SİNERJİ CARİ SİSTEM YAZILIMI
TANITIM DOKÜMANI
V 2.4

1/21

Sinerji Cari Sistem Yazılımı
Yazılımın Kullanıcı Özellikleri
 Web tabanlı olarak hizmet sunması
 Bilgisayar ve mekan bağımsız olarak interneti olan her bilgisayarda
kullanılabilirliği
 Verilerin yedekli ve güvenli şekilde tutulması
 Carilerin (Müşteri-Tedarikçi) detaylı takibi
 Ürünlerin Stok Takibi, Raf düzeni, Bakodlama, Satış-Satış Sonrası Takibi,
Alış-Alış Sonrası Takibi
 eTicaret sistemine entegre çalışan bir yazılım
 Tüm ödeme ve alacakların tek tuş ile listelenebildiği bir sistem
 Ve bir çok kolaylık ile
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Sinerji Cari Sistem Yazılımı
Yazılımın Teknik Özellikleri
 Web ara yüzü ile kurulum ihtiyacı olmadan çalışması
 Yeni teknoloji yazılım sistemleri ile yazılması
 Güvenli ve yedekli çalışması
 eTicaret ve Cari sistem için tek veri tabanı ile hızlı ve doğru bilgi sunması
 Ekran üzerindeki verilerin anlık olarak hesaplanması sayesinde hatalı
bilgiyi önlemesi
 Tüm işlemler için ara yüz yönetiminin bulunması. Bu sayesinde
kullanıcıların bağımlılığının kalmaması
 eFatura ve eArşiv sistemlerine bir tuş ile uyumluluk
 Araç/Tamir Servis hizmetlerinin yapılabilmesi
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Sinerji Cari Sistem Yazılımı
Yazılım Versiyonları
 V 2.4 : Bir kaç rapor için ek filtreler eklenmiştir. Acil performans
çalışmaları yapılmıştır.
 V 2.3 : Cari İşlemlerinde kayıtlı bir Cari güncelleme ile açıldığında alt
kısımda "Bakiye SMS Gönder" butonu ile ilgili cariye anlık bakiye bilgisi
SMS ile gönderimi sağlanmaktadır. Cariler menüsü altında bulunan "Cari
İşlem İncele" sayfası ile Cari üzerinde Fatura dışında yapılan işlemlerin
silinmesi durumunda, bu silme işlemlerini incelemeniz için ekran
oluşturulmuştur.İlgili işlemler Cariden tahsilat veya Ödeme, Banka
İşlemleri, Çek veya Senet işlemlerinin silinmesi durumunda bu ekrana
kayıtlar gelecek ve inceleme işleminden sonra bu kayıtlar otomatik olarak
gidecektir. Ayrıca bu sayfa için yetki verilerek istenmeyen kullanıcıların
görmesi engellenebilmektedir.
 V 2.2 : E-İrsaliye işlemlerini sistemimiz üzerinden yapılabilir hale
getirilmiştir. Genel ayarlar bölümünden girilen E-İrsaliye PK ve GB
etiketleri ile E-İrsaliye olmuş bir firmaya kayıt edilen fatura üzerinden Eİrsaliye kesilebilir.
 V 2.1 : Elektronik Fatura işlemlerinde Euro ve Dolar ile Fatura kesebilme
özelliği eklenmiştir. Daha önce kayıt işlemi tamamlanmış Faturada para
türünü döviz olarak güncellemek için Fatura Detayları ekranında aşağıda
görseli bulunan bölümden istenilen döviz cinsine çevrilir ve ilgili kur
bilgisi girilir. Para Birimi Güncelle butonu ile ilgili faturanın para birimi
güncellenmiş olur.
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 V 2.0 : Servis modülü eklenmiştir. Bu modül ile bakım-onarım gibi

