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     Saha ekiplerini yönetmek, 

kuralları uygulatmak çok da kolay 

değildir.  Mobil Satış ile satış ekibini-

zi belirlediğiniz stratejilerle kolaylık-

la yönetebilirsiniz. Logo’da belirle-

diğiniz fiyat, ödeme politikaları, 

stokta olan ürünün satış kuralları ve 

benzer pek çok kuralı merkezi 

olarak belirler ve müşteri yanında 

uygulanmasını sağlarsınız. 

Satışlarınızı
yönetin

k, 

ay 

ni-

k-kk

e-

rı,

ve

zi 

da 

        Mobil raporlar ile müşteriye anlık 

bilgi verebilirsiniz. Hem müşterinizi 

kısa zamanda bilgilendirir, hem de 

memnuniyeti sağlarsınız. Dilerseniz 

rapor tasarım aracıyla kendi 

raporlarınızı hazırlayabilirsiniz. 

Raporlarla
anlık bilgi
verin,
bilgilenin

     Mobil Satış ile müşteri yanında  

siparişlerinizi girebilir, faturalarınızı 

kesebilir, tahsilatlarınızı yapabilirsiniz. 

Sahada yapılan tüm işlemleri ise Logo 

GO veya Tiger yazılımlarından 

izleyebilirsiniz. Siparişlerin merkeze 

iletilmesi, girişinin yapılması gibi 

işlemler ortadan kalkar. Siparişleri 

müşterinize daha hızlı gönderebilir-

siniz. 
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Hızlı olun,
rakiplerinize
fark atın

 Fatura baskılarınızı bluetooh 

yazıcılarla kablosuz olarak 

gerçekleştirebilirsiniz. İster dar, ister 

geniş faturayı araçlar için özel 

üretilmiş yazıcı setlerimizle kolaylık-

la basabiliyorsunuz. 

Fatura
tasarlayın
basın

 Satış ekibini ister anlık isterseniz 

yapılan işlem bazında harita üzerin-

den izleyebilirsiniz.  Müşterilerinizin 

koordinatlarını harita üzerinde 

belirleyip , müşteriyle ilgili yapılan 

işlemin nerede yapıldığını 

gözlemleyebilirsiniz. Duraksama 

süreleri ölçümü ile hangi noktalar-

da ne kadar duraksandığını 

raporlandırabilirsiniz. 

     Sahadan kendi ürünleriniz ve 

rakip ürünler hakkında bulunurluk, 

rafdaki/stokdaki miktar ve fiyat 

bilgilerini toplayabilirsiniz. Bu 

bilgileri Penetrasyon raporları 

şeklinde görebilirsiniz.

Penetrasyon
bilgisi 
toplayın

Harita
üzerinden
izleyin
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 İster Barkod Okuyucu, 
ister kamera ile barkod okutun

     Barkod okuyuculu el terminaliyle barkod okutarak 

sipariş ve fatura işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

Barkod okutmak için android tablet ve cep telefonunu 

da desteklemektedir.

Sesinizle işlemleri yapın
      Mobil Satış ‘da sesle müşteri arama, malzeme arama 

ve not alma işlemlerini yapabilirsiniz. Listeden bulmak 

istediğiniz ürünün ilk birkaç kelimesini söylemeniz 

yeterlidir. Daha hızlı ve kolay erişimi ve bilgi kaydını 

sesinizle yapabilirsiniz.

Logo yazılımları için üretildi
     Logo GO Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enter-

prise için geliştirilmiştir. Satış fiyatlandırmaları, kurallar, 

kampanyalar ve rotaların tümünü Logo üzerinden 

yürütürsünüz. 

