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Satışınızı artırmak ve masraflarınızı kontrol altına almak için
stokunuzu etkin yönetmek, müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi
yakından tanımak, borç ve alacaklarınızı takip edebilmek, daha
verimli ve çevik çalışmak, firmalar için son derece
önemlidir. Nebim V3 ile tüm bu işlemleri kolaylıkla yaparak 
karlılığınızı artırabilirsiniz.

Kontrollü Sipariş, Sevkiyat ve Faturalama
Siparişe bağlı sevk ve faturalama sayesinde işlemlerinizi kontrollü 
yapabilir, siparişlerinizin ne kadarının sevk edildiğini, ne kadarının 
beklediğini ve bekleyen sipariş adetleri için envanterinizin yeterli 
olup olmadığını görerek gerektiğinde tedarik sürecini 
başlatabilirsiniz.

Etkin Stok ve Fiyat Takibi
Ürünlerinizin tedarik aşamasından satışa kadar tüm süreçlerini 
takip edebilir ve envanterinizi kontrol altında tutabilirsiniz. 

Borç ve Alacakların Kolay Takibi
Çek, senet, banka ve kasalarınızı, cari hesaplarınızdan doğan borç 
ve alacak işlemlerinizi anlık olarak takip edebilir ve kolaylıkla 
yönetebilirsiniz.
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Siparişten otomatik olarak oluşturulan sevk irsaliyesi ve fatura 
sayesinde, siparişten faturalamaya kadar tüm işlemleri, siparişe 
bağlı olarak, kontrollü ve hatasız gerçekleştirebilirsiniz. Sipariş 
durumunu anlık olarak görebilir ve bu sayede siparişlerinizin ne 
kadarının sevk edildiğini, ne kadarının beklediğini ve bekleyen 
sipariş adetleri için envanterinizin yeterli olup olmadığını görerek 
gerektiğinde tedarik sürecini başlatabilirsiniz.

- 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 oluşturabilirsiniz.

- 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 gerçekleştirebilirsiniz.

- 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 tedariği yapmanız 
gerektiğini kolaylıkla görebilirsiniz.

 

Siparişlerime bağlı 
olarak rezervasyon, 
irsaliye ve fatura 
işlemlerimi otomatik 
yapabilir miyim?

Sipariş girişlerini 
pratik bir şekilde 
nasıl yapabilirim? 

Excel formatında 
girilmiş siparişleri 
programa otomatik 
aktarabilir miyim?

Siparişteki adetten 
fazla sevk edilmesini 
engelleyebilir 
miyim?

Toptan satış 
faturalarında ödeme 
aracı olarak kredi 
kartı da kullanabilir 
miyim?

Mevcut siparişlerime 
bakarak ne kadar 
ürün tedarik etmem 
gerektiğini görebilir 
miyim?

1-Özet tablo 
girişleriyle 
siparişlerinizi pratik 
bir şekilde 
girebilirsiniz.

2- Sipariş durum 
raporlarıyla, müşteri 
sipariş ve ürün 
sipariş durumlarını 
anlık görebilirsiniz.

Kontrollü Sipariş, Sevkiyat ve Faturalama
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Ürünlerinizin tedarik aşamasından satışa kadar tüm süreçlerini 
takip edebilir ve envanterinizi kontrol altında tutabilirsiniz. 

- Ürünlerinizi renk, beden, drop, kavala, en-boy-yükseklik-numara, 
taban genişliği gibi, farklı boyutlar tanımlayarak takip 
edebilirsiniz.  

- Ürünlerinizi sınırsız sayıda renk ve beden (boyut) ile 
tanımlayabilirsiniz.

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

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

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

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

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

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

- En çok satan ve en az satan ürünlerinizi zamanında fark ederek 
gerekli önemleri alabilirsiniz. Örneğin; çok satan ürünleriniz için 
zamanında ek siparişler verebilirsiniz.

- Ürün kartı üzerinde maliyet, satın alma, toptan ve perakende 
(vergi dahil / hariç) satış fiyatları pratik bir şekilde girilebilir.
Ayrıca; ürünler için farklı fiyat listeleri oluşturulabilir. Fiyat 
değişimlerinin istenen tarihte otomatik yapılması sağlanabilir.

- Ürünler için renk, beden bazında farklı fiyatlar belirlenebilir. 
- Otomatik fiyat oluşturma sayesinde mevcut fiyatlar kullanılarak, 

istenen hesaplama yöntemine göre yeni fiyatlar oluşturulabilir.
- Fiyat değişiklikleri tarih bazında raporlanabilir. 

Doğru Ürünü Doğru Zamanda ve Doğru Miktarda Tedarik Edin

Fiyatlarınızı Daha Kolay Yönetin

Etkin Stok ve Fiyat Takibi
Ürünlerime renk, 
beden, drop, kavala 
gibi farklı boyutlar 
tanımlayarak takip 
edebilir miyim?

Ürünlerime 
istediğim kadar 
özellik verebilir ve 
bu özelliklere göre 
rapor alabilir miyim?

Ürünlerime renk 
bazında fotoğraf 
verebilir miyim?

