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Cep Asistan mobil iletişim mağazacılık sektörü için geliştirilmiş özel bir üründür.  LOGO ürünleri ile anlık ve tam entegrasyonu sayesinde 
kullanıcılarına tam çözüm sunmaktadır.

Sektörün mağazacılık ile ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, merkezi yönetim ile mağazaların tüm işlemlerinin LOGO alt 
yapısında toplanmasını sağlayarak sistemin güvenli ve hızlı bir şekilde yapılandırılmasını mümkün kılar.

CepAsistan mağazalardaki imei numaraları cihazların, seri numaraları hat ve kontörlerin, barkodlu aksesuar ve diğer ürünlerin satışını, 
iadesini, mağazalar arası transferlerini, sayım işlemleri, kasa nakit tahsilat ve ödeme işlemlerini, kredi kartı satış ve iade işlemlerini, 
temlikli ürün tanımlama ve temlik koşulları ile ürün satışının yapılmasını ve distribütör sanal pos tahsilat kayıtlarının izlenmesini sağlar.

ÜRÜN ÖZELLİK SETİ

LOGO’nun GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünleri ile 

anlık ve tam entegrasyonludur.

Satış Fiş Türleri: Satış siparişi, perakende satış faturası, toptan 

satış faturası

Tahsilat Fiş Türleri: Nakit tahsilat, kredi kartı tahsilatı, distribütör 

sanal pos tahsilatı virman fişi, nakit ödeme, kredi kartı iptal, 

distribütör sanal pos iadesi ters virman fişi

Diğer Fiş Türleri: Mağazalar arası ürün transferi , sayım işlemleri 

ve sayım karşılaştırması

Raporlama: Seri numaralı ürünlerin geçmiş tüm hareketleri, kasa 

ekstresi, kredi kartı ekstresi ve günlük mağaza satış raporu, ürün 

fiyat sorgulama

Merkezi Parametrik kontroller ile: 

·  Eksik yada fazla tahsilatın engellenmesi

·  Ürün fiyatlarının logodan alınması yada manuel girilmesi 

    kontrolü ,fiyatlar için sınırsız koşul tanımı

·  Geniş kullanıcı yetkilendirmesi

·  Öndeğer cari hesap, işyeri, bölüm, ambar, satış elemanı TL, 

    euro, usd kasa tanımı

·  Mağazalar arasında ürün transferinde ürün çıkışı / ürün kabulü 

    sistemi ile hatasız transfer imkanı

·  Temlikli cihaz, ön ödeme tutarı, temlik tutarı, distribütör primi 

    tanımlamaları

TEKNOLOJİK ALT YAPISI

LOGO’nun GO Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise ürünleri ile anlık 

ve tam entegrasyonuludur. Client-server mimari yapısıyla çoklu 

mağazalarda kullanım, tek merkezden mağazaların yönetimi, 

ayrıntılı genel parametre yapılandırılması ve kullanıcı yetkilendi-

rilmesi.
 

ÜRÜNÜN DİĞER ÜRÜNLERDEN FARKLILIKLARI

·  Seri ve imei numaralı ürünlerin direkt seri ve imei numaraları 

    üzerinden işlem yapılabilmesi

·  Aynı ekranda satış, nakit tahsilat, kredi kartı tahsilatı, sanal pos 

    tahsilatı, temlikli cihaz satışı yapılabilmesi

·  Satış iade işlemlerinin ve ödemelerinin satış hareketleriyle 

    ilişkilendirilerek hızlı ve kontrollü yapılması

·  Temlikli ürün tanımlamalarıyla, temlik koşullarıyla hızlı ve 

    hatasız ürün satışı yapılabilmesi, temlik ön ödeme tahsilatı 

    kontrolü

·  Mağazaların seri, imei ve barkod numaralarıyla birlikte 

    sayılması ve sayım karşılaştırma sonuçlarının hızlı bir şekilde 

    yapılabilmesi

·  Anlık mağaza durum raporlarının hızlı bir şekilde alınabilmesi

·  Satış esnasında ilgili ürünün hangi mağazalarda kaç adet 

    bulunduğunun sorgulanabilmesi
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİN DETAYLI ANLATIMI 

Merkezi yönetim konsolu ile tüm mağaza ortak çalışma paramet-
relerinin tanımlanabilmesi. Zorunlu alanların atanması, toptan 
ve perakende satış fiyatlarının koşulları, fiyatlandırma ve tahsilat 
kur türlerinin atanması. 

Mağaza kullanıcılarının ön değer cari hesap, satış elemanı, banka 
komisyon masraf kodu, banka yetki kodu, banka hesap yetki 
kodu, cari hesap yetki kodu, ödeme planı yetki kodu, hizmet 
yetki kodu, malzeme yetki kodu atamaları. Fiyat değiştirebilir, 
indirim yapabilir, kur değiştirebilir ve maksimum indirim oranı 
yetkilerinin atamaları, iş yeri, bölüm, ambar, TL, euro, usd kasa 
kodları atamaları. Ürün gönderebileceği mağazaların ve ürün 
stok miktarlarını görebileceği mağazaların atamaları.

