


Kullanıcıya Özel Ana Ekran

Ana sayfada kullanıcı bazlı kısayollar ekleyebilme

Gruplamalar ile rapor analizi yapmak kolaylaşır.



Cube Raporları

Raporda grafik ve tablet bazlı listeleme yapılabilir

Gruplamalar ile rapor analizi yapmak kolaylaşır.



Cube Raporları

Raporda grafik ve tablo bazlı listeleme yapılabilir

Gruplamalar ile rapor analizi yapmak kolaylaşır.



Otomatik Güncelleme

Yeni Özellikler ve Fix dosyaları Vega Merkez tarafından Yayınlanır

Güncelleme Lisansı bulunan müşterilere Otomatik olarak güncelleme isteği gelir.

Bu sayede destek maliyetleri azalmış olur

Tüm müşterilerde aynı ve stabil versiyon ulaştırılmış olur



Belge Süreç

Yetkisi olamayan Kullanıcı Belgenin Girişini yapar

Kendi üstünde yetkili olan pozisyonu belgeyi iletir

Burada belge onaylanarak Arctos’a işlenir. Yada bir üst pozisyona iletilebilir.

Belgelerde yetkilendirmeler departmanı haricinde belge tutarına göre yapılabilmektedir.



Doküman Yönetimi

Programın tüm belge ve kartlarında döküman ekleyebilirsiniz.

Bu eklenen dökümanlar aynı anda tüm şubeler ve kullanıcılarda paylaşılmış olur.

Döküman üzerinde kullanıcılar düzenleme yapabilir. Bu belgelerde yapılan düzenlemeler takip edilebilir.

Dosyaların orijinal halleri saklanabilir.



Kullanıcı hangi Pc ile giriş yaparsa yapsın, kullandığı tüm dizayn döküman ve ekran tasarımları aynı gelir

Modül bazlı yetkilendirme yapılarak kullanıcıya belirli bir modül kullanımı verilebilir.

Kullanıcı Bazlı Tasarım



Aynı anda birden fazla FARKLI TİPTE belge açabilme,düzenleyebilme,ekleyebilme

Çoklu Ekran Çalıştırma



Aynı anda birden fazla FARKLI TİPTE belge açabilme,düzenleyebilme,ekleyebilme yapılabilir.

Belge Satırında Araya Hareket Ekleme

Böylece hareket işlemede unutulan kayıt hızlı bir şekilde eklenebilir.



Carilere şube atama, cari ve banka listesinin  Şubelere göre özelleştirilmesi

Şube Bazlı Cari ve Banka Kısıtlama



Finans Yönetimi

Alıcı ve satıcı cari hesaplarınızın nakit, kredi kartı, çek ve senet takibini yapar. Nakit akışınızı yönetir.

Ödeme türlerine göre ödeme planı oluşturur. Bunların takibini sağlar. Ödeme ve ya tahsilatları faturalara bağlar.

Yapılacak bir ödemeyi veya tahsilatı onay mekanizmasına sunar. Bu işlemlerin tarihçesini tutar.

Cari hesap takibini profesyonel şekilde yapmanızda en büyük yardımcınız olur.



Ticari Hesaplar

Geliştirilmiş olan Ticari Hesaplar modülü ile Cari ile ilgili verilere hızlı ve kolay ulaşabilirsiniz.

Tek tuşla ilgili hesap bilgilerine kolayca ulaşılabilir.

Cari hesaba bağlı olan Teklifler, Anlaşmalar ve Proformalara hızlı bir şekilde ulaşılır

Cari hesaba bağlı alt hesapların bakiyeleri kolay bir şekilde listelenebilir.



Cari Yönetimi

Cari Kart içinde doküman ekleyebilme

Cari kart üzerinde yapılan değişikliklerin Log olarak tutulması

Burada belge onaylanarak Arctos’a işlenir. Yada bir üst pozisyona iletilebilir.

Belgelerde yetkilendirmeler departman haricinde belge tutarına göre yapılabilmektedir.



Stok Yönetimi

Geliştirilmiş Stok Kartı ekranı.

Stok kartlarındaki yapılan işlemlerin log kayıtlarının tutulması.

Döküman Yönetimi ile stok ile ilgili dosyaların takibi.



Stok Yönetimi

Stok Kodu, adı ve özel kod tanımlarını farklı dillerde tanım ekleyebilme özelliği



Alış İşlemeleri

Alış belgeleri ile ilgili tüm detaylar artık bir modülde toplandı.



Satış İşlemleri

Satış belgeleri ile ilgili tüm detaylar artık bir modülde toplandı.



Demo Talepleriniz için

www.istanbulvega.com Tel : 0212 427 02 01 info@agtteknik.com