Ürünlerimi excel 
ortamından program 
içerisine otomatik 
aktarabilir miyim?

Ürünlerime 
istediğim fiyatları 
verip pratik bir 
şekilde değiştirebilir 
ve değişiklikleri 
izleyebilir miyim?

1- Katalog 
raporlarıyla 
ürünlerinizi 
fotoğraflı olarak tüm 
varyant bilgileriyle 
raporlayabilirsiniz.

2- Ürünlerinize 
pratik bir şekilde 
maliyet, alış, satış 
gibi fiyatları girebilir 
ve değiştirebilirsiniz.
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Mobil El Terminalleri ile Hızlı Sipariş, Sevk, Sayım

Farklı Ürünleri Birleştirerek Satın

- Mobil el terminalleri üzerinde de çalışabilen Nebim V3 
uygulamaları sayesinde; siparişlerinizi müşteri yanında, 
programa anında kayıt atarak, hızlı ve hatasız bir şekilde 
alabilirsiniz. 

- Müşterilerinizin sipariş limitlerine ve envanter adetlerinize göre 
kontrollü sipariş alabilirsiniz.

- Mobil el terminalleri üzerinde ürün envanter ve fiyat bilgilerini 
anlık olarak görebilir, müşteri ile paylaşabilir ve bu sayede daha 
etkin satış gerçekleştirebilirsiniz.

- Depo giriş/çıkış işlemlerinizi, siparişe bağlı ürün sevkiyatlarınızı 
kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilir, siparişte yer almayan 
ürünleri okuttuğunuzda sesli ve görsel uyarılar sayesinde yanlış 
sevkiyat fişinin oluşturulmasını engelleyebilirsiniz.

- Mobil el terminalleri üzerinde de çalışabilen Nebim V3 
uygulamaları sayesinde, ürünleri depoda bulundukları yerde 
okutarak sipariş, sevk ve sayım işlemlerinde hız kazanırsınız.

- Sayım işlemlerinin daha hızlı ve  pratik bir şekilde 
gerçekleştirilmesiyle; mağazanızın ya da deponuzun sayım 
dolayısıyla erken kapatılmasını ve personelin mesaiye kalmasını 
engelleyebilirsiniz.

- Kendi başına da satılabilen ve envanteri olan ürünleri 
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.

Mobil el terminalleri 
ile siparişlerimi 
müşteri yanındayken 
alabilir miyim?

Mobil el terminalleri 
üzerinde okuttuğum 
ürünün anlık olarak 
envanter ve fiyat 
bilgilerini 
görebilir miyim?

Sayım işlemlerimi 
mobil el terminalleri 
ile çok fazla mesai 
harcamadan pratik 
bir şekilde yaparak  
envanterimi 
düzenleyebilir 
miyim?

Farklı ürünleri 
birleştirerek yeni bir 
ürün olarak 
satabilir miyim?

Birleştirdiğim 
ürünlerin içeriklerine 
göre otomatik fiyat 
oluşturabilir miyim?

İstediğimde 
birleştirilmiş ürünleri 
çözebilir miyim?

1- Mobil el 
terminalleri üzerinde  
de çalışan Nebim V3 
uygulamaları ile 
sipariş sevk sayım 
işlemlerinizi 
yapabilirsiniz.

2- Farklı ürünleri 
birleştirebilir ve 
birlikte satabilirsiniz.
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Borç ve Alacakların Kolay Takibi
Çek, senet, banka ve kasalarınızı, cari hesaplarınızdan doğan borç 
ve alacak işlemlerinizi anlık olarak takip edebilir ve kolaylıkla 
yönetebilirsiniz.

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

- 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 yapabilirsiniz.

- Çalıştığınız tüm banka ve şubelerini 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.

- Biden fazla kasa hesabı tanımlayabilir ve gruplandırabilirsiniz. Bu 
kasalar arasında virman işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir ve 
raporlayabilirsiniz.

- 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 yaşlandırmaları ve reeskont işlemlerinizi vereceğiniz 
parametre ve vadelere göre yapabilirsiniz.

- Çek ve senetlerle ilgili son durum raporlarını birçok farklı filtre 
vererek alabilirsiniz.

Müşteriler

Tedarikçiler

Bankalar

Kasalar

Çek / Senet 

Müşteri ve 
tedarikçilerime 
istediğim kadar 
özellik verebilir ve 
bu özelliklere göre 
rapor alabilir miyim?

Havale, EFT gibi 
banka işlemlerimi 
program üzerinden 
izleyebilir miyim?

Kasa fişlerim için 
anında dekont 
basabilir miyim?

Çek /senet 
işlemlerimi ve 
reeskont 
hesaplamalarımı 
program üzerinden 
yapabilir miyim?

1- Tüm finansal 
işlemlerinizi 
istediğiniz detayda 
anlık olarak 
raporlayabilirsiniz.

2- Banka 
hesaplarınızı ve 
şubeleri 
tanımlayarak şube 
detayında hesap 
takibi yapabilirsiniz.
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Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak için
www.nebim.com.tr/nebimv3 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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