
GRUP MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Avrupa Bölge Dağıtıcısı

agtteknik.com 

(0212) 427 02 01



COST
VEGA

PAKET SERVİS 
Caller ID 

Sipariş Takip Programı

Minimum Sürede Teslimat ∙ Stok Kontrol
Kurye Raporu ∙ Otomatik Müşteri Kayıt ∙ Kolay Adres

Müşteri Arama Sıklığı Analizi

TEMASSIZ
MENÜ

Müşteri siparişleri
dakikalar içinde masasında

Gelen siparişler mutfakta dokunmatik 
ekranlara düşer, sipariş hazırlandığında 
hazırlandı seçildiğinde sipariş alan garsona,
ürünlerin hazırlandığı bilgisini uygulama 
bildirim (notification) olarak gönderir. 

Sipariş bildirimi sadece ilgili siparişi alan 
garsona iletir. Şefim uygulaması yüklü
olan tüm cihazlarda kullanabilir.

Şefim uygulaması yüklü olan 
tüm cihazlarda kullanabilir.

VEGA
ŞEFİM
MUTFAK EKRANI

VEGA
CALLER

Artık siparişler eksiksiz ve 

zamanda gidecek

-Cari Stok 
 Fatura-Banka-EQU-Üretim-Satın Alma
 Cube-Sevk Havuzu

-Toplu Belge İşlemleri -Toplu Tanım İşlemleri 
  Hesap Gör-Sayım-Korvet

-Masraf Merkezi-VegaDesk-Karkas
 Döküman Yönetimi+İlişkili Belgeler

-Replikasyon

Restoranlarda Yemeksepeti ve Getir Yemek siparişleri otomatik 
olarak Vega Şef’im Paket Servisi ekranına düşecek, raporları 

alınabilecek ve siparişin entegrasyondan mı yoksa müşterinin 
restoranı arayarak mı verdiği izlenebilir.

FasterPOS Paket Sipariş ve Şefim 
Paket Sipariş ile entegre çalışır. 
Android tabanlı mobil cihazlarda 
çalışabilen uygulamadır.

∙ Çağrı cihazı tanımlama sınırı yok
∙ Yeni siparişi kaçırmadan, bekleyen
  ikinci çağrıyı ekranınızda görün.

VEGA
CALLER

Restoran • Cafe/Pastane
Lokanta • Fast Food

Otomasyonu

∙ Temassız menü uygulamasıyla müşteriniz, 
  QR kodu (Karekod) okutarak siparişlerini verebilir.
∙ Müşteri siparişleri online olarak cepten takip edebilir.
∙ Temassız menü uygulaması Şefim ile entegre
  çalışmaktadır.



VEGA ŞEFİM
WEB RAPORLAMA

WEB SAYFASI
ONLINE SİPARİŞ 
ENTEGRASYONU

VEGA ŞEFİM
REZERVASYON

VEGA ŞEFİM
ŞUBE KONSOL

İşletmeniz için rezervasyonlarınızı Vega Şef’im programı 
üzerinden farklı bir sayfaya geçmeden anlık olarak alabilirsiniz. 
Rezervasyon bilgilerini Vega Şef’im programında oluşturulduğunda 
müşterinize rezervasyonu ile ilgili bilgileri barındıran 
kısa msj (sms) otomatik olarak gönderilmektedir. 
Rezervasyon raporlarını ve işletmenizdeki masaların doluluk oranını 
anlık olarak görebilirsiniz.

Şef’im programımızda yeni olarak
eklenen bu özellik merkezde

bulunan Master data üzerinde
tüm şubelerinizdeki kullanılan

datalara ürün yazabilir veya fiyat 
değişikliği yapabilirsiniz. Bu fiyat ve ürün

gönderim işi sırasında farklı lokasyonlarda
bulunan şubelerde farklı fiyat uygulaması

olabilir, bu durumda Master data üzerinden
her şubeye uygun fiyat ve ürün 

yönlendirmesi yapılabilmektedir.