SATIŞ ÖZELLİKLERİ

Soğuk Satış (Sipariş)

Sıcak Satış (Fatura)

Tahsilat (Nakit, Çek, Senet, Kredi Kartı)

Sipariş / Fatura Formu. Malzeme seçimi yapmadan hızlı satış

Birebir Değişim İşlemleri

İade Faturası Alma / Kesme

Satıcı Portföy (Satıcı-Cari hesap Bağlantısı)

Satıcı Bazında Rota

Carihesap Risk Limitleri Kontrolü

Logo Fiyat, İndirim, Ödeme Kartlarıyla %100 Uyum

Karma Koli Desteği

Varyant Kullanımı

Anlık Stok Bilgisi Görme

Anlık Raporlarla Hesap Ekstresine erişim

İşletmenize özgü Sipariş / Fatura kayıt oluşturabilme yeteneği

Kullanıcı Bazında Malzeme ve Carihesap yetkilendirmeleri

Satış Koşulları Uygulama

Kampanya Uygulama

Promosyon Ürün Desteği

RAPORLAR

SRDesigner Rapor Tasarlayıcı

Carihesap Borç Takip

Müşteri Hesap Ekstresi

Satış Özet Raporu

Ziyaret Raporu

Satış Yöneticisi Raporları

Ayrıntılı Tahsilat Listesi Raporu

DİĞER ÖZELLİKLER

Yazıcı Tasarım ve Baskı Modülü

GPS - Uydudan Harita üzerinden izleme

Penetrasyon Modülü (Kendi / Rakip ürün raf ve satış bilgisi toplama)

İletişim ve Görevler Modülü

Yeni Müşteri kaydı

Ziyaret Bilgisi kaydı

Görev atama ve sonuçlarını izleme

Anket

Barkod ile Müşteri / Malzeme Seçimi

Dövizli Çalışma

Birde Fazla Logo Firması/Veritabanı desteği

Sipariş Formu Üzerinden Sadece Miktar girişi ile hızlı satış

Hızlı Satış Ekranı: Barkodlu Katalog üzerinden satış

Ürün ek özelliklerini ve resimlerini gösterme

Rapor Tasarlayıcı ile tasarlanan raporları ekleme

Yukarıdaki özellikler Logo GO, Tiger sürümlerine bağlı değişkenlik gösterebilir. 

Bazı özellikler PRO sürümlerinde bulunmaktadır.

ÖZELLİKLER



 SEMPA HAKKINDA
 

 Sempa, her sektörden her ölçekteki işletmelerin Tedarik Zinciri süreçlerini daha iyi 

yönetmesini sağlar. Sempa taleplerin mobil terminallerden toplanmasından, müşteriye 

teslimine kadar geçen tüm depo, satınalma ve sevkiyat süreçlerinde işletmelerin operasyon-

larını verimli yürütmesini sağlar. Bunu mobil yazılımlar, barkod, RFID ve benzer teknolojilerle 

gerçekleştirir.
 

 Sempa, Tedarik Zinciri yazılım ve çözümlerinde sektör liderdir. 1995 yılından bu yana 

mobil uygulamalar ile depo alanlarında yaptığı ArGe ve zengin inovasyonları bulunmaktadır. 

Sempa bugün tüm Türkiye ve çevre ülkelerde 200’ü aşkın iş ortağı ile müşterilerine ArGe 

çalışmalarıyla ortaya çıkartılmış hazır kolay uygulanabilir ürünler sağlar. Sunduğu ürünlerle 

işletmelerin sürdürülebilir büyümesini yardımcı olur.
 

 Sempa ürünleri , büyük ve orta boy işletmeler için hazır ve profesyonel ürünler sunar. 

Seneler  boyu sahip olduğu birikim ve binlerce saatlik uygulama bilgisi ile ürünleri hazır hale 

getirmiştir. Yaygınlığı ve akıllaca tasarımlarıyla uygulaması kolay, uygun maliyetli ürünlerdir. 

Tedarik Zincirinin parçaları olan Mobil Satış Otomasyonu, Depo Yönetim Sistemi, Üretim Veri 

Toplama, Etiketleme sistemleri konularında uzmanlaşmıştır.

Bu ürünlerle şirketlerin kontrolünü arttırılmasına ve bunun sonucunda büyüme ve karlılığın 

artmasına yardımcı olur. 
 

 Sempa ürünleri sürekli yeni ArGe ve müşteri bildirimleri ile gelişmektedir. Tedarik 

Zinciri Yönetimi konusunda gelişmeleri dünyada takip ederek büyüyen işletmenizin daha 

verimli ve rekabet ortamında önde olmasına katkıda bulunuruz.
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