işlemlerde yazılım üzerinden takip edilebilmektedir. Yapılan kayıtlar hızla
faturaya dönüştürülüp, eFatura / eArşiv ile hızla resmileştirilebilmektedir.
 V 1.13 : Bir çok raporda yapılan düzenleme ile verilerin filtrelenmesi,
detaylandırılması ve rapor sonuçlarının daha anlaşılır hale gelmesi
sağlandı. Senet ekranı yenilendi ve senet ciro ekranı eklendi.
Güvenliğiniz için cari sistem giriş ekranına Güvenlik Kodu eklendi. Cari
İndirimleri Faturalarda iskonto oranı olarak görünmesi sağlandı.
Mutabakat Raporu Raporlar Sayfasına eklendi. Alış/Satış Faturalarında
döviz ile giriş yapılması ve bunun sistem tarafından TL ye dönüştürülmesi
ve bu döviz bilgilerinin tutulması sağlandı.
 V 1.12 : Satış Bazlı Kârlılık Raporu oluşturuldu. Bu rapor ile verilen tarih
aralığında yapılan satışların satış rakamı ile son maliyeti üzerinden kâr
tutarı çıkarılmaktadır. Toplu ürün güncelleme eklenerek ürün kartlarında
kısıtlı olarak toplu güncelleme yapılması sağlanmıştır. Üretici (Marka)
bazlı satış raporu oluşturuldu. Faturalar içinde SEVK EMRİ butonu
eklenmiştir. Bu buton ile bir fatura içerisinde bulunan tüm ürünlerin depo
tarafından sevk işleminin takibi sağlanması amaçlanmaktadır. Depo
görevlisi Fatura Fiş menüsü altında bulunan “Sevk Emirleri” sayfası
üzerinden bunları takip edip Onay verebilecektir.
 V 1.11 : Cari bilgi ekranında Müşteri Temsilcisi ve Cari İndirim Oranı
eklendi. Müşteriyi hangi personelin kabul ettiğinin tespiti için yapılan
Müşteri Temsil alanı ile müşteri ile ilgilenen personelin bilinmesi
sağlanması amaçlanmıştır. Cari bazlı indirim oranı ile istenilen müşteriye
otomatik indirim sağlanması yapılmıştır.
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 V 1.10 : Ürün stok bilgileri Artı (+), Sıfır (0) veya Eksi (-) seçimi
yapılarak excel olarak indirilmesi için Ürün İşlemleri altında “Ürün Stok
Listesi İndir” sayfası oluşturulmuştur. Teklif alanı Para Birimi seçilebilir
hale getirilerek değişik para türlerinde teklif verilebilir hale getirildi. Web
fatura türlerinde müşteriye kargo bilgilendirmesi yapılması için eFatura ve
Web Sipariş olan faturalarda Fatura Durumu güncellenebilir hale getirildi.
Raporlar ekranına “Ürün Satış Raporu” eklenerek en çok satılan ürünlerin
tarih ve Marka bilgisi ile raporlanması sağlandı. Raporlar bölümüne
“Ürün Stok Hareket Raporu” eklendi. Bu rapor ile seçilen ürün ile ilgili
Fatura işleminde stok işlenmiş olan hareketlerin görünmesi sağlanmıştır.
Raporlar ekranına “Cari Bazlı Ürün Raporu” eklenmiştir. Bu rapor ile bir
cariye hangi ürünler satıldığı detaylı incelenme imkanı sağlanmıştır.
 V 1.9 : Faturaların çok kalemli olduğu durumlarda iptal edilip ufak
değişiklikler ile yeniden eFatura edilmesi durumları için eFatura İptal
Ekranına eFatura/eArşiv durumunu Boşaltma eklendi. Kaydedilmiş
faturalar için Fatura Detay bölümüne konulan bir buton ile İrsaliye
yazdırma özelliği eklendi. Cari Bakiye Raporuna Carinin vadesi geçen
faturalar üzerinden ödeme yapmadığı toplam tutar bilgisi alanı eklendi.
