e-fatura’ya
hazır!

Satış ve Dağıtım Ağınızın
Kontrolü Artık Çok Kolay!

EnRoutePlus
ve
Panorama’nın
üreticisinden!

• % 100 Web Tabanlı
• Harita Üzerinde Anlık Satış Temsilcisi İzleme
• Otomatik Raporlama
• Şube Bazlı Çalışma ve Kontrol
• Graﬁksel Raporlama
• Kolay Kullanım İçin Tasarlanan Ekranlar
• Android Tablet ve Telefon Kullanım Avantajı
• Tüm Ön Muhasebe Girişleri

D i s t r i b u t i o n

Mobil Satış Dağıtım Yazılımı

Her geçen gün artan rekabet ortamı, ﬁrmaları kaliteli ürünün
yanında kaliteli ve hızlı “hizmet” vermeye zorluyor. Bu nedenle
ürünlerini, hızlı ve doğru bilgilerle tüketiciye ulaştırabilen
ﬁrmalar rekabette öne çıkıyor. Özellikle teknolojiyi doğru
kullanan ﬁrmalar, hizmet konusunda fark yaratarak, geniş satış
ağına sahip oluyor ve ürün bulunurluklarını artırıyorlar.
Uzun yıllardır birçok ulusal ve çok uluslu ﬁrmaya çözüm sunan
EnRoutePlus ve EnRoute Panorama'nın orta ölçekli işletmeler
için uyarlanmış yeni versiyonu olan Webplus Distribution ile
satış ve dağıtım işlemlerinizi online ve kontrollü bir şekilde
gerçekleştirebilir, sahadan anlık ve düzenli bilgi alarak tek
merkezden bu işlemleri yürütebilirsiniz.

WEBPLUS DISTRIBUTION NEDİR?
Firmanın satış ve pazarlama faaliyetlerinin tek
noktadan koordine edildiği, %100 web tabanlı
Mobil Satış Dağıtım Yazılımıdır.
Webplus Distribution sayesinde, sahadaki
hakimiyetinizi güçlendirebilir, kontrollü, hızlı ve
hatasız işlemlerle verimliliğinizi artırabilirsiniz.

TEMEL FONKSİYONLARI NELERDİR?
• Satış İşlemleri
• Alış İşlemleri
• Tahsilatlar
• Ödemeler
• Depo Hareketleri
• İade İşlemleri
• Satıcıya İade İşlemleri
• Toplu Belge Basımları
• Araç Yüklemeleri
• Depo Yönetimi

SİSTEMİN FAYDALARI
• Yerinde ve hızlı hizmet
• Saha ekibinin kontrolü
• Kişiden bağımsız standart çalışma sistemi
• Operasyon maliyetlerinde azalma
• Web üzerinden anlık veri aktarımı sayesinde zamandan tasarruf
• Kolay iskonto ve promosyon yönetimi
• Sıcak ve soğuk satış yapabilme imkanı

WEBPLUS DISTRIBUTION’IN
FAYDALARI
• Online fatura / irsaliye /sipariş sistemi ile
sahayı anlık izleyebilir ve kontrol altında
tutabilirsiniz.
• 3G ile saha elemanlarınızı takip edebilir ve
bilgilerini günlük alabilirsiniz.
• Toplu ﬁyat tanımlamalarında hızlı bir şekilde
ﬁyat geçişlerini yapabilir, ürün ve
müşterilerinize göre birden fazla ﬁyat
tanımlayabilirsiniz.
• Detaylı raporlar alabilirsiniz.
• Satış temsilcilerinin rutlarını kolayca
belirleyip gerektiğinde üzerinde değişiklik
yapabilirsiniz. Ayrıca yetkilendirme özelliği ile
hangi işlemleri yapabileceklerine siz karar
verebilirsiniz.
• Tüm satış, stok ve tahsilat bilgilerini
ayrıntıları ile görebilirsiniz.
D i s t r i b u t i o n

Mobil Satış Dağıtım Yazılımı
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