GMP3
PROTOKOLÜ

TABLET
MENÜ

Şef'im Webservis ile kendi
web sitenizdeki restoran sipariş
sisteminizi şefim ile entegre
edebilirsiniz.

İnternet bağlantısı olan herhangi
telefondan, tabletten veya 

bilgisayardan işletmenizin günlük,
aylık, haftalık cironuzu, kasanızı, 

açık masalarınızı, satış durumunuzu
ve bir çok bilgiyi görmenize 

imkan sağlayan 
mobil uygulamamızdır.

MASADA
TAHSİLAT

Android el terminali ile
masada tahsilat alabilirsiniz.

Yeni nesil yazar kasalar ile 
uyumlu çalışabilme ve 
Otomatik hesap kapama

Müşteriler tablet menü ile sipariş 
verecekleri ürünleri görselleriyle 

birlikte görebilecekler. 

İstedikleri menüyü 
tablet üzerinden tıklayarak

hızlıca sipariş verebilirler.



Müşterilerinize puan kazandırıp
satış anında kullandırabilirsiniz.

• Her üründe 2 iskonto uygulayabilirsiniz.
• Ayrıca belge toplamına iskonto uygulayabilirsiniz.

PUAN İŞLEMLERİ

ÜRÜN ve BELGE BAZLI İSKONTO

• Sınırsız fiş bekletebilirsiniz.
• Bekleyen fişi barkod ile çağırabilirsiniz.
• Bekleyen fişin içeriğini görebilirsiniz.

SINIRSIZ FİŞ BEKLETME ÖZELLİĞİ

∙ ÇOK SATANLAR EKRANI

∙ ÜRÜN GRUPLANDIRMA ÜRÜN RESİMLERİNİ EKLEME

∙ SATIŞ FİYAT DEĞİŞTİRME

∙ TOPLU GRAMAJ GİRİŞİ

∙ STOK KARTI AÇMA ve ETİKET BASMA

∙ SERİ NUMARALI ÜRÜN TAKİBİ

Yeni Nesil
Hızlı Satış Programı

• Kuruyemişçiler

• Fırın ve Pastaneler

• Börekçi ve Tatlıcılar

• Şarküteri ve Manavlar

• Kasaplar ve Balıkçılar

• Okul, Yurt Kantin ve Yemekhaneler

• Bakkallar ve Büfeler

• Mini Marketler

• Hediyelik Eşya Mağazaları

• Oyun Salonları 

• Kahvehane - Bilardo Salonları 

• Kırtasiye - Kitapevi 

• Self Servis Yemek Satış Noktaları  

• Yol Üstü Dinlenme Tesisleri

• Hırdavat ve Yapı Marketler

KİMLER
VEGA FASTER
KULLANABİLİR?

INGENICO

INGENICO

OLIVETTI

BEKO
PROFİLO

FASTERLA GELSİN
YENİ DÜNYANIZ

VEGA
CALLER

FasterPOS Paket Sipariş ve 
Şefim Paket Sipariş ile 
entegre çalışır. Android 
tabanlı mobil cihazlarda 
çalışabilen uygulamadır.

∙ Çağrı cihazı tanımlama
  sınırı yok
∙ Yeni siparişi kaçırmadan,
  bekleyen
  ikinci çağrıyı ekranınızda
  görün.

VEGA
CALLER

Cepten Alışveriş mi?
Evet, Fasterla dakikalar

içinde siparişin kapında veya
kasada!

PAKET SERVİS 
Caller ID 
Sipariş Takip Programı

Minimum Sürede Teslimat
Stok Kontrol ∙ Kurye Raporu
Otomatik Müşteri Kayıt
Kolay Adres
Müşteri Arama Sıklığı Analizi