Teklif İşlemleri ayrı bir sayfadan takip edilebilir hale getirildi. İlgili
teklifler tek buton ile faturaya dönüşür hale getirildi. Teklif Satırlarına
birbirinden bağımsız açıklama ve teslim bilgi alanları eklendi. Kayıtlı bir
 Fatura için fatura kopyalama özelliği eklendi. Ayrıca Teklif işlemlerinde
de Kopyalama özelliği eklendi.
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 V 1.8 : Gelen Faturalar üzerinde Cari – Fatura numarası kontrolü
yapılarak mükerrer fatura girişinin önüne geçilmiştir. Gelen Faturalar
üzerinde ileri tarihli giriş engellendi. Farklı kasalarda işlem takibini
denetleyebilmek için Kasa İşlem Raporu eklendi.
 V 1.7 : Fatura Fiş Arama işlemlerinde Fatura Açıklama alanı üzerinden de
arama yapılabilir hale getirildi. Toplu Ürün Stok Takip Ekranı eklendi. Bu
sayede belirlediğiniz ürünleri tek bir ekrandan hızlı bir şekilde stok
bilgilerine ulaşabileceksiniz. İptal edilen faturaların silinmesi için eFatura
İptal sayfası oluşturuldu. Faturalarda ekstra alan olarak müşterilerden
alınan Sipariş No alanı eklendi ve bu alan eFatura da gösterilir oldu. Bir
Ürün için 4 adet farklı Raf seçim eklendi.
 V 1.6 : Ürünlerin Kategori bazlı sorgulama ekranı eklendi. Cari Bölge
bazlı Ortalama Vade raporu eklendi. Oluşturulan Faturalar için Hareket
Fişi üzerinden Cariye otomatik eposta atma hizmeti eklendi.
 V 1.5 : eFatura ve eArşiv için fatura tasarımları eklendi. eFatura ve eArşiv
işlemi yapılan faturalar sadece okunabilir olarak ekranlar düzenlendi.
Ürünler için dolar ve euro para birimleri ile işlem yapılabilmesi sağlandı.
Cariler için adres ekleme sadeleştirildi. Alınan Çekler için cirolama işlemi
eklendi.
 V 1.4 : Ortalama vade (ödeme) raporu eklendi. Dinamik barkod yazdırma
eklendi.
 V 1.3 : Gelirler İdaresi Başkanlığının yayınladığı son karar ile zorunlu
olan eFatura ve eArşiv sistemlerine entegrasyon sağlandı. Bu entegrasyon
ile gerekli olan alanlar ve veri aktarım hizmetleri ilgili ekranlarda
kullanıma açıldı.
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 V 1.2 : Raporlamalar tamamlandı. eTicaret tarafı için gerekli olan ürün
bilgi işlemleri ürün ekranlarına yansıtıldı. Tüm işlemler için güncelleme
yapılan kayıtların kim tarafından yapıldığının bilinmesi için alanlar
eklendi. Faturalar için özel işlem geçmişi takip ekranları yapıldı.
 V 1.1 : Toplu excel ve pdf alma işlemleri tamamlandı. SMS entegrasyonu
tamamlandı.
 V 1.0 : Raporlama tasarımları tamamlandı. Veri tabanı performans
işlemleri tamamlandı.
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Yazılım Giriş ve Yetkilendirme
Cari Sistem Yazılım’ına giriş için müşterilerimizin eTicaret site adreslerine alt
adres ekleyerek (subdomain) hem akılda kalıcı hem de hızlı şekilde Cari
yazılımlarına ulaşmalarını sağlıyoruz. Örnek olarak http://cari.eticaretsitesi.com
Sistem ilk açıldığında karşılarına cep telefon veya mail ile birlikte şifre ile giriş
yapabilecekleri bir ekran çıkmaktadır. Bu ekrandan giriş yapılarak cari yazılımına
ulaşılmaktadır.

