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Sektörel Bilgi Birikimi ile Yüksek Verim ve Karlılık: Nebim Winner, Nebim'in 40 yılı 

aşan sektörel bilgi birikimi ile geliştirilmiştir. Sektörel bilgi birikiminden kaynaklanan 

fonksiyon zenginliği sayesinde firmalar, tüm iş süreçlerinde Nebim Winner ile en yüksek 

verim ve karlılığı elde etmektedirler. Kendi sektöründe lider olan birçok firma, kurumsal 

kaynak planlama yazılımı konusunda Nebim ile iş birliğindedir. Bu iş birlikleri sayesinde 

piyasa ihtiyaçları hızlı şekilde belirlenerek Nebim Winner uygulamaları sürekli olarak 

gelişmektedir. 

Entegre İş Süreçleri ile Hız ve Çeviklik: Finans ve muhasebe, üretim, tedarik, stok ve 

sipariş yönetimi, depo yönetimi, mağazacılık, müşteri ilişkileri yönetimi, iş zekası gibi 

uygulamaların birbirleriyle entegre çalışmaları sayesinde, bir departmandan toplanan 

bilginin, diğer tüm birimlere doğru ve hızlı akışı gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucu 

olarak operasyonlarda ve karar verme süreçlerinde hız, çeviklik ve doğruluk 

sağlanmaktadır.

Hızlı Uyarlama ve Kolay Kullanım: Nebim Winner, sektörel ihtiyaçlara göre tasarlanmış 

parametrik bir yapıya sahip olmasından dolayı, firmalarda çok kısa sürede 

uyarlanabilmektedir. Yazılım, kullanıcıların hızlı ve kolay kullanabilmesi amacı ile 

tasarlanmıştır. Bu sayede kullanıcı eğitimleri çok kısa sürede tamamlanarak, yeni insan 

kaynağının yazılımı etkin kullanmaya başlaması mümkün olmaktadır. 

Nebim Winner; firmaların finans ve muhasebe, tedarik ve üretim yönetimi, stok ve 
sipariş yönetimi, depo yönetimi, mağazacılık, müşteri ilişkileri yönetimi, iş zekası ve 
kurumsal performans yönetimi gibi süreçlerinde en yüksek verim ve karlılığı 
sağlayan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımıdır.

Nebim Winner’ın Temel Faydaları:

Nebim Winner
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yazılımı



Muhasebe

Winner Muhasebe, resmi muhasebe 
işlemlerinin takip edildiği, kasa, yevmiye 
defteri, defteri kebir, mizan, KDV 
beyannamesi, muhtasar beyannamesi, gelir 
tablosu, bilanço, BA/BS formunun 
hazırlandığı, masraf merkezlerinin takip 
edildiği, diğer Winner uygulamalarında 
yapılan işlemlere ait muhasebe fişlerinin 
otomatik olarak oluşturulduğu uygulamadır. 

Pratik Fiş Girişi ve Doğru Raporlama: Tahsil, 
tediye, mahsup gibi tüm fişlerin pratik bir şekilde 
girilmesi; resmi defterlerin ve kasa, mizan, gelir 
tablosu, bilanço gibi raporların doğru alınması 
sağlanır.

Masraf Merkezi Sayesinde Departman Bazda 
Gider Takibi: Masraf Merkezleri kullanılarak 
sadeleştirilmiş hesap planı oluşturulur, 
masrafların departman bazında dağılımı istenen 
detayda takip edilir.

Otomatik Muhasebe Entegrasyonu: Toptan 
Fatura, Perakende Satış, Bordro, Çek-Senet, 
Üretim gibi işlemler otomatik olarak 
muhasebeye entegre edilir.
Bankadan gelen Point of Sale (POS) bilgilerinin 
muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilerek 
yevmiye kayıtları oluşturulur.

Cari Hesap

Winner Cari Hesap; tedarikçilerin, 
müşterilerin ve bankaların borç ve 
alacaklarının takip edildiği, müşterilerin kredi 
limitlerinin tanımlanabildiği, valöre ve işlem 
tarihine göre yaşlandırmanın yapılabildiği, 
mizan ve bakiye gibi raporların alınabildiği 
uygulamadır. 

Etkin Tedarikçi, Müşteri Ve Banka Takibi: 
Tedarikçi, müşteri ve bankalara ait iletişim 
adresi, firma yetkilileri, firma özel iskontosu, fiyat 
tipi ve kategori gibi bilgiler kayıt edilir. Mizan, 
Bakiye, Bakiyenin Yaşı, Ödeme Günü Gelmiş 
Gelmemiş Bakiyeler gibi raporlar kolaylıkla 
alınır. Alınan ve verilen Teminat Mektup'ları takip 
edilir, müşteri bakiyeleri ile ilgili mutabakat 
mektupları oluşturulur.

Risk ve Kredi Limiti Takibi ile Etkin Müşteri 
Yönetimi: Müşteriler için kredi limitleri 
tanımlayarak bakiye, risk, kredi limiti kontrolü 
gerçekleştirilir. Kredi limiti Winner İrsaliye / 
Fatura uygulamasındaki sevkiyat esnasında da 
kontrol edilerek riskli müşterilerin sevkiyatlarının 
önüne geçilir. 

Pratik Fiş Girişi ve Muhasebe Entegrasyonu: 
Tahsil, tediye, mahsup fiş girişleri; işlem tarihi, 
valör tarihi bazında pratik olarak yapılır ve 
Winner Muhasebe'ye entegre edilir. Toptan 
Fatura, Çek - Senet, Üretim gibi işlemler 
otomatik olarak Winner Cari Hesap ile entegre 
çalışır. 
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Çek-Senet

Winner Çek / Senet; borç ve alacak çek / 
senetleri ile ilgili cüzdan, banka tahsil, banka 
teminat, üçüncü şahısa çıkış gibi tüm 
işlemlerin detaylı olarak takip edildiği 
uygulamadır.

Etkin Çek / Senet Takibi: Çek / Senetlerin, 
Cüzdana Giriş, Banka Teminat, Banka Tahsile 
Çıkış, Protesto / Karşılıksız gibi işlemleri pratik 
ve hızlı olarak girilir. Borç ve alacak çek 
senetleri ile ilgili hangi bankada ne kadar çek 
olduğu, üçüncü şahıslara ne kadar çek ciro 
edildiği ve çeklerin cüzdana girişten bankaya 
veya üçüncü şahısa çıkışa kadar geçirdiği tüm 
aşamalar anlık takip edilebilir. 

Borç Çeklerinin Dökümü ile Zamandan 
Tasarruf: Yüksek adette borç çeki veren 
firmalarda hataları önlemek, zamandan ve iş 
gücünden tasarruf etmek için boş borç çekleri 
bankadan matbu formda alınır. Borç çekleri; 
vadeleri, tutarları, verilen firmalar gibi bilgilerle 
doğru ve hızlı olarak basılır. 

Reeskont İşlemleri Yapılarak Muhasebe 
Fişleri Oluşturma: Reeskont Borç - Alacak 
raporları sayesinde seçilen çek ve senetlerin, 
belirli bir tarihteki net değeri ve faiz tutarı 
hesaplanarak, muhasebe fişi oluşturulur. 
Böylece reeskont işlemleri ile ilgili hatalar 
engellenir.

İnsan Kaynakları / Ücret 
Bordrosu

Winner İnsan Kaynakları / Ücret Bordrosu; 
insan kaynakları süreçlerinin yönetildiği, 
puantaj ve tahakkuk işlemlerinin netten 
brüte, brütten nete, saat, gün, ay bazında 
gerçekleştirildiği, personel özlük bilgilerinin 
saklandığı, Sosyal Güvenlik Kurumu 
ile ilgili belgelerin hazırlandığı uygulamadır. 

Ücret Bordrolarının Pratik Takibi: Otomatik 
puantaj hazırlama ve bordro tahakkuku ile ücret 
bordroları hızlı ve doğru olarak hazırlanır. 
Puantajlar netten brüte, brütten nete, saat, gün, 
ay bazında gerçekleştirilir. Personel ücretlerinin 
bankalara otomatik ödeme emri ile gönderilmesi 
sayesinde banka ile entegrasyon sağlanarak 
işlemlerin hatasız yapılması sağlanır.

SGK ve Muhasebe İşlemlerinin Hızlı ve 
Doğru Takibi: Vizite Kağıdı, Eksik Gün 
Bildirim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
resmi işlemlerinin takibi pratik olarak yapılır. 
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi hazırlanır ve 
SGK'ya internet üzerinden gönderilerek 
zamandan tasarruf sağlanır. Tüm bordro 
işlemleri Winner Muhasebe ile entegre çalışarak 
muhasebe yevmiye kayıtları hatasız olarak 
oluşturulur. 

Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi: İşe alınacak 
personel ile ilgili başvuru pozisyonları 
belirlenerek aday havuzunda detaylı arama 
gerçekleştirilir. İşe giren personel ile ilgili özlük 
bilgileri, eğitimler, personel zimmet gibi bilgiler 
kolaylıkla takip edilir.



Sabit Kıymetler / Amortisman

Winner Sabit Kıymetler / Amortisman; 
hesaplamaların normal, azalan bakiyeler 
şeklindeki amortisman yöntemlerine göre 
yapıldığı, ayrılmış amortismanların 
muhasebe yevmiye kayıtlarının otomatik 
oluşturulduğu ve raporlandığı uygulamadır. 

Amortisman Yöntemlerine Göre Hesaplama: 
Azalan Bakiyeler, Normal Yöntem, 
Hızlandırılmış Amortisman ve Olağanüstü 
Amortisman gibi yöntemlere göre amortisman 
ayırma işlemleri gerçekleştirilir. Kısıt amortisman 
yöntemiyle binek otomobil gibi demirbaşların 
amortisman değerleri hızlı ve doğru şekilde 
hesaplanır.

Sabit Kıymet Kartlarının Detaylı Takibi: Sabit 
kıymetler, sabit kıymet tipi, sigorta bilgileri, 
hurda bedeli gibi detaylarda kolaylıkla kayıt 
edilir. Kullanılacak amortisman yöntemi sabit 
kıymet kartında her taşınmaz için ayrı ayrı 
seçilir. Sabit kıymetler firmaya özgü olarak 
sınıflandırılabilir ve gruplara ayrılabilir.

Muhasebe İle Entegre Çalışma: Demirbaş 
kartından muhasebe hesap kodları tanımlanır. 
Ayrılmış amortismanlar ile ilgili muhasebe 
yevmiye kayıtları otomatik olarak hızlı ve doğru 
şekilde oluşturulur.

Tek / Çok Safhalı Üretim 
(Renk-Beden)

Winner Tek / Çok Safhalı Üretim (Renk-
Beden), müşteri siparişinin alınmasından 
sevkiyata kadar geçen tüm tedarik ve üretim 
süreçlerinin tek ya da çok safhalı ve renk-
beden bazında takip edilmesini sağlayan 
uygulamadır.

Müşteri Siparişinden Sevkiyata Kadar Etkin 
Stok Yönetimi ve Doğru Maliyetlendirme: 
Müşteri siparişinden başlayarak sevkiyata 
kadar olan tüm tedarik ve üretim sürecini 
yöneterek doğru maliyetlendirme sağlar. Ön 
maliyet ve koleksiyon hazırlığı gibi sürece 
destek veren uygulamaları gerçekleştirir.

Efektif Satın Alma, Tedarik Yönetimi ve 
Safhalar Arası Takip: Gerekli ham madde 
ve malzemenin, renk-beden bazında tedarik 
edilmesini sağlar. Üretim süreçlerinde tek ya da 
çok safha kullanılarak üretimin safhalar arası 
takibini gerçekleştirir.

Esnek Raporlama, Winner ile Entegrasyon: 
Esnek raporlama ve filtreleme sayesinde, 
kullanıcı bazında firma iş süreçlerine göre 
firmaya özel raporlar geliştirilebilir. Winner'in 
diğer uygulamaları ile entegre çalışması üretim 
sürecinin, doğru ve hızlı gerçekleşmesini 
sağlar. 
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 Tedarik ve Üretim Yönetimi

Tedarik Yönetimi 
(Renk - Beden)

Winner Tedarik Yönetimi (Renk - Beden); 
müşteri siparişinden başlayarak ön maliyet, 
reçete ve süreç takibi fonksiyonları 
sayesinde mamul tedarik işlemlerinin renk - 
beden detayında takip edilmesini sağlayan 
uygulamadır. 

Doğru ve Hızlı Ön Maliyet ve Fason Takibi: 
Ön maliyet, ürün kimlik bilgileri, reçete ve iş emri 
fonksiyonları ile tedarik sürecine destek vererek 
fason takip ve fason mal kabulü işlemlerin doğru 
ve hızlı gerçekleşmesini sağlar.

Tedarik Süreçlerinin Takibi ve Denetimi: 
Tedarik süreçlerinde kritik yol haritaları 
belirleyerek firmanın süreç takibinin kontrol ve 
denetim altında tutulmasını sağlar. 

Esnek Raporlama, Winner ile Entegrasyon: 
Esnek raporlama ve filtreleme sayesinde, 
kullanıcı bazında firma iş süreçlerine göre 
firmaya özel raporlar geliştirilebilir. Winner'in 
diğer uygulamaları ile entegre çalışması üretim 
sürecinin, doğru ve hızlı gerçekleşmesini sağlar.

Ön Maliyet

Winner Ön Maliyet; üretilmesi planlanan 
ürünlerin ham madde, işçilik, genel gider 
tutarlarının ve maliyetlerinin TL ve döviz 
bazında pratik olarak hesaplandığı, farklı kur 
ve kar marjı gibi senaryolarla ürün 
fiyatlarının hesaplandığı ve ilgili stok kartına 
aktarıldığı uygulamadır.

Fiyat Hesaplama Formülleri ve Onaylama 
Sayesinde Pratik Ön Maliyet Hesaplama: Ön 
maliyet hesaplama sürecinde yaşanan hesap 
hataları, veri kaybı ya da zaman kaybı gibi 
sorunlar Winner Ön Maliyet ile ortadan kalkar. 
İleri düzey fiyat hesaplama ve onaylama 
özellikleri sayesinde; kar marjı, markup, yurt içi 
ve yurt dışı perakende / toptan fiyat 
hesaplamaları yapılabilir. Bu sayede ön maliyet 
baz alınarak hesaplanması istenilen satış 
fiyatları; TL ve döviz cinsinden doğru olarak 
tespit edilebilir. 

Ön Maliyetin Reçeteye Hızlı ve Doğru 
Kopyalanması ile Zamandan Tasarruf:  
Oluşturulan ön maliyetler için üretim kararı 
verildiğinde; "ön maliyetten reçeteye kopyala" 
özelliği kullanılarak ürünün reçetesinin pratik bir 
şekilde, hızla ve doğru oluşturulabilmesi 
sağlanır. 

Ön Maliyetin Gerçekleşen Maliyet ile 
Karşılaştırılması Sayesinde Etkin 
Raporlama: Oluşturulan ve arşivlenen ön 
maliyet formları istenilen formatta raporlanabilir 
ve gerçekleşen maliyet ile karşılaştırılabilir.
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İş Emri Süreç Takibi

Winner İş Emri Süreç Takibi; firma 
yöneticilerinin, iş emirleri için 
tanımladıkları süreçleri, kullanıcı yetkileri 
dahilinde, termin tarihleri detayı ile 
yönetmeyi sağlayan, gerekçeli revize 
yönetimi ile yetki dahilinde süreç revizelerini 
ve durumlarını takip eden 
uygulamadır.

Tüm Tedarik ve Üretim Sürecinin Kontrolü: 
Yöneticilerin, siparişten sevkiyata kadar tüm 
tedarik ve üretim süreçleri için belirledikleri iş 
süreçlerinin durumunu doğru ve hızlı bir şekilde 
görmesini sağlar. Böylece yöneticiler devamlı 
olarak iş süreçlerini kontrol etme ve yönetme 
imkânına sahip olur.

Kullanıcı ve Süreç Bazında Yetkilendirme: 
Üretim süreçlerinde kullanıcı ve süreç bazında 
yetkilendirerek yalnızca ilgili kullanıcının 
kendisine ait süreç ile ilgili bilgi girişini sağlar, 
kullanıcı kontrolünü yapar bu sayede kullanıcı 
performanslarını ölçer. Süreçlerle ilgili termin 
revizeleri, durum revizeleri yetki dahilinde 
izlenebilir.

İş Emri Süreç Takip Listesi İle Etkin 
Raporlama: Winner ile entegre olan 
uygulamada kullanıcı bazında firma iş 
süreçlerine göre firmaya özel raporlar 
geliştirilebilir. Winner'in diğer uygulamaları ile 
entegre çalışması üretim sürecinin, doğru ve 
hızlı gerçekleşmesini sağlar. İş Emri Süreç 
Takibi Listesi gibi raporlar standart olarak 
uygulamada yer almaktadır.

Safhalarda Barkodlu Üretim 
(Renk - Beden)  

Safhalarda Barkodlu Üretim (Renk - Beden); 
üretim safhaları arasındaki (Fason dahil) 
giriş, çıkış ve transferlerin, renk beden 
detayında barkodlu olarak Radyo Frekans 
(RF) el terminalleri ile istenilen barkod 
tipinde takip edilmesini sağlayan 
uygulamadır.

Safhalar Arası Barkodlu Takip: Safhalar arası 
hareketlerin renk - beden detayında (Fason 
dahil) doğru ve hızlı yapılmasını sağlayarak 
kontrol altında tutar.

İstenilen Barkod Tipinin Kullanılması: 
İstenilen barkod tipinin kullanılmasının 
sağlanması demet, lot, yarı mamul ve stok 
barkodu bazında hareket giriş imkanları sunarak 
firmanın dilediği barkod tipi ile işlem 
gerçekleştirmesini sağlar.

Barkod Raporları Sayesinde Kullanıcı 
Bazında Raporlama: Kullanıcı bazında 
firma iş süreçlerine göre firmaya özel raporlar 
geliştirilebilir. Winner'in diğer uygulamaları ile 
entegre çalışması üretim sürecinin, doğru ve 
hızlı gerçekleşmesini sağlar. 
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Top Bazında Kumaş Stoku 
Takibi

Winner Top Bazında Kumaş Stoku Takibi, 
alınan kumaş toplarının en, gramaj, parti ve 
kazan gibi bilgi girişleri yapılarak top 
bazında ve raf bazında takiplerinin 
yapılmasını sağlayan uygulamadır.

Kumaşların Top Bazında ve Raf Bazında 
Takibi: Alınan kumaş toplarının top bazında ve 
raf bazında takibini, en, gramaj, parti ve kazan 
gibi bilgileri ile kumaş deposuna girilmesini 
sağlar. Parçalı olarak üretime, fasona, rezerve 
depoya ya da belirtilen depolara sevkiyatı yapar. 
Bu sayede kumaş deposunun güncel ve doğru 
tutulmasını sağlar.
  
Kumaş Toplarının Barkodlu Takibi: Alınan 
kumaşları orijinal barkod bilgileri ile girebildiği 
gibi, firmaya ait kendi barkodunda da otomatik 
olarak oluşturulmasını sağlar. Böylece kumaş 
topları tamamen barkod sistemi ile takip edilerek 
tüm kumaş top hareketlerinin çok daha hızlı ve 
doğru bilgilerle yapılması sağlanmış olur.

Kumaş Raporları Sayesinde Detaylı Doğru ve 
Hızlı Bilgi: Esnek raporlama ve filtreleme 
sayesinde, kullanıcı bazında firma iş süreçlerine 
göre firmaya özel raporlar geliştirilebilir. Detaylı 
doğru ve hızlı bilgiye ulaşmayı sağlar. Winner'in 
diğer uygulamaları ile entegre çalışması üretim 
sürecinin, doğru ve hızlı gerçekleşmesini sağlar. 

Top Bazında Kumaş Stoku 
(Mobil)

Winner Top Bazında Kumaş Stoku (Mobil); 
kumaş toplarının top bazında veya raf 
bazında sevkiyatının ve sayımının Radyo 
Frekanslı (RF) ya da uzak bağlantı el 
terminalleri kullanılarak gerçekleşmesini 
sağlayan uygulamadır.

Kumaşların Top Bazında, Raf Bazında 
Üretime ve / veya Fasona Sevkiyatı: 
Kumaş toplarının top bazında ve raf bazında 
üretime ve / veya fasona transferini, iş emri 
ihtiyaç kontrolü de sağlayarak hızlı, doğru ve 
pratik bir şekilde takip ve sevkiyatını 
gerçekleştirir.

Kumaş Toplarının Online Sayımı: Radyo 
Frekans (RF) el terminali ya da uzaktan 
bağlantılı el terminali kullanarak kumaşların 
bulunduğu depoda el terminali ile sayım 
yapılmasını sağlar. Böylece iş gücünü azaltarak 
gerek kumaş deposu sayımlarında gerek kumaş 
toplarının üretime ve fasona transferlerinde hız 
ve doğruluk kazandırır.

Üretim Hareketleri Raporları İle Esnek 
Raporlama: Esnek raporlama ve filtreleme 
sayesinde, kullanıcı bazında firma iş süreçlerine 
göre firmaya özel raporlar geliştirilebilir. 
Winner'in diğer uygulamaları ile entegre 
çalışması üretim sürecinin, doğru ve hızlı 
gerçekleşmesini sağlar. 



Mamul Kalite Kontrol
 
Winner Mamul Kalite Kontrol; mamuller ile 
ilgili kalite kontrol süreçlerini takip ederek, 
kalite kontrol isteklerinin ve mamul 
kalite planlamasının yapılmasını ve 
raporlanmasını sağlayan Web tabanlı bir 
uygulamadır.

Firmaya Özel Hızlı, Doğru ve Pratik Kalite 
Kontrol Sistemi: Ürün tipi ve üretim tipi 
bazında kalite kontrol tanımları ile firma 
kendisine özel kalite kontrol listeleri oluşturur. 
Kalite kontrol istekleri ve planlamasını uygulama 
üzerinden takip edebilir. Web tabanlı kalite 
kontrol programından girerek anında 
sonuçlandırır. Bu da hızlı, doğru ve pratik 
mamul kalite kontrol sürecini oluşturmasını 
sağlar.

Kalite Kontrol ve Lojistik Entegrasyonu: 
Lojistik bölümü, kalite kontrol istekleri 
ve onaylı kalite kontrol işlemlerini anında 
görerek imalattan gelecek olan malları 
takip eder, kontrollü ve hızlı işlem yapılmasını 
sağlar.

Mamul Kalite Kontrol Raporları İle Doğru ve 
Hızlı Raporlama: Esnek raporlama ve filtreleme 
sayesinde, kullanıcı bazında firma iş süreçlerine 
göre firmaya özel raporlar geliştirilebilir, doğru 
ve hızlı raporlama yapılır. Winner'in diğer 
uygulamaları ile entegre çalışması üretim 
sürecinin, doğru ve hızlı gerçekleşmesini sağlar. 
Mamul Kalite Kontrol gibi raporlar standart 
olarak uygulamada yer almaktadır.

Ham Madde Kalite Kontrol  

Winner Ham Madde Kalite Kontrol; ham 
madde ve aksesuarlarla ilgili kalite kontrol 
süreçlerini takip eden kalite kontrol 
makineleri ile entegre çalışarak uluslararası 
standartlara göre kalite kontrol sonuçlarını 
oluşturan uygulamadır. 

Firmaya Özel Kalite Kontrol Sistemi İle 
Doğru ve Hızlı Kalite Kontrol: 
İstenilen sayıda kalite kontrol kriterlerini 
tanımlamayı ve kalite kontrol makineleri ile 
entegre çalışmayı sağlayarak firmaya özel 
doğru ve hızlı kalite kontrol sürecini 
gerçekleştirir.

Uluslararası Standartlara Bağlı Kalite 
Kontrol: Uluslararası standartlara bağlı 
4 puan sistemi gibi kalite kontrol sistemleri 
kullanılabilir. Böylece uluslararası 
standartlarda ham madde ve aksesuar kalite 
kontrolü gerçekleştirilir.

Ham Madde Kalite Kontrol Raporları İle 
Esnek Raporlama: Kullanıcı bazında 
firma iş süreçlerine göre firmaya özel raporlar 
geliştirilebilir. Winner'in diğer uygulamaları ile 
entegre çalışması üretim sürecinin, doğru ve 
hızlı gerçekleşmesini sağlar. Ham Madde Kalite 
Kontrol gibi raporlar standart olarak 
uygulamada yer almaktadır.
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 Tedarik ve Üretim Yönetimi

Üretim Yükleme ve Lojistik 
Entegrasyonu 

Winner Üretim Yükleme ve Lojistik 
Entegrasyonu, üreticilerin üretim sistemine 
web üzerinden entegre olmasını sağlayarak 
üretim başlama, bitirme ve yükleme 
taleplerini takip eden uygulamadır.

Web'den Planlama ve Sevkiyat Bilgilerinin 
Girilmesi: Üreticiler kendilerine verilen şifre ile 
kendi adlarına planlanmış işleri görerek bu 
işlerle ilgili üretime başlama, bitirme, yükleme ve 
istek işlemlerini Web ekranından girebilirler. 
Böylece tüm üreticiler kendilerine ait üretim 
süreçlerini takip ve kontrol edebilir duruma gelir.

Yükleme İsteklerinin Merkezde Anlık Takibi: 
Mamul kalite kontrol uygulamaları ile entegre 
çalışarak yükleme listelerinden kalite kontrol 
istekleri oluşturur. Yükleme istekleri merkezde 
görülerek anlık olarak izlenebilir. 

Yükleme ve Lojistik Entegrasyonu Raporları 
Sayesinde Hız ve Doğruluk: Kullanıcı bazında 
firma iş süreçlerine göre firmaya özel raporlar 
geliştirilebilir. Winner'in diğer uygulamaları ile 
entegre çalışması üretim sürecinin, doğru ve 
hızlı gerçekleşmesini sağlar. 

Tedarik Mal Kabul (Mobil)

Winner Tedarik Mal Kabul (Mobil); tedarik ve 
üretim süreci tamamlanan ürünlerin Radyo 
Frekans (RF) el terminaliyle barkodlu 
olarak mal kabulünün yapılmasını sağlayan 
uygulamadır.

Mamul Hale Gelen Ürünlerin Ürün 
Kabullerinin Hızlı ve Kontrollü Olarak 
Yapılması: Mamul hale gelen ürünlerin, hızlı ve 
kontrollü bir şekilde mamul depoya kabul 
edilmesini sağlar. İrsaliye ve çeki listeleri anlık 
olarak el terminalinden yazdırılır.

İş Emri ile Karşılaştırma: İş emri ve planlama 
ile karşılaştırma yaparak kontrol sağlar. Böylece 
hatalı ürün girişlerini önlemiş olur.

Üretim Hareketleri Raporları ile Esnek 
Raporlama: Esnek raporlama ve filtreleme 
sayesinde, kullanıcı bazında firma iş süreçlerine 
göre firmaya özel raporlar geliştirilebilir. 
Winner'in diğer uygulamaları ile entegre 
çalışması üretim sürecinin, doğru ve hızlı 
gerçekleşmesini sağlar gibi raporlar standart 
olarak uygulamada yer almaktadır.



Operasyonlarda Verimlilik
 
Winner Operasyonlarda Verimlilik; üretimde 
yapılan operasyon için standart süreler 
belirlenerek, hangi işin, hangi personel 
tarafından daha verimli yapıldığını ölçen, bu 
sayede fabrikadaki bölüm ve bantların 
verimliliği ile toplam fabrika verimliliğinin 
bulunmasını sağlayan, standart verimlik, 
efektif verimlik ve kayıp zamanları takip eden 
uygulamadır. 

İşletme Bölüm Bant ve Fabrika Verimliliği: İş 
zaman etütleri ile standart ve standart dışı 
üretim operasyonları firma ihtiyaçları 
doğrultusunda tanımlayıp, işletme bölüm ve 
bant verimliliği ile toplam fabrika verimliliğinin 
bulunmasını sağlar. Yöneticiler firma 
performansını ölçer.

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ile 
Entegrasyon ve Kontrol: Personel Devam 
Kontrol Sistemi (PDKS) ile entegre çalışarak 
personelin boşa geçen çalışma sürelerini bulur 
ve personel bazında da verimlilik ölçülmesini 
sağlar.

Operasyon Hareketleri Raporları İle Esnek 
Raporlama: Esnek raporlama ve filtreleme 
sayesinde, kullanıcı bazında firma iş süreçlerine 
göre firmaya özel raporlar geliştirilebilir. 
Winner'in diğer uygulamaları ile entegre 
çalışması üretim sürecinin, doğru ve hızlı 
gerçekleşmesini sağlar. Operasyon hareketleri 
gibi raporlar standart olarak uygulamada yer 
almaktadır.

Stok 

Winner Stok, ürünlere ait giriş / çıkış 
hareketlerinin, maliyet ve kar / zararın takip 
edildiği, müşteriye, tedarikçiye, ürün ve ürün 
kategorisine göre raporların alınabildiği, 
stok yönetiminin gerçekleştirildiği
uygulamadır.

Etkin Stok Yönetimi: Ürünler, kategori bazında 
istenen tüm detaylarıyla tanımlanır. Stok 
durumu, envanter, toptan alış, toptan satış, 
perakende satış ve üretim analizleri 
gerçekleştirilir. Sayım ve sayım eşitleme 
işlemleriyle güncel stokun takibi doğru bir 
şekilde yapılır.

Ürün Maliyet ve Kar / Zarar Analizi: Ürün 
maliyetleri FIFO, Ağırlıklı Ortalama 
Maliyet, Basit Maliyet, Girişlerin Aylık 
Ortalaması gibi yöntemlerle oluşturulur. 
Kar / zarar analizleri ürün ve kategori bazında 
gerçekleştirilir.

Tedarikçi ve Müşteri Bazında Performans 
Ölçümü: Tedarikçi ve müşteri bazında 
alış / satış performansları ölçülerek, kar / zarar 
analizleri kolaylıkla gerçekleştirilir.
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Renk / Beden / Kavala Takibi

Winner Renk / Beden / Kavala Takibi; 
konfeksiyon ve ayakkabı gibi, ürünlerin renk, 
beden, drop, kavala detayında takip 
edilmesinin önemli olduğu sektörlerde, ürün 
yönetimini kolaylaştıran uygulamadır. 

Renk / Beden Matrisli ve Asortili Veri Girişi: 
Stok kartlarının renk / beden / kavalalı olarak 
tanımlanması sayesinde tek bir işlem ile 
modelin tüm renk, beden kartları açılarak 
doğruluk ve hız kazanılır. Ürün giriş çıkış 
hareketleri renk / beden matrisli veya asortili 
olarak pratik bir şekilde gerçekleştirilir. 
Böylece çok sayıda model, renk, beden yöneten 
firmalarda bilgi giriş çıkış işlemlerinde kontrol ve 
hız sağlanır.

Renk / Beden / Kavala Bazında Ürün 
Performans Takibi: Renk, beden, kavala, 
drop bazında Satışlar, En Çok / En Az Satanlar, 
Sipariş ve Teslimat Durumu gibi raporlar 
alınarak ürün performans analizleri istenen 
detayda gerçekleştirilir. 

Renk / Beden Bazında Fiyatlandırma: Aynı 
modelin farklı renk ve bedenine farklı fiyatlar 
tanımlanarak etkin fiyat yönetimi sağlanır.

Barkodlu Etiket Hazırlama

Winner Barkodlu Etiket Hazırlama, ürünlerin 
barkod etiketlerinin dökülebildiği, koli ve 
asorti etiketlerinin basılabildiği, alış 
irsaliyesine ve envantere göre ürün 
etiketlerinin hazırlandığı uygulamadır. 

Barkodlu Etiketler ile Operasyonlarda 
Verimlilik: Ürünler ile ilgili barkod etiketleri, 
sevkiyat, satış, sipariş ve sayımlarda doğruluğu 
ve hızı sağlamak üzere basılır. Perakende satış, 
showroom'da sipariş toplama, koli ve asortili 
sevkiyat gibi farklı operasyonlar için farklı 
etiketler basılarak operasyonların verimliliği 
artırılır.

Hızlı ve Doğru Etiket Dökümü ile Zamandan 
Tasarruf: Siparişe, alış /satış irsaliyesine, 
üretim fişlerine, envantere göre etiket 
hazırlanarak doğru etiket basımı ve zamandan 
tasarruf sağlanır.

Fiyat Değişim Etiketlerinin Reyonda 
Basılması: İndirim ve kampanya dönemlerinde 
fiyatlar mobil el terminalleri üzerine aktarılarak, 
fiyat değişimleri mobil el terminalleri ile etkin 
olarak gerçekleştirilir. 
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İrsaliye / Fatura

Winner İrsaliye / Fatura, ürünler ve hizmetler 
ile ilgili alış, satış işlemlerinin valörlü olarak 
yapıldığı ve raporlandığı uygulamadır.

Hızlı ve Kontrollü Mal Kabul ve Sevkiyat 
Yönetimi: İrsaliye ve faturalar elden 
girilebileceği gibi, barkod okuyucu ile giriş ve 
barkodlu el terminallerinden aktarımlarla pratik 
olarak oluşturulur. Winner Sipariş ile 
entegrasyon, konsinye alım takibi ve firmaların 
kredi limitleri aşım kontrolü sayesinde ürün giriş 
ve çıkışlarda denetim sağlanır. 

Mal ve Hizmet Alış ve Satışlarda Etkin 
Raporlama: İrsaliye / Fatura Listesi, Firma 
Bazında İrsaliye / Fatura İcmal Döküm, Çeki 
Listesi gibi raporlar sayesinde sevkiyat ve satın 
almalarda etkin kontrol ve yönetim sağlanır. 
Aynı zamanda hizmet alım ve satımlarına ait 
tüm işlemler de takip edilerek BA / BS formları 
kolay bir şekilde hazırlanır. 

Cari Hesap ve Muhasebe Entegrasyon: Alış 
ve satış faturalarının gerçek zamanlı cari hesap 
ve muhasebe entegrasyonu sayesinde etkin 
cari hesap ve muhasebe takibi gerçekleştirilir.

Sipariş

Winner Sipariş, müşterilerden alınan mamul 
siparişlerinin, tedarikçilere verilen mamul, 
yarı mamul ve ham madde siparişlerinin 
yönetildiği uygulamadır. 

Etkin Sipariş Yönetimi: Alınan siparişler, 
verilen siparişler ve stok kalanı dikkate alınarak 
sipariş verilmesi gereken veya atıl duran 
ürünler tespit edilir. Sipariş teslimat adet ve 
zamanlarının ürün tedarikçi ve müşteri bazında 
takibi ile doğru ürünün doğru zamanda stoka 
girişi ve sevkiyatı sağlanır. 

Alınan / Verilen Siparişlerin Kontrollü Girişi 
ve Rezervasyonu: Alınan ve verilen 
siparişlerin girişi esnasında stok kalanı, verilen 
sipariş ve alınan sipariş bilgileri görüntülenir. 
Böylece sipariş girişleri kontrollü ve hızlı şekilde 
gerçekleştirilir. Siparişler firma öncelikleri ve 
stok kalanı dikkate alınarak optimum şekilde 
rezerve edilir. 

Onay Mekanizması ile Masraf Talep Takibi: 
Giderler ile ilgili departman bazında bütçe 
rakamları oluşturularak, masrafları yapacak 
personel ve yapılan masrafları onaylayacak 
personeller belirlenir. Masraf talep formları 
hizmet faturalarına kolay bir şekilde 
dönüştürülür ve muhasebe yevmiye kayıtları 
oluşturulur. Mağazaya ulaşmamış yoldaki ürün 
takibi doğrulukla yapılır.
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Stok ve Sipariş Yönetimi 

Web Üzerinden Sipariş (B2B) 

Winner Web Üzerinden Sipariş (B2B),
şirketlerin mağazalardan ve bayilerden
internet ortamında sipariş almasını sağlayan 
uygulamadır. 

Sipariş Alınması İstenen Ürünlerin Mağaza
ve Bayilere Doğru Öncelikle Sunulması: En
çok satan ürünlerin, merkeze yeni gelen
ürünlerin ve merkez depoda atıl kalan ürünlerin
mağaza ve bayilere istenen önceliklerde ve
detayda sunulmasını sağlar.

Siparişlerin Doğru ve Hızlı Bir Şekilde
Alınması: Siparişleri alırken ürünlerin resimleri,
fiyatları, kategorileri, isteğe bağlı olarak kalan
adet bilgileri mağaza ve bayilere sunulduğunda
siparişler doğru olarak alınır. Siparişler, telefon
ve faksa gerek duyulmadan, internet üzerinden
hızla alınır ve zamandan tasarruf sağlanır.

Yabancı Dil Desteği ile Uluslararası Pazardan 
Sipariş Alınması: İnternet üzerinde çok dil
desteği ile farklı diller kullanılarak yurt dışındaki 
müşterilerden sipariş alınır.

Siparişlerin Otomatik
Rezervasyonu

Siparişlerin Otomatik Rezervasyonu; merkez
ürün kabul deposuna gelen ürünlerin,
mağazaların ve toptancıların verdikleri
siparişlere göre rezervasyonlarını sağlayan
uygulamadır.

Depolarda Rezervasyon Sistemi İle Doğru
Sipariş Yönetimi: Rezerve edilecek adetleri,
firma öncelikleri ve sipariş miktarları kontrol
edilebilir. Depolardaki stoklar baz alınarak,
rezerve edilecek adetler değiştirilerek
onaylanabilir. Bu sayede envanter ve sipariş
bilgileri çerçevesinde doğru rezervasyon işlemi
yapılır.

Firma Önceliklerine Göre Rezervasyon ile
Verimli Sipariş Yönetimi: Ürün kabul
deposuna gelen ürünlerin rezervasyonları,
önceden belirlenmiş mağaza önceliklerine göre
gerçekleştirilebilir. Rezerve edilen ürünlerin
öncelikli mağazalara dağıtılmalarının sonucunda
satış performansı artar ve verimli bir sipariş
yönetimi sağlanmış olur.

Serbest Stok ve Müşteri için Ayrılmış
Ürünlerin Doğru Yönetimi: Depolarda serbest
stok ve rezervasyon öncesi ayrılmış ürünler
farklı lokasyonlara yerleştirilerek ürünlerin
sevkiyatının daha hızlı ve doğru olarak
yapılması sağlanır. Serbest stok ile rezervasyon
öncesi ayrılmış ürünlerin envanterleri birbirinden
ayrılmış olur. Bir firmaya ait olan ürünlerin başka
bir firmaya gönderilmesi engellenerek doğru
stok ve sipariş yönetimi sağlanmış olur.



Sipariş Alma (Mobil)

Sipariş Alma (Mobil); showroom'larda ürün
siparişlerini el terminali aracılığı ile kolaylıkla
almayı sağlayan uygulamadır.

Sezon Dönemlerinde Hızlı Sipariş Alma: 
Siparişler satış temsilcileri tarafından
showroom'larda müşterilerin yanında el
terminalleri ile alınır. Siparişler, önce kağıt
üstünde manuel yazılıp sonra Winner'a
kaydedilmelerine gerek kalmaksızın, anında
Winner'a kayıt edildikleri için, hızlı sipariş
alınması sağlanır.

Kontrollü ve Doğru Sipariş Girişi: Satış
temsilcileri tarafından siparişler alınırken,
müşterilere özgü sipariş limiti kontrolü ve
merkez envanterine bağlı sipariş alma
kapasitesi kontrolleri yapılabilir. Bu sayede
doğru adetlerde ve kontrollü sipariş girişi
sağlanır.

Etkin Satış ile Artan Verim: Siparişler satış
temsilcileri tarafından online olarak
alındığından, sipariş alma esnasında ürün
fiyatları, envanter durumu hakkında müşteriye
anında bilgi verilebilir. Müşteriye stokta
bulunmayan ürünler için alternatif ürünler
sunulabilir. Böylelikle daha verimli ve etkin satış
gerçekleştirilir.

Stok ve Sipariş Yönetimi / Depo Yönetimi
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Stok Giriş Çıkış Hareketleri 
(Mobil)

Winner Stok Giriş Çıkış Hareketleri (Mobil), 
belirlenen depo ile ilgili ürün giriş veya çıkış 
işlemlerinin yapılmasını sağlayan 
uygulamadır. 

Stok Giriş Çıkış Hareketleri (Mobil)'nin Temel 
Faydaları Kontrollü Ürün Kabul ve Sevkiyat: 
Ürünlerin depo giriş çıkışlarında sipariş veya 
sevk emri kontrolü yapılır. Bu sayede sadece 
siparişi ve sevk emri bulunmayan ürünlerin stok 
giriş ve çıkış hareketleri engellenerek tam 
kontrollü ürün kabul ve sevkiyat gerçekleştirilir. 

Hızlı ve Etkin Depo Yönetimi: Deponun 
herhangi bir yerinde bulunan ürünler 
bulundukları yerlerde mobil cihazlar aracılığı ile 
okutularak stok giriş çıkış hareketleri hızlıca 
gerçekleştirilir.

Entegrasyon ile Doğru Ürün Giriş Çıkışları:  
Depo giriş çıkışları gerçek zamanlı bir şekilde 
veritabanına kayıt atılır. Sonrasında ürün giriş 
çıkışları ile ilgili irsaliye ve kontrol formları 
anında yazıcıdan dökülür. Böylelikle depoya 
daha az hata ile ürün giriş çıkışı sağlanır.



Depo Yönetimi

Stok Sayım (Mobil)

Winner Stok Sayım (Mobil); merkez veya
mağaza depolarındaki ürünleri, barkod
okuyuculu el terminalleri aracılığıyla online
ya da offline olarak en yüksek hız ve en az
hata ile sayarak fiili envanter bilgisini
oluşturmayı sağlayan uygulamadır.

Daha Pratik ve Hızlı Sayım ile Artan Verim:
Sayım işlemi el terminalleri aracılığı ile ürün
barkodları okutularak yapıldığından hız ve
pratiklik sağlanır. Böylelikle mağaza
personelinin, ürün sayım işlemini
gerçekleştirmek için depolarda ürünleri el ile
saymalarını, sayım yapılacak günlerde
mağazalarını erken kapatmalarını ve fazla
mesaiye kalmalarını ortadan kaldırır.

Winner Entegrasyonu ile Daha Az Hata:
Sayım anında el terminalleri Winner veritabanı
ile entegre çalışır. Ürün adetleri barkod
okutulmasıyla Winner'a kayıt edilir. Kayıtlar
Winner Stok'taki kayıtlar ile bire bir kontrol
edildiğinden dolayı olmayan ürünlerin
okutulması, fazla ya da az adetlerde sayım
yapılması gibi hataların önüne geçilir.

Daha Sık Sayım ile Kontrollü Envanter
Yönetimi: Mobil cihazlar ile sayımlar daha
pratik ve hızlı yapıldığından, periyodik sayımlar
çok daha kısa aralıklarla gerçekleştirilebilir. Bu
sayede ürünleri mağaza ve depo bazında daha
sıklıkla sayarak mağaza envanterleri kontrol
altına alınmış olur.
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Paket Hazırlama ve
Sevkiyat (Mobil)

Winner Paketleme Sistemleri ve Sevkiyat
(Mobil); uygulama depolarda hızlı ve
kontrollü sevkiyatı sağlayan depo
otomasyon sistemidir.

Hızlı ve Kontrollü Sevkiyat: Ürünler
paketlenirken sipariş veya sevk emri kontrolü
yapılır. Bu sayede sadece siparişi ve sevk emri
bulunan ürünlerin kontrollü bir şekilde
paketlenmesi sağlanır. Ürünlerin sevkiyatı
sırasında sadece paket barkodları okutularak
hızlıca çıkışları yapılır.

Paket İçerik Listesi ve Paket Takip Raporları:
Paket içerik listesi ile paketi oluşturan ürünlerin
detayları paket üzerindeki listede belirtilir. Paket
takip raporları ile paketi hazırlayan kullanıcı,
paket hazırlama zamanı, paket toplam adedi,
sevk bilgisi gibi bilgiler kullanılarak depodaki
paketlerin takibi yapılır.

Paketlenmiş Ürünün Serbest Stoktan Ayrı
Takip Edilmesini Sağlayan Depo Yönetimi:
Paketlenen ürünler gerçek zamanlı olarak
sekiyat deposuna taşınır. Böylelikle sevkiyata
hazırlanmış paketlerin ürün miktarları ile serbest
depo stok miktarları ayrı ayrı takip edilebilir.



Perakende Satış

Winner Perakende Satış; müşterilerin 
mesleği, eğitim durumu, gelir seviyesi gibi 
bilgilerin kayıt altına alınarak müşteri 
gruplandırmasının yapıldığı, hemen teslim, 
ön ödemeli ve sonradan teslim satışların 
gerçekleştirildiği, ürün satış ve personel 
satış performanslarının ölçülebildiği 
uygulamadır. 

Müşteri Bilgilerinin, Perakende Satış 
İşlemlerinin Hızlı ve Doğru Takip Edilmesi: 
Müşteri bilgilerinin detaylı ve hızlı toplanmasını, 
peşin satış işlemlerinin hızlı ve doğru 
gerçekleştirilmesini sağlar.

Hızlı ve Doğru Raporlama: Kasa ve 
kasiyerlerin kasa raporu, personellerin satış 
performans raporu, alışveriş kontrol listesi 
raporu gibi raporlar hızlı ve doğru şekilde alınır. 

Banka Taksit Kart Takibi ile Doğru ve Hızlı 
Finansman Yönetimi: Banka taksit kart 
kuralları tanımlanarak, gelecek dönemde 
hesaba geçecek tutarlar takip edilir. Bankadan 
gelen Point of Sale (POS) bilgilerinin muhasebe 
entegrasyonu gerçekleştirilerek yevmiye 
kayıtları oluşturulur.
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Perakende Satış - Taksitli 
Ödeme

Winner Perakende Satış - Taksitli Ödeme,

müşteri bilgilerinin detaylı olarak
tanımlandığı, taksitli satış ve ödeme
işlemlerinin hızlı ve pratik yapıldığı
uygulamadır. Ayrıca bu uygulama ile
sonradan teslim, vade farkı, gecikmiş ödeme
takibi gibi taksitli satışı ilgilerin tüm
operasyonlar detaylı olarak gerçekleştirilir.

Müşteri Bilgilerinin, Taksitli Satış İşlemlerinin
Hızlı ve Doğru Takip Edilmesi: Müşteri bilgileri
detaylı kayıt edilerek taksit ödeme planlarına
göre satış işlemleri hızlı ve doğru olarak
gerçekleştirilir.

Taksit Ödeme Yönetimi: Müşteri taksit
ödemeleri pratik olarak gerçekleştirilir. Gecikmiş
taksitler için vade farkı tahakkuk ve tahsilatı
hızlıca yapılır. Vadelere Göre Taksit ve Ödeme
Durumu, Tek Taksiti Kalmış veya Kapanmış
Alışverişler, Gecikmiş Taksit Ödemeleri gibi
raporlar ile taksit ve ödemeleri kolaylıkla takip
edilir.

Sonra Teslim Satış ile Doğru Stok Envanteri:
Teslimatı satış anında yapılmayan ürünler ile
ilgili sipariş ve teslimat süreci takip edilir. Sonra
teslim siparişler sevk aşamasında onaylanarak
stok envanterinden düşürülür. Böylece
mağazaların stok envanterinde güncellik
sağlanarak doğru envanter takibi yapılır.
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Perakende Satış - Reyon Fişi

Winner Reyon Fişi, çok katlı mağazalarda
reyonlarda yapılan satışları kayıt altına
almak, müşterileri kasa bölümünde
bekletmeden reyonda siparişi alınan tüm
ürünlerin kasada satışlarını gerçekleştirerek
stoktan düşülmelerini sağlamak amacıyla
kullanılan uygulamadır.

Kasada Hızlı Ödeme ile Yüksek Müşteri
Memnuniyeti: Reyon fişleri reyonlarda
oluşturulduğu için müşterinin kasa bölümünde
bekleme süresi azalır.

Perakende Satış Entegrasyonu ile Doğru
Stok Envanteri: Winner Reyon Fişi ile satış
temsilcilerinin reyonlarda aldıkları ürün
siparişleri için reyon fişleri basılır. Müşteriler
reyon fişleri ile kasaya gittiklerinde, siparişlerinin
Winner Perakende Satış'a hatasız aktarılması
sağlanır. Böylece yanlış ürün çıkışı engellenir ve
doğru stok envanteri ile çalışılır.

Satış ve Satış Temsilcisi Analizleri ile Reyon
Performans Ölçümü: Reyonlarda alınan
siparişlerin satışa dönüşüp dönüşmediğinin
analizi kolaylıkla yapılır. Satışa dönüşmeyen
reyon fişleri için kapatma nedenleri girilerek
neden satışa dönüşmediklerinin takibi
gerçekleştirilir.

Perakende Satış - Reyon Fişi
(Mobil)

Reyon Fişi (Mobil); reyonlarda yapılan
satışları kayıt altına almak, müşterileri kasa
bölümünde bekletmemek, reyon fiş
numarası okutarak reyonda satılan tüm
ürünlerin tek bir hareket ile satış fişine
aktarılmasını sağlayan uygulamadır.

Kasada Bekleme Süresinin Azalması ile
Yüksek Müşteri Memnuniyeti: Satış
operasyonu önce reyonda ürün barkodu
okutularak başladığından, barkod ve fiyat
problemleri kasada değil reyonda çözülür. Mobil
cihaz ile ürünün bulunduğu yerde reyon fişi
oluşturulabilir. Satış işleminde reyonda
oluşturulan reyon fiş numarası okutulur. Bu
sayede satışı yapılan ürünler anında fişe
yansıtılarak işlem sonlandırılır. Kasada bekleme
süreci kısalacağından müşteri memnuniyeti
artar.

Ölçülebilen Reyon Performansı: Her reyon
için ayrı satıcı kodu açılarak reyon bazında
satış takibi sağlanır. Mobil uygulama ile reyonda
fişler oluşturulur. Winner Perakende Satış'ta
kullanıcı, satıcı ve mağaza bazlı reyon fişleri
kontrol listesi hazırlanabilir. Bu rapor
doğrultusunda satış performansı artırıcı
çalışmalar gerçekleştirilir.

Satışa Dönüşmeyen Reyon Fişlerinin Takibi:
Reyonlarda oluşturulan fakat daha sonra
müşterilerin o alışverişten çeşitli nedenlerden
vazgeçmeleriyle satışı gerçekleştirilmemiş reyon
fişlerinin takibi Winner Perakende Satış'taki
Reyon Fiş Faturasını Kontrol Raporu ile
sağlanır. Böylelikle reyonlardaki reyon fişlerinin
faturaya dönüşüp dönüşmediğinin takibi
yapılabilir.



Mağaza Ürün Kabul (Mobil)

Winner Mağaza Ürün Kabul (Mobil); merkez
depodan ve diğer mağazalardan transfer
edilen ürünlerin el terminali kullanılarak,
kontrollü bir şekilde mağaza tarafında kabul
edilmesini sağlayan uygulamadır.

Kontrollü Ürün Kabul ile Daha Az Hata:
Mağazalara transfer edilen ürünlerin barkodları
okutulup, transfer fişindeki ürünler ile
karşılaştırılarak ürünlerin kontrollü bir şekilde ve
daha az hata ile mağaza depolarına kabulü
sağlanır.

Karşılaştırma Fark Dosyalarının Otomatik
Oluşturulması: Ürün kabul yapıldıktan sonra
eksik ve fazla okutulan ürünlerin listesi
kullanıcıya sunulur. Eksik gelen ürün dosyası
iade işleminde kullanılabilir.

Hızlı ve Pratik Ürün Kabul: Ürünün kabul
edildiği yerde barkod okutma işlemi mobil el
terminalleri sayesinde hızla gerçekleştirilir. Bu
sayede gelen ürünlerin kabul operasyonunun
bilgisayarın olduğu noktada yapılmasına gerek
kalmayacağından sürecin pratik olarak
bitirilmesi sağlanır.

 Mağazacılık
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Perakende Satış - Optik

Winner Perakende Satış - Optik, müşteri 
reçetelerinde bulunan SPH, CYL, Axe, PD, 
AD gibi gözlük cam bilgilerinin perakende 
sipariş olarak kayıt edildiği, müşteriden 
alınan kaparoların takibinin yapılabildiği, 
kurum katkı paylarının takip edilebildiği, 
ürün teslimat işlemleri sırasında siparişin 
perakende satış işlemine dönüştürüldüğü, 
müşteri bilgilerinin detaylı kayıt edildiği 
uygulamadır. 

Detaylı Perakende Gözlük Sipariş Girişi: 
Müşteri bilgileri ve gözlük cam bilgileri tüm 
detayları ile pratik olarak girilir. Müşteri 
reçetesinde bulunan SPH, CYL, Axe, PD, AD, 
Cam Çapı, Varteks, Pandoskopik Açı, Base, 
Prizma, Yükseklik, Çerçeve Bombesi gibi bilgiler 
ayrıntılı olarak tanımlanır. Ayrıca lens ile ilgili 
perakende satış siparişleri takip edilir.

Kolay Kaparo Takibi: Müşteriden alınan kaparo 
ödemeleri gözlük sipariş aşamasında tahsil 
edilir. Kaparolar satış aşamasında alışveriş 
bedelinden otomatik olarak düşürülür. Böylece 
müşteriden alınan kaparolar takip altına alınır.

Kurum Katkı Payları Takip: Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ve özel sigorta şirketlerinin 
gözlük camı ve çerçevesinde karşıladığı tutarlar 
kurum katkı payı olarak tanımlanır. Yapılan 
satışlar çerçevesinde SGK ve özel sağlık 
kurumlarına kesilecek faturalar pratik olarak 
doğrulukla hazırlanır. 



Online Mağaza

Winner Online Mağaza; mağazaların satış, 
sipariş, mal kabul, iade ve transfer 
operasyonlarını merkeze bağlı 
veritabanında, belirlenen yetkiler dahilinde, 
kontrollü ve gerçek zamanlı yapabildiği 
uygulamadır. 

Mağaza Satış ve Envanter Bilgilerinin Anlık 
Takibi: Mağazaların merkeze online bağlı 
çalışması sayesinde, satışlar gerçek zamanlı bir 
şekilde merkez veritabanına işlenir. Envanter ve 
kasa takibi anlık olarak yapılır. Promosyonlar 
merkez tarafından tanımlanarak aynı anda 
istenilen mağazalarda geçerli olması sağlanır. 
 
Ürün Sorgulama ile Müşteri Memnuniyeti 
Artırılır: Müşterinin talep ettiği ve mağazada 
bulunmayan ürünün diğer mağazalardaki 
durumu sorgulanır. İhtiyaç duyulan ürün, en 
yakın mağazadan temin edilerek müşteri 
memnuniyeti artırılır. 

Kontrollü Ürün Kabul ve Transfer: Ürün kabul 
sistemi ile mağazaya gelen ürünlerin girişleri 
kontrollü ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. 
Ürünler, sadece onay işlemi 
gerçekleştirildiğinde mağaza envanterine dahil 
olur. Ayrıca mağazaya gönderilmiş fakat 
mağazaya ulaşmamış yoldaki ürün takibi 
doğrulukla yapılır.

 Mağazacılık
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Mağaza Takibi

Winner Mağaza Takibi, merkez ve mağazalar 
arasındaki sevkiyatların etkin bir biçimde 
gerçekleştirildiği, mağaza performanslarının 
ölçülebildiği, mağazaların satış adet, ciro ve 
envanter bilgilerinin merkezden takip 
edilebildiği uygulamadır.

Merkez ve Mağazalar Arası Tüm 
Operasyonların Merkezden Yönetimi: Merkez 
ve mağazalar arasındaki tüm sevkiyat, iade 
işlemleri merkezden denetlenir. Tüm 
mağazaların sevk, satış, kalan bilgileri birlikte 
değerlendirilebilir. Böylelikle mağaza 
performansları ürün ve kategori bazında doğru 
bir şekilde ölçülür.

Mağaza Sevkiyatları Etkin Bir Şekilde Yapılır: 
Mağaza sevk irsaliye ve faturaları elden 
girilebileceği gibi, barkod okuyucu ile giriş ve 
barkodlu el terminallerinden aktarımlarla pratik 
olarak oluşturulur. Winner Sipariş ile 
entegrasyon ve firmaların kredi limitleri aşım 
kontrolü sayesinde ürün çıkışlarında denetim 
sağlanır. 

Cari Hesap ve Muhasebe Entegrasyonu: 
Mağaza sevk faturalarının gerçek zamanlı cari 
hesap ve muhasebe entegrasyonu sayesinde 
etkin cari hesap ve muhasebe takibi 
gerçekleştirilir. 



 Mağazacılık

Mağaza Takibi - Merkezden 
Mağazalara Ürün Dağıtım 
Planlama

Winner Merkezden Mağazalara Ürün Dağıtım 
Planlama; doğru ürünlerin, doğru zamanda, 
doğru miktarlarda, doğru mağazalara 
dağıtılmasının planlandığı ve merkezden 
dağıtım kararlarının otomatik olarak sipariş 
ve sevk emirlerine dönüştürüldüğü 
uygulamadır.

Düşük Envanter Maliyeti, Yüksek Ciro ve 
Karlılık: Mağaza eksiklerini tamamlama, satan 
ürünleri tamamlama, mağaza siparişlerini 
karşılama ve merkeze ilk gelen ürünleri benzer 
ürün kategorilerindeki mağaza 
performanslarına göre sevk etme yöntemleri 
sayesinde merkezden mağazalara ürün 
sevkiyatlarının otomatik olarak planlanmasını 
sağlar. Planlamalar, ürün ve lokasyon bazında 
gerçek zamanlı satış ve envanter verilerine 
dayanarak, detaylı ve güncel olarak 
gerçekleştirilir. Böylece yok satmada azalma, 
düşük envanter maliyeti, artan müşteri 
memnuniyeti, yüksek ciro ve karlılık sağlar.

Hızlı ve Doğru Ürün Dağıtım Planlama: 
Firmanın yapısına ve önceliklerine uygun olarak 
düzenlenen ürün dağıtım senaryolarının 
sisteme kayıt edilmesi sayesinde daha sonraki 
ürün dağıtım operasyonlarının hızlı ve doğru 
gerçekleştirilmesini sağlar.

Kontrollü, Hatasız ve Denetlenebilir Sevkiyat 
Sistemi: Ürün dağıtım planlarının sipariş ve 
sevk emri kayıtlarına dönüştürülmesi ile 
deponun sevkiyat operasyonlarını kontrol altına 
alır ve hatalı sevkiyatları önler. Aynı zamanda 
planlanan ve gerçekleşen sevkiyatları 
karşılaştırarak sevkiyat performansının 
ölçülmesine olanak sağlar.
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Mağaza Takibi - Mağazalar 
Arası Ürün Transfer Planlama

Winner Mağazalar Arası Ürün Transfer 
Planlama; doğru ürünlerin, doğru zamanda, 
doğru miktarlarda, başarısız mağazalardan 
başarılı mağazalara transferlerinin 
planlandığı ve transfer kararlarının otomatik 
olarak dağıtım emri fişlerine dönüştürüldüğü 
uygulamadır.

Düşük Envanter Maliyeti, Yüksek Ciro ve 
Karlılık: Mağazaların satış kalan 
performanslarını veya mağazalardaki en uygun 
ürün dağılım adetlerini göz önüne alarak 
oluşturulan yöntemler sayesinde, ürünlerin 
başarısız mağazalardan başarılı mağazalara 
transferlerinin otomatik olarak planlanmasını 
sağlar. Planlamalar, ürün ve lokasyon bazında 
gerçek zamanlı satış ve envanter verilerine 
dayanarak, detaylı ve güncel olarak 
gerçekleştirilir. Böylece yok satmada azalma, 
düşük envanter maliyeti, artan müşteri 
memnuniyeti, yüksek ciro ve karlılık elde edilir.

Hızlı ve Doğru Mağazalar Arası Transfer 
Planlama: Firmanın yapısına ve önceliklerine 
uygun olarak düzenlenen ürün transfer 
senaryosunun sisteme kayıt edilmesi ve ürün 
transfer planlama aşamalarında kullanılabilmesi 
sayesinde daha sonraki ürün transfer 
operasyonlarının hızlı ve doğru 
gerçekleştirilmesini sağlar.

Kontrollü, Hatasız ve Denetlenebilir Transfer 
Sistemi: Ürün transfer planlamalarının dağıtım 
emri kayıtlarına dönüştürülmesi ile mağazalar 
arası transfer operasyonları kontrol altına alınır. 
Aynı zamanda dağıtım emri fişleri ile 
gerçekleşen transfer adetleri karşılaştırılarak 
mağazaların dağıtım emirlerini ne kadar etkin 
uyguladıkları izlenir.



Satış Sonrası Destek 

Winner Satış Sonrası Destek, müşterilerin 
satın aldığı ürünler ile ilgili yapılacak 
tadilatların takip edildiği, arızalı ve sorunlu 
(renk solma, dikiş atma vb.) olarak bildirilen 
ürünlerin kayıt altına alınarak müşteriye form 
dökümünün verildiği, ürünlerin dışarıdaki bir 
servise gidiş / dönüş takibinin yapıldığı, 
raporlandığı ve analiz edildiği uygulamadır.

Müşteri Memnuniyeti ve Daha İyi Hizmet: 
Müşteriden form basılarak teslim alınan ürünün, 
müşteriye teslim edilene kadar olan tüm işlem 
adımları kontrol altına alınır ve müşteri 
bilgilendirilir. Bu sayede müşterilerin 
memnuniyet derecesi ve verilen hizmet kalitesi 
artırılır.

Problemli Ürünlerin Analizi: Problemli ya da 
arızalı ürünler ile ilgili çeşitli raporlar alınarak 
analizi yapılır. Bu sayede kalite denetimi 
sağlanır. Hangi ürünlerde ne tür problemlerin 
yaşandığı detaylı olarak takip edilir. Bu verilere 
göre satın alma ve üretim siparişleri daha doğru 
ve ayrıntılı planlanır.

Müşteri ve Personel Bazında Denetim: 
Telefon konuşmaları kayıt edilerek müşteri ve 
personel bazında denetim sağlanır. Müşteriye 
yerinde verilen servisler kolaylıkla takip edilir.

 Mağazacılık / Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
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Mağaza Takibi - Konsinye
Satış Takibi

Winner Konsinye Satış Takibi; konsinye
satış için teslim edilen ürünlerin satış öncesi
ve sonrası tüm süreçlerinin takip edildiği ve
satışı gerçekleşen ürünlerin fatura
kayıtlarının otomatik olarak gerçekleştirildiği
uygulamadır.

Konsinye Satış Mağazalarının Takibi:
Konsinye satış yapan mağazalara sevk edilen
ürün miktarları, konsinye mağazaların
perakende satış bilgileri ve kalan stok
envanterleri etkin bir şekilde izlenir.

Konsinye Satış Bilgilerinin Doğru
Oluşturulması: Konsinye satış yapan
mağazalardaki Nebim Winner uygulamalarından
gelen satış bilgileri, konsinye satış yapan
firmadan gelen raporlar ile karşılaştırılarak
mutabakat sağlanır. Konsinye satış yapan
mağazalarda Nebim Winner olmadığı
senaryolarda ise, Winner Web Servis ile Veri
Transferi uygulaması sayesinde perakende
satış bilgilerinin merkezdeki Nebim Winner ile
entegrasyonu sağlanabilir.

Konsinye Satış Faturalarının Doğru ve Hızlı
Oluşturulması: Mağazalardan gelen satış
bilgilerine ve sağlanan mutabakata göre
konsinye satış faturaları, belirlenen vadelerde
otomatik ve hızlı bir şekilde oluşturulur.



İş Zekası ve Kurumsal Performans Yönetimi

Halojen Standart Sürüm

Halojen Standart Sürüm, Winner ile toplanan 

verileri depolayan, istenilen formatlarda 

raporlanmalarını ve analizlerini sağlayan, 

kullanıcıların doğru bilgi ile karar vermelerini 

destekleyen veri ambarı ve iş zekası 

uygulamalarıdır. Nebim Halojen Standart 

Sürüm, küçük ve orta ölçekli firmaların 

raporlama ve analiz ihtiyaçlarına cevap verir.

Veri Analizi ile Hızlı ve Doğru Kararlar: Satış, 

stok, sipariş, cari hesap ve muhasebe verilerinin 

raporlanmasını, farklı açılardan analizini ve 

"dashboard" şeklinde görüntülenmesini 

sağlayarak, iş performansının ölçülmesini ve 

trendlerin izlenebilmesini kolaylaştırır. 

Müşterileri Daha İyi Tanıyarak Ciro Artırma: 

Toptan ve perakende müşterilerin satın alma 

alışkanlıklarını analiz ederek, müşterilerin farklı 

kriterlere göre gruplandırılmalarını sağlar. 

Belirlenen müşteri gruplarına daha sonra 

Winner SMS* veya e-mail yolu ile duyurular 

atılabilir; çeşitli promosyonlar düzenlenerek 

çapraz satış gerçekleştirilebilir.

Hedeflenen / Gerçekleşen Verilerin 

Karşılaştırılması ile Performans Ölçümü: 

Halojen'de Ciro, Envanter, Kalan Hafta Sayısı, 

Satış Adet / Tutar gibi her değer için hedef 

girilebilir. Bu hedefler gerçekleşen değerlerle 

karşılaştırılarak performans ölçümü sağlanır.
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Halojen Kurumsal Sürüm

Halojen Kurumsal Sürüm, Winner ile 
toplanan verileri depolayan, istenilen 
formatlarda raporlanmalarını ve analizlerini 
sağlayan, kullanıcıların doğru bilgi ile karar 
vermelerini destekleyen veri ambarı ve iş 
zekası uygulamalarıdır. Nebim Halojen 
Kurumsal Sürüm, orta ve büyük ölçekli 
firmalar için, zengin veri modeli ve hazır 
raporlar sunan, esnek rapor geliştirme ve 
rapor paylaşımı özellikleri sağlayan iş zekası 
platformudur.

Hazır Raporlar ve Zengin Veri Modeli ile Hızlı 
ve Doğru Kararlar: Firmalara uyarlanabilen, 
hazır raporlar ve zengin veri modeli ile Nebim'in 
40 yılı aşan sektörel bilgi birikiminden 
yararlanarak, daha hızlı ve doğru kararlar 
almayı sağlar.

Raporların Otomatik Güncellenmesi ile 
Zamandan Kazanç: Kullanıcıların düzenli 
olarak aldıkları raporların, sadece bir kez 
geliştirilerek otomatik güncellenmesini ve e-mail 
ya da Web üzerinden paylaşımını 
gerçekleştirerek, zamandan kazanç sağlar.

İstenilen Bilgiye, İstenilen Ayrıntıda, Hızla 
Ulaşabilme: Kullanıcıların kendi raporlarını ve 
analizlerini kendileri hazırlayabilmeleri ve alt 
detaylara inebilmeleri sayesinde, istenilen 
bilgiye, istenilen ayrıntıda hızla ulaşabilmelerini 
sağlar.

* Nebim Neyir Bilgisayar San. ve Hizm. A.Ş firması, toplu mesajlaşma servisini 
Mobildev altyapısıyla Mobiltim İletişim Kurumsal Hiz. San. Tic. A.Ş. ad ve 
hesabına vermektedir.
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Entegrasyon ve Veri Aktarımı

Dış Veri Al Gönder

Winner Dış Veri Al Gönder Veri Transferi;
merkezden mağazalara stok kartı, fiyat ve
irsaliye bilgilerinin gönderildiği,
mağazalardan satış ve irsaliye bilgilerinin
otomatik olarak merkeze aktarıldığı, Excel ve 
text formatında hazrılanmış dosyaların da 
aktarımlarının gerçekleştirildiği uygulamadır.

Doğru Veri Aktarımı ile Güncel Bilgi
Oluşturma: Farklı veri tabanları arasında stok
kartları, alış satış irsaliye faturaları, transfer
fişleri, cari ve muhasebe hareketleri gibi işlemler
manuel veya otomatik olarak aktarılarak
kullanıcıların işlemleri tekrar yapması
engellenerek verilerin güncelliği sağlanır.

Yönetilebilen Veri Aktarımı: Offline çalışan
mağazaları bulunan firmalar için; merkez
veritabanındaki stok kartı, fiyatı, transfer fişleri
gibi bilgiler mağazalara belirlenen saatlerde
gönderilirken, mağazalarda yapılan satış ve
transfer fiş bilgileri de aynı şekilde belirlenen
saatlerde otomatik olarak merkez veritabanına
aktarılır.

Gerektiğinde Farklı Programlar ile
Entegrasyon: Stok kart bilgileri, Alış / Satış
irsaliye ve faturaları, sipariş fişleri, perakende
satış gibi işlemler, Excel ve text olarak Nebim
Winner'a uygun formatlarda hazırlanır ve
aktarım yapılır. Bu formatlarda bilgiler
hazırlanarak gerektiğinde farklı programlara da
aktarılabilir.

Web Üzerinden Veri Transferi 
 
Web Üzerinden Veri Transferi, merkeze 
devamlı online bağlı olarak çalışan 
mağazalarda İnternet bağlantısı kesildiğinde 
mağazaların çalışmalarına devam etmelerini 
sağlayan; bunun yanı sıra bayilerin 
merkezden kendilerine ait bilgileri alarak 
muhasebe kayıtlarını takip etmelerini 
sağlayan uygulamadır. 

Online Çalışan Mağazalarda Satışların 
Girilmesinde Süreklik: Mağazaların, İnternet 
bağlantısı kesildiğinde satışa devam 
edebilmeleri ve tekrar İnternet bağlantısı 
sağlandığında satış bilgilerini merkeze otomatik 
aktarabilmeleri sağlanır. 

Bayilerin Muhasebe Kayıtlarını 
Oluşturmalarında Kolaylık: Franchise'ların 
(bayilerin) merkez veritabanındaki verilerini 
kendi veri tabanlarına aktararak kendi 
muhasebelerini takip edebilmeleri sağlanır. 

Parametrik Yapı İle Kontrollü Veri Aktarımı: 
Web Üzerinden Veri Transferi'ni kullanacak her 
kullanıcı için ayrı ayrı yetkilendirme yapılır, 
otomatik yapılacak aktarımlar mağaza bazında 
tanımlanır. 
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Finans ve Muhasebe

Tedarik ve Üretim Yönetimi

Stok ve Sipariş Yönetimi

Muhasebe

 Cari Hesap

 Çek / Senet

 İnsan Kaynakları / Ücret Bordrosu

Sabit Kıymetler / Amortisman

Tek Safhalı Üretim / Tek Safhalı Üretim 

(Renk/Beden)

Çok Safhalı Üretim / Çok Safhalı Üretim 

(Renk/Beden)

Tedarik Yönetimi

Ön Maliyet

İş Emri Süreç Takibi

Safhalarda Barkodlu Üretim

Top Bazında Kumaş Stoku Takibi

Top Bazında Kumaş Stoku (Mobil)

Mamul Kalite Kontrol

Ham Madde Kalite Kontrol

Üretim Yükleme ve Lojistik Entegrasyonu

Tedarik Mal Kabul (Mobil)

Operasyonlarda Verimlilik

Stok

Stok - Renk / Beden / Kavala Takibi

Stok - Barkodlu Etiket Hazırlama

Stok - El Terminali İle Aktarım Offline (Mobil)

İrsaliye / Fatura

Sipariş

Sipariş - Siparişlerin Otomatik Rezervasyonu 

(Mobil)

Sipariş - Siparişin Performansa Göre 

Dağılımı (Mobil)

Sipariş - Sipariş Alma (Mobil)

Sipariş - Asortili Sipariş Alma (Mobil)

Web Üzerinden Sipariş (B2B)

Depo Yönetimi

Mağazacılık

Müşteri İlişkileri Yönetimi

İş Zekası

Entegrasyon ve Veri Aktarımı

Ürün Toplama Yöntemiyle Sevkiyat (Mobil)

Stok Giriş / Çıkış Hareketleri (Mobil)

Paket Hazırlama ve Sevkiyat (Mobil)

Raf Takibi (Mobil)

Stok Sayım Online (Mobil) / Stok Sayım 

Offline (Mobil)

Perakende Satış

Perakende Satış - Taksitli Ödeme

Perakende Satış - Promosyon

Perakende Satış - Reyon Fişi

Perakende Satış - Reyon Fişi (Mobil)

Perakende Satış - Optik

Online Mağaza

Mağaza Ürün Kabul (Mobil)

Mağaza Takibi

Mağaza Takibi - Konsinye Satış Takibi

Mağaza Takibi - Merkezden Mağazalara 

Ürün Dağıtım Planlama

Mağaza Takibi - Mağazalar Arası Ürün 

Transfer Planlama

POS Entegrasyonu

B2C E-Ticaret

Turizm Acentesi Prim Takibi

Satış Sonrası Destek

SMS*

Halojen Standart Sürüm

Halojen Kurumsal Sürüm

Dış Veri Al Gönder Veri Transferi

Web Üzerinden Veri Transferi

Web Servisleri İle Veri Transferi

Nebim Winner Uygulamaları

* Nebim Neyir Bilgisayar San. ve Hizm. A.Ş firması, toplu mesajlaşma servisini 
Mobildev altyapısıyla Mobiltim İletişim Kurumsal Hiz. San. Tic. A.Ş. ad ve 
hesabına vermektedir.



Nebim Winner Uygulamaları konusunda
daha detaylı bilgi için

www.nebim.com.tr
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