
Yeni Hizmet Modeliyle Yenilikçi Bir Çözüm



Yeni dünya düzeni ve yeni rekabet şartları artık yeni iş modelleri geliştirmeyi zorunlu kılarken rekabette öne çıkabilmek için 
en önemli katma değer müşteriye sağlanan hizmet kalitesidir.

Müşterilerinizi iyi anlamak, onların ihtiyaç ve taleplerine zamanında karşılık vermenin yanı sıra hizmet kalitesinin, firmanın 
etkin olduğu tüm satış ve satış sonrası servis noktalarınızda aynı seviyede olması ve bunun izlenebilirliği büyük önem taşıyor. 

Diva, tüm satış noktaları ile satış sonrası servis hizmeti verdiğiniz hizmet noktalarında, distribütörlerinizde, depolarınızda, merkez 
ofisinizde ve diğer şubelerinizde entegre ve online çalışabilmenizi sağlayarak satış ve hizmet kanalınızı tek noktadan tüm 
süreçleriyle kontrol altına alır...

Türkiye’nin İlk SaaS Çözümü

Diva, Türkiye’de bir ilk olan, Hizmet Modeliyle Yazılım Kullanımı yani SaaS (Software as a Service) modeli ile internet 
ortamında her yerden erişilebilen, size özel ayrılmış güvenli bir alandan tüm satış ve hizmet süreçlerinizi yönetmenizi sağlar.

Diva web tabanlı çalıştığı için oluşturulan her kaydın doğrudan merkezi sisteme işlenmesini sağlar. Bilgilerin bir araya 
getirilmesi için herhangi bir veri transferine ihtiyaç duyulmaz. Oluşan bilgilerin izlenebilmesi ve raporlanması için zaman 
kayıpları oluşmaz. Merkezden tanımlanan ürün, fiyat, kampanya vb. bilgiler, tüm kanalda anında uygulamaya alınır. Bu 
sayede herhangi bir yanlış uygulama riski ortadan kalkar.

Her Zaman Online...

DİVA firmanın müşteriyle temas ettiği tüm noktalardaki iş süreçlerinin birbiriyle entegre ve koordine edilebilmesi için 
organizasyon içindeki merkez ve tüm temas noktaları aynı sistemde ve aynı bilgiyi online olarak kullanırlar. 

Böylelikle merkez, satış noktaları, bayiler, mağazalar, servisler, tüketici hizmetleri, web siteleri tek bir sistemde tüm iş 
süreçlerini ve operasyonu yönetebilir. Yapılan herhangi bir hareket anında tüm noktalardan izlenebilir ve raporlanabilir.

Diva Mağazacılık

Diva satış  kanalınıza ait tüm stok, satın alma, satış, nakit akışı, kasa ve banka işlemlerinizi yönetirken Ortak Müşteri Veritabanı 
sistemi ile eksiksiz müşteri hizmeti verilebilmesini ve detaylı analizler yapabilmesini sağlar.

Ortak Müşteri Veritabanı

Firmanızın müşterilerle temas kurduğu tüm noktalarda alınan müşteri kayıtları, ortak müşteri havuzundan takip edilir.
Bu sayede, daha önce satış noktalarınızdan alışveriş etmiş müşterilerinizin ürün bilgilerini, ürün serviste ise; o andaki 
durumlarını, web sitelerinizde ilgilendikleri ürünleri ve hatta tüketici hizmetleri departmanınıza açmış oldukları çağrı ve 
talepleri bir arada izleyebilir, müşterilerinizin ihtiyaç ve sıkıntılarını, nerede olursanız olun anında gözlemleyebilirsiniz.
Diva, sistemde var olan bir müşteri kaydı ile tekrar karşılaşıldığında, müşterinin tüm erişim bilgileri de gözden geçirilip 
sürekli güncel müşteri bilgisinin sağlanması mümkün kılar.