Sistem üzerinde genel yönetici ve sayfa bazlı yetkilendirmeler bulunmaktadır.
Bir kullanıcıyı tek sayfaya veya birkaç işleme yetkilendirebildiği gibi yine kendisi
gibi yönetici yetkisi ile tüm sayfalara erişim izni verebilmektedir.
Yazılım üzerinde kullanıcı ekleme veya yetkilendirmede herhangi bir sınır
bulunmamaktadır.

9/21

Sinerji Cari Sistem Yazılımı
Yazılım Ürün ve Ürün Sorgulama
Yazılım ürünleri hızlı sorgulama ve müşteriye hızlı cevap verebilme üzerine
kurulmuş bir sistemdir. Sisteme giriş yapıldığında ürün sorgulama ekranı ile ürün
kodu, stok kodu, ürün adı gibi bir çok alandan ürün sorgulaması yapılmaktadır.
Gelen sorgu sonucunda ise hızlıca ürün ile ilgili fiyat bilgisi, stok bilgisi, raf
bilgisi gibi bir çok bilgiye cevap verilebilmektedir.

Burada bulunan bilgiler ve daha fazlasını Ürün İşlemleri => Ürün ListesiTanımla ekranından girişi yapılmaktadır. Ayrıca Ürününü eTicaret sayfasında
yansıyacak resimleride sınırsız sayıda buradan eklenebilmektedir.

Ürün ile ilgili marka, kategori, raf, birim, tag, uyumlu modeller, fiyatlar, KDV,
Min ve Max miktar gibi alarm için kullanılacak veri girişinide bu ekrandan
yapılmaktadır.
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Yazılım Cari ve Cari İşlemleri
Yazılım üzerinde tüm alış ve satış işlemlerinin yapıldığı şahıs ve firma bilgileri
Cari başlığı altında toplanmaktadır. Bu ekranlarda cari ile ilgili tüm bilgi girişi
yapılarak fatura – tahsilat – ödeme – Stok kayıtları gibi tüm işlemlerde bu kayıtlar
çağrılmaktadır.

Aynı zamanda Cari işlemlerinde eFatura kapsamında çalışan firmaların Vergi
Numarasından sorgulanarak eFatura maillerinin Gelirler İdaresi Başkanlığından
çekildiği Mükellef Sorgula butonumuz bu ekranda bulunmaktadır.

Yine Carilerin adresleri için de eFatura kapsamında uygun formatta adres
bilgisinin alındığı Cari Adres güncelleme ekranarı bulunmaktadır.
Cari ile parasal alışverişler de yine cari menüsü altında Tahsilat ve Ödeme
menüleri ile takip edilmektedir.
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Yazılım Ürün ve Ürün Sorgulama
Yazılım ürünleri hızlı sorgulama ve müşteriye hızlı cevap verebilmek için
hazırlanmış ürün sorgulama sayfaları bulunmaktadır. Programa ilk girişte ve
menü den hızlıca ulaşım sağlanabilen bu ekranlar ile hızlı sorgulama ve
detaylı bilgiye sahip olunabilmektedir.

Ürün bilgi girişinde ise ürün ile ilgili bilgiler yanında sınırsız resim ekleme
imkanı, minimum-maksimum ürün miktarı ile alarm üretimi, Raf seçimi,
uyumlu araç modelleri seçme imkanı. eTicaret için ise Tag, Üretici Markası ve
Kategorilendirme ile müşterinin aradığını hızlı bulması, google aramalarında
üste çıkmayı sağlayacak alanlar bulunmaktadır.

Ayrıca bu alanların tamamı yazılım üzerinden kontrol edilmekte olup,
kullanıcı tarafından sınırsız sayıda ekleme, güncelle ve silme işlemleri
yapılabilmektedir.
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Ürünler üzerinde çok sıklıkla güncellemeler olmasından dolayı yazılım
üzerinde herhangi bir yerde ürün üzerine çift tıklandığında açılan küçük pencere
ile ürünün sık değiştirilen alanlarında güncelleme yapılabilmektedir.

Açılan bu pencerenin alt kısmında bulunan bölümde ise o ürün ile ilgili
yapılan tüm hareketler detaylandırılmaktadır. İlgili F.No alanına tıklayarak da
faturaya yeni tabda ulaşırılır.
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Yazılım Stok İşlemleri
Yazılımın ilk kullanımı ile beraber ihtiyaç duyacağınız ürünlerin stok
arttırım veya azaltım durumları için Stok İşlemleri bölümünden hızlı bir
şekilde yapılmaktadır. Bu işlemlerde yine ürünlerin geçmişine gidildiğinde
detaylı bir şekilde görülmektedir.

Ayrıca bu işlemleri raf bazlı toplu bir şekilde de yapabilmektesiniz.
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Yazılım Fatura İşlemleri
Yazılımın ana modüllerinden biriside Fatura Fiş işlemleridir. eFatura
entegrasyonunun da yapıldığı Fatura Fiş modülünde tüm Cari-Ürün ilişkileri
kayıt altına alınmaktadır.