Satış ekranında ürün barkodu veya seri no veya imei barkodunun 
okutularak satış işlemi TL, euro, usd nakit tahsilat, beş ayrı kredi 
kartı ile taksit miktarlarıyla ve geri ödeme planlarıyla tahsilat, 
sanal pos tahsilatı virmanı aynı ekranda hızlı bir şekilde 
yapılabilir. İmei numarası okutulan ürünün temlik tanımı var ise 
bu ürüne ait temlik seçenekleri listesi ekrana gelir. Temlik türü 
seçildiğinde temlik no, ön ödeme tutarı ve temlik açıklaması 
ekranda görünür. Ön ödeme tutarı kadar tahsilat yapılmadan 
fatura kayıt ettirilemez. Fatura kayıt edildiğinde distribütörün 
temlik cari hesabına ürün bedeli - ön ödeme tutarı kadar virman 
fişi oluşturulur. Fiş no olarak temlik numarası verilir. Aynı 
zamanda distribütör temlik cari hesap koduna temlik tutarı kadar 
verilen siparişi oluşturulur ve fiş no olarak temlik numarası 
verilir. Distribütör sanal pos kullanımı için fatura carisi ve sanal 
pos carisi arasında virman fişi oluşturulur.

CEP ASİSTAN REFERANSLARI 

"CepAsistan" ürünü perakende mağazalarımızda Kasa'daki 
işlemleri hızlandırdı. Satış anında fatura ekranındayken parçalı 
ödeme imkanı ve fatura bakiyesi kapanmadan fatura kesilme-
sinin engellemesi sayesinde kullanıcı hatası kaynaklı C/H artık 
bakiye, kasa açığı sorunları ortadan kalktı. GSM sektöründeki 
Dağıtıcıların Sanal POS uygulamalarının ödeme seçeneği olarak 
ürüne entegre edilmesiyle; kredi kartı ile tahsilat yapılan C/H'tan 
Dağıtıcı C/H'na, faturanın kesilmesi anında otomatik Virman Fişi 
düzenlenmesi hataları ortadan kaldırdığı gibi ön muhasebe 
işlemlerimize hız kazandırdı. GSM sektöründe operatörlerin 
Temlikli / Kontratlı uygulamalarında cihaz satışı sırasında 
müşterimin C/H'dan Dağıtıcının C/H'da otomatik olarak fatura 
tutarı kadar Virman Fişi oluşturulduğu gibi; cihazın tedarik 
edildiği dağıtıcıya da otomatik Sipariş Fişi oluşturuluyor. Pera-
kende mağaza stok kontrol amaçlı stok raporu alınabiliyor. Gün 
sonu kasa işlem raporu ile tüm satışlar, ödeme şekilleri, mute-
med ve Banka kasa çıkışları aynı anda görülebiliyor. "Cep Asistan" 
ile tüm perakende kasa işlemlerimiz hızlandı, kolaylaştı ve 
kontrol altında. Tüm işlemler anında Logo Tiger Plus'a entegre...

Gürol İNAN
Firma Sahibi

   ÇAKIROĞLU İLETİŞİM

Bu ürün sayesinde mağazalarımızdaki ürün satışlarını ve tahsilat 
durumlarını anlık olarak ulaşabiliyoruz. İşlem sürelerimiz oldukça 
kısaldı. Sanal pos ve temlikli işlemlerimizi satış esnasında 
otomatik olarak virman yapması bize ön muhasebede hem 
zaman kazandırdı hem de olası hataları önledi. Kasa açığı 
sorunumuz kalmadı. Ayrı ayrı mağazaların stoklarını kontrol 
etmemiz çok kolaylaştı. Bu program sayesinde personelimizin 
satış performansınıda takip edebiliyoruz. Bu sayede personel 
arasında hem rekabeti yaratmış olduk hem de verimliliklerini 
artırmış olduk.

Cemal ÇAKIROĞLU
Firma Sahibi

Bu ürün sayesinde mağazalarımızdaki ürün satışlarını ve tahsilat 
durumlarını anlık olarak ulaşabiliyoruz. Temlikli ve Sanal pos 
takibi ve işlemlerimizi satış esnasında otomatik olarak virman 
yapması bize ön muhasebede hem zaman kazandırdı hem de 
olası hatalar önlendi. Kasa kontrolü kolaylaştı ve kasa açıkların 
hangi mağazalarda olduğu tespiti kolaylaştı. Sektörümüzün 
vazgeçilmez olan seri bazlı satış karlarını net olarak görebiliyoruz. 
Satış elemanlarının prim ve performanslarını kolayca takip 
ediyoruz. Bunların yanında en önemlisi tamamen Tiger Plus’a 
entegre olması çok iyi bir özellik.

Yılmaz İNAL
Muhasebe Müdürü
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MARE YAZILIM 

Mare Yazılım, 2005 yılında kurumsal projeler üretmek amacıyla İstanbul'da kurulmuştur. Genç ve 

dinamik bir kadroyla çok kısa bir süre içinde büyük projelere imzasını atar duruma gelen Mare Yazılım, 

bugün Türkiye'nin önde gelen bir çok firmasına yazılım ve kurumsal projeler konularında destek 

vermektedir.
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