
VEGA KÖPÜK
OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR  OTOMASYONU

İşletme fiş masrafından kurtuluyor (önemli). 
Örnek vericek olursak, günlük ortalama 2 adet 
koçan kullanan bir işletmede 

Koçanların tanesi 6,5 tl.
(Her koçan 50 adet fişten oluşuyor)

Bunun yerine işletme vega köpük ile bizim 

verdiğimiz 40 metresi 2,75 tl olan 8 cm 

genişliğinde bilgi adisyon fişini kullanacak.  

Bu fiş ile  müşteriye verilen fiş maliyetinde 

ciddi anlamda tasarruf sağlamıza yardımcı 

olur.

Ortalama günde 100 araç yıkayan bir iştelmede 
yıllık 3500 tl tasarruf etmenizi sağlar.

İşletme müdürü saatlerce çalışanlarının 
primlerini hesaplamak zorunda kalmıyor.. 
Bizim sistemimizde bir kaç tuşta raporlara 
ulaşılabiliyor. Yeni yapılan özel rapor ile 
hangi yıkamacının kaç araba yıkayıp ne kadar 
ciro yaptığını görebiliyoruz.  Sistem yapılan 
iskontoları  ve ikramları otomatik kendisi 
personele atar. 

Firma sahibi nerede olursa olsun, anlık olarak 
işletmesinin raporlarına ulaşabiliyor.

(Web reports) Mobil Takip Uygulaması

Fişlerin arşivlenmesine gerek kalmıyor. 
Çünkü sistemden geçmiş tarihli adisyonlara 
ulaşabiliyoruz. Bunun sebebi bir ay veya bir 
kaç ay önce yıkanan araçla ilgili müşterinin 
geri dönüş yapabilme ihtimali. 

Müşteriye kaba, okunaksız, büyükçe bir kâğıt 
vermek yerine(A4 kağıdının yarısı kadar) 
zarif, cebinde taşıyabileceği bir adisyon kağıdı 
veriliyor.

Zaman zaman yıkama anında fişlerin 
kaybolduğunu görünmektedir. Yerine yeni 
fiş yazılamıyor çünkü tüm bilgiler 2 nüshada 
yazılı oluyor. 1. Nüshayı oto yıkama alıyor 
yıkamacıya veriyor. 2. Nüsha müşteriye 
veriliyor. Vega köpük ile dilediğimiz kadar fiş 
basabiliriz.

Fişi kimin düzenlediğinin kaydı da 
tutulabiliyor. 

Müşteri kaydı oluşturulurken oluşan 
dağınıklık ortadan kalkıyor.    

Tek ekranda, hangi arabanın yıkamada 
olduğunu, hangi arabanın yıkama sırası 
beklediğini ve hangi arabanın yıkamasının 
bittiğini görebiliyorlar. Bu da doğru 
sıralamanın yapılabilmesini kolaylaştırıyor.

Aksesuar veya ürün satışıda yapabilisiniz.

VEGA KÖPÜK NEDEN GEREKLİ

www.istanbulvega.com

www.agtteknik.com

0212 427 02 01



OTO SERVİS
SATIŞ VE YEDEK PARÇA

•	Servis	programı	ile	plakadan	araç	bakım	takibi

•	İş	emri	açılımı	ve	takibi

•	Sms	ile	araç	bakım	bildirimi

•	Eksper	rapor	takibi	ve	saklanması

•	Sigorta	alacakları	ve	durumu	takibi

•	Müşteri	randevu	takibi

•	Kleim	işlemleri	ve	takibi

•	Her	marka	oto	yedek	parça	stoklarının	otomatik	Vega’	ya	transferi

•	Barkodlu	yedek	parça	takibi	ve	el	terminali	sayım	işlemleri

•	Oto	servis	programı	her	sınıf	ve	model	oto	için,	araç	tanıtım	kartı

•	Her	tür	döviz	kuru	üzerinden	işlem	yapılabilmesi

•	Kar/zarar	analizleri

•	Cari	hesap	borç-alacak	takipleri,	geciken	borçlar	-	alacaklar	raporları

•	Çek/senet-kredi	kartı	takibi

•	Oto	satıcılarına	özgü	alış/satış,	resmi	işlemlerin	takibi

•	Farklı	araç	tipleri	için	farklı	fatura	dizaynı

•	Gümrük	vergisi,	taşıt	alım	vergisi,	Ö.T.V	gibi	özel	işlemler

•	Döviz	kurlarıyla	işlem

•	Günlük,	haftalık,	yıllık	yedek	parça,	işçilik	raporları

•	Araç	servis	programı	periyodik	bakım	raporu

•	Yedek	parça	envanter,	maliyet	değer	raporları

•	Oto	servis	programı	ile	ilk	günden	itibaren	araçta	yapılan	tüm	bakımların	
listelendirilmesi	gibi	işlemleri	yapabilirsiniz. www.istanbulvega.com

www.agtteknik.com

0212 427 02 01

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

M
e
rc

a
n
 M

a
tb

a
a
.c

o
m

M
R

C
1
1

8
6

4