Tüm fatura tiplerinin girişinin yapıldığı Fatura Kayıt ekranımız,
kullanıcılarımızın kolay ve hızlı kullanımı için tasarlanmıştır. Her işlem ayrı
bir ekran tasarımı yerine yapılan bu kullanıcı dostu ekran kullanılarak
kullanıcıların yazılıma daha hızlı adaptasyonunu sağlamaktadır.
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Faturalar üzerinde yapılan kullanıcı bazlı güncellemelerin izlendiği
geçmiş izleme ekranları ile bir faturanın işlem süreçlerini takip
edebilmektesiniz.

eTicaret web siteniz ile uyumu sayesinde web sitesinden online alınan
tüm işlemler için yazılıma faturalar otomatik olarak düşer. Siz bu faturaları
Web Siparişler sayfasında görür ve onaylarsınız. Ürünlerin kargolama
süreçlerinide buradan giriş yaparak, carinin web sitesi üzerinden
bilgilendirmesini yapılmış olur.

eFatura kapsamında firmanıza gelen eFaturalar ise Fatura İncele
bölümünde takip edilir. Gelen faturalar ise pdf olarak indirilerek incelemesi
ve yazılıma işlemesi sağlanır.
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Yazılım e-Fatura İşlemleri
Yazılım üzerinde eFatura ve eArşiv desteği oluşturulan faturalar online
bir şekilde Gelirler İdaresine gönderilmektedir. Aynı şekilde online gelen
faturalar sistem üzerinden görünmektedir.

Yazılım üzerinde elektronik ortamda gelmiş olan eFatura bilgilerinizi de
otomatik olarak Fatura Fiş menüsü altında bulunan Gelen Faturalar (e-Fatura)
sayfası üzerinden çekebilmekte ve bilgisayarınıza pdf formatında
indirebilmektesiniz.
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Servis Modülü

Yazılım üzerinde bulunan servis modülü ile yapılan işçilik ve kullanılan
parça bilgileri girilerek yapılan servis işleminin ücretlendirmesi çıkarılmaktadır.
Ayrıca ilgili servis formu bir buton ile faturalandırılarak stok düşümü ve Carinin
borçlandırılmaları yapılır. Yine bir buton ile fatura eFatura / eArşiv yapılarak
resmi olarak kesimi sağlanır.
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Yazılım Diğer İşlemleri
Yazılım üzerinde her işlem yönetilebilirdir. Bilgi girişleri hızlı bir
şekilde yapılabilmektedir.
Bu işlemler
 Bankalar
 Kasalar
 Depolar
 Çek Senet işlemleri
 eTicaret Web Sitesinin tüm sayfaları
 eTicaret Web Sitesinin genel ayarları gibi
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Yazılım Rapor İşlemleri
Yazılım üzerinde toplu bir rapor ekranı ve her modülün içerisinde sürekli
ihtiyaç duyduğu raporlar bulunmaktadır.
Kullanıcı talebi olabilecek rapor türleri yazılımda bulunmaktadır.
 Cari bazlı
 Tarih bazlı
 Ürün bazlı
 Fatura bazlı
 Alacak – Borç ilişkileri bazlı
 Banka hareketleri bazlı

Bu raporların en ihtiyaç duyulanı ise Cari Menüsü içinde bulunan Cari
Bakiye Raporudur. Tüm Carilerin Alacak – Borç ilişkisine göre tüm
hesaplamaları yapılarak borçlu mu olduğu alacaklı mı olduğu bu rapor ile
çıkmaktadır.
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Yazılım Fiyatlandırma
Yazılım için iki şekilde fiyatlandırma yapılmaktadır.
1) Satın Alma: Yazılımın tamamen kullanımı alınarak hem kurulum hem de
kurulum aşamasında taleplerin kabul edildiği süreç. Bir kez ücretlendirme
yapılması
2) Kiralama : Yazılım temel düzeyde firmaya teslimi. Yeni talep kabulünün
olmaması. Yıllık ücretlendirme yapılması.

Online demo
http://cari.sinerjitasarim.com

Daha fazla detay ve bilgilendirme için bize ulaşmanın en hızlı yolu
www.sinerjitasarim.com

bilgi@sinerjitasarim.com
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