Ne Faydalar Sağlar?
•	 İşinize her zaman ve her yerden erişip, etkin yönetirsiniz.
•	 Tüm satış, stok ve mali bilgilere anında erişip izlersiniz.
•	 Tüm temas noktalarınızdaki müşterileri tanır ve geçmiş 

hareketlerini izlersiniz.
•	 Müşterilerinizi farklı farklı kriterlere göre sınıflayabilir, 

puanlar ve pazarlama aktiviteleri düzenleyebilirsiniz.
•	 Ürün yönetimini iyileştirir, yok satmaz ve optimum stok 

yönetimi sağlarsınız.
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•	 Fiyat, kampanya gibi değişikliklerin anında sahada uygulamaya alır ve etkilerini doğrudan ölçebilirsiniz.
•	 Yeni açılacak satış ve servis noktalarınızı anında tanımlayabilirsiniz.
•	 Bayi ve servis kanalınızı daha iyi ve etkin yönetirsiniz.
•	 Ürün malzeme ve ihtiyaç planlamanızı daha çabuk ve doğru yaparsınız.
•	 Bilgisayar sisteminizi işletmek için gerekli kaynak maliyetinizi en aza indirgersiniz.
•	 Servis teşkilatı ile merkez ofisiniz arasındaki tüm ortak iş süreçlerini takip edersiniz.
•	 Tüm satış ve servis noktalarınızdaki en iyi iş örneklerinin kanalınıza yaygınlaştırılmasını, kanala daha iyi iletişimi 

sağlarsınız.
•	 Oluşan bilgileri çok esnek ve güçlü araçlarla analiz edebilirsiniz.

Nerelerde Kullanılır?
Diva bir ticari işletmenin tüm iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Özellikle birden fazla fiziksel çalışma noktası olan, 
dağıtık yapıdaki firmalar için çok büyük katma değer sağlar.

Hem kendinize ait hem franchise kapsamındaki tüm satış noktaları ve mağazalarınızda, bayi ve distribütörlerinizde, ürün ve 
yedek parçalarınızı stokladığınız depolarınızda, merkez ofisinizde ve diğer şubelerinizde entegre ve online çalışabilmenizi 
sağlar.

Diva Servis

Satış Sonrası Servis Kanalınız Her Zaman Online

Diva ile arızalı ürünün teslim alınmasından tamir edilip müşteriye teslimine kadar olan tüm iş sürecinizi anlık ve online 
olarak yönetebilir ve takip edebilirsiniz.

Diva ile tüm servislerin merkezle olan haberleşmesi, arıza bildirimi, servis formu hazırlama, garanti takibi, ücretlendirme 
süreçleri, aksesuar ve yedek parça satış işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilir. Düşen maliyetler, artan servis hızı ve kalitesi 
servis operasyonunu kolaylaştırmakta ve müşteri memnuniyetini arttırmaktadır.

Diva Servis Yönetimi, Diva İş Yönetim Sistemi ürün ailesinin diğer üyeleriyle entegre çalışır. Bu sayede; mali, satış, stok ve 
müşteri yönetimi gibi fonksiyonları ile de daha geniş bir perspektif ile işletmenin tüm operasyonel süreçlerini yönetebilmesini 
sağlamaktadır.

İnternet, e-posta ve kısa mesaj (SMS) olanaklarını kullanarak, servislere internet bağlantısı dışında hiç bir yatırım 
yaptırmadan çalışabilen sistem, telefon, faks ve kargo maliyetlerini minimuma indirmektedir. Müşteriye tamir süreci ile 
ilgili olarak göndereceğiniz kısa mesajlar ile müşteri memnuniyetini arttırarak, bu nedenle oluşabilecek telefon trafiğini de 
azaltmaktadır.

Ne Faydalar Sağlar?
•	 Servislerinizdeki tüm iş süreçlerini merkezi bir sistemle yürütür.
•	 Merkez ve servis arasındaki iş süreçlerini ve onaylama 

mekanizmalarını çalıştırır.
•	 Müşteriye verilen hizmetin kalite seviyesini yükseltir.
•	 Garanti takiplerinde hız, doğruluk ve kontrol sağlar.
•	 Tüm yedek parça stoklarınızın anlık ve etkin kontrolü 

mümkün olur.
•	 Şirket stratejilerinizin, hızlı ve etkin bir şekilde, servis 

kanalınıza yayılması ve uygulanmasını sağlar.
•	 Bilgilere her zaman ve her yerden erişilebilir.
•	 Tüm ürün, yedek parça ve fiyat bilgilerinin güncel bir şekilde 

kullanılmasını sağlar.
•	 Yazılım güncelleme, bakım ve yedekleme sorununu ortadan kaldırır.



Diva Mobil Uygulamalar

İş süreçlerinizi Diva ile i-phone 
ve android telefonlarınızdan 
mobil olarak da takip edebilir 
ve raporlayabilirsiniz.

Hizmet Modeliyle Yazılım Kullanımının Avantajları

Nedir?
İş dünyası sürekli gelişiyor. Rekabet şartları ağırlaştıkça, 
kurumlar karlılıklarını ve rekabet güçlerini arttırabilmek için 
ana işlerine daha fazla odaklanmak istiyor. Bu nedenle, ana 
işleri dışında kalan hizmetleri, konusunda uzmanlaşmış iş 
ortaklarından sağlama yoluna gidiyorlar. 

Yeni Hizmet Modeli...

Değişen koşullar sebebiyle iş dünyasına destek vermek 
amacıyla, Coretech’in sunduğu en yeni iş modellerinden 
biri Hizmet Modeliyle Yazılım Kullanımı (HMYK)’dır. HMYK ile 
yazılım satın almak bunun için gerekli altyapı yatırımlarını 
yapmak, sistemin işletimi ve devamlılığını sağlamak için 
adam tutmak ve sürekli para harcamak tarihe karışıyor.

HMYK modelinde firmalar, internet ortamında her yerden 
erişilebilen, kendileri için ayrılmış güvenli bir alandan sistemi 
kullanıyorlar. Sistemin başarılı bir şekilde çalışmasını ve 
devamını hizmeti veren Coretech sağlıyor. Veriler tamamen 
güvenli ve gizli bir ortamda saklanırken kullanıcılar her 
zaman uygulamanın en son sürümünü kullanabiliyorlar. 

Ne Avantajlar Sağlar?

Azalan Maliyetler
Her zaman her yerden sisteme ulaşabilirsiniz. HMYK 
modeli iş uygulamanızı internet üzerinde, yetkili herkesin 
ulaşabileceği merkezi bir ortamda barındırıyor. Bu sayede 
işten, evden, yurtdışında seyahatteyken otelinizden ve hatta 
arabanızdan sisteme bağlanıp işinizi yönetebilirsiniz.

Başlangıç maliyetleri minimize edilmiştir. HMYK modelinde 
Coretech, sisteminizi çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız 
sunucu, yazılım lisansları, band kullanımı, yedekleme ve 
sistem yönetim araçları için gerekli yatırım maliyetlerden 
tasarruf sağlar.

Artan Performans
Sistemin çalışır durumda olması ve devamını sağlamak için 
sürekli bir bilişimci insan kaynağı gerekmez. Sistemin sağlığı 
ve devamlılığı için, Coretech’in uzman ve odaklanmış bilişim 
ekibi, sistemi sürekli izleyerek performansının en iyi olması 
için çalışırlar.

Kullanıcı bilgisayarlarına kurulan yazılımların gerektirdiği 
diğer lisans maliyetlerinden tasarruf sağlar. HMYK modeli 
internet bankacılığı gibidir. Kullanıcı bilgisayarlarına 
hiçbir kod ya da veri yüklenmez ve saklanmaz. Bu sayede 
hiçbir ekstra yazılım satın alması gerekli değildir. Kullanıcı 
bilgisayarı bozulsa, hatta çalınsa bile diğer bilgisayarla 
çalışmaya kaldığı yerden devam edebilir.

Performans ve iyileştirme gerekliliği sürekli takip edilir. 
Sisteminizde oluşan yükten dolayı donanım artırımı ya da 
yazılım optimizasyonu gerekirse, Coretech bunu sizin adınıza 
takip eder ve gerekli önlemleri alır. Bu sayede, sürekli gelişen 
teknolojinin peşinde koşarak sonsuz donanım yatırımları 
yapmaktan kurtulmuş olursunuz.

Her Zaman Güncel Yazılım Kullanımı
Yazılımın her zaman en güncel sürümü kullanılır. Modelin 
getirdiği en önemli özelliklerden biri de yazılımda yapılan 
güncelleme ve eklentilerin anında tüm sistem kullanıcılarına 
yansıtılmasıdır. Bu sayede eski versiyon ve fonksiyonlara takılı 
kalma, karmaşık ve sorunlu sürüm güncelleme eforlarından 
kurtulursunuz. HMYK modelinde tüm aboneler üyelikleri 
geçerli olduğu sürece, yazılım güncellemelerini ücretsiz elde 
ederler.

Kullandığınız Kadarını Ödeme Avantajı
Sistemden istenildiği zaman çıkılabilir. Sisteme abonelik 
yöntemiyle üye olunup kullanıldığından aboneliğin sona 
ermesiyle hizmet de sona erer. Herhangi bir atıl yatırım 
kalmaz.



Coretech Hakkında
1995 yılında kurulan Coretech, bilgi teknolojisi uzmanlığını iş süreçleri deneyimi ile birleştirerek, kurumların iş 
ihtiyaçlarına birebir cevap veren bilgi teknolojisine dayalı iş çözümleri geliştirir.

Coretech’in ana faaliyet alanlarından biri firmalara ihtiyaçları doğrultusunda iş çözümleri geliştirmektir. Coretech, 
Microsoft, Turkcell ve Oracle gibi firmaların çözüm ortağı olarak, operasyonel ve yönetsel yazılım çözümlerini bu 
platformlar üzerinden geliştirmektedir.

Günümüzde iş dünyasındaki rekabetin artması sonucu firmalar; dağıtım kanallarını daha etkin bir şekilde yönetebilmek, 
maliyetleri düşürmek; buna bağlı olarak kârlılığı ve verimliliği arttırmak amacıyla bir sisteme ihtiyaç duymaktadırlar.

Coretech; firmaların bu ihtiyacını öngörerek 2004 yılında diğer bir faaliyet alanı olan; Diva Online İş Yönetim Sistemi 
adını verdiği, yazılım sektöründe yeni bir çığır açan hizmet modeliyle yazılım kullanımını müşterilerinin hizmetine 
sunmuştur.

Coretech, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kurumlara bilgi teknolojileri alanında örnek gösterilen çözümler 
üretmektedir. ABD, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna, Cezayir, Çin, El Salvador, Fas, Fransa, 
Guatemala, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Kanada, Katar, Kazakistan, Kosta Rika, Kosova, Kuveyt, Letonya, Litvanya, 
Lübnan, Macaristan, Malezya, Pakistan, Panama, Polonya, Rusya, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Umman ve 
Vietnam gibi ülkelerin de içinde bulunduğu 65’i aşkın ülkedeki birçok şirkette Coretech çözümleri kullanılmaktadır. Bu 
ülkelerde çalışan sistemlere; uyarlama, danışmanlık ve eğitim hizmetleri Coretech tarafından sağlanmaktadır.

Coretech, 2011’den itibaren Türkiye’nin en büyük yazılım kuruluşu olan LOGO Group bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı 
çalışmalarına devam etmektedir.
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