Güvenilir ve dinamik yapısıyla
her zaman yanınızda…

Modüller
 STOK YÖNETİMİ
 DEPO YÖNETİMİ
 CARI HESAP YÖNETİMİ
 KASA YÖNETİMİ

 BANKA YÖNETİMİ
 SATIŞ PAZARLAMA
 SATINALMA

 E-TİCARET SİSTEMİ ve YÖNETİMİ
 MOBİL SATIŞ SİSTEMİ

Neden bu program ?
• %90 Dinamik alan
• Kolay geliştirilebilir dinamik bir yapı
• Modüller arasında entegre ve eş zamanlı çalışabilme
• Geniş ve daha da genişletilebilir rapor yelpazesi
• Entegre çalışan E-Ticaret sistemi
• Kolay kullanım
• Birden fazla şirket yönetebilme
• Sınırsız kayıt sayısı
• Ekstra özellikler (Ajanda, Otomatik Yedek Alma vb.)
• Üst düzey güvenlik
• Üst düzey yönetim konsolu ile kullanıcı izinleri tanımlama
• Aranılan bilgiye kolay ulaşım. Arama ekranlarında istenilen alanları görme,
gizleme kaydetme ve istenilen alana göre filtre yapabilme.
• Tamamen kullanıcı taraflı alan seçimi.

%90 Dinamik Alan
 Programın büyük bir alanında siz istediğiniz gibi
değişiklikler yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir
alanı ekleyip çıkartabilirsiniz. Örneğin cari kart
tanımlarında adres alanı size yetersiz geldi, bunu siz
arttırıp düşürebilir ve hatta yeni bir saha
ekleyebilirsiniz. Bu işlemi bütün tanım formlarında
yapabilirsiniz.

Modüller arasında entegre ve eş
zamanlı çalışabilme.
 Birbirine bağlı modüller arasında kolay geçiş yapabilir
ve kısa yol tuşlarını kullanarak hızlı işlem
yapabilirsiniz. Aynı anda birden fazla form açıp
aralarında gezinebilir ve işlem yapabilirsiniz. F9 tuşu
ile listelere erişebilir listelerde arama yapabilir ve
arama ekranına istediğiniz sahaları ekleyebilirsiniz.
 Birden fazla şirket ile çalışabilirsiniz.

Geniş rapor yelpazesi
 Geniş rapor yelpazesi ile bütün raporlarınızı tek tuşla
alabilirsiniz.

 Kolay tasarlanmış raporlama mantığıyla, istediğiniz
özel raporlarınızı kolayca sisteminize ekleyebilir ve
böylece size daha hızlı çözüm üretebiliriz.

E-Ticaret Sistemi
 E-Ticaret sisteminizi de buradan kolayca
yönetebilirsiniz. Sistem üzerinden ürünlerinizi,
siparişlerinizi, müşteri bilgilerinizi kolay bir şekilde
güncelleyebilirsiniz.
 Web sitenizin genel sayfalarını (İletişim,Hakkımızda
vs.) gibi sayfaları bu program üzerinden
güncelleyebilirsiniz.
 Anasayfa ürünlerinizi belirleyebilir ve kolayca ekleme
çıkarma yapabilirsiniz.

STOK YÖNETİMİ
Birden fazla ürün koduna veya tedarikçi firma koduna
göre stok takibi yapılabilmekte, stoktan çıkan
ürünlerin geriye dönük bilgileri izlenebilmektedir.
Tanımlanan kritik stok seviyeleri dikkate alınarak
siparişler planlanabilmekte, stok kartları ürün kodu
dışında değişik özelliklere göre gruplanıp, bu
gruplamalara göre analizler yapılabilmektedir.
Ürünlerin depo ve raf bazında takip edilebilmesi,
devirlerinin yapılabilmesi mümkündür. Tüm stok
giriş-çıkış tutarlarının Türk Lirası ve döviz cinsinden
izlenmesi

DEPO YÖNETİMİ
Depo yönetimi, işletmelerde karlılığın arttırılması açısından en az stok yönetimi kadar önemli
bir yer tutmaktadır. Depo stokların izlenmesi, üretim, sipariş ve transferlerin ihtiyaç duyulan
depolara yönlendirilebilmesi gibi kolaylıklar bu program ile hizmetinize sunulmuştur. Bu
sayede; depo maliyetleri düşürülerek, karlılığın arttırılması hedeflenmiştir. SoLight‘ın depo
yönetimi için sunduğu çözümlerle, mevcut depoların verimlilikleri analiz edilerek kapasitesi
genişletilecek, yeni açılacak olan veya kapatılması gereken depoların planlanması
sağlanmaktadır.
 İstenilen ürün ve ürün gruplarından oluşturulabilecek sınırsız sayıda depo tanımlanabilmesi
 Depolarda yer alması gereken ürünler için azami ve kritik stok seviyelerinin belirlenebilmesi
 Depolarda bulunan ürünlerin toplam stok durumlarının ve her deponun eldeki stok

miktarlarının ayrı ayrı izlenebilmesi
 Satış ve satınalma departmanlarından gelen bilgiler aracılığıyla; depolara göre ürün
transferlerinin ve siparişlerinin belirlenebilmesi
 Ürünün hangi depoda bulunduğunun izlenmesi ve çıkış işleminin istenilen depodan
yapılabilmesi
 Depolardaki sevkiyat ve stok yönetiminin yetkisi olan kişiler tarafından izlenebilmesi

CARİ HESAP YÖNETİMİ
Müşteri, satıcı, kasa ve banka hesaplarının takibi, ödeme ve
tahsilat planlarının oluşturulması, bunlara bağlı olarak
gerçekleşen risk, adat ve faiz hesaplamaları, SoLight
çözümleriyle işletmelerin hizmetine sunulmuştur. SoLight,
Finans Yönetimi çözümleri ile kısa, orta ve uzun vadede
gerçekleştirilecek ödeme ve tahsilatların belirlenerek, eldeki
finansal kaynakların en verimli şekilde kullanılması veya
gerekiyorsa yeni finansal kaynakların yaratılması için stratejik
kararların alınması sağlanmaktadır. Böylelikle işletmelerin
finansal kayıplarını en aza indirerek, doğabilecek zararlarını
önleyici kararlar almaları sağlanmıştır. İstenilen satış
faturalarının müşterilerden yapılan tahsilatlarla eşleştirilerek
kapatılması, en uygun borç/alacak hesap eşleme şeklinin
belirlenebilmesi için çeşitli faturaya karşı ödeme eşleme
alternatiflerinin denenebilmesi, borç/alacak kapama işlemleri ile
kısmen veya tamamen kapanmış kayıtların izlenmesi ve açıkta
kalan borçlar için yaşlandırma yapılması mümkündür.

CARİ HESAP YÖNETİMİ
SoLight Finans Yönetimi uygulamaları ile müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile tüm
finansal işlemlerinizin yönetimini gerçekleştirirken, istediğiniz an, istediğiniz tarih
aralıkları ve kriterlere göre analizlerinize ulaşmanız mümkündür.
 Borçlu ve alacaklı hesapların Türk Lirası ve döviz cinsinden takibi
 Müşterilerden yapılan havale, dekont ve nakit tahsilatların Türk Lirası ve döviz cinsinden











takibi
Müşterilerden alınan alacak çekleri veya senetlerinin, vadeleri, bankaları ve borçluları
dikkate alınarak izlenebilmesi
Alımdan iade ve satıştan iade faturalarının takibi
Müşteri ve satıcı hesaplarının bölge, sektör gibi değişik kriterlere göre gruplandırılması
Müşteriler için Türk Lirası ve döviz cinsinden kredi limiti tanımlanması
Yapılacak ödemelerin senet/çek çıkışının, planlanan ortalama vade tarihine uygun olarak
düzenlenmesi
Firma yetkililerinin yaş, cinsiyet, medeni hal, evlilik tarihi, e-mail adresi gibi özel
bilgilerinin takibi
Firmaların çalıştığı banka bilgilerinin takibi
İşletme genelinde dönemsel borç/alacak analizleri
Müşteri kredi limitine ve bakiyesine göre risk analizleri

KASA YÖNETİMİ
İşletmenizin çalıştığı merkez ve şube kasalarınız ile ilgili tüm
finansal işlemlerinizin yönetimi, istediğiniz tarih aralıkları ve
kriterlere göre analizleri SoLight uygulamaları ile
çözümlenmektedir.
 Sınırsız sayıda Türk Lirası ve döviz kasası takibi
 Portföydeki senet ve çeklerin banka tahsilat ve teminat

işlemlerinin planlanması
 Banka işlemlerinde virman, arbitraj, havale, dekont borç/alacak
kayıtlarının otomatik olarak gerçekleştirilmesi
 Eldeki senet/çekler, beklenen tahsilatlar ve vadesi dolmamış
faturalar dikkate alınarak, yapılması gereken ödemeler için nakit
akışının planlanması
 Ödeme ve tahsilat planlarının oluşturulması ve önceden
belirlenen şablonlara göre vade yapılabilmesi

BANKA YÖNETİMİ
Sınırsız banka ve her bankanın farklı şube ve
hesaplarının takip edilebilmesi, banka işlemlerinde
virman, borç/alacak kayıtlarının otomatik olarak
gerçekleştirilmesi, bankalarla sağlanan entegrasyon
sayesinde işletme ile banka arasındaki senet, çek, nakit
bilgilerinin ve hesap mutabakatlarının otomatik
güncellenmesi,
eldeki
senet/çekler,
beklenen
tahsilatlar ve vadesi dolmamış faturalar dikkate
alınarak, yapılması gereken ödemeler için nakit
akışının planlanması, portföydeki senet ve çeklerin
banka tahsilat ve teminat işlemlerinin izlemeleri
yapılabilmektedir.

SATIŞ PAZARLAMA
Siparişten teslimata kadar, işletmelerin doğru zamanda ve
uygun koşullarda müşterilerine ulaşmalarını sağlayacak
tüm satış operasyonlarının yönetimi SoLight‘ın satış ve
pazarlama departmanları için sunduğu çözümlerle
sağlanmaktadır. Değişik kanallardan gelen satış bilgilerinin
doğru ve düzenli bir şekilde tutulması, satışın verimliliğini
arttırmak, doğru yerlere kanalize olmak ve var olmayan bir
satış potansiyelini ortaya çıkarmak açısından önemlidir.
SoLight ile, müşteriye sunulan hizmetin kalitesini
arttıracak, karar alma süreçlerini hızlandıracak, verimli
hale getirecek ve etkin stratejiler geliştirilmesini sağlayacak
çözümler, satış ve pazarlama departmanlarının hizmetine
sunulmuştur.

SATINALMA
İşletmelerin satın alma ve stok maliyetlerini en aza
indirmek ve ihtiyaçlarını uygun koşullarda sağlamaları
için satın alma departmanlarına sunulan SoLight
çözümleri, karar alma süreçlerinde etkin bir rol
oynamaktadır. SoLight ile, satın alma taleplerinin
değerlendiril mesinden stok planlamasına, uygun
teklifin onaylan masından teslimata kadar satın alma
departmanlarının gereksinim duydukları tüm analiz ve
bilgilere kolayca ulaşılması sağlanmıştır.

E-TİCARET SİSTEMİ ve YÖNETİMİ
Ürünlerinizi sanal ortamda daha çok müşteriye
tanıtmak ve pazarlamak için günümüzde en etkili
sistemdir. SoLight ile müşterilerinize veya herkese göre
gruplandırma yaparak indirimler uygulayabilir ve
bunları tüm dünyaya duyurabilirsiniz. E-Ticaret
sisteminize kolayca istediğiniz kadar reklam , ürün
slaytları tasarlayabilirsiniz ve bunları sitenize ekleyip
çıkarabilirsiniz. Sistemin tamamı dinamiktir. Yani her
şeyi kendiniz düzenleyebilirsiniz.

MOBİL SATİS SİSTEMİ
Dilerseniz entegre çalışan mobil satış sistemini de
kullanabilirsiniz. Siparişlerin teslimatı aşamasında
mobil cihazınızla müşterinize detaylı bilgi sunabilir ve
çıktısını alabilirsiniz. Barkot sistemi ile ürün
teslimatlarında çıkabilecek hataları önleyebilirsiniz.
Anlık bilgilerle stok, depo, cari ve kasa takibiniz daha
kolaylaşacak.

Ekstra Özellikler
 Özel program ekleme

SoLight sizin masaüstünüz olacak. Dilediğiniz
programı modüle kolayca entegre edip buradan
ulaşabileceksiniz. İhtiyacınız olan programları (Excel,
Word, Hesap Makinesi vs) buraya tanımlayarak
ihtiyacınız
olduğunda
aramak
zorunda
kalmayacaksınız. Sadece program değil isterseniz
resim, belge gibi her türlü dosyayı entegre
edebilirsiniz.

Ekstra Özellikler
 Ajanda
Ajandanıza istediğiniz notları ekleyebilir ve tarih saat
bilgilerini girerek programın sizi zamanı geldiğinde
uyarmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz zamanı
geldiğinde mail de göndermesini isteyebilirisiniz.
Örneğin müşterinizin doğum gününü unutmamak
için ajandanızı ayarlayabilir ve günü geldiğinde
müşterinize
istediğiniz
kutlama
mesajı
gönderebilirsiniz. Dilerseniz bayramlarda tüm
müşterilerinize
otomatik
kutlama
maili
gönderebilirsiniz.

Ekstra Özellikler
 Hızlı Arama Penceresi

Hızlı arama penceresi ile Ürün, Cari Kart, Tedarikçi,
Banka ve Kasa aramalarınız hızlandırabilirsiniz.
Aradığınız bilgiye daha kolay ulaşır ve zamanınızı iyi
değerlendirmiş olursunuz.
 Anlık Döviz Bilgileri
Merkez bankasının yayınladığı anlık döviz bilgilerine
buradan ulaşabilirsiniz.

Ekstra Özellikler
 Yedek Alma Servisi

Otomatik yedek alma servisini ayarlayıp istediğiniz
zaman programın kendisini yedeklemesini sağlayarak
ve veri kaybını önleyebilirsiniz.
 Yapışkan Notlar
Ekranınıza notlar ekleyerek unuttuklarınızı hatırlaya
bilirsiniz.

