Ticaret Borsası
Sa.ş Sistemi

Borsanızda analiz ve satış süreçlerini
kontrol altına alın…

Çözüm Üretir…

KAMU ÇÖZÜMLERİ

[ TİCARET BORSASI SATIŞ SİSTEMİ ]
KