiniz.



Gider Dağılım
Merkezi
İşletme giderlerinizi belirlediğiniz dönemlerde
isteğiniz doğrultusunda departmalara, şubelere 
dağıtma ihtiyacı duyabilirsiniz.
Detaylı rapor alabilmek için bu dağılım son derece
önemlidir. Vega Arctos Gider Merkezi ile elektrik,
telefon, kırtasiye, hammadde giderleri gibi
kayıtlarınızın otomatik olarak oransal dağılımının
(departman , şube)oluşmasını sağlar.
Tüm giderlerde detay girmek yerine detaysız
kayıtlar yaparak gider dağılımının otomatik 
yapılması ve kaydedilmesini sağlar.

Gittigidiyor, N11 vb. e-ticaret siteleri ile online olarak
çalışabilirsiniz. Stok bilgilerinizi ve siparişlerinizi online
olarak entegre edebilirsiniz.

B2C Entegrasyonu

Vega Arctos program içerisine word, excel ,
power point gibi sunu
dosyalarınızı yükleyebilir, bunların yükleme
tarihlerini ya da güncelleme tarihlerini takip
edebilirsiniz. Bir faturayı veya çek görüntüsünü
evrağa ek doküman bilgisi şeklinde ekleyebilirsiniz.
Klasörler arasında kaybolmaktan kurtulabilirsiniz.
Ayrıca dokümanın eklendiği ya da değiştirildiği
tarih, saat ve kullanıcı bilgisinin detaylı log kaydına
ulaşabilirsiniz. Stok kaydı, cari kaydı veya belgelerinize
ait her dosyayı Doküman Yönetimi özelliği ile
rahatlıkla yönetebilir; kısa sürede ulaşabilir;
zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Doküman Yönetimi
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Vega Arctos kullanıcıları modül yetkilendirme ile yöneticilerinin belirlediği 
modüllere erişebileceklerdir. Bu yetkilendirme ile kullanıcı
Vega Arctos Programına nereden giriş yaparsa yapsın kullanıcısına
tanımlı modülleri görebilecektir. 
Bu sayede yetkisiz kullanımın önüne geçilecektir.

Vega Arctos kullanıcıları şube
yetkilendirme ile cari kartlarınızı,
banka hesaplarınızı şubelerinizle
eşleştirebilirsiniz. Yaptığınız
yetkilendirme doğrultusunda
şubeleriniz kendi hesap ve
bakiyelerine ulaşabilir.

EQU

Modül Yetkilendirme

Şube
Yetkilendirme

EQU
Vega Arctos programında oluşturulan, firmalar ve farklı veri tabanları 
arasında tüm belgelerin, cari ve stok kartların senkronizasyon işlemlerini 
yapabilen bir uygulamadır. Örneğin bir firmada oluşturulan satış faturasının
diğerfirmaya otomatik alış faturası olarak aktarılmasını sağlayan ya da bir
veritabanında oluşturulan Verilen Sipariş belgesinin diğer veritabanında
alınan sipariş belgesi olarak aktarılmasını sağlayan ya da bir firma veya
veri tabanında oluşturulan cari ve stok kartların diğer firma ve veritabanına
aktarmlarını sağlayan çok fonksiyonlu bir programdır.

Vega Arctos Programına nereden giriş yaparsa yapsın kullanıcısına
tanımlı modülleri görebilecektir. 
Bu sayede yetkisiz kullanımın önüne geçilecektir.

 kullanıcıları şube
yetkilendirme ile cari kartlarınızı,
banka hesaplarınızı şubelerinizle
eşleştirebilirsiniz. Yaptığınız
yetkilendirme doğrultusunda
şubeleriniz kendi hesap ve

Yetkilendirme

Arctos İLE GELECEKTEN
YERİNİZİ ŞİMDİDEN AYIRTIN

DİNAMİK BELGE AKTARIM



Çoklu Belge
Kullanımı
Vega Arctos ile anlık olarak, kullandığınız
belgeyi kapatmadan yeni belgeler oluşturabilir,
önceden oluşturulan belgeleri açabilir
ve gerekli kontrolleri yapabilirsiniz.

Çoklu 
Kullanımı
Vega Arctos 
belgeyi kapatmadan yeni belgeler oluşturabilir,
önceden oluşturulan belgeleri açabilir
ve gerekli kontrolleri yapabilirsiniz.

Vega Arctos’ta oluşturulan
belgelerin anlık durumlarını
ve ayrıntılı yetki kısıtlamalarını
tanımlayabildiğiniz bir
uygulamadır. Örneğin; bir
sipariş belgesinin durumunu
“Temin Ediliyor” ya da “Sevk Edilmeyi
Bekliyor” olarak takip edebilir, bir
kullanıcının belirlenen veya kısıtlanan
tutar üzerinde bir fatura oluşturmasını
ya da oluşturulmuş belgeye erişimini
engelleyebilirsiniz.

ONAY
SÜREÇ

YAPILAN YENİ
DEĞİŞİKLERİ

SİSTEM
OTOMATİK
GÜNCELLER
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Üretim
Çözümlerİ

Vega Arctos Üretim Modülü ile…

* Mevcut taleplere karşılık  tedarik  planlamayı nasıl yapmalıyım
* Neyi ne zaman hangi miktarda üretmeli veya satın almalıyım
* Talepleri cevaplamaya çabalarken ihtiyaç fazlası stok oluşumunu nasıl engelleyebilirim
* Malzeme yetersizliği sebebiyle yarım kalan işlerimin sayısını nasıl azaltabilirim

Bu ve benzeri sorularınızda Vega Arctos Üretim programı, en verimli personeliniz ve en büyük
yardımcınız olacak. Vega Arctos Üretim Modülü ile Lot numaralı üretim, Seri numaralı üretim,
Renk & Beden üretim, Mamul üretim ve Mobilya üretim gibi çeşitli üretimler yapabilirsiniz.

Basit Üretim
Normal Üretim
Alt Reçeteli Üretim
Karkas Üretim
Varyant Üretim
Lotiz Üretim
Restoran Üretim
Demonte Üretim

Amaç
YÜKSEKLER
İSE...
VEGA
ARCTOS

?
?

?
?
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Orderman; Satın Alma, Satış
Pazarlama, Sipariş Kısıtlama ve Talep
Değerlendirme aşamalarında en
büyük yardımcınız olacak.
Artık az ya da çok sipariş verme 
derdinden kurtulun. Ordermen
sizin yerinize analitik zekası sayesinde
hangi üründen ne kadar
sipariş vereceğinize karar versin.
Envanter durumu, kritik seviye,
sipariş ve satışlarınızın analizini yaparak
doğru ürünü doğru miktarda
sipariş verin veya sipariş alın. Orderman
şubeleriniz de sizin yerinize satış
değerlerinize göre , otomatik olarak
sipariş hazırlayabilir

ORDERMAN

Set stok programı ile kolayca set ürünler (ramazan paketi, düğün seti,
doğum günü paketi, bardak hediyeli kola vb.) oluşturabilir; ürüne yeni bir
barkod tanımlanıp satışı gerçekleştirebilir ve set haline getirilen ürünleri
sonradan eski haline getirmek için set parçalama işlemi yapılabilir.

 

 

SET STOK

Risk Analizi programı
ile günlük, haftalık, aylık, yıllık 
olarak varlık ve borç özetlerinizi
karşılaştırın. Planlanan tahsilat ve 
planlanan ödemelerinizi
tanımlayarak geleceğe yönelik risk 
durumunuzu izleyin ve doğru
finansal kararlar alın.

 

RİSK ANALİZİ

Rİsk Analİzİ İle sadece
büyümeyİ  hedefleyİn

; Satın Alma, Satış
Pazarlama, Sipariş Kısıtlama ve Talep
Değerlendirme aşamalarında en
büyük yardımcınız olacak.
Artık az ya da çok sipariş verme Artık az ya da çok sipariş verme 

OrdermenOrdermen
sizin yerinize analitik zekası sayesindesizin yerinize analitik zekası sayesinde
hangi üründen ne kadar
sipariş vereceğinize karar versin.
Envanter durumu, kritik seviye,
sipariş ve satışlarınızın analizini yaparak
doğru ürünü doğru miktarda
sipariş verin veya sipariş alın. Orderman
şubeleriniz de sizin yerinize satış
değerlerinize göre , otomatik olarak

ORDERMAN

Risk Analizi
ile günlük, haftalık, aylık, yıllık 
olarak varlık ve borç özetlerinizi
karşılaştırın. Planlanan tahsilat ve 
planlanan ödemelerinizi
tanımlayarak geleceğe yönelik risk 
durumunuzu izleyin ve doğru
finansal kararlar alın.

RİSK ANALİZİRİSK ANALİZİ
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Krediler Hesabı programı ile banka
kredilerinizi tanımlayın ve takibini yapın.
Çektiğiniz banka kredisinin kalan taksitleri ve
ödemeleri gibi verileri Vega Arctos
programında takip edebilir,
gerekli raporlar alabilirsiniz.

KREDİLER HESABI

Cari kart üzerinde, Hesap Gör
programı ile ticari hesaplarınıza
kestiğiniz ya da aldığınız faturaların
ödeme, tahsilat ve gecikme
durumlarını takip edebilirsiniz.
Belirlediğiniz ticari hesapların
aylık performansını, aldığız
ürünlerin ne kadarının satıldığını
ya da sattığınız ürünlerin
toplamlarını ve ne kadar kar elde
ettiğinizi görebilirsiniz. 
Alış anlaşmasına istinaden ne kadar
fiyat fark belgelerinin oluştuğun
takip edebilirsiniz. 

HESAP GÖR

Stok Analizi programı
ile günlük, haftalık, aylık ve yıllık
olarak ürüne, şubeye, personele
göre Satış Raporlarını, Karlılık Raporlarını,
Karşılaştırma Raporlarını,
Analiz Raporlarını vb. bir çok ürün bazlı
gelişmiş stok raporlarınızı tek
ekran üzerinden alabilirsiniz.

 

STOK ANALİZİ

Cari kart üzerinde, 
programı ile ticari hesaplarınızaprogramı ile ticari hesaplarınıza
kestiğiniz ya da aldığınız faturalarınkestiğiniz ya da aldığınız faturaların
ödeme, tahsilat ve gecikme
durumlarını takip edebilirsiniz.
Belirlediğiniz ticari hesapların
aylık performansını, aldığız
ürünlerin ne kadarının satıldığını
ya da sattığınız ürünlerin
toplamlarını ve ne kadar kar elde
ettiğinizi görebilirsiniz. 
Alış anlaşmasına istinaden ne kadar
fiyat fark belgelerinin oluştuğun
takip edebilirsiniz. 

HESAP GÖRHESAP GÖRHESAP GÖR

göre Satış Raporlarını, Karlılık Raporlarını,göre Satış Raporlarını, Karlılık Raporlarını,

Analiz Raporlarını vb. bir çok ürün bazlı

HESAP GÖR

Vega ile
Raporlamada bir
adım öne geçin
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Ticari anlaşmalarınızı tanımlayın ve hiç bir ürün bedeli
gözünüzden kaçmasın. Satın Alma / Satış Pazarlama
modülleri sayesinde anlaşmalarınızı sisteme tanımlayarak
anlaşılan bedel ve miktarlarda  faturalarınızı oluşturun,
size kesilen yüksek tutardaki bedellere otomatik olarak fiyat
farkı yansıtın. Promosyonlu Satış anlaşmaları düzenleyin.
Alınan ve Verilen teklif belgeleri oluşturun,
verilen teklifleri karşılaştırın.

 

Akıl defteri uygulaması hem bilgisayar hem
de mobil cihazlarda çalışması
için tasarlanmış çok kullanışlı bir rapor
sistemidir. Dilediğiniz yerde
dilediğiniz anda telefon, tablet ya da
bilgisayarınızdan anlık olarak
işletmenizin raporlarını alabilirsiniz.
Akıl defteri uygulaması ile Satış
Raporları, Cari Raporları,
Stok Raporları, Çek-Senet
Tahsilat ve Ödeme Raporları,
Kasa ve Personel Raporları gibi bir çok rapora online olarak ulaşmanızı sağlar.

AKIL DEFTERİ

SATIN ALMA / SATIŞ PAZARLAMA

VEGA ARCTOS İLE BAKIŞ
AÇINIZ DEĞİŞECEK

uygulaması hem bilgisayar hem
de mobil cihazlarda çalışması
için tasarlanmış çok kullanışlı bir rapor
sistemidir. Dilediğiniz yerde
dilediğiniz anda telefon, tablet ya da
bilgisayarınızdan anlık olarak
işletmenizin raporlarını alabilirsiniz.

uygulaması ile Satış
Raporları, Cari Raporları,Raporları, Cari Raporları,
Stok Raporları, Çek-SenetStok Raporları, Çek-Senet
Tahsilat ve Ödeme Raporları,
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AKIL DEFTERİ



Mobil ekranlara göre tasarlanmış ve
çok fonksiyonlu olan bu program
sayesinde işletmenizi ve depolarınızı
büyük bir yükten kurtaracaksınız.
Korvet programı ile alış ve satış
belgeleri, alınan ve verilen sipariş
belgeleri oluşturulabilir; kontrollü
mal kabul işlemleri gerçekleştirebilir;
sipariş miktarı üzerinde gelen ürünlere
otomatik iade belgeleri oluşturabilir;
depo sayım ve etiket yazdırma gibi
işlemler yapabilirsiniz. 

KORVET

Vega Cloud9 programı sayesinde bilgileriniz
güvende olsun. Vega Cloud9 programı
sayesinde dijital verileriniz günlük olarak
Cloud sistemimize yedeklenerek olası bir
sistem arızası, HDD bozulması ya da siber
saldırılar sonucu oluşabilecek veri kayıplarının
önüne geçer. 

Vega Cloud9 programı sizin
verilerinizi şifreleyerek Cloud
sunucularımıza yedekler ve
ihtiyacınız olduğunda Vega Cloud9
sunuculardan indirebilmenize olanak sağlar.

Şirketiniz için hayati öneme sahip olan
verilerinizi nasıl koruyorsunuz ?
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Online Bankacılık
Tüm bankacılık işlemlerine tek ekranda ulaşabilme.
Kullanıcılar arası yetkilendirme yapabilme.
Çalışılan tüm banka hesap ekstrelerine
kolayca ulaşabilme. 
Tüm çek senet ve kredi kartı detaylarını
 görüntüleyebilme ve Vega Arctos programına
 entegre edebilme.
Çek senet pos nakit dağılımları akış şeması
 görüntüleyebilme.
Vega Online Bankacılık sayesinde pos hesabı
hesap blokeleri,çek senet tahsilat
 hareketlerini kontrol edebilme.
Kesilen komisyonları raporlayabilme.
Tanımlı olmayan cariden gelen havale işlemlerini
 banka modülü üzerinden cari kartını açıp,entegre
 edebilme.
Gelir gider hesaplarını tarih aralığı seçerek tablolaştırabilme.
Bankalarda hesaplar arası sorgulama yapabilme.
Bankaya gelen havaleleri,istenilen faturalarla ilişkilendirebilme.
Çalışılan tüm bankaların IBAN  numaralarına tek seferde ulaşabilme.
 Ayrıca bu IBAN numaralarını mail ve sms yolu ile kolayca paylaşabilme.
Banka modülünde havale işlemlerine ait dekontları sms ve mail yolu ile paylaşabilme.

İleri Tarihli
İşlemleri

HATIRLATMA

Sisteme
kayıt olun

Bankanıza 
yazılı talimat
verin

Uygulamayı
indirin

Bankanızın sizin
için yaptığı
tanımları 
bizimle paylaşın,
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VEGABOP
VEGA BANKA ONLİNE POS

Online
Bankacılık?

Vega Online 
Bankacılık ile
Tüm Bankaları
entegre
edebilirisiniz.

ÖKC üzerinden yapılan satış bilgilerini bankadan alır ve anlık
olarak tutar. Bu tahsilat bilgilerini VEGABOP’a aktarır.
Anlaşma ve komisyon oranlarına göre ileriye dönük pos tahsilat
bilgilerini raporlar. Tahsilatları fişle eşleştirebilirsiniz ve fiyat
farklarının takibini yapabilirsiniz.

NEDEN

TEK EKRAN
ÇOK BANKA

Sorunlarımız Ortak
Çözüm VEGA

-Çoklu banka veri konsolidasyonu
-Vega Arctos ticari program entegrasyonu
-Anlık Bildirim (Notifikasyon) Sistemi
-Pos entegrasyonu
-Çek tahsil entegrasyonu
-Senet tahsil entegrasyonu
-Kredi kartı tahsil entegrasyonu
-MT940 entegrasyonu
-Ödeme emri verebilme
-Nakit akışı raporu (Gelen-Giden)
-Kayıt yapan kullanıcı Log takibi

 ile
Tüm Bankaları

edebilirisiniz.