∙ Sipariş ve Satış Uygulamaları ve Takibi
∙ ERP, MRP Üretim uygulamaları
∙ Ürün ve Müşteri Karlılığı / Stok ve Envanter Takibi
∙ Grup Stok Oluşturma
  (Ev ve ofis mobilyaları, Koltuk takımları, Yatak odası vs.)
∙ Taksitli Satış yapabilme
∙ Müşteri isteğine göre özel sipariş oluşturma
∙ E-Ticaret Sistemiyle Entegrasyon
∙ Günlük Döviz Kuruyla Satış yapabilme
∙ Müşteri Kartı Uygulaması
∙ Depo Takip Uygulaması
∙ El Terminali ile Kontrollü Mal Kabulü ve Satışı
∙ Finansman / Cari / Stok /Banka /Sipariş / Barkod
  Çek-Senet-Visa Takibi
∙ Resmi Muhasebe Uygulaması
∙ E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Uygulamaları

SHOPSTAR
Mağazacılık Uygulaması

ERP Programı

VegaGrup Yazılım'ın çok satan ürünlerinden biri olan Vega Win tüm Türkiye'de 
binlerce firma tarafından kullanılmaktadır. Firmanızın tüm gereksinimlerine 
cevap verebilecek özelliklerle donatılmıştır. Üretim' den satışa ve muhasebe 
hesaplarına kadar her türlü işlemi yapabilirsiniz. Vega Win firmanızın ihtiyaçları 
doğrultusunda paketlendirilir ve fiyatı belirlenir.

BİRDEN FAZLA ŞUBE VE KASA İŞLEMLERİ TAKİBİ
TL ve döviz nakit işlemleri

BANKA HESAPLARI TAKİBİ
TL hesap ve döviz hesap tutabilir

CARİ HESAP TAKİPLERİ
Cari hesap programı ile Tl ve dövizli cari hesap takibi

TOPTAN CARİ HESAP TAKİBİ
Cari hesap programı ile perakende cari hesap takibi

STOK İŞLEMLERİ
İrsaliye işlemleri

CRM-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ
CRM müşteri takip programı ile müşteri görüşme formları

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ
Maliye bakanliği onayli ve türk ticaret kanununa uyumludur
Muhasebe ; tek düzen muhasebe hesap plani esasina göredir

∙ BEYANNAMELER

∙ ÜCRET BORDROSU

∙ SABİT KIYMETLER (DEMİRBAŞ)

∙ ÜRETİM PLANLAMA PROGRAMI

∙ SATIN ALMA

∙ ORDERMAN

∙ SATIŞ



ARMADA

• Online çalışma özelliği

Araçlara yükleme fişleri

• Sipariş verme alış işlemleri 

• Mal kabul işlemleri 

• Depo takip programı ile depolar arası sevkiyat işlemleri 

• 

• Bluetooth yazıcı kullanabilir özelliği 

• Ürün raf etiketi yazdırabilme özelliği 

• Depo takip programı ile depo, stok sayım işlemi 

• Barkodlu satış desteği 

• Müşteriler-stoklar-banka tanımları 

• Plasiyer rutu (ziyaret güzergahı) takibi 

• Plasiyer işlem yetkileri tanımlama 

• Bluetooth yazıcı kullanabilir özelliği 

• Ürün etiket yazdırabilme özelliği 

• Araçta bulunan ürünleri
el terminali programı ile sayım işlemi

El Terminali ile Araçta Satış, Mobil Saha Sıcak Satış Otomasyon Uygulamaları

SICAK - SOĞUK SATIŞ

İşinizi

KOLAYLAŞTIR
IYORUZ.

Araç kabul işlemleri plaka ve şase numarası üzerinden gerçekleştirilir

İş makinaları servis-bakım işlemleri

İş emri ve eksper işlemleri

Kasko kapsamındaki muafiyet işlemleri

Servisdeki araç hakkında müşteri bilgilendirme işlemleri (SMS ve e-posta ile) 

Yedek parça ve işçilik işlemleri

Garantili parça (kleim) takibi

Her marka araç için yedek parça listelerinin içeriye alınması işlemleri

Oto satış her marka ve model araç alım-satım işlemleri

Her marka ve model iş makinaları alım-satım işlemleri

Gümrük vergisi, taşıt alım/satım vergisi ve ÖTV işlemleri

İkinci el araç alım-satım işlemleri, tüm işlemleri farklı para birimi ile yapılabilmesi

Oto yedek parça ve iş makinaları yedek parça satış işlemleri

Marka, model ve seri numarasına göre ürün takibi muadil (alternatif ) ürün takip işlemleri

Size
Anahtarınız kadar

yakınız...

OTO SERVİS
SATIŞ VE YEDEK PARÇA

Armada



Cube Raporlama

Finans Yönetimi

Online Kargo Takip

B2C Entegrasyonu

Çoklu Belge Kullanımı

Risk Analizi

Krediler Hesabı

Dinamik Belge Aktarım

Stok Analizi

Üretim Çözümleri

Hesap Gör

Set Stok

Satın Alma

Satış Pazarlama

Gider Dağılım Merkezi

Orderman

Korvet

Akıl Defteri

Verilerinize 
sınırsız sayıda 
farklı bakmanızı 
sağlar. Verilerinizi 
histogram, bar, pasta 
dilimi gibi grafik 
formatlarında görüntüler. 
Dilerseniz tablo verilerinizi 
değerlendirmenize olanak 
sağlar. Sezon, Model, Bayi, Ürün 
Grubu, Personel gibi 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. Rapor ünitesi seçilerek raporlar ekran 
ve yazıcıdan alınabilir. Ya da Tablo, PDF ve Excel 
formatında alınabilir. 

Online Kargo Takip
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.

B2C Entegrasyonu
Gittigidiyor, N11, hepsiburada.com vb. e-ticaret siteleri ile online olarak 
çalışabilirsiniz. Stok bilgilerinizi ve siparişlerinizi online olarak entegre 
edebilirsiniz.

Finans Yönetimi
Finans Yönetimi, ödeme planınızı takip eder ve yetkilinin onay verdiği ödemeleri 
listeleyerek doğru zamanda doğru ödeme yapmanızı sağlar.

Pro+Pro+

ProPro

F İ N A N S M A N

KAYNAĞINIZ
İ Ş İ N İ Z D E K İ  O N L İ N E  Z E K A



ÇÖZÜMLERİ
E-DÖNÜŞÜME-DÖNÜŞÜM
ÇÖZÜMLERİ

VEGA E-Fatura ile

rakiplerinizin bir adım
önüne geçin.

E-DÖNÜŞÜM NEDİR?
En yalın hali ile e-Dönüşüm bilginin ve belgenin dijital ortamda oluşturulup muhafaza 
edilmesidir. Elektronik fatura sistemi ile hayatımıza giren e-Dönüşüm sistemleri gün 
geçtikçe daha da yaygınlaştı. e-Dönüşüm sistemleri bizlere zaman tasarrufu sağlayarak, 
maliyetlerimizi ciddi ölçüde düşürür. VegaGrup Yazılım sektörün önde gelen 
markalarından olarak sizlere e-Dönüşüm ile ilgili her türlü hizmeti en üst kalitede sunar.

e-Fatura sistemi, mükellefleri arasında oluşturulan faturaların dijital ortamda portal yöntemi 
üzerinden iletilmesi ve dijital ortamda saklanması sistemi e-Fatura sistemidir.

e-İrsaliye sistemi, sevk irsaliye belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, ibraz edilmesi ve 
muhafaza edilmesi demektir

e-Arşiv Fatura, Elektronik Fatura uygulamasına dahil olmayan tüzel veya gerçek kişilere kesilen 
faturalardır.

e-Defter, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın 13.12.2011 tarihinde yayımlamış 1 sıra no’lu Elektronik Defter 
Genel Tebliği ile hayata girmiş olan uygulamadır.

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.

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 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 ?



Vega Stok Sor
- Ürünlerin fiyatlarını, stok durumlarını ve kalanlarını mobil telefondan takip edebilme.
- Ürünlerin TL / USD / EUR dönüşümlerini mobil telefon üzerinden takip edebilme

MOBİL BANKACILIK

ENTEGRASYONU

HIZLIESNEK PLATFORM

A
nl

aş
m

al
ı B

an
ka

la
r

Sisteme
kayıt olun

Bankanıza 
yazılı talimat
verin

Uygulamayı
indirinTüm bankaları aynı anda

cep telefonundan takip edebilme...

 

 

 

 

 

• SMS / Mail 
• Cari Mutabakat
• Çek / Senet Raporları 
• Alacak / Borç Raporları 
• EnPOS Ciro Takibi
• Sipariş Alma
• Sıcak Soğuk Satış
• Online Fiyat Değiştirme

• Ciro Takip
• Satış Takip
• Stok Takip
• Hatırlatma
• Randevu
• Cari Takip
• Banka Takip
• Stok Giriş

İŞİNİZİ CEPTEN YÖNETİN

A S İ S T A NA S İ S T A N
MOBİL 100%

A S İ S T A NA S İ S T A N
MOBİL

A S İ S T A NA S İ S T A N
MOBİL



EL TERMİNALİ UYGULAMASI

Terminal Uygulaması

∙ Tüm Şubelerde Online Aktarım 
     ile Merkez Eşleşmesi
∙ Hızlı Satış Uygulaması 
∙ Dövizli Satış ve Tahsilat
∙ Şubeler Arası Depo Sevkiyat
∙ Fiyat Gör ve Stok Envanter Kontrolü
∙ Sipariş Hazırlama
∙ Ürün Adına/Barkoduna/
    Stok Koduna Göre Tüm Belgelerde 
    Arama ile Hızlı Ulaşım
∙ Yeni Stok ve Cari Kart Tanımlama
∙ Ürün İade İşlemi
∙ Tüm Evrakların Arka Ofis Tarafından Online Yazılması
∙ Online / Ofline Sayım

 

 

 

ALO

VEGA YAZILIMDAN BAYAN KUAFÖRLERİNE YÖNELİK PROFESYONEL ÇÖZÜM. 
Bütün verdiğiniz hizmet bilgilerine ulaşabilir, geçmişe ait tüm bilgileri 
sorgulayabilirsiniz. 

MYKUAFÖR NELER YAPAR?
∙ Bayan Kuaförleri, Erkek Kuaförleri ve Güzellik Salonları için hazırlanmış 
  kullanıcı dostu, pratik kullanıma sahip bir programdır ,
∙ Müşteri bilgilerini ve yapılan tüm işlemleri (İlgilenen personel, işlem yapıldığı 
  tarih - saat, oturduğu koltuk ve yapılan işlem detayları 
  (boya, makyaj, epilasyon vb.) sisteme girebilirsiniz,
∙ Personel verilen numara sayesinde her bir personelin yaptığı işi Günlük - 
  Haftalık - Aylık - Yıllık olarak rapor alabilirsiniz,
∙ Personel kendi yaptığı işi Dokunmatik PC üzerinden pratik şekilde seçerbilir ,
∙ Yapılan işe göre Prim Hesabı oluşturulabilirsiniz. 
(Örn:Makyaj için %2, boya için %3, saç kesim ve kuaför hizmeti için %6 gibi)

myKuaför
Bay & Bayan Kuaför Salonu Yazılımı

B2B UYGULAMASI
B2B Nedir?
B2B (Business to Business) firmadan firmaya yapılan e-ticaret modelidir. Ülkemizde de 
en sık kullanılan e-ticaret modelleri arasındadır. Bir firmanın kendi bünyesinde veya 
farklı firmaların birbiri arasında yaptığı e-ticareti ifade eder.

B2B e-ticaret modelinde alıcı firmalar ve satıcı firmalar 
aynı web sitesinde buluşurlar. B2B platfromları satmak 
istenilen ürün ve hizmetlerin online olarak sergilendiği, 
anlatıldığı e-ticaret portallarıdır. Bu platdormalarda fiyat 
sunma, teklif alma - verme gibi işlemler gerçekleştirilebilir. 
Yine aynı şekilde alıcı firmalar da satıcı firmaların fiyat 
tekliflerini değerlendirme olanağı bulurlar.

∙ Aracın gittiği MÜŞTERİ ve ADRES bilgisini kaydeder.
∙ Bir plakaya vardiya durumuna göre şoför 
  tanımlamasını yapar.
∙ Gelen müşteri armalarını boş taksiye atama yapar.
∙ Arayan numaraları kaydeder, müşteri ve adres 
  karmaşasına son verir.
∙ Telefon numarasını müşteriyle eşleştirerek doğru
  müşteri doğru adres kontrolü sağlar.
∙ Müşteri Kayıtlarına Sağlıklı şekilde ulaşımını sağlar.
∙ Adres kaydında GOOGLE’dan sorgulamaya yapar.
∙ Tüm Raporları EXCELL’e  
   gönderir.

Durakta karmaşaya

 son!



İTS İLAÇ TAKİP SİSTEMİ
İTS NEDİR? İlaç Takip Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu tarafından uygulamaya koyulmuş olup bu sistemle Türkiye'deki 
ilaçların her bir biriminin üretimden tüketime kadar her hareketinin izlenmesi ve 
takip edilmesi sağlanmıştır. 

ÜTS NEDİR? Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen 
tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı 
yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü 
izleyebilmek için geliştirilen bir projedir

ECZA VE MEDİKAL DEPO ÇÖZÜMLERİ

ÜTS ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ 

Depo ve Ürün Kontrol Sistemi

El Terminali ile Konsinye ve Ecza Depolarına Ürün Çıkışını Sağlar

Ön Muhasebe ( Stok / Cari ve Finans Yönetimi) 

Genel Muhasebe Çözümleri 

Sanal Mağaza ve Pazar Yeri Entegrasyonları

Barkod Sistemi Çözümleri

STOK ve FİNANS YÖNETİM SİSTEMİ

Pazar yerlerindeki satışı olan ürünlerinizin 
stok ve satışlarınızı takip edebilirsiniz. E-ticaret sayfanızı 

VEGA YAZILIMʼa entegre edebilirsiniz.

Finans ve Stok Yönetimi • Ön Muhasebe • Resmi Muhasebe
E-Fatura • E-Arşiv • E-Defter Uygulaması

Sanal Pazaryeri Çözümleri • Web Sitesi Entegrasyonları

VEGA
SANAL MAĞAZA

Pazaryeri
Satış

Uygulaması

∙ Ürünler farklı mağazalarda ayrı fiyatlarla satışa sunabilir, aradaki komisyon farklarını kolaylıkla kapatabilirsiniz. 
∙ E-Ticaret sitenize ve sanal mağazalara ürün, envanter gönderin ve sipariş alın
∙ Ürün siparişi alındığında diğer mağazalardan anında envanterinden düşerek mağazaların eksi envantere 
  düşmesini engeller (N11 de 10 adet bulunan ürün 1 tane satıldığında tüm mağazalarda eşzamanlı olarak 9 a düşer)
∙ İşletmenizi E-Ticarete hazırlar ve sanal mağazalarda canlı stok takibi ile entegrasyonunuzu sağlar 
∙ Siparişlerinizi tek ekrandan yönetebilir, fatura ve kargo etiketleri hazırlayabilirsiniz
∙ Sanal mağazalarda ününü farklı fiyatlarla satabilirsiniz
∙ Ürünü farklı mağazalara eşzamanlı gönderebilme
∙ Tüm sanal mağazalarınızla eş zamanlı envanter takibi 
∙ Fiyat değişimlerinin tüm sanal mağazalarınızda eşzamanlı entegrasyonu
∙ Belirtilen zaman dilimlerinde kampanya yapabilme
∙ Sevkiyat sonrası e-Fatura ve e-Arşiv faturalarınızı düzenler
  (Arctos)  kargom nerede ile kargolarınızı takip eder
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www.agtteknik.comvegasefim.net • drbarkod.com • istanbulvega.com • marketkur.com
BARKOD
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Avrupa Bölge Dağıtıcısı
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Tel: (0212) 427 02 01 | info@agtteknik.com

AGT TEKNİK GRUP MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


