




Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm 
iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari yazılım 

Etkin Stok, Fiyat ve Kampanya Yönetimi
Farklı kod yapılarındaki çok sayıda ürünü bir arada kolaylıkla 
yönetebilir, ürünlerinizi ürün hiyerarşisi ve sınırsız ürün özellikleri 
ile gruplandırarak esnek bir şekilde analiz edebilirsiniz. Ürün 
fiyatlarınızda yapacağınız değişikliklerin tarihçesini tutarak 
geçmişe dönük raporlamalarda fiyat değişimlerini kolaylıkla 
izleyebilirsiniz. Perakende, toptan ve personeliniz için farklı indirim 
kampanyalarınızı tek elden esnek parametre ve filtreler ile 
belirleyerek kampanya performans analizlerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz.

Kontrollü Tedarik, Üretim ve Depo Yönetimi
Envanterinizi ve ürün satış hızınızı analiz ederek ürün tedarikinizi 
doğru zamanda ve doğru miktarda gerçekleştirebilirsiniz. 
Siparişten faturaya kadar tüm aşamalarda kontrol sağlayabilir, 
üretim süreçlerinizi takip edebilirsiniz. Çoklu depo yönetimi 
sayesinde depo iş akış süreçlerinizi belirleyebilir ve envanterinizi 
anlık olarak takip edebilirsiniz.

Toptan, Perakende, Bayi ve Konsinye Satış Kanallarının 
Entegre Yönetimi
Tüm satış kanallarınızı bir arada yönetebilir ve analiz edebilirsiniz. 
Siparişe bağlı rezervasyon, sevk ve faturalama sayesinde toptan 
satış işlemlerinizi kontrollü bir şekilde yapabilir, pratik ve hızlı 
perakende satış arayüzü ile mağaza kasalarında hızınızı 
artırabilirsiniz.

Finans, Muhasebe ve İK Süreçlerinde Kontrol ve Verimlilik
Çek/senet, banka ve kasalarınızı, cari hesaplarınızdan doğan borç 
ve alacak işlemlerinizi muhasebe ile entegre bir şekilde, anlık 
olarak takip ederek kolaylıkla raporlayabilirsiniz. Finansal bütçenizi 
hazırlayabilir ve sapmaları anlık takip edebilirsiniz. İnsan 
kaynaklarınızı ve personel ücretlerinizi yönetebilir, personel teşvik 
prim hesaplamalarını bordro ile entegre olarak yürütebilirsiniz.

Zengin Raporlama ve Veri Analizi
Nebim V3'ün sunduğu hazır raporların yanı sıra firmanıza özel 
raporlar oluşturabilir; Veri Ambarı'nı kullanarak satın alma, üretim, 
sipariş, sevk, toptan ve perakende satış, envanter, finans, 
muhasebe, İK gibi süreçlerinizi kolaylıkla analiz edebilirsiniz. 

Güvenli Veri Yönetimi
Kullanıcıların uygulamalara erişimlerini saha bazında, fiş bazında 
ve program bazında farklılaştırarak veri erişim güvenliğinizi 
artırabilirsiniz. Verilerinizi farklı Nebim V3 veri tabanları arasında 
anlık olarak entegre edebilirsiniz.
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Nebim V3 Standart Sürüm

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Ticari Yazılım



Stoklarınızı Daha Etkin Yönetin

• Tedarikçilerinizin orijinal ürün kodlarını birbirlerinden farklı 
uzunluklarda olsalar dahi aynı Nebim V3 veri tabanına 
yükleyebilir ve bir arada kullanabilirsiniz.

• Tedarikçilerinizden Microsoft Excel formatında alacağınız ürün 
bilgilerini Nebim V3’e pratik bir şekilde yükleyebilirsiniz. Aynı 
zamanda ürün bilgilerinizi Microsoft Excel formatında dışarı 
gönderebilirsiniz.

•  Ürün orijinal barkodlarını kullanabilir ya da istenen sayıda ürün 
barkodu oluşturabilirsiniz. 

•  Ürünlerinize sınırsız sayıda ürün özelliği atayabilirsiniz. Örneğin; 
ürün tedarikçisi, menşei, kalitesi, materyali gibi birçok bilgiyi 
ürün özelliği olarak tanımlayabilirsiniz. Daha sonra 
raporlamalarda bu ürün özelliklerine göre filtrelemeler ve 
gruplamalar yapabilirsiniz.

• Seri numarası takibi ile, ürün alışlarınızda seri numarası 
oluşturabilirsiniz. Ürün sevkiyatlarında, toptan ve perakende 
satış esnasında barkod yerine seri numarası okutarak ürün 
çıkışlarını yapabilirsiniz.

•  Satış ekranlarında, ürün kataloglarında, e-ticaret ve raporlarda 
kullanmak üzere ürün fotoğrafları, renk bazında fotoğraflar ve 
değişik açılardan çekilmiş fotoğraflar ekleyebilirsiniz. 

•  Aynı ürün için altılı paket, on ikili paket gibi farklı paketler 
belirleyerek lotlar tanımlayabilir ve her bir lot için farklı barkodlar 
atayabilirsiniz.

•  Ayrıca; ürünlerinizi hazır giyim, mobilya ve ayakkabı gibi farklı 
sektörel ihtiyaçlara göre belirleyebileceğiniz renk, beden, drop, 
kavala, en-boy-yükseklik-numara, taban genişliği gibi boyutlar 
tanımlayarak takip edebilirsiniz.  

•  Üretici firma iseniz, yıkama talimatları, kumaş karışımları, ölçü 
tabloları gibi birçok özelliği kullanarak detaylı kodlama 
yapabilirsiniz.

• Her bir ürününüz için benzer ürün ya da kombin ürün 
tanımlamaları yaparak, satış esnasında olmayan ürün için 
benzerini ya da kombinlerini önerebilirsiniz.

Etkin Stok, Fiyat ve Kampanya Yönetimi

1-Ürünleri; hiyerarşi, 
sınırsız özellik, renk, 
boyut ve diğer 
özelliklerle detaylı 
bir şekilde 
tanımlayabilirsiniz.

2-Renk bazında 
fotoğraf 
tanımlamaları 
yapabilir, 
e-store, satış 
ekranları ve 
raporlarda bu 
foroğrafları 
kullanabilirsiniz.
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Farklı 
tedarikçilerden farklı 
uzunluklardaki ürün 
kodlarını Microsoft 
Excel ile otomatik 
programıma 
alabilir miyim?

Ürünlerime 
istediğim kadar ürün 
özelliği tanımlayarak 
bu özelliklere göre 
gruplamalar 
yapabilir miyim?

Seri numarası takibi 
yapabilir miyim?

Ürünlerime renk 
bazında fotoğraf 
vererek 
raporlayabilir 
miyim?

Ürünlerime benzer 
ya da kombin 
ürünler 
tanımlayabilir 
miyim?



Farklı ürünleri 
birleştirerek yeni bir 
kod ve yeni bir fiyat 
ile grup olarak 
satabilir miyim?

Ürünlerimin maliyet, 
satın alma, toptan 
ve vergi dahil 
perakende fiyatlarını 
tanımlayabilir 
miyim?

Ürünlerim için fiyat 
listeleri oluşturarak 
istediğim tarihte 
fiyatların otomatik 
geçerli olmasını 
sağlayabilir miyim?

Hazırladığım fiyat 
listelerini 
onaylayabilir miyim?

Bir fiyat listem 
değiştiğinde o fiyat 
listeme bağlı diğer 
fiyat listelerimin de 
verdiğim oranlarda 
otomatik 
değişmesini 
sağlayabilir miyim?

 

Farklı Ürünleri Birleştirerek Satın

Fiyatlarınızı Daha Kolay Yönetin

•
birleştirerek yeni bir ürün oluşturabilir ve satabilirsiniz. Örneğin; 
tekli koltuk, ikili koltuk, puf gibi farklı ürünleri bir araya getirerek 
bir oturma grubu tanımlayabilirsiniz.

• Her bir birleştirilmiş ürünün içeriğini reçete olarak girebilir ve 
‘birleştirilmiş ürünün’ hangi ürünlerden oluştuğunu görebilirsiniz.

• Birleştirilmiş ürünlerin içindeki ürünlerin stokta olup olmadığını 
kontrol ederek, sadece envanteri yeterli olan adette birleştirme 
gerçekleştirebilirsiniz.

• Birleştirilmiş ürünün envanterini ve reçetesindeki her bir ürünün 
envanterlerini ayrı ayrı takip edebilirsiniz. Ayrıca birleştirilmiş 
ürünlere ayrı fiyat, barkod ve özellikler tanımlayabilirsiniz.

• İstendiğinde birleştirilmiş ürünü çözerek, içeriğindeki ürünleri 
ayrı ayrı satmaya devam edebilirsiniz.

• Ürün kartı üzerinde maliyet, satın alma, toptan ve perakende 
(vergi dahil / hariç) satış fiyatlarını pratik bir şekilde girebilirsiniz.

• Ürünler için renk, beden ve diğer boyutlar bazında farklı fiyatlar 
belirleyebilirsiniz. 

• Otomatik fiyat oluşturma sihirbazı sayesinde mevcut fiyatları 
kullanarak, istenen hesaplama yöntemine göre yeni fiyatları 
pratik bir şekilde oluşturulabilirsiniz. 

• Fiyat tarihçesi sayesinde, değişiklikleri tarih bazında takip 
edebilir, hangi ürünün, hangi tarihlerde, hangi fiyatlardan satışta 
olduğunu görebilirsiniz.

• Ürün kartı üzerinde fiyat belirlemenin yanı sıra, fiyat listeleri 
oluşturarak ürünlerinize fiyatlar belirleyebilirsiniz.

• Fiyat listelerini sezon, outlet, yurt dışı gibi satış noktalarınıza 
göre farklı oluşturabilirsiniz. 

• Oluşan fiyat listelerini onaylayarak fiyatların istenen tarihte ve 
saatte otomatik olarak değişmesini sağlayabilirsiniz.

• Belirlenen bir ana fiyat listesine bağlı olarak tüm fiyatların verilen 
çarpanlara göre otomatik değişmesini sağlayabilirsiniz. Baz 
alınan fiyat listesinde yapılan her değişiklikte, bağlı diğer fiyat 
listelerinin, otomatik olarak verilen çarpanlar doğrultusunda 
değişmesini sağlayabilirsiniz.

 Kendi başına da satılabilen ve envanteri olan ürünleri 
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1
21-Farklı ürünleri bir 

araya getirerek 
birleştirilmiş ürün 
tanımlayabilirsiniz.

2-Ürün alış, maliyet, 
toptan satış, 
perakende satış 
(VD) fiyatlarını 
otomatik olarak 
oluşturabilirsiniz.
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Esnek İndirim Kampanyaları ile Satışlarınızı Artırın

•
kullandırma gibi esnek kampanyaları kolaylıkla tanımlayabilir ve 
uygulayabilirsiniz. Nebim V3 ile hazır gelen kampanya 
tanımlarının yanı sıra kendi kampanya tanımlarınızı da 
yapabilirsiniz. Örneğin;

• 3 al 2 öde,
• A markasından 2 adet ürün alana B markası %50 

indirimli, 
• Aynı üründen 3 adet alana üçüncü ürüne özel fiyat,  
• Her 100 TL’lik alışverişe 20 TL indirim çeki, 
• A, B, C markalarından alınan belli ürünlere özel fiyat 

uygula, 
• Her marka ve ürün grubu için farklı indirim uygula,
• Ödeme şekline göre kampanyalar kapsamında nakit 

ödemelerde %20 veya A bankanın C kartına %5 indirim,
• Menü promosyonu kapsamında; takım, gömlek ve kravat

bir arada özel fiyat
gibi birçok indirim kampanyasını kolaylıkla tanımlayabilir ve aynı 
anda kullanabilirsiniz.

• Her kampanyanın; hangi zaman diliminde, hangi tutarlarda, 
hangi ürünlerde uygulanacağını istediğiniz detayda 
tanımlayabilirsiniz. 

• Toptan satış için kampanya düzenleyebilir ve sipariş 
aşamasından itibaren uygulayabilirsiniz.

• Personeliniz için farklı kampanyalar düzenleyebilir, personelin 
alışveriş limitlerine göre bu kampanyaları uygulayabilirsiniz.

• Alışveriş esnasında indirim çeki basabilir ve daha önceki 
alışverişlerde verdiğiniz indirim çeklerini kullandırabilirsiniz. 
Ayrıca diğer firmaların vermiş olduğu indirim çeklerini Nebim 
V3’e yükleyebilir, alışveriş esnasında kullandırabilir ve 
raporlayabilirsiniz.

• Satış anında müşterilere para puan kazandırabilir, kullandırabilir 
ve raporlayabilirsiniz.

• Kampanyalardan doğan iskontoların; ürün fiyatını düşür, ürüne 
iskonto yap veya fiş toplamına iskonta yap gibi farklı seçenekle 
uygulanmasını sağlayabilir, bu sayede ürün kârlılığını doğru 
görebilirsiniz.

• Kampanyaların satışa etkilerini kolaylıkla raporlayabilir ve 
böylece hangi kampanyanın daha başarılı olduğunu ölçebilirsiniz. 

Anında indirim, indirim çeki, para puan kazandırma ve Kendi kampanya 
şartlarımı 
parametrik olarak 
belirleyebilir miyim?

Kampanyaların 
hangi tarih / saat 
aralıklarında geçerli 
olacağını 
belirleyebilir miyim?

Kampanyaların 
hangi tutar ve 
katlarında ne kadar 
uygulanacağını 
belirleyebilir miyim?

Ödeme şekillerine 
göre farklı 
kampanyalar 
belirleyebilir miyim?

Mağazalarıma göre 
farklı kampanyalar 
düzenleyebilir 
miyim?

Toptan satış 
kampanyası 
uygulayabilir miyim?

Personelime özel 
kampanya 
tanımlayabilir 
miyim?
 
İndirim çeki ve para 
puan için kampanya  
düzenleyebilir 
miyim?

1

3

2

1-İstenen detayda ve 
sayıda kampanya 
tanımlayabilir ve bu 
kampanyaları 
birlikte 
kullanabilirsiniz.

2-Puan 
tanımlamaları 
yapabilir ve puan TL 
karşılıkları 
belirleyebilirsiniz.

3-İndirim çeki 
tanımlaması 
yapabilir ve tutar, 
geçerlilik tarihi gibi 
bilgileri 
belirleyebilirsiniz.



Siparişlerimi 
otomatik olarak 
irsaliye ve faturaya 
dönüştürebilir 
miyim?

Tedarikçileriminden 
aldığım fiyat 
tekliflerini fiyat 
listesi olarak 
saklayabilir miyim?

Microsoft Excel 
formatında sipariş 
oluşturup programa 
aktarabilir miyim?

Sipariş sevk ve kalan 
durumunu anlık 
olarak 
görebilir miyim?

Ürünlerinizi Doğru Zamanda ve Miktarda Tedarik Edin

• Teklif, sipariş, irsaliye, fatura işlemlerinizi teklif ya da siparişe 
bağlı olarak otomatik ve kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. 
Örneğin; mevcut bir teklif ya da sipariş kaydının alış irsaliyesini 
ya da faturasını tekrar girmenize gerek kalmadan siparişten 
otomatik olarak oluşturtabilirsiniz.

• Tedarikçiler için fiyat listeleri oluşturabilir ve satın almalarınızı bu 
fiyat listelerindeki tutarlara göre kontrollü bir şekilde 
yapabilirsiniz.

• Tedarikçilerinizden satın alma teklifleri alabilir, onaylanan 
teklifleri otomatik olarak verilen siparişe dönüştürebilirsiniz.

• Müşterilerinizden aldığınız siparişlere istinaden otomatik olarak 
tedarikçinize verilen sipariş kaydı oluşturabilirsiniz. Aynı 
zamanda müşterilerinizden aldığınız siparişlere göre ihtiyaç 
tespitini anında görebilir ve bu ihtiyaç tespitine göre 
tedarikçilerinize sipariş geçebilirsiniz.

• Sipariş girişlerinde özet tablo girişlerini kullanarak renk ve boyut 
bazında ya da lot bazında pratik ve hızlı girişler yapabilirsiniz.

• Siparişlerinizi, Microsoft Excel formatında oluşturup programa 
otomatik olarak pratik bir şekilde aktarabilirsiniz.

• Tüm siparişlerin durum kontrollerini anlık olarak yapabilir, bu 
sayede verilen sipariş miktarı, gelen ve kalan sipariş adetlerini 
kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Tedarik, Üretim ve Depo Yönetiminde Kontrol

2

1-Pratik giriş 
ekranlarıyla verilen 
sipariş 
oluşturabilirsiniz. 
Microsoft Excel, liste 
veya başka fişten 
otomatik veri 
alabilirsiniz.

2-Tedarikçi fiyat 
listeleri oluşturabilir 
ve onaylayarak 
geçerli tedarikçi 
fiyat listesine göre 
alış yapabilirsiniz.

1
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Tüm Sair Masraflarınızı Kontrol Altına Alın

Ham Madde ve Malzemelerinizi Ürünlerden Farklı 
Özelliklerle Yönetin

• Masraf alımları için satın alma teklifi oluşturabilirsiniz. 
Bu tekliflerden satın alması yapılacak olanları onaylayarak sipariş 
oluşturabilirsiniz. Böylece sadece satın alma onayı yapılmış 
masrafların satın almasının yapılmasını sağlayabilirsiniz.

• Masrafların üretimde, mağazada kullanılıp kullanılamayacağını 
seçerek masraf tanımlamalarını sadece ilgili grubun görmesini 
sağlayabilirsiniz.

• Masraflarınızı maliyet merkezleri ile eşleştirerek, o masrafların 
hangi maliyet merkezinde kullanılabileceğini belirleyebilirsiniz. 

• Masraflarınıza istediğiniz kadar özellik tanımlayarak 
gruplandırabilir ve raporlayabilirsiniz.

• Sabit gider ya da değişken gider olarak farklı tanımlamalar 
yapabilirsiniz.

• Malzemeleri, ürünlerden farklı olarak tanımlayabilir ve 
gruplandırabilirsiniz. Böylece ürünler ile malzemeleri ayrı 
bölümlerde farklı işlemlerle yönetebilirsiniz.

• Malzeme barkodları, fotoğrafları, ölçü tablosu ve depoda 
bulunduğu yer gibi birçok farklı detayı, istediğiniz gibi 
tanımlayarak gruplayabilir ve raporlayabilirsiniz. 

• Malzemeler için farklı satın alma fiyatları oluşturarak satın 
almalarda kontrollü malzeme alımları yapabilirsiniz.

Masraf alımlarım için 
sipariş, irsaliye ve 
fatura gibi birbirine 
bağlı süreçleri takip 
edebilir miyim?

Masraflarımı maliyet 
merkezlerine 
dağıtmak için 
maliyet merkezi 
hiyerarşisine göre 
gruplayabilir miyim?

Masraflarıma özellik 
tanımlayarak, 
raporlarda bu 
özelliklere göre 
gruplama 
yapabilir miyim?

Malzemelerimi  
ürünlerimden ayrı 
olarak takip 
edebilir miyim?

Malzemelerime 
ürünlerimde olduğu 
gibi barkod ve 
raporlarda 
kullanmak için 
özellik 
verebilir miyim?
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1

2

3

1-Masraf 
taımlamaları ve 
tedarik süreçleri 
takibi yapabilirsiniz.

2-Masrafların hangi 
maliyet merkezinde 
geçerli olacağını 
seçebilirsiniz.

3-Malzemeleri, 
kullanıcı 
ihtiyaçlarına göre 
ürünlerden farklı 
özellikler 
tanımlayarak 
gruplayabilirsiniz.



Depolarınızda İş Akışı Kontrolü Sağlayın

•
bilgisi girişi yapabilirsiniz.

• Her depo için eksi kontrolü yapılıp yapılmayacağını seçebilir, 
ürünlerin sadece istediğiniz depolarda eksiye düşmemesini 
sağlayabilirsiniz. Bu sayede envanterden daha fazla ürün çıkışını 
engelleyebilirsiniz.

• Depo bazında belirlenebilen stok seviyeleri ve depo kapasiteleri 
sayesinde, mal kabul ve sevkiyat işlemlerini kontrollü bir şekilde 
gerçekleştirebilir ve depolarda doğru adetlerde ürün 
bulundurulmasını sağlayabilirsiniz.

• Depolar arasında hızlı ve pratik bir şekilde transfer işlemleri 
yapabilirsiniz.

• Yanlış işlemler sonucunda gerçek envanter adetleri bozulan 
stoklar için, ürünler arasında ya da aynı ürünün varyantları 
arasında envanter aktarımı yaparak düzenleme yapabilirsiniz.

• Ürünler arası envanter aktarım işlemlerini sihirbaz yardımıyla 
pratik ve hızlı bir şekilde yapabilir ve ayrıca Microsoft Excel 
formatında oluşturduğunuz dosyalar ile aktarım yapabilirsiniz.

• Her depo için alınan sipariş, rezervasyon, sevk emri, ürün 
toplama, irsaliye oluşturma, fatura oluşturma gibi farklı iş akış 
kuralları belirleyerek, bunları zorunlu hale getirebilirsiniz. Bu 
sayede iş akış süreçlerinizde hata yapmayı engelleyerek kontrol 
ve denetim sağlamış olursunuz.

• Pratik ve kontrollü bir şekilde envanter sayım işlemlerinizi 
yapabilirsiniz. Sayım farklarını otomatik olarak tespit edebilir, bu 
farklarla ilgili gerekli araştırmayı yaptıktan sonra otomatik olarak 
fark düzeltme işlemi yapabilirsiniz.

Birden çok depo tanımlayarak her depo için farklı metrekare Her bir depomda 
ayrı ayrı eksi 
kontrolü yapılmasını 
sağlayabilir miyim?

Depo bazında 
metrekare ve alan 
bilgileri 
girebilir miyim?

Depo bazında stok 
seviyeleri 
belirleyebilir miyim?

Depodaki ürünlerim 
ya da aynı ürünün 
varyantları arasında 
envanter transferi 
yapabilir miyim?

Sayım işlemlerimi ve 
sayım farkı kontrol 
işlemlerimi 
yapabilir miyim?

1-Sınırsız sayıda 
depo tanımlayabilir, 
her depo için farklı 
alan / bölüm 
tanımlaması 
yapabilirsiniz.

2-Depo bazında iş 
akış kuralı 
belirleyerek, 
kullanıcıların bu 
akışa uymalarını 
sağlayabilirsiniz.

3-Depo bazında 
ürün detayında depo 
stok seviyelerini, 
sihirbaz yardımıyla 
kolaylıkla 
belirleyebilirsiniz.

1

2

3
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Mobil Uygulamalar ile Depolarınızda Hız ve Kontrol Sağlayın 

• Mobil el terminalleri üzerinde de çalışan Nebim V3 sayesinde 
ürünleri oldukları yerde okutarak zamandan tasarruf 
edebilirsiniz.

• Sayımlarda hız kazanır ve bu sayede sayım dolayısıyla 
oluşabilecek mesai kayıplarını ortadan kaldırabilirsiniz.

• Tedarikçiden gelen ürünleri el terminali yardımıyla kabul ederek 
pratik bir şekilde envanterinize dahil edebilirsiniz.

• Mağazalardan yapılan ürün iadelerini el terminalleri üzerinden 
onaylayarak kontrollü bir şekilde kabul edebilir ve bu sayede 
hata yapılmasını engelleyebilirsiniz.

• Sevkiyat işlemlerinizi el terminalleri üzerinden hızlı ve kontrollü 
bir şekilde gerçekleştirerek yanlış ürün sevkiyatlarını 
engelleyebilirsiniz.

• Mağazalarınıza yaptığınız sevkiyatların mağaza tarafından el 
terminali ile kontrollü bir şekilde ürün kabul işlemi 
yaparak onaylanmasını sağlayabilirsiniz.

• El terminalleri üzerinden ürün ve özelliklerini sorgulayabilir, 
ayrıca tüm depolardaki envanter durumlarını ayrı ayrı ve 
kümülatif olarak anında görebilirsiniz.

• Hızlı sipariş işlemleri ile sipariş aldığınız anda otomatik 
rezervasyon fişlerinin oluşmasını sağlayabilir ve ayrılan ürünlerin 
başka bir işlem için depodan çıkışını engelleyebilirsiniz.

Depodaki ürünlerimi 
el terminali ile 
oldukları yerde 
okutabilir miyim?

Sayımları el 
terminaliyle hızlı bir 
şekilde 
yapabilir miyim?

Mağazalardan 
yapılan iadeleri el 
terminali üzerinden 
onaylayabilir miyim?

Sevkiyat işlemlerimi 
el terminali ile hızlı 
bir şekilde 
yapabilir miyim?

El terminali 
üzerinden ürün 
sorgulama 
yapabilir miyim?

1-Depo işlemlerini, 
mobil el terminalleri 
üzerinden de pratik 
bir şekilde 
yapabilirsiniz.

2-Nebim V3 mobil 
uygulama ile depo 
bazında sayım 
işlemleri yapabilir ve 
farkları anlık olarak 
görebilirsiniz.

1

2
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Parametrik ve ölçeklenebilir yapısı sayesinde siparişten sevkiyata 
kadar etkin üretim yönetimi sağlayabilirsiniz.

Ön Maliyet Yönetimi

Günümüzde üretim çok hızlı bir yarış halini almıştır. Hızlı moda
üreten firmalarda her hafta yeni ürünler vitrinleri süslemektedir.
İhracattaki terminlerin kısalması ve maliyet baskısı üretimin etkin
ve hızlı bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir.
Nebim Üretim Yönetimi parametrik ve ölçeklenebilir yapısı ile ön
maliyet hazırlık, ürün ağaçları, ihtiyaç listeleri, satın alma
yönetimi, üretim yönetimi ve maliyetlendirme süreçlerinin 
yönetiminde etkin ve hızlı yönetim araçları sunmaktadır.

• Parametrik yapısı sayesinde farklı ön maliyet ihtiyaçlarına göre
uyarlayabilirsiniz.

• Ön maliyette ham madde, işçilik ve genel giderler 
hesaplamalarında esnek çözüm sunarak, ön maliyet şablonları ile
hızlı veri girişi yapabilirsiniz.

• Ön maliyetleri farklı bölge, döviz kuru ve fiyat tiplerine göre
hesaplayabilirsiniz. Dönemsel veya günlük kurlara göre 
maliyet hesaplamaları yapabilirsiniz.

• Planlanan maliyetler ile gerçekleşen maliyetleri karşılaştırarak
gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Ön maliyette
yaşanan hesaplama
hatalarının önüne
nasıl geçebilirim,
nasıl doğru fiyat
verebilirim?

Satış kanallarına
göre fiyat
hesaplamalarını
otomatik 
yapabilir miyim?

1-Firmaya göre özel
formüller ve formlar
oluşturarak, istenen 
formatta ön
maliyet formları 
hazırlayabilirsiniz.

2-Ön maliyet
parametreleri ile
ham madde,
yardımcı malzeme,
işçilik ve genel gider
hesaplamaları
yaparak, istenen
sayıda fiyat
hesaplaması
yapabilirsiniz.

Üretim Yönetimi
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Ürün Ağaçları

Numune Yönetimi 

• Firma üretim yapısına uygun birden fazla üretim ağaç yapısı ile
alımların takibini yapabilirsiniz.

• Numune geliştirme süreçlerini ve ürün ağaç özelliklerini, reçete
detayları ile tanımlayabilir, ürün özelliklerine göre teknik tablolar
oluşturabilirsiniz.

• Numune ve üretim reçetelerindeki tüm teknik detayları, ölçü
tablolarını ve imalat talimatlarını tanımlayabilirsiniz.

• Renk, beden bazında tek bir reçete ile tüm ürün özelliklerini
tanımlayabilirsiniz.

• Numune üretim süreçlerinde farklı üretim ağaçları ile çalışarak,
numune üretimindeki farklılıkları ve değişiklikleri yönetebilirsiniz.

• Modelhane süreçlerini üretim yönetimi üzerinden iş emri ve 
model bazında yönetebilirsiniz. Hangi iş hangi modele ait, 
bugün hangi işler yapılacak, izleyebilirsiniz. 

• Ürünlerde modelhane için ayrı talimat, operasyon ve hedef sarf
bilgilerini takip edebilirsiniz.

• Numune üretimlerinde ihtiyaç tespiti, üretim takibi ve
maliyetlendirme yapabilir, numune maliyetlerini 
hesaplayabilirsiniz.

1-Modelhane işlem
takibi ile hangi
işlemin ne zaman
yapıldığını,
modelhanede ne
kadar iş olduğunu
takip edebilirsiniz.

2-Tek bir ürün ağacı
ile modele ait tüm
üretim işlemlerini,
ham madde ve
malzeme 
ihtiyaçlarını,
üretim talimatlarını
tanımlayabilirsiniz.

3-Modele bağlı ölçü
tabloları, model
operasyon listeleri
tanımlayabilirsiniz.

Farklı ürün
gruplarındaki
üretimlerimi tek bir
programla takip
edebilir miyim?

Ürün reçetelerimi
renk, beden bazında
pratik bir şekilde
yapabilir miyim?

Sezon içinde hangi
müşteriler için, 
hangi ürün 
gruplarından,
ne kadar numune
yaptığımı, ne kadar
maliyetim olduğunu 
görebilir miyim?

Hangi 
numunelerden,
hangi ürünleri
ürettiğimi takip
edebilir miyim?
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İş Emri Yönetimi

İş Emri Süreç Planlama

• Stoka, siparişe ve üretim ihtiyaçlarına göre üretim iş
emirleri oluşturarak yönetebilirsiniz.

• İş emri bazında, satın alma, üretim, süreç detaylarını takip 
edebilir ve yönetebilirsiniz.

• Siparişe göre üretimlerde siparişlerin durumunu iş emri ve 
üretim safha bazında takip edebilir, fason ve iç üretim iş emri 
bazında görebilirsiniz.

• Sipariş bazında maliyetlendirme ile safha bazında sipariş
maliyetleri çıkartabilir ve planlanan maliyetlerle farkları
karşılaştırabilirsiniz.

• Farklı ürün grubu veya üretim şekillerine göre farklı süreç tanım
ve yolları oluşturabilirsiniz. İç üretim, ithalat, paket veya fason 
üretim şekillerine göre süreç takibi yapabilirsiniz.

• Detaylı yetkilendirme ile kullanıcı ve süreç bazında yönetim
sağlayabilirsiniz. Kullanıcı, süreç veya işlem bazında 
yetkilendirme ile yetkili kullanıcı alanları tanımlayabilirsiniz.

• Süreçlerde gerekçeli revize takip ile etkin süreç yönetimi ve
raporlama sağlayabilirsiniz. Üretim, tedarik veya planlama 
kaynaklı revizelerin nedenlerini analiz edebilirsiniz.

Hangi müşterimin
üretiminin hangi
aşamada olduğunu
görebilir miyim?

İş emirlerindeki son
durumu anlık olarak
izleyebilir miyim?

Müşteri 
temsilcisinin,
planlama, satın
alma, üretim, sevk
detaylarının hepsini
tek bir ekrandan
izleyebileceği 
bir yapı 
kurabilir miyim?

Geciken işlerden ve
muhtemel
aksaklıklardan
önceden haberdar 
olabilir miyim?

1-İş emri, müşteri,
ürün bazında
üretimin anlık
izlenmesini
sağlayabilirsiniz.

2-İş emri süreç takip
uygulaması ile
süreçleri istenen
şekilde
tanımlayabilir ve
etkin bir şekilde
yönetebilirsiniz.
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Satın Alma İhtiyaç Yönetimi

Safha Bazında Üretim Yönetimi Barkod Uygulamaları

• İş emri bazında ihtiyaç tespiti ve satın alma yapabilirsiniz.

• Açığa satın almaların yanı sıra sipariş bazında satın almaları 
yönetebilirsiniz.

• Üretim taleplerine bağlı satın alma istekleri ve talebe bağlı satın
alma yönetimi yapabilirsiniz. Talep oluşturma, teklif ve sipariş 
akışı sağlayarak yetkisiz satın almaların önüne geçebilirsiniz.

• Depo stoklarına göre ihtiyaç tespitleri ve planlamaları yapabilir,
atıl stok bulundurmanın önüne geçebilirsiniz.

• Ham madde, yardımcı malzeme stok ve rezervasyonlarını 
sistem üzerinde depo bazında yöneterek, etkin bir stok takibi
yapabilirsiniz.

• İç üretim ve fason atölyelerdeki üretimin faaliyetlerinin anlık
izlenmesini sağlayabilir, tüm işlemleri tek bir ekrandan izleyerek
yönetebilirsiniz.

• Üretimde demet, lot, yarı mamul ve iş emri barkodları gibi farklı
barkod takip yöntemleri ile ölçeklenebilir yapı sayesinde,
aşamalar bazında farklı barkod yöntemi uygulayabilirsiniz.

• Üretimden anlık veri toplama işlemleri ile hızlı ve hatasız bir veri
toplama sağlayabilirsiniz.

• Web üretim ekranları ile platform bağımsız olarak web arayüzle
çalışma ve istenen noktadan barkodlu sistemle giriş yapabilme
imkânı bulabilirsiniz.

Atıl stok
bulundurma
maliyetimin önüne
nasıl geçebilirim?

Satın almaların
hangi iş için,
hangi şartlarla, 
kimin tarafından 
alındığını takip 
edebilir miyim?

Fabrikaların ve
fason üreticilerimin
elinde hangi işler
var, hangi işler
bitmiş, anlık olarak
izleyebilir miyim?

Üretimden
kaynaklanan
hatalarda hangi
ürünün, ne zaman,
kimler tarafından
yapıldığını
izleyebilir miyim?

 

 

1-İş emri bazında
ham madde ihtiyaç,
rezervasyon, gelen,
üretime transfer
edilen, bekleyen
işleri 
yönetebilirsiniz.

2-Anlık veri toplama
işlemlerini, radyo
frekanslı el
terminalleri ve
bilgisayarlar ile web
tabanlı yazılımlardan 
anlık olarak
yapabilirsiniz.
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Maliyet
hesaplamada
yaşadığım
sıkıntıları
çözebilir miyim?

Maliyetlerim neler,
stok maliyetlerimi
yönetebilir miyim? 

İç üretime
devam mı etmeliyim,
yoksa fasonda mı
üretim 
yaptırmalıyım?

Hangi müşterime ne
kadar üretim
yaptığımı, hangi
müşteriden ne
kazandığımı
görebilir miyim?

Safha bazında
maliyetlendirme ile
ham madde, fason
üretim maliyeti, iç
üretim maliyetleri
yönetimi ve
entegrasyonu 
yapabilirsiniz.

Maliyet Muhasebesi ve Gerçekleşen Maliyet Yönetimi

• Tüm numune ve iş emri üretiminde üretim bölüm bazında safha
maliyet takibi yapabilirsiniz. Üretim aşamalarındaki ham madde,
fason işçilik, genel gider ve direkt işçilik giderlerini, işlem 
bazında hesaplayarak safha maliyetlerine aktarabilirsiniz.

• Ham madde yardımcı malzemeler, işçilikler ve genel giderler
bazında planlanan ve gerçekleşen maliyet karşılaştırması
yaparak, gerçek kâr zarar hesabı yapabilirsiniz.

• Masraf merkezleri entegrasyonunu operasyonel verimlilik 
datasına bağlı olarak, V3 masraf merkezi yönetimi dağıtımı 
entegrasyonu yapabilir ve muhasebede oluşan masraf 
merkezlerini üretim departmanları üzerine çekebilirsiniz. 

• Operasyonel verimlilik datasına bağlı olarak V3 direkt işçilik 
ücretleri entegrasyonu yapabilir, direkt işçilik ücretlerini aktivite 
bazlı olarak ürün maliyetleri üzerine yükleyebilirsiniz. 

• Maliyet muhasebesi entegrasyonu ile dönem sonu maliyet
muhasebesi işlemlerini otomatik olarak yapabilir ve gelir tablosu
hesaplarına aktarabilirsiniz

• Maliyet raporları ile tüm iş emri, ürün, bölüm ve istasyon bazlı 
özet ve detaylı raporlamaları yapabilirsiniz.
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Siparişten Faturaya Kadar Tüm Toptan Satış Süreçlerinizde 
Kontrol Sağlayın

• Siparişten sonraki tüm işlemleri siparişe bağlı olarak otomatik ve 
kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. Örneğin; mevcut bir sipariş 
kaydının sevk irsaliyesini ya da faturasını tekrar girmenize gerek 
kalmadan siparişten otomatik olarak oluşturtabilirsiniz.

• Müşterilerinizden aldığınız siparişleri özet giriş tabloları 
kullanarak, renk, beden, drop, kavala, en-boy-yükseklik-numara, 
taban genişliği gibi detaylarda hızlı ve pratik bir şekilde 
girebilirsiniz. 

• Siparişlerinizi, Microsoft Excel formatında oluşturup programa 
otomatik olarak pratik bir şekilde aktarabilirsiniz.

• Daha önce girilmiş siparişlerdeki planlanan ve gerçekleşen 
teslimat tarihleri, teslimatın yapılacağı yer gibi bilgileri toplu 
olarak kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

• Siparişlerinizi tamamen ya da kısmen iptal edebilir ve iptal 
nedenlerini kaydedebilirsiniz.

• Müşterilerinizden aldığınız siparişler için ürün rezervasyonunu 
otomatik olarak yaparak, bu ürünlerin teslim tarihine kadar başka 
müşteriye satılmasını engelleyebilirsiniz.

• Ürünlerin sevkiyatını sipariş ya da rezervasyon fişine bağlı olarak, 
kontrollü bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirebilir ve 
faturalarınızı otomatik olarak kesebilirsiniz.

• Sevk irsaliyelerinizin faturalarını otomatik olarak kesebilirsiniz.

• Toptan satışlarınızda; kredi kartı, çek/senet ya da banka havalesi 
gibi farklı şekillerde ödeme alabilirsiniz.

• Müşteri ve ürün bazında sipariş durum kontrolleri yapabilirsiniz. 

• Alınan siparişlerinizi, bu siparişlere istinaden sevk edilenleri ve 
kalan sipariş adetlerini kolaylıkla raporlayabilirsiniz.

• Sipariş durum raporlarına göre; ne kadar ürün tedariki yapmanız 
gerektiğini kolaylıkla görebilirsiniz.

• Mobil el terminalleri üzerinde de çalışan Nebim V3 sayesinde 
ürünleri oldukları yerde okutarak sipariş alma işlemlerini 
yapabilir, anlık kullanılabilir envanter adetlerini görerek doğru 
adetlerde sipariş alabilirsiniz.

Siparişlerimi 
otomatik olarak 
faturalayabilir 
miyim?

Müşterilerimden 
aldığım siparişleri 
Microsoft Excel ile 
oluşturarak, 
programa 
aktarabilir miyim?

Siparişlerin 
planlanan ve 
gerçekleşen teslim 
tarihlerini takip 
edebilir miyim?

Müşterilerimden 
aldığım siparişleri 
rezerve ederek, 
başka müşterilere 
gönderilmesini 
engelleyebilir 
miyim?

Sevkiyatlarımı 
siparişteki model ve 
adet ile 
karşılaştırarak 
kontrollü bir şekilde 
yapabilir miyim?

Aldığım siparişlere 
istinaden ne kadar 
ürün tedarik etmem 
gerektiğini, envanter 
ihtiyacımı anlık 
olarak 
görebilir miyim?

 

 

Toptan, Perakende, Bayi ve Konsinye Satışların 

Kolay Takibi 
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1-Satış ve sevkiyatlar 
için farklı akış 
kuralları 
belirleyebilir ve hata 
yapılmasını 
engelleyebilirsiniz.

2-Matris tablo 
girişleri ve farklı 
formatlı dosyalardan 
bilgi alarak, pratik 
satın alma sipariş 
fişleri 
oluşturabilirsiniz.



Bayi ve 
Franchise'larımı 
kendi sistemimde 
anlık olarak takip 
edebilir miyim?

İş ortaklarıma 
gönderdiğim sevk 
irsaliyelerinin iş 
ortağım tarafından 
anında görülerek 
onaylanmasını 
sağlayabilir miyim?

İş ortaklarımın bana 
yaptığı iadeleri 
kendi sistemimde 
anlık olarak görüp 
onaylayarak, 
envanterime geri 
alabilir miyim?

İş ortaklarımın 
mağazalarını kendi 
mağazalarım gibi 
anlık olarak takip 
edebilir miyim?

Bayi ve Franchise'larınızı, Toptan ve Perakendenizle Aynı 
Sistemde Kolaylıkla Yönetin

• Bayilerinizi ve Franchise'larınızı iş ortağı olarak tanımlayabilir ve 
aynı sistemde eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz. 

• Her bir iş ortağınız kendi kullanıcılarını açıp yetkilendirebilir. 

• Kendi ofis, mağaza ve depolarını kendi vereceği özelliklerle 
tanımlayabilir. İrsaliye, rezervasyon, sevk emri, paketleme, 
sevkiyat ve fatura gibi kendi iş akış kurallarını belirleyebilir.

• İş ortaklarınız sizden bağımsız olarak kendi ön muhasebe ve 
muhasebe kayıtlarını sistem üstünde tutabilir.

• İş ortaklarınıza göndermiş olduğunuz sevkiyatlar, iş ortağı 
tarafından tekrar girmeye gerek kalmaksızın aynı sistem 
üzerinde görülebilir ve iş ortağı tarafından onaylanarak 
envanterine dahil edilebilir. İş ortaklarınızın size yaptığı iadeleri 
ise aynı sistemde otomatik olarak görebilir ve onaylayarak
kabul edebilirsiniz.

• Her bir iş ortağınız programı sizin kullandığınız arayüz ve veri 
dilinden farklı dillerde kullanabilir.

• İş ortaklarınızın, sizin tarafınızdan belirlenen fiyat grubundaki 
fiyatları kullanmasını sağlayabilirsiniz.

• Her bir iş ortağınız sadece kendi bilgilerini görüp 
raporlayabilirken, siz tüm iş ortaklarınızı aynı anda sorgulayabilir 
ve konsolide raporlar alabilirsiniz.

• İş ortaklarınızın satış noktaları olan mağazalarını, kendi 
mağazalarınız gibi ürün sorgulamada kullanabilirsiniz.

• İş ortağı mağazaları ile kendi direkt mağazalarınız arasında ürün 
transferi gerçekleştirebilir, arka tarafta merkeze iade ve diğer iş 
ortağı mağazasına transfer işlemini otomatik olarak 
yapabilirsiniz.

1
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1-Bayi ve 
Franchise'ları iş 
ortağı olarak 
tanımlayabilir ve 
aynı sistemde takip 
edebilirsiniz.

2-İş ortaklarıyla ilgili 
yapılan sevk, sevk 
iade, satış ve satış 
iade işlemlerini anlık 
olarak takip 
edebilirsiniz.



Konsinye Satışlarınızı Anlık Takip Edin

• Konsinye satış için sipariş, rezervasyon, sevk emri, irsaliye gibi iş 
akışları belirleyerek, siparişe bağlı olarak sonraki adımları 
otomatik gerçekleştirebilirsiniz.

• Konsinye satış noktalarınızı kendi mağazalarınız gibi takip 
edebilir ve anlık olarak satışları izleyebilirsiniz.

• Konsinye mağazalarınız ile kendi mağazalarınız arasında ürün 
talep ve transfer işlemleri yaptırabilirsiniz.

• Satışı bildirilen ürünleri alabilir ve sevk edilmemiş ürünlerin satış 
bildirimlerine parametrik olarak izin verebilir ya da 
engelleyebilirsiniz.

• Satışı bildirilen ürünleri otomatik olarak faturalandırabilirsiniz.

• Satışı bildirilmemiş kalan sevkiyatlardan otomatik satış bildirimi 
oluşturabilirsiniz.

• Faturalanmamış satış bildirimlerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

• Konsinye sevk ve satış raporları ile anlık kontroller 
gerçekleştirebilirsiniz.

Konsinye satış 
noktalarımı kendi 
mağazalarımı anlık 
kontrol 
edebilir miyim?

Konsinye bayimin 
satış bildirimlerini 
anlık görebilir ve 
faturalayabilir 
miyim?

Sevk edilmemiş 
ürünlerin satış 
bildirimlerini isteğe 
bağlı olarak kabul 
edebilir miyim?
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1-Konsinye satış 
noktalarından 
bildirilen satışları 
girebilir, dosyadan 
ya da seçilen 
listeden otomatik 
olarak alabilirsiniz.

2-Faturalanmamış 
satış bildirimlerini 
raporlayabilir ve 
otomatik olarak 
faturalayabilirsiniz.



İthalat ve İhracat Operasyonlarınızı Kolaylıkla Yönetin

• İthalat dosya numarasına bağlı olarak tüm verilen sipariş, irsaliye 
ve fatura işlemleri gibi ithalat hareketlerini, birbirleriyle ilişkili 
olarak takip edebilirsiniz.

• İthalat dosyasında tedarikçi, ek evrak numaraları, standardize 
edilmiş ödeme yöntemi kodları, incoterm kodları, akreditif 
numarası, sigorta bilgileri ve ithalat dosyası açılış / kapanış 
tarihleri gibi birçok bilgiyi tutabilirsiniz.

• İthalat dosya numarasına bağlı olarak yapılan masrafların, ithalat 
dosyasına otomatik yansıtılmasını ve muhasebeleştirilmesini 
gerçekleştirebilirsiniz.

• İhracat dosya numarasına bağlı olarak tüm alınan sipariş, irsaliye 
ve fatura işlemleri gibi ihracat hareketlerini, birbirleriyle ilişkili 
olarak takip edebilirsiniz.

• İhracat dosyasında müşteri, ek evrak numaraları, standardize 
edilmiş ödeme yöntemi kodları, incoterm kodları, akreditif 
numarası, sigorta bilgileri ve ihracat dosyası açılış / kapanış 
tarihleri gibi birçok bilgiyi tutabilirsiniz.

• Sipariş aşamasında fiş bazında ya da satır bazında ithalat ve 
ihracat dosya numarası seçilerek yapılan işlemin ilgili ithalat ve 
ihracat dosyasıyla bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede 
ithalat ve ihracat dosya numarasıyla yapacağınız sorgulamalarda 
bu dosyaya bağlı tüm işlemleri kolaylıkla görebilirsiniz.

Tüm ithalat 
işlemlerimi ithalat 
dosya numarasına 
bağlı olarak takip 
edebilir miyim?

İthalat masraflarımı 
otomatik olarak 
ithalat dosyasına 
yansıtabilir miyim?

Tüm ihracat 
işlemlerimi ihracat 
dosya numarasına 
bağlı olarak takip 
edebilir miyim?

İthalat ve ihracat 
için siparişten 
başlayarak faturaya 
kadar tüm işlemleri 
birbiriyle ilişkili 
olarak takip 
edebilir miyim?

1

2

1-İthalat dosya 
numarası 
tanımlayabilir ve 
tüm süreçleri bu 
dosya numarasına 
bağlı olarak takip 
edebilirsiniz.

2-İhracat dosya 
numarası 
tanımlayabilir ve 
tüm süreçleri bu 
dosya numarasına 
bağlı olarak takip 
edebilirsiniz.

17



E-mağazalarım da 
dahil tüm 
mağazalarımı 
birlikte takip 
edebilir miyim?

Mağazalarıma 
özellik tanımlayarak 
gruplandırabilir 
miyim?

Mağazalarıma depo 
tanımlayabilir 
miyim?

Her mağazam için 
farklı fiyat grupları 
ve iskonto grupları 
belirleyebilir miyim?

Mağaza kira ve 
metrekare değişim 
bilgilerimi 
saklayabilir miyim?

E-ticaret işlemlerim 
için bilgi alışverişini 
anlık olarak 
yapabilir miyim?

Perakende Mağazalarınızı Daha Kolay Yöneterek Ciro ve 
Kârlılığınızı Artırın

• E-mağaza, bayi ve konsinye mağazalarınız da dahil olmak üzere 
tüm mağaza tanımlamalarınızı yapabilir ve her mağaza için farklı 
mağaza özellikleri belirleyebilirsiniz. Bu sayede raporlarda bu 
özelliklere göre filtreler verebilirsiniz.

• Mağazalarınız için depo tanımlamaları yapabilir ve bu depodaki 
işlemlerin nasıl ilerleyeceği ile ilgili parametreler 
belirleyebilirsiniz.

• Mağazalarınızın iklim kuşağı, kapasitesi, kat sayısı, vitrin sayısı, 
giriş sayısı, kasa sayısı, çalışan sayısı, tahsis edilmiş araç sayısı, 
çalışma saatleri gibi birçok detayda bilgiyi tanımlayabilir ve bu 
bilgilere göre raporlamalar yapabilirsiniz.

• Her mağazada kullanılacak fiyat gruplarını farklı seçerek, aynı 
ürün için farklı mağazalarda farklı toptan ve perakende fiyatlar 
satılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin sezon mağazalarınız, outlet 
mağazalarınız ya da varsa konsinye mağazalarınız için farklı satış 
fiyatları atayabilirsiniz.

• Mağaza kira bilgilerinizi mağaza kartı üzerinde takip 
edebilirsiniz. Kira değişim bilgilerini tarih bazında saklayabilir ve 
raporlayabilirsiniz.

• E-ticaret için gerekli olan entegrasyon bilgilerini kolay 
uyarlanabilen API desteği ile gönderip alabilirsiniz. Örneğin; ürün 
ve ürün fiyatlarını gönderebilir, anlık olarak ürün envanter 
sorgulaması yapabilir ve satışı yapılan ürün için fatura bilgisini 
alabilirsiniz.

1

2

3
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1-Mağaza 
tanımlamaları 
yapabilir ve istenen 
sayıda mağaza 
özellikleri 
tanımlayarak 
gruplandırabilirsiniz.

2-Mağaza kira ve 
metrekare 
değişimlerini 
saklayabilir ve 
raporlayabilirsiniz.

3-Her mağaza için 
mağaza depo ve 
alan tanımlaması 
yaparak takip 
edebilirsiniz.



Mağaza Kasalarında Satış Hızınızı Artırın

Dövizli İşlemler ile Farklı Para Birimlerini Kullanın

• Kullanım kolaylığı sunan dokunmatik ekran destekli pratik POS 
arayüzü ve kısa yol tuşlarının kullanıcıya göre 
kişiselleştirilebilmesi sayesinde satış işlemlerinizi hızla 
gerçekleştirebilirsiniz.

• Alışveriş esnasında ekranda bulunan satış fişini tamamlamadan 
askıya alarak bekletebilir ve kasada bekleyen diğer müşterilerin 
satış işlemleri için fatura kesmeye devam edebilirsiniz. Bu 
sayede, özellikle yoğun günlerde kasadaki bekleme sürelerini 
minimuma indirerek kasada yığılma olmasını engelleyebilirsiniz.

• Nakit, kredi kartı, hediye kartı, kredi çeki (iade veya değişim 
kartı) gibi farklı ödeme şekilleriyle parçalı ödeme kabul 
edebilirsiniz.

• Hızlı ödeme tuşuyla nakit ödemeleri pratik bir şekilde 
alabilirsiniz.

• Banka kredi kartı geri ödemelerini bankadan gelen dosyalar ile 
otomatik karşılaştırarak kontrollü bir şekilde programa 
alabilirsiniz.

• Kullanıcıların arayüzü Türkçe'nin yanı sıra Almanca, Arapça, 
Azerice, Çince (Mandarin), Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Lehçe, 
Rusça gibi dillerde kullanmalarını sağlayarak, farklı dillerde işlem 
yapabilirsiniz.

•―Satış, ödeme, iade, değişim ve raporlama gibi tüm işlemleri farklı 
para birimleriyle (dövizli) gerçekleştirebilirsiniz.

•―Alışveriş esnasında para üstü ödemesini birden çok para birimi 
ile gerçekleştirebilirsiniz.

•―Günlük döviz kurlarını otomatik olarak Merkez Bankası'ndan 
çekerek kasiyerin döviz kurlarını POS arayüzünden tek tuşla 
görmesini sağlayabilirsiniz.

Mağaza kasalarımda 
satış hızımı artırarak  
beklemeleri 
önleyebilir miyim?

Tamamlanmamış 
alışveriş fişlerini 
askıya alıp, 
istediğimde tekrar 
çağırabilir miyim?

Mağaza satış 
ekranlarımda 
istediğim dili 
seçebilir miyim?

Tüm işlemlerimi 
farklı para 
birimleriyle 
yapabilir miyim?

Para üstü 
ödemelerini birden 
çok farklı para 
birimleriyle yapabilir 
ve takip 
edebilir miyim?

1

2
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1-Dokunmatik ekran 
destekli perakende 
satış ekranıyla hızlı 
ve pratik satış 
işlemleri 
gerçekleştirebilir-
siniz.

2-Para üstünü farklı 
para birimleriyle 
ödeyebilir ve 
muhasebeştirebilir-
siniz.



Kasada satış 
esnasında 
müşterilerden 
alınması gereken 
bilgileri zorunlu hale 
getirebilir miyim?

Kayıtlı müşterilerin 
tekrar 
kaydedilmesini 
engelleyebilir 
miyim?

Kasadayken 
müşterilere anlık 
SMS göndererek 
onay koduyla 
müşteri doğrulaması 
yapabilir miyim?

Müşteri bilgilerine 
ve özelliklerine göre 
kampanya 
tanımlayabilir 
miyim?

Ürün ayırma 
yapabilir miyim, 
kapora işlemlerimi 
takip 
edebilir miyim?

Müşterilerimden 
özel sipariş 
alabilir miyim?

Müşteri Bilgilerini Daha Doğru Elde Edin

• Müşterilerden kasada adı, soyadı, semt, telefon, e-mail, doğum 
tarihi, evlilik yıldönümü gibi bilgilerden hangilerinin öncelikli 
olarak alınacağını, hangi sahaların zorunlu, hangilerinin opsiyonel 
olacaklarını belirleyebilirsiniz. 

•―Nebim V3 POS; ad/soyad ve telefon numarası bilgileri sayesinde 
mükerrerlik kontrolünü otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Bu 
bilgilerden herhangi birisi daha önce kayıtlı ise, aynı müşteri için 
yeni kayıtların oluşması engellenmektedir. Mükerrerlik 
kontrolünde Büşra, Büsra, Busra, Buşra gibi isimler aynı isim 
olarak görülebilir. Mükerrerlik kontrolü sayesinde Nebim V3 POS 
ile müşteri verisi kirliliğini engelleyebilirsiniz.

•―Kasada, müşterinin kayıtlı telefonuna anlık SMS ile “müşteri 
doğrulama kodu” gönderebilirsiniz. Müşteriye gönderilen bu 
doğrulama kodu, kasiyer tarafından Nebim V3 POS’a 
girildiğinde, müşteriye özel tanımlanmış iskontoların 
uygulanmasını sağlayabilirsiniz. 

•―İstenen detayda müşteri bilgisi alarak bu bilgilere göre 
kampanyalar, özel iskontolar belirleyebilir ve müşteri duyuruları 
gönderebilirsiniz.

•―Satış ekranında okutmadan tek tuşla ürünün geçerli fiyatını 
sorgulayabilirsiniz.

•―Ürün ayırma ve kapora işlemlerini kontrollü bir şekilde 
gerçekleştirebilirsiniz. Müşteriye, ürün teslimatı esnasında kapora 
bedeli dışındaki fark bedelini tahsil ederek fatura kesebilirsiniz.

•―Tek tuşla müşteri özel sipariş durum detaylarını görebilirsiniz.

1
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1-Kasada istenen 
detayda müşteri 
bilgisi 
toplayabilirsiniz.

2-Kasiyerin 
müşteriden alması 
gereken bilgileri 
zorunlu hale 
getirerek giriş 
yapılmadan kaydı 
engelleyebilirsiniz. 
Girilen bilgilerin 
büyük harf ve 
Türkçe karakter 
eşleştirmesiyle 
mükerrer alınmasını 
engelleyebilirsiniz.



Ürün İade ve Değişimlerinde Kontrol Sağlayın

• Her ürün için satış esnasında faturayla birlikte değişim fişi 
basabilirsiniz.

• Ürün iade işlemlerinde; ürünün satışın gerçekleştiği tarihte 
geçerli olan fiyatına, nakit veya kredi kartı gibi hangi ödeme 
şekli ile yapıldığına ve fatura numarasına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.  
İade edilmesi istenen ürünün satış fişinde yer alan ürünler 
arasından pratik seçimi sayesinde, kasiyerin fiyata müdahale 
etmesini engelleyebilirsiniz. Böylelikle ilgili ürünün satış 
tarihindeki fiyatından kontrollü bir şekilde iade alınmasını 
sağlayabilirsiniz. Ayrıca, bedel iade etme durumunda, ürünün 
satışında kullanılan ödeme şeklinden farklı bir ödeme şekliyle 
iade edilmesini engelleyebilirsiniz. Girilmesi zorunlu olan iade 
nedeni sayesinde ürünlerin iade edilme nedenlerini analiz 
edebilirsiniz.

• Aynı ürünün başka bir bedeni ya da rengi ile (varyant) değişimini 
hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Değiştirilmek 
istenen ürünü Nebim V3 POS’ta yer alan ürün varyant değişimi 
ekranından çağırarak ürünün varyant tablosunu görebilir, 
değiştirilmek istenen yeni renk ya da beden seçimi ile değişim 
işlemini hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

• Bir ürünün başka bir ürün ile değişimini de Nebim V3 POS’ta yer 
alan ürün değişimi ekranından pratik ve hızlı bir şekilde 
yapabilirsiniz. Şayet yeni alınan ürünün fiyatı, değiştirilen ürünün 
fiyatından az ise iade çeki ile, fazla ise fark ödemesi ile ürün 
değişim işlemini tamamlayabilirsiniz. Değişen ürünlerin ilk satış 
faturalarını ve değişim işlemlerini birbirleri ile bağlantılı olarak 
sorgulayıp raporlayabilirsiniz.

Ürün değişim fişi 
basabilir miyim?

Ürün iadesi alırken 
ürünün satıldığı 
tarihteki fiyatıyla 
iade alabilir miyim?

Ürün iadesi alırken 
ürünün satıldığı 
ödeme şekli ile iade 
alınmasını zorunlu 
yapabilir miyim?

Ürün varyant 
değişimi 
yapabilir miyim?

Ürünü başka bir 
ürünle değiştirip 
fark kadar kredi çeki 
verebilir miyim?
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1-Ürün iade 
işlemlerinde satışın 
yapıldığı tarihteki 
fişi bularak, iade 
edilecek ürünü 
işaretleyebilir ve 
iade karşılığı yeni 
ürün ya da kredi çeki 
verebilirsiniz.

2-Ürün değişim 
işlemlerinde satışın 
yapıldığı tarihteki 
fişi bularak, 
değiştirilecek ürünü 
ve yerine satılacak 
yeni ürünü 
seçebilirsiniz. 



Dokunmatik ekran 
desteği ile hızlı ve 
pratik taksitli satış 
işlemleri 
yapabilir miyim?

Her ürün için farklı 
taksitler 
belirleyebilir miyim?

Her alışveriş için 
farklı kefil 
seçebilir miyim?

Müşteri seçildiğinde 
varsa gecikmiş 
ödemelerini 
kasiyere uyarı 
verebilir miyim? 

Hesaplanan taksit 
tarih ve tutarlarını 
yetkiye bağlı olarak 
değiştirebilir miyim?

Müşteri toplam 
borcunu yeniden 
taksitlendirebilir 
miyim?

Gecikmiş ödemeler 
için vade farkı 
hesaplatıp istersem 
uygulatabilir miyim?

Erken ödeme 
yapanlara erken 
ödeme iskontosu 
yapabilir miyim?

Taksitli Satış İşlemlerinizi Daha Hızlı Yapın

Taksit Hesaplama ve Tahsilat İşlemlerinizi Kolaylaştırın

• Nebim V3 POS üzerinde perakende satış işlemlerinin yapıldığı 
aynı ekrandan taksitli satış işlemlerini pratik bir şekilde 
gerçekleştirebilirsiniz.

• Her ürün için farklı taksit seçenekleri ve fiyatlar belirleyebilirsiniz.

• Her bir alışveriş için farklı kefil seçimi yapabilirsiniz. Kefil 
seçilmeden işlem yapılmasını engellemek için, kefil seçiminin 
zorunlu hale getirilmesini sağlayabilirsiniz.

• Müşterinin gecikmiş ödemesi var ise, satış anında Nebim V3 
kasiyere uyarı verebilir. Bu sayede müşteriye gecikmiş ödemesi 
olduğunu hatırlatabilir ve isterseniz yeni satış yapılmasını 
engelleyebilirsiniz.  

• Alışveriş toplam tutarını, ödeme planında belirtilen taksit 
sayısına göre tek tuşla pratik bir şekilde hesaplatabilirsiniz.

• Hesaplanan taksit tarihlerinde ve tutarlarında yetkiye bağlı 
olarak değişiklik yapabilirsiniz.

• Müşteri toplam borcunu yeniden taksitlendirebilir ve yeni bir 
ödeme planı oluşturabilirsiniz.

• Taksit tahsilatını tek tuşla hızlı bir şekilde yapabilir ve tahsilat 
makbuzu dökümü verebilirsiniz. 

• Taksit tahsilatında öncelikli olarak gecikmiş taksitlerin 
ödemelerini alabilirsiniz. Böylelikle gecikmiş ödeme tahsil 
edilmeden normal taksitlerin tahsilatının alınmasını 
engelleyebilirsiniz.

• Gecikmiş ödemeler için vade farkını hesaplatabilir, hesaplatılan 
vade farkını ödeme esnasında uygulayabilirsiniz. 

• Erken ödemelerde, müşterilere erken ödeme iskontosu 
yapabilirsiniz. Erken ödeme gün ve iskonto yüzdelerini 
parametrik olarak belirleyebilirsiniz.
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1-Taksitli perakende 
işlemlerini Nebim V3 
POS ile hızlı ve 
pratik bir şekilde 
gerçekleştirebilir-
siniz.

2-Ödeme planına 
göre tek tuşla 
otomatik peşinat ve 
taksit hesaplaması 
yapabilirsiniz.



Taksitli Satış Siparişlerinizi (Sonradan Teslim) Kolaylıkla 
Takip Edin

Satış, Envanter ve Masraflarınızı Kolaylıkla Raporlayın

Tamir ve Tadilat İşlemlerinizin Tüm Süreçlerini Takip Edin

• Sonradan teslimli satışlarda, taksitli satış siparişi işlemlerini tek 
tuşla açılan sipariş ekranından kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

• Taksitli satış siparişlerinin hangi adresten teslim edileceğini tek 
tuşla seçebilir ve böylece bu siparişteki ürünlerin satış alanından 
ya da depodan gönderileceği ile ilgili bilgiyi girebilirsiniz.

• Taksitli satış siparişine istinaden müşteri istihbaratı yapabilir, bu 
istihbarat sonucuna istinaden siparişi onaylayabilirsiniz. Bu 
sayede sadece istihbarat onayı verilmiş siparişlerin sevkiyatını 
gerçekleştirebilirsiniz.

• Nebim V3 POS'tan, fatura listesi, nakit özeti, ödeme özeti, 
taksit durumu ve müşteri ekstresi gibi birçok raporu tek tuşla 
pratik bir şekilde alabilirsiniz. Bu raporları kendi isteğiniz 
doğrultusunda özelleştirebilirsiniz.

• Mağaza ile ilgili günlük masrafları tek tuşla açılan masraf giriş 
ekranından pratik bir şekilde girebilir ve raporlayabilirsiniz.

• Tamir ve tadilat işlemleri için farklı bir uygulama kullanmaya 
gerek kalmadan satış ekranından anında servis takip formu 
oluşturarak müşteriye verebilirsiniz.

• Ürünlerin tüm tamir tadilat safhalarını servis formu numarasıyla 
anında izleyebilirsiniz.

• Tamir edilemeyen ürünleri ikinci kaliteye ayırarak, ürün 
değiştirme işlemlerini tamir tadilat servis formu numarasına bağlı 
olarak yapabilirsiniz.

• Servisten doğan bir bakım onarım bedeli varsa servis faturası 
kesebilirsiniz.

• Tamamlanan servislerle ilgili olarak müşteriye anında servis 
durum bildirim SMS'leri gönderebilir ve işlemin 
tamamlandığını bildirebilirsiniz.

Sonradan teslim 
ürünler için sipariş 
alabilir miyim?

Sonradan teslimli 
satışlar için 
teslimatın hangi 
adresten ve 
depodan 
yapılacağını 
seçebilir miyim?

Taksitli satış 
sonradan teslim 
siparişleri için 
müşteri istihbaratı 
yaparak, istihbarat 
sonucuna göre 
siparişi 
onaylayabilir miyim?

Kasiyerlerin Nebim 
V3 POS'tan 
işlemleriyle ilgili 
durumu tek tuşla 
raporlamasını 
sağlayabilir miyim?

Mağazaların 
masraflarını Nebim 
V3 POS'tan 
girmelerini 
sağlayabilir miyim?

Tamir ve tadilat 
işlemlerini her 
aşamada takip ve 
kontrol 
edebilir miyim?
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1-Sonradan teslim 
satış siparişleri için 
istihbarat yaparak 
onaylama işlemi 
yapabilirsiniz.

2-Sonradan teslim 
satışların hangi 
depodan teslim 
edileceğini 
seçebilirsiniz.

3-Satış sonrası tamir 
tadilat işlemlerini 
tek tuşla takip 
edebilir ve aşamaları 
kolaylıkla 
görebilirsiniz.



Mağaza depo 
sayımlarını 
yapabilir miyim?

Merkezden 
mağazaya 
gönderilen ürünlerin 
mağaza tarafından 
onaylanarak kabul 
edilmesini 
sağlayabilir miyim?

Mağaza gelen 
ürünlerle ilgili eksik 
ya da fazla 
bildirimlerini 
otomatik olarak 
yapabilir mi?

Mağazalarımın 
bankaya para 
yatırma ve çekme 
işlemlerini Nebim V3 
ile yapabilir mi?

Mağazaya direkt mal 
alımı yapılabilir mi?

Mağaza arka ofis 
uygulamasıyla 
envanter, satış, ürün, 
müşteri gibi 
detaylarda 
raporlama 
yapabilir miyim?

Mağazalarınızın Envanter, Sayım, Ürün Kabul ve Masraflarını 
Daha Kolay Yönetin

•―Mağaza arka ofis uygulamasıyla mağaza depo sayımlarınızı 
yapabilir ve farkları tespit ederek gerekçesi bulunduktan sonra 
eşitleme yapabilirsiniz.

• Merkezden gelen ürünleri onaylayabilir ve merkeze eksik ürün 
siparişi geçebilirsiniz.

• Diğer mağazadan ürün talebinde bulanabilir ve başka 
mağazaların ürün taleplerini onaylayarak gönderebilirsiniz.

• Mağazada ürün etiketi dökerek indirim zamanlarında etiketlerin 
daha kolay değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

• Mağaza banka işlemleri ile para yatırma, çekme gibi işlemleri 
yapabilir ve banka işlemlerini raporlayabilirsiniz.

• Mağaza kasa işlemleri ile kasa açılış fişi ve kasa hareketleri, 
kasalar arası virman, personele kasa üzerinden ödeme yapılması 
ve merkezin banka hesabına nakit çıkışı gibi işlemleri 
yapabilirsiniz.

• Merkez üzerinde olmayan alımların mağaza tarafından yapıldığı 
durumlar için mağazaya direkt alım işlemlerini yapabilirsiniz. 

• Mağazalara kullanım yetkisi verilen masrafların alımlarını 
gerçekleştirebilir ve masraf kaydı girebilirsiniz. 

• Taksitli satış ödenmemiş taksitlerini yeniden düzenleyebilirsiniz. 
Yetkiye bağlı olarak fişlerde kefil bilgilerini değiştirebilir ve 
düzenleyebilirsiniz.

• Taksitli satış sonradan teslim işlemleriyle ilgili olarak istihbarat 
onaylama ve onay kaldırma işlemlerini yapabilirsiniz.

• Perakende müşterilerin kartlarıyla ilgili düzenleme yapabilirsiniz.

• Toptan satış işlemlerini siparişten sevkiyata kadar arka ofis 
aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz.

• Mağaza arka ofis uygulamasıyla, ürün, envanter, satış, kampanya 
ve ciro bazlı birçok rapor alarak analizler yapabilirsiniz.

1

2
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1-Mağazalarınız 
birbirlerinden ürün 
talep siparişi ile ürün 
talebinde 
bulunabilirler.

2-Mağazanızda 
bankaya para 
yatırma/çekme ve 
masraf işlemlerini, 
merkez ile online 
olarak yapabilirsiniz.



Müşteriler

Tedarikçiler

• Müşterilerinizi istediğiniz detayda kodlayabilir, gruplandırabilir 
ve müşterilerinizle olan tüm borç ve alacak ilişkinizi anlık olarak 
raporlayabilirsiniz. 

• Müşterilerinize bağlı alt müşteriler tanımlayarak cari hareketlerin 
ana hesapta toplanmasını sağlayabilir, işlem detaylarını da alt 
müşteri bazında görebilirsiniz.

• Müşterilerinize özel kampanyalar, iskontolar, ödeme planları ve 
satış fiyatları belirleyebilir, kredi limitlerinin takibini yapabilirsiniz.

• Müşteri borç kapama işlemlerini seçtiğiniz faturalara göre ya da 
FİFO yöntemine göre otomatik yapabilirsiniz.

• Tedarikçilerinizi istediğiniz detayda kodlayabilir, gruplandırabilir 
ve tedarikçilerinizle olan tüm borç ve alacak ilişkinizi anlık olarak 
raporlayabilirsiniz. 

• Tedarikçi fiyat tekliflerini takip edebilir ve kredi limiti kontrolü 
yapabilirsiniz.

• Tedarikçi alacak kapama işlemlerini seçtiğiniz faturalara göre ya 
da FİFO yöntemine göre otomatik olarak yapabilirsiniz.

Müşterilerimin alt 
müşterilerini farklı 
cari kartlar açmadan 
ana hesaba bağlı 
olarak takip 
edebilir miyim?

Müşterilerime özel 
kampanyalar, 
iskontolar ve ödeme 
planları 
tanımlayabilir 
miyim?

Müşterilerimin borç 
kapamalarını işlem 
seçilen faturaya 
göre ya da FİFO 
yöntemi ile otomatik 
yapabilir miyim?

Tedarikçilerimin 
fiyat tekliflerini 
takip 
edebilir miyim?

Tedarikçilerime 
yaptığım ödemeleri, 
seçtiğim fatura ya 
da FİFO yöntemine 
göre otomatik 
eşleştirerek 
kapatabilir miyim?

Finans, Muhasebe, İK Süreçlerinde Kontrol ve Verim 

1

2

25

1-Müşteri ve 
tedarikçileri ayrı 
kodlar ve özellikler 
ile tanımlayarak 
gruplandırabilirsiniz.

2-Müşteri borç 
kapama işlemlerini 
FİFO yöntemine 
göre otomatik ya da 
seçilen faturalara 
göre yaparak 
muhasebeye 
entegre 
edebilirsiniz.



Para yatırma 
/çekme, havale/EFT 
gibi banka 
işlemlerimi takip 
edebilir miyim?

Banka POS kredi 
kartı geri dönüşlerini 
bankadan gelen 
dosya ile otomatik 
karşılaştırarak 
farkları 
görebilir miyim?

Birden çok kasa 
hesabı tanımlayarak 
virman işlemlerimi 
yapabilir miyim?

Kasa işlemlerimde 
farklı para birimleri 
kullanıp anında 
dekont 
basabilir miyim?

Çek ve senetlerim 
için bakiye 
yaşlandırma ve 
reeskont işlemlerimi 
otomatik 
yapabilir miyim?

Bankalar

Kasalar

Çek / Senet 

• Çalıştığınız tüm banka ve şubeleri tanımlayabilir ve her biri ile 
olan finansal işlemlerinizi kolaylıkla raporlayabilirsiniz. Örneğin;

• Banka açılış fişleri, 

• Para yatırma/çekme, 

• Virman işlemleri, 

• Gelen havale/EFT, 
• Gönderilen havale/EFT 

işlemlerini yapabilir ve raporlayabilirsiniz.

• Banka POS kredi kartı dönüşleri, program tarafından otomatik 
olarak hesaplanır. Hesaplanan tutar ile bankadan gelen geri 
dönüş dosyasını otomatik karşılaştırarak farkları kolaylıkla 
görebilirsiniz.

• Birden fazla kasa hesabı tanımlayabilir ve gruplandırabilirsiniz. 
Bu kasalar arasında virman işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir 
ve raporlayabilirsiniz.

• Kasa işlemlerinde aynı fişte farklı para birimleri kullanabilirsiniz.

• Kasa işlemlerinde anında dekont basabilirsiniz.

• Kasa defteri dökümlerini ve kasa son durum raporlarını pratik bir 
şekilde alabilirsiniz.

• Çek ve senet işlemlerinizi pratik giriş ekranları ile kolaylıkla 
gerçekleştirebilirsiniz.

• Bakiye yaşlandırmalarını ve reeskont işlemlerinizi vereceğiniz 
parametre ve vadelere göre yapabilirsiniz.

• Çek ve senetlerle ilgili son durum raporlarını birçok farklı filtre 
vererek alabilirsiniz.
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1-Banka POS kredi 
kartı dönüşleri için 
banka protokol 
şartları kaydederek, 
bankadan gelen 
bilgi ile gerçekleşen 
POS gelirlerini 
mukayese 
edebilirsiniz.

2-Nakit kasa 
hesapları 
tanımlayabilir ve 
istediğiniz sayıda 
özellik ile 
gruplandırabilirsiniz.



Muhasebe Kayıtlarınızda Kontrol Sağlayın

•
fişi oluşmasını sağlayabilirsiniz.

• Muhasebe fişi içerisinden kaynak fişe tek tuşla ulaşabilir ve 
kaynak fiş üzerinde yapılan değişikliklerin muhasebe fişinde 
otomatik güncellemesini yapabilirsiniz. Bu sayede kaynak fiş 
detayında yapılan her değişiklikte tekrar entegrasyon yapmanıza 
gerek kalmaz.

• Yevmiye, Kebir gibi resmi defter dökümleri yapabilirsiniz.

• KDV, Damga Vergisi, Form BA Form BS gibi beyannameleri ve 
kesin mizan beyanını xml formatında hazırlayarak, e-beyan 
usulüne uygun olarak beyan edebilirsiniz.

• Gelir Tablosu ve Bilanço gibi mali tablolar alabilir ve oran 
analizleriyle bu tablolarda açıklanan verilerin oransal 
analizlerini yapabilirsiniz.

• Muhasebe yıl sonu kapanış-açılış işlemlerinizi farklı bir firmaya 
kopyalamadan aynı firmada devam ederek yapabilir ve 
kullanıcıların önceki yıl bilgilerine erişmesini engelleyebilirsiniz. 
Bu sayede konsolide raporlamaları kolaylıkla alabilirsiniz.

Gerçek zamanlı entegrasyon ile fiş kaydedildiğinde muhasebe 
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Yapılan işlemleri 
muhasebeyle anında 
entegre 
edebilir miyim?

Muhasebe fişinden 
asıl fişe 
ulaşabilir miyim?

Asıl fişte yaptığım 
değişiklikler 
muhasebe fişine 
otomatik yansır mı?

E-beyan formatına 
uygun KDV, Damga 
Vergisi, Form BA ve 
Form BS 
oluşturabilir miyim?

Muhasebe kapanış-
açılış işlemlerimi, 
farklı bir firma 
açmadan aynı 
firmada devam 
ederek 
yapabilir miyim?

1

2

3

1-Muhasebe fişini 
anlık entegrasyon ile 
işlem 
gerçekleştiğinde ya 
da sonradan 
onaylayarak 
oluşturabilirsiniz. 
Tek tuşla kaynak fişe 
ulaşabilirsiniz.

2-Mali dönem 
bazında 
karşılaştırmalı 
bilanço alabilirsiniz.

3-KDV, Form BA 
Form BS, Damga 
Vergisi gibi 
beyannameleri, xml 
formatında otomatik 
olarak 
oluşturabilirsiniz.



Satış Maliyetlerinizi Kolaylıkla Hesaplayın ve Düzenleyin

Maliyet Merkezleri ile Giderlerinizi Gruplandırarak Kolaylıkla 
Yönetin

• Maliyet hesaplamalarını döneme göre; maliyet fiyatı, FİFO, 
ortalama maliyet ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerini 
kullanarak, şirket, ofis, depo seviyelerinde, ürün, renk ve boyut 
bazında yapabilirsiniz.

• Daha önce hesaplanmış olan üretim maliyetlerini, üretim maliyet 
fişleri ile yansıtabilirsiniz.

• Hesaplanan satış maliyetlerini muhasebeyle entegre edebilirsiniz.

• Masraf faturalarının ya da ekrandan girilen masraf tutarlarının, 
toptan alış, konsinye alış, ithalat gibi satın alma faturalarına 
dağıtımını gerçekleştirebilirsiniz. Bu dağıtımı; oran, tutar, miktar 
ağırlığı ya da serbest giriş yöntemlerine göre yapabilirsiniz.

• Masraf faturalarının ya da ekrandan girilen masraf tutarlarının 
toptan, konsinye, bayi ve ihracat gibi satış faturalarına dağıtımını 
gerçekleştirebilirsiniz. Bu dağıtımı; oran, tutar, miktar ağırlığı ya 
da serbest giriş yöntemlerine göre yapabilirsiniz.

• İthalat masraflarını sihirbaz yardımıyla otomatik olarak ilgili 
ithalat dosyalarına yansıtabilirsiniz.

• Masraf dönemleri tanımlayarak dönem bazında masraf dağılımı 
gruplaması yapabilirsiniz.

• Maliyet merkezleri tanımlayarak, maliyet merkezleri dağıtım 
hiyerarşisi belirleyebilirsiniz. Tüm masraf kalemlerini oluşturulan 
maliyet merkezi hiyerarşisinin ilgili seviyesine bağlayabilir ve bu 
gruplandırmaya göre detaylı analiz yapabilirsiniz.

• Maliyet merkezlerinin maliyet raporlarını analiz edebilirsiniz.

Satışlarımın 
maliyetini seçtiğim 
maliyet yöntemine 
göre depo bazında, 
ürün bazında ya da 
renk boyut bazında 
hesaplayabilir 
miyim?

Üretim maliyetlerini 
ürünlerime 
yansıtabilir miyim?

Masraf faturalarını 
ya da belli oranlarda 
masrafları alış 
faturalarına 
otomatik 
yansıtabilir miyim?

İthalat masraflarını 
otomatik olarak ilgili 
ithalat dosyasına 
yansıtabilir miyim?

Masraf dönemleri 
tanımlayarak bu 
dönemlere göre 
masraf dağılımı 
yapabilir miyim?

Maliyet merkezi 
hiyerarşisi kurarak 
her masraf alışın 
otomatik olarak bu 
maliyet 
merkezlerine 
gitmesini 
sağlayabilir miyim?
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3

2

1-Seçilen maliyet 
şekline göre ürün ya 
da malzeme için, 
model ve SKU 
bazında 
maliyetlendirme 
çalıştırabilirsiniz.

2-Satın alım 
faturaları için 
maliyet düzenleme 
işlemlerini seçilen 
yönteme göre 
yapabilirsiniz.

3-Giderleri maliyet 
merkezleri 
hiyerarşisi ile 
gruplandırarak 
takibini 
yapabilirsiniz.



Sabit kıymetlerimi 
farklı özelliklerle 
gruplandırarak 
raporlayabilir 
miyim?

Sabit kıymetlerim 
için barkod 
oluşturabilir ve 
fotoğraf 
ekleyebilir miyim?

Sabit kıymet 
amortisman 
hesaplamalarımı 
seçilen yönteme 
göre 
yapabilir miyim?

Sabit kıymet sigorta 
ve masrafları sabit 
kıymet kartı 
üzerinde takip 
edebilir miyim?

Sabit kıymetlerimi 
personele 
zimmetleyebilir 
miyim?

Satış ve masraf 
bütçesi 
hazırlayabilir miyim?

Bütçede geçen yıl, 
planlanan ve 
gerçekleşenleri 
izleyerek 
sapmaları anlık 
görebilir miyim?

Sabit Kıymetlerinizi Daha Detaylı ve Kolay Takip Edin

Finans Bütçenizi Hazırlayın ve Sapmaları Anlık Takip Edin

• Tüm sabit kıymetlerinizi istediğiniz sayıda açabileceğiniz 
özellikler ile gruplandırarak raporlayabilirsiniz.

• Sabit kıymetler için barkod oluşturabilir ve fotoğraflar 
kaydedebilirsiniz. Bu sayede sabit kıymetin zaman içerisindeki 
durumunu fotoğraflarla da takip edebilirsiniz.

• Maddi, gayri maddi, finansal, bina/arsa gibi farklı sabit kıymet 
tipleri tanımlayabilirsiniz.

• Sabit kıymet sigorta bilgilerini, sigortacı firma, sigorta tipi, 
sigorta süresi, poliçe numarası ve kapsamı gibi detaylarla 
izleyebilirsiniz.

• Sabit kıymet giderlerini takip edebilir, gider faturası ile 
eşleştirerek, giderin yeniden değerlemeye tabi olup olmadığını 
seçebilirsiniz.

• Sabit kıymetleri personele zimmetleyebilirsiniz. Bu sayede 
üzerine sabit kıymet zimmetli olan personelin programda işten 
çıkış işleminin gerçekleştirilmemesini sağlayabilirsiniz.

• Yeniden değerlendirme ve amortisman hesaplamalarını 
yapabilirsiniz.

• Geçen yıl bilgilerini otomatik taşıyarak yeni yıl ile ilgili ay bazında 
satış ve gider bütçesi hazırlayabilirsiniz.

• Geçen yıl verilerini baz alarak yeni yılla ilgili tutar ya da girilen 
orana göre otomatik artırım yaparak bütçe hazırlayabilirsiniz.

• Geçen yıl, planlanan, gerçekleşen ve sapma bilgilerini anlık 
olarak takip edebilirsiniz. Bu sayede yıllık genel bütçe ve ay 
bazında bütçe planının neresinde olduğunuzu kolaylıkla 
görebilirsiniz.

• Farklı bütçe tipleriyle çok sayıda bütçe çalışması yapabilirsiniz.

1
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1-Sabit kıymet, sabit 
kıymet masraf, 
sigorta ve 
amortisman 
bilgilerini takip 
edebilirsiniz.

2-Satış ve gider 
bütçesi 
hazırlayabilir, 
gerçekleşen ve 
planlanan arasındaki 
farkları anlık olarak 
takip edebilirsiniz.
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 İnsan Kaynaklarınızı Daha Verimli Yönetin

Personel Ücretlerinizi (Bordro) Kolaylıkla Hesaplayın

• İş başvurularının ve iş görüşme süreçlerinin takibini, açık iş 
pozisyonları ve görüşme sonuçlarına göre olumlu sonuçlanan 
başvuruların personel olarak atanması gibi işlemleri 
yapabilirsiniz.

• Teşvik primleri hesaplayabilir ve onaylanan teşvik primlerinin 
bordro ve muhasebe entegrasyonunu yapabilirsiniz.

• Personel eğitim ve test planlaması yapabilir ve hangi personelin 
hangi tarihte hangi eğitim ve teste katılacağını belirleyebilirsiniz. 
Planlanan ile gerçekleşen eğitim katılım durumlarını analiz 
edebilirsiniz.

• Personel yıllık izinlerini planlayabilir ve kullanılanları 
planlanandan otomatik düşerek, kalan izin gününe kolaylıkla 
ulaşabilirsiniz.

• Personeliniz için anket hazırlayabilir ve bu anket içeriğini 
belirleyebilirsiniz. Sonrasında bu anketleri raporlayabilirsiniz.

• Personel ücret, kazanç ve kesinti bilgilerini istediğiniz sayıda 
çoğaltabilirsiniz.

• Sihirbaz yardımıyla önceki ay bilgilerini otomatik kopyalayarak 
pratik bir şekilde puantaj ve tahakkuk işlemlerini yapabilirsiniz.

• SGK dökümlerini pratik bir şekilde alabilirsiniz.

• Personel ücret bilgilerini tarih bazında günlük, aylık, net, brüt gibi 
farklı şekillerde hesaplayabilir, saklayabilir ve personelin tüm 
geçmiş ve güncel ücret bilgilerini kolaylıkla görebilirsiniz.

• Personel maaşını brüt üzerinden hesaplarken, mesaileri net 
üzerinden hesaplayabilirsiniz.

• Personel tanımlamaları; kişisel bilgiler, vergi statüleri, izin 
planlamaları ve iş eğitim bilgileri gibi detaylarda personel 
gruplama ve analizleri yapabilirsiniz.

İş başvurularını 
programdan takip 
edebilir miyim?

Personelim için 
teşvik primi 
hesaplayıp 
bordrosuna 
yansıtabilir miyim?

Personelimin 
katılmasını istediğim 
eğitim ve testler 
hazırlayarak, 
katılım ve puan 
durumunu takip 
edebilir miyim?

Personelimin yıllık 
izinlerini planlayıp 
kullanılan ve kalan 
izinleri takip 
edebilir miyim?

Personelim için 
sorularını kendim 
oluşturacağım 
anketler 
hazırlayabilir miyim?

Personel ücret 
bilgilerini tarih 
bazında 
saklayabilir miyim?

Personel maaşlarını 
netten brüte ya da 
brütten nete 
hesaplatabilir 
miyim?
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1-Mağaza ve 
personel 
performansına göre 
teşvik primleri 
hesaplayabilir ve 
bordroya 
yansıtabilirsiniz.

2-Personel ücret 
bilgilerini tarih 
bazında saklayabilir 
ve analiz 
edebilirsiniz.

1

2



İstediğiniz Raporları Kolaylıkla Alın

• Nebim V3; satın alma, üretim, sipariş, sevk, toptan ve perakende 
satış, envanter, finans, muhasebe, İK gibi, firmanızın her bir 
süreçte gereksinim duyacağı birçok hazır rapor sunmaktadır. Bu 
hazır raporlar sayesinde, ilave bir rapor geliştirmeye gerek 
kalmaksızın, temel iş süreçlerinizi kolaylıkla analiz edebilirsiniz.

• Hazır raporları kullanabilmenin yanı sıra, sürükle bırak yöntemi 
ile kendi pivot raporlarınızı da istediğiniz formatta 
oluşturabilirsiniz.

• Kendi rapor filtrelerinizi istediğiniz esneklikte düzenleyebilir, 
bunları daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Bu sayede, 
her kullanıcının sadece kendi filtrelerini görmesini sağlayabilir ve 
diğer filtreleri bozmasını engelleyebilirsiniz.

• Raporları farklı birçok dilde oluşturabilir, bu sayede yurt dışı 
bağlantılı tedarikçi ve müşterilerinize kendi dillerinde rapor 
verebilirsiniz. 

• Rapor filtrenizde kullanmak isteyeceğiniz ürün bilgilerini elle 
seçmek yerine, isterseniz Microsoft Excel'den alarak, filtrenizi 
pratik bir şekilde düzenleyebilirsiniz. 

• En sık kullandığınız raporları Nebim V3'teki Benim Menüm'e 
koyarak bu raporlara daha kolay ulaşabilirsiniz. Bu sayede 
kullanıcılarınızın düzenli olarak çekmesi gereken raporları da 
belirlemiş olursunuz.

• Raporları; Microsoft Excel, PDF, HTML, TXT, CSV, MHT, Image 
gibi farklı dosya formatlarında kaydedebilir ve e-mail eki olarak 
gönderebilirsiniz.

Zengin Raporlama ve Veri Analizi

Nebim V3 ihtiyacım 
olabilecek raporları 
hazır olarak bana 
verebiliyor mu?

Hazır raporlar 
dışında sürükle bırak 
yöntemi ile kendi 
raporlarımı 
hazırlayabilir miyim?

İstediğim kriterlerde 
filtre oluşturarak, 
hazırladığım bu 
filtreleri daha sonra 
kullanabilir miyim?

Farklı dillerde rapor 
oluşturabilir miyim?

Raporları farklı 
dosya formatlarında 
kaydedebilir miyim?

Nebim V3'te aldığım 
raporlara, Web 
üzerinden de 
ulaşabilir miyim?

Mağazalarımın ciro 
ve satış adetlerini 
anlık olarak cep 
telefonum veya 
tablet 
bilgisayarımdan 
görebilir miyim?

1-Nebim V3 
içerisinden sürekle 
bırak yöntemi ile 
istenilen formatta 
raporlar 
hazırlanabilir.

2-İstenilen birçok 
farklı dilde rapor 
hazırlayabilirler.
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• Raporlar içerisinde istediğiniz bir kelimeye göre arama 
yapabilirsiniz. Böylece rapor içerisindeki istediğiniz kelimeye ait 
satıra kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

• Nebim V3'ten aldığınız tüm raporlara, ayrı bir işlem yapmadan 
kullanıcınıza atanmış olan erişim yetkileri ile Web üzerinden de 
ulaşabilirsiniz. 

• Nebim V3'ten aldığınız tüm rapor filtrelerine web üzerinden de 
ulaşarak kullanabilir ve yeni filtreler oluşturabilirsiniz.

• Hazır rapor sorguları ile ürün hiyerarşisi, ürün özellikler veya 
kümülatif raporları kolaylıkla tasarım değiştirmeden alabilirsiniz.

• Mağazalarınızın cirolarını ve satış miktarlarını cep telefonunuz ve 
tablet bilgisayarlarınızdan anlık olarak izleyebilirsiniz

• Mobil raporlarınızda istediğiniz özelliğe göre sıralama 
yapabilirsiniz.

• Mobil raporlarınızı tek tuşla grafik olarak da görebilir ve 
inceleyebilirsiniz.

Nebim V3 içerisinde 
kullanıcıların 
istedikleri filtreler ile 
istedikleri raporları 
almaları sağlanır. 
Aynı raporlara aynı 
filtreler ile Web 
üzerinden de 
ulaşılabilir.
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Firmanıza Özel Raporları Kolaylıkla Geliştirin 

• Nebim V3'ün sunduğu hazır raporların tasarımlarını 
değiştirebilirsiniz. Rapor tasarımına tek bir tuşla erişebilir, yeni 
alanlar ekleyebilir, görmek istemediğiniz alanları çıkartabilir, 
sıralamaları veya gruplamaları değiştirebilir veya firma logonuzu 
ekleyerek rapor görünümünde değişiklik yapabilirsiniz.

• Nebim V3'ün sunduğu hazır rapor sorgularını da 
değiştirebilirsiniz. Örneğin, ürün özelliği 1, 2, 3 ve 17'nin 
gruplanarak raporlanmasını sağlayacak bir sorgu 
düzenleyebilirsiniz. Bu sayede kullanıcılarınızın istedikleri 
raporları pratik bir şekilde almalarını sağlayabilirsiniz. 

• Değiştirdiğiniz her rapor sorgusu için farklı bir kayıt yaparak her 
seferinde aynı rapora tek tuşla ulaşabilirsiniz.

• Nebim V3'ün sunduğu hazır raporların sorgu ve tasarımlarını 
değiştirerek yeni formatlar oluşturabilmenin yanı sıra, Microsoft 
Reporting Services gibi harici raporlama araçları kullanarak 
firmanıza özel raporlar da geliştirebilirsiniz.

• Microsoft Reporting Services ile hazırlanan raporlara web 
üzerinden ulaşabilir ve belirlenen zaman aralıkları için otomatik 
e-mail gönderebilirsiniz.

Mevcut raporların 
tasarımlarını 
değiştirerek, 
kendime özel 
raporlar 
hazırlayabilir miyim?

Mevcut raporların 
sorgularını 
değiştirerek yeni 
raporlar 
üretebilir miyim?
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1-Kullanıcılar 
istedikleri formatta 
raporlar 
hazırlayabilir.

2-Hazırlanan 
raporlar, Web 
üzerinden 
sergilenebilir ve e-
mail ile 
gönderilebilir



Rapor alırken diğer 
kullanıcıların 
performansını 
etkilemeden 
istediğim raporu 
hazırlayabilir miyim?

Devir alınmış geçmiş 
yıllara ait bilgilerimi 
raporlayabilir 
miyim?

Veri ambarına, 
Nebim V3'ün 
içerisinden hem de 
Microsoft Excel'den 
ulaşarak raporlama 
yapabilir miyim?

Nebim V3 Veri Ambarı Sayesinde Hızlı ve Esnek Raporlama

• Nebim V3'ün veri tabanındaki bilgileri düzenli olarak hızlı 
raporlama için tasarlanmış ayrı bir veri tabanına kopyalayan 
Nebim V3 Veri Ambarı sayesinde, Nebim V3'ün çalışma 
performansını etkilemeden, detaylı raporlama ve analiz 
yapabilirsiniz. 

• Nebim V3'te devir almış olsanız dahi, eski yıllara ait bilgilerinizin 
Nebim V3 Veri Ambarı'nda saklanması sayesinde, geçmiş 
döneme ait bilgilerin raporlanabilmesini sağlayabilirsiniz.

• Ürün, lokasyon, müşteri, tedarikçi, tarih vb. bazında hiyerarşik 
yapılarda sorgulamalar yapabilirsiniz. Örneğin, Şirket-Bölge-
Ofis-Mağaza-Depo

• Nebim V3 Veri Ambarı'ndaki hesaplamalar sayesinde, Nebim 
V3'ün operasyonel sisteminde olmayan değerleri de 
raporlarınızda ve analizlerinizde kullanabilirsiniz. Bunlara örnek 
olarak; GMROI (Gross Margin Return on Inventory - ürün 
karlılığı), GMROF (Gross Margin Return on Footage - metrekare 
verimliliği), GMROL (Gross Margin Return on Labour - personel 
verimliliği) ve Markup'ı verebiliriz.

• Fatura analizi ve iade analizi ölçütleri ile, ortalama fatura tutarı, 
fatura sayısı, fatura satır sayısı, model sayısı, sepet derinliği 
analizleri yapabilir, yapılan satışlara göre iade oranlarını analiz 
edebilirsiniz.

• Anında indirim, para puan, indirim çeki, ödeme şekillerine göre 
indirim gibi farklı kampanya yöntemlerine göre mağaza, müşteri, 
marka, ürün grubu vb. bazında istediğiniz detayda  analizler 
yapabilirsiniz.

• Nakit, kredi kartı, hediye kartı gibi farklı ödeme şekillerine göre 
mağaza bazında ödeme analizleri yapabilirsiniz.

• Alınan ve verilen sipariş ölçütleri ile, sipariş miktarı, sevk miktarı 
ve kalan miktar değerleri sayesinde sipariş takibini yapabilirsiniz.

• Nebim V3 Veri Ambarı'na Nebim V3'ün kullanıcı ara yüzünden 
erişebileceğiniz gibi, aynı zamanda Microsoft Excel veya 
Microsoft Reporting Services gibi raporlama araçlarından da 
erişerek kendinize özel raporlar geliştirebilirsiniz.

34

1-Nebim V3 
içerisinden Veri 
Ambarına aktarılan 
bilgileri,  birçok araç 
ve yüksek 
performans ile 
sorgulayabilirler.

2-Nebim V3 
kullanıcıları 
Microsoft Excel ara 
yüzünü kullanarak, 
veri ambarı 
küplerine erişerek 
kendi raporlarını 
hazırlayabilirler.
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2



Detaylı Yetkilendirme Sayesinde Veri Erişim Güvenliğinizi Artırın

• Aynı yetkiye sahip her bir kullanıcı grubu için "kullanıcı yetki 
grupları" oluşturabilirsiniz. Kullanıcıları bu yetki gruplarına dahil 
ederek yetkilendirebilirsiniz. Bu sayede her kullanıcı için tek tek 
yetki vermeden yetkilendirmeyi pratik ve güvenli bir şekilde 
gerçekleştirebilirsiniz.  

• Kullanıcı yetki grupları bazında ürün, müşteri, tedarikçi gibi her 
bir kodlama ekranı için veri sahası bazında her bilgi hücresini 
yetkilendirebilirsiniz. Böylece aynı kodlama ekranını çağıran 
farklı kullanıcıların sadece kendileri ile ilgili satırları görebilme, 
değiştirme ya da silmelerini sağlayabilirsiniz.

• Her bir saha için zorunlu ya da varsayılan değer atamaları 
yaparak kullanıcının zorunlu alanları doldurmadan kaydı 
tamamlamasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede doğru veri girişi 
sağlayabilirsiniz.

• İşlem bazında fiş yetkilendirmeleri yapabilir, hangi kullanıcı yetki 
grubunun hangi fişlerde kayıt girebileceği, değiştirebileceği, 
silebileceği, maksimum kaç günlük fişlere ulaşabileceği ya da 
hangi tarih aralığındaki fişlere ulaşabileceği ve tutar görüp 
göremeyeceği gibi detaylı yetkilendirme seçeneklerini 
kullanabilirsiniz.

• Kullanıcı yetki grupları bazında program erişim izinleri 
belirleyerek, program ve alt fonksiyonlarının hangi kullanıcıların 
ekranında görülebileceğini ve işlem yapılabileceğini tarif 
edebilirsiniz.

• Her bir kullanıcı için yetkili kullanıcı, güvenlik yöneticisi, rapor 
dizaynları değiştirebilme yetkisi, bağlı diğer şirket bilgilerini 
raporlayabilme, erişebileceği raporlar ve erişebileceği şirketler 
gibi ek yetkileri parametrik olarak verebilirsiniz.

• Seçilen tarih öncesi tüm hareketleri kullanıcılara kapatabilirsiniz. 
Böylece yıl kapama işlemlerinde kapanan yıla erişimi 
engelleyebilirsiniz.

Kullanıcı yetkilerimi 
satır bazında 
yaparak hangi 
satırdaki hangi 
bilgiyi 
görebileceklerini 
belirleyebilir miyim?

Kodlamalarda 
zorunlu alanlar 
seçerek, 
kullanıcılarımın bu 
alanları 
doldurmadan kayıt 
yapmasını 
engelleyebilir 
miyim?

Hangi kullanıcıların 
hangi fişlere ulaşıp 
işlem yapabileceğini 
belirleyebilir miyim?

Tarih ya da gün 
bazında yetki 
verebilir miyim?

Fişlerde fiyat 
görülmesini 
engelleyebilir 
miyim?

Hangi 
kullanıcılarımın 
hangi programlara 
erişebileceğini ve 
kimin menüsünde 
hangi programların 
görüneceğini 
seçebilir miyim?

Güvenli Veri Yönetimi
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1-Kodlama 
ekranlarında saha 
bazında 
yetkilendirme 
yaparak hangi 
kullanıcıların hangi 
bilgileri görme, 
değiştirme, silme 
yetkisi olacağını 
belirleyebilirsiniz.

2-Fiş bazında 
yetkilendirme ile 
hangi fiş için hangi 
kullanıcıların görme, 
değiştirme, silme 
yapabileceğini 
belirleyebilirsiniz.

1

2



Farklı Nebim V3 Veri Tabanlarınızı Entegre Edin

• Nebim V3 Data Transporter ile periyodik olarak, bir veya birden 
fazla kaynak veri tabanı bilgilerini bir veya birden fazla hedef 
veri tabanına periyodik dilimlerde otomatik olarak 
taşıyabilirsiniz. Bu sayede offline olarak çalışan farklı veri 
tabanları arasında bilgi güncellemesi yapabilirsiniz.

• Dataları belirlenen tek bir kaynaktan birçok hedefe aynı anda 
gönderebilirsiniz. Ya da birden çok kaynaktan tek bir hedefe 
göndererek güncelleme yapabilirsiniz.

• Transfer işleminin periyodik olarak otomatik gerçekleşebilmesi 
ve transferin başarıyla sonuçlanabilmesi için kaynak ve hedef 
sunucuların birbirleriyle haberleşebiliyor olması gerekmektedir. 
Verinin kaynaktaki hangi sunuculardan, hangi veri tabanından 
alınacağı ve hangi sunucudaki hangi veri tabanına taşınacağı 
seçilir. Çoklu seçim olanağı vardır. Veri transferinin hangi bilgileri 
içereceği ve hangi periyodlarda otomatik çalışacağı gibi kıstaslar 
verebilirsiniz.

• Veri transferi ile ilgili verdiğiniz parametreler doğrultusunda 
sistem otomatik olarak veri transferini gerçekleştirir.

Bir firmamda 
açtığım bilginin 
diğer firmama da 
otomatik olarak 
gitmesini 
sağlayabilir miyim?

İstediğim bilgilerin 
seçtiğim birden çok 
veritabanına 
otomatik gitmesini 
sağlayabilir miyim?

Seçtiğim bilgilerin 
birden çok 
veritabanından aynı 
yere otomatik olarak 
gelmesini 
sağlayabilir miyim?
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1-Nebim V3 veri 
tabanları arasında 
belirlenen 
periyodlarda 
otomatik veri 
tarnsferi yapılmasını 
sağlayabilirsiniz.

2-Transfer edilecek 
bilgilerin neler 
olduğunu 
parametrik olarak 
seçebilirsiniz.
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Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak için
www.nebim.com.tr/nebimv3 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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