-Nakit akışı raporu (Gelen-Giden)
-Kayıt yapan kullanıcı Log takibi



E-DÖNÜŞÜM
UYGULAMALARI

E-Fatura
Kağıt fatura kullanmanın
maliyet ve karmaşasından
kurtulmak istiyorsanız sizler
de e-Fatura uygulamasına geçiş
yapabilirsiniz. Mevcut yazılımınız
ne olursa olsun işletme yapınıza
en uygun ve en güvenilir çözümler
VegaGrup Yazılım’da mevcuttur.

E-ARŞİV
e-Arşiv sistemi sağladığı faydalardan ziyade
şirketinizin prestijini artırır ve işletmenizi
dış dünyaya karşı profesyonel olarak
gösterir. İster mevcut ERP programınızın
üzerinden, isterseniz ise portal ile web
üzerinden e-Arşiv fatura oluşturabilir ve
takibini yapabilirsiniz. İşletmenize en uygun
ve en güvenilir e-Arşiv çözümleri
VegaGrup Yazılım’da mevcuttur.

Kağıt fatura kullanmanınKağıt fatura kullanmanın
maliyet ve karmaşasından
kurtulmak istiyorsanız sizler

 uygulamasına geçiş
yapabilirsiniz. Mevcut yazılımınız
ne olursa olsun işletme yapınıza
en uygun ve en güvenilir çözümler

’da mevcuttur.

E-ARŞİV

E-DÖNÜŞÜM

Dijitalleşen dünyada, kamu kurumları da artık dijital uygulamalar üzerinden
işlerini yürütmektedirler. Bu dijital dönüşüme e-Dönüşüm adı veriliyor.
VegaGrup Yazılım 30 yıllık tecrübesi, uzman kadrosu ile sektörün ihtiyacına
yönelik yazılımların öncüsü olarak dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik
etmektedir. Özel Entegratörlük hizmeti kapsamında, 7/24 aktif çalışan, hızlı ve
güvenli bir sistem ile dijital dönüşüm sürecinizde en iyi dostunuz olur. Böylelikle
elektronik belgelerinizi gönderme ve alma işlemlerinin teknik yeterliliğe sahip,
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış Vega e-Fatura sistemi
vasıtası ile işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sağlar.

Özel Entegratör
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E-İRSALİYE

E-MUTABAKAT

 

E-DEFTER
İşletmelere sağladığı zaman ve kağıt
israfının önüne geçilmesi ile doğaya sağladığı
faydanın avantajı göz ardı edilemez.
VegaGrup Yazılım mevcut yazılımınız
ne olursa olsun bağımsız platform yapısı
ile size en iyi, en kaliteli e-Defter çözümlerini
sunar.

e-İrsaliye kağıt derdini  ortadan
kaldırarak sevk süreçlerini hızlı ve
kolay hale getirir. Ayrıca diğer
e-Dönüşüm uygulamalarında olduğu
gibi arşivleme işlemlerini elektronik
ortamda güven içinde yapar.
VegaGrup Yazılım sizlere en iyi kalite,
en iyi hizmet ile e-İrsaliye
çözümleri sunmaktadır.

Vega e-Mutabakat sayesinde mutabakat 
işlemlerinizi online olarak kolay ve hızlı 
yapabilirsiniz. Kullanışlı yapısı ile ticari
ilişkinizin bulunduğu firmalara otomatik
olarak mutabakat metni gönderir ve
yanıt bekler. Yanıt alınan ve yanıt
alınamayan firmaların listesini tek
ekrandan görebilirsiniz. VegaGrup Yazılım
e-Mutabakat uygulaması ile size zamandan
tasarruf sağlar.

Verilerinizi Vega Arctos’tan direk aktarabilir ya da excel dosyası olarak yükleme
yapabilirsiniz. Mutabakatlarınızın online gönderimini tek tuşla yapabilirsiniz. Sonrasında
online olarak gelen yanıtların takibini ve raporlamasını yapabilirsiniz. . VegaGrup Yazılım
sizlere en iyi kalite ve hizmet ile e-Mutabakat çözümleri sağlamaktadır.

E-İRSALİYE

israfının önüne geçilmesi ile doğaya sağladığı

 mevcut yazılımınız
ne olursa olsun bağımsız platform yapısı

 çözümlerini

E-İRSALİYE
e-İrsaliye 
kaldırarak sevk süreçlerini hızlı ve
kolay hale getirir. Ayrıca diğer
e-Dönüşüm
gibi arşivleme işlemlerini elektronik
ortamda güven içinde yapar.
VegaGrup Yazılım
en iyi hizmet ile e-İrsaliye
çözümleri sunmaktadır.

E-İRSALİYE
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B2b
Business to Business

VEGA

B2B

B2B, yani açılımı "Business to Business" 
olan bu kısaltma, şirketler arası pazarlama 
ya da satış uygulamalarına verilen kısa 
tanımdır. Bir firmanın kendi bünyesinde 
veya farklı firmaların birbiri arasında yaptığı,
kanal yönetimi ve franchise tarzında çalışan
firmaların e-Ticaretini ifade eder. Tüm 
firmalar, özellikle KOBİ'ler için çok uygun 
bir ticaret şekli olan e-Ticaret, ürün 
seçeneklerinin artması, ürünlerin kalitesinin 
yükselmesi ve ödeme ve teslimat 
sıkıntılarının giderilmesinde yardımcı
olmaktadır.

Vega B2B, geleneksel iş modellerini değiştirerek
değer katan diğer özellikleri;

-Yeni ürün ve hizmetlerin pazara hızla sunulması
-Daha kolay ,daha hızlı alış ve satış işlemleri
-Personel görev atamaları, takip ve raporlama.
-Personel görevlerinin sms ve mail bildirimi.
-Saha satış temsilcilerinin müşteri ziyaret,
  satış ve tahsilat performansını artırma.
-Saha satış personelinin lokasyon bilgisi.
- Üyeler için Online raporlama ve hesap ekstresi

Vega B2B
değer katan diğer özellikleri;

-Yeni ürün ve hizmetlerin pazara hızla sunulması
-Daha kolay ,daha hızlı alış ve satış işlemleri
-Personel görev atamaları, takip ve raporlama.
-Personel görevlerinin sms ve mail bildirimi.
-Saha satış temsilcilerinin müşteri ziyaret,-Saha satış temsilcilerinin müşteri ziyaret,
  satış ve tahsilat performansını artırma.
-Saha satış personelinin lokasyon bilgisi.
- Üyeler için Online raporlama ve hesap ekstresi
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CRM ihtiyacınız
olan her şeydir.

B2bBusiness to Business

Vega CRM

Üye Sipariş Yönetimi
Plasiyer Sipariş Yönetimi
Şube Talep Yönetimi
Depo Sipariş Onay Mekanizması
Plasiyer Rota Takibi
Plasiyer Görev Takibi
Sipariş Durum Takibi
Sipariş Performans Yönetimi

Online Tahsilat
Tahsilat Kontrol Yönetimi
Anlık Raporlama
Görsel İstatistik Raporlama
Not ve Ajanda Takibi
Gelişmiş Kampanya Tanımları ve Yönetimi
Gelişmiş Kupon Tanımları ve Yönetimi
Sınırsız Sayıda Firmada B2B Kullanımı
Arctos ile Online Entegrasyon

Gelişmiş randevu modülü ile önceden tanımladığınız randevularınızı ayrıntılı
olarak görüntüleyebilir, randevu görüşmelerini takip edebilir, randevunun
sonucuna ilişkin raporlar alabilirsiniz.

Vega CRM modülü sayesinde teklif  ve 
sipariş aşamalarını online olarak
takip edebilir; müşterilerinize verdiğiniz
teklifleri arşivleyebilir ve satışa dönen
tekliflerinizi anlık olarak Vega Arctos
programından sipariş oluşturabilirsiniz.

Vega Arctos ile Online Entegre
%100 Web Tabanlı ve Mobil Uyumlu
Üye Yönetimi
Sözleşme Yönetimi
Teklif Yönetimi
Proje Yönetimi
Tüm Aktivite Kayıtları
Müşteri Randevu Takibi

Gelişmiş randevu modülü ile önceden tanımladığınız randevularınızı ayrıntılı
olarak görüntüleyebilir, randevu görüşmelerini takip edebilir, randevunun

Vega CRM
sipariş aşamalarını online olarak
takip edebilir; müşterilerinize verdiğiniz
teklifleri arşivleyebilir ve satışa dönen
tekliflerinizi anlık olarak 
programından
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VEGA İK
İNSAN KAYNAKLARI

Doğru iş, nitelikli insan!

VegaİK'nın
amacı tüm insan
kaynakları süreçlerinin
anlaşılır ve kolay
bir şekilde
yönetilmesini
sağlamak,
İK süreçleri ile
ilgilenen
çalışanların iş
yükünü en aza
indirmektir.

Organizasyon şeması
360 derece personel değerlendirme
Şirket içi anketler
Personel finans yönetimi (puantaj,bordro,avans)
Personel işe alım süreç ve durum takibi
Personel işe alım ve işten çıkarma
Zimmet yönetimi
Eğitim planlama ve takibi
Personel gelişimi değerlendirmesi
İzin yönetimi
Zaman yönetimi
Anlık duyurular
İş ilanı siteleri ile entegre

VEGA İK
VegaİK
amacı tüm insan
kaynakları süreçlerinin
anlaşılır ve kolay
bir şekilde
yönetilmesini
sağlamak,
İK süreçleri ile
ilgilenen
çalışanların iş
yükünü en aza
indirmektir.

İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ ARTIK ÇOK

KOLAY

Personel finans yönetimi (puantaj,bordro,avans)
Personel işe alım süreç ve durum takibi
Personel işe alım ve işten çıkarma

Personel gelişimi değerlendirmesi



VEGA İK
Mobil
Personellerin
kullandıkları
mobil cihazlar
üzerinde çalışacak
olan uygulama
personel ile
sürekli iletişim
halinde olmayı
hedefler.

VegaİK Mobil ile
personel,
taleplerini
belirtebilmek için
Kiosk yada bilgisayar
ekranına ihtiyacı
duymadan kolay bir
şekilde iletebilecektir.

VegaİK Kiosk uygulaması ile personeller bilgisayara 
ihtiyaç duymadan VegaİK sistemine erişim sağlayarak
izin talep, avans talep ve anket doldurma gibi işlemlerini
yapabileceklerdir.

İş başvurusuna gelen personel adayları sistem
üzerinden hızlı bir şekilde CV doldurmaları
sağlanarak kağıt israfı azaltılır ve arşivleme
işlemlerindeki zaman ve iş yükünü hafifletir.

VegaİK Kiosk

Değerlendirmeler neticesinde personelin
kariyer yönetiminin ve terfi süreçlerinin
doğru bir şekilde planlanmasını sağlar.
Sistem yalnızca personel bazında geri bildirim
toplamakla kalmayıp, ayrıca ekiplerin ve
departmanların anket raporlarını oluşturulmasını sağlar.
Firmaya yapılan iş başvuruları arşivlenerek geriye
dönük CV’ler içerisinden personel araması yapılabilir.
Özlük dosya yönetimi ile personelin bütün kayıtları
 tutulabilir.
Etkin zaman yönetimi için takvimi kullanabilirsiniz.

VegaİK sistemi
üzerinden yapılan
duyurular mobil
uygulama aracılığı
ile personellerin
kullandığı mobil
cihazlarda anlık
olarak iletir.

 uygulaması ile personeller bilgisayara 
 sistemine erişim sağlayarak

izin talep, avans talep ve anket doldurma gibi işlemlerini

İş başvurusuna gelen personel adayları sistem

işlemlerindeki zaman ve iş yükünü hafifletir.



Programlarımızın Eğitim - tanıtımları ve
Güncel duyular için sosyal medya
hesaplarımızı takip edebilirsiniz...
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Vega Yazılım

vega_grup_yazilim

Vega Grup Yazılım

Avrupa Bölge Dağıtıcısı

AGT Teknik Grup Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Akşemsettin Mah. Cömert Sk. No: 23/A
Alibeyköy - Eyüp / İSTANBUL
Tel    : (+90 212) 427 02 01
Faks : (+90 212) 427 30 48
info@agtteknik.com  |  www.agtteknik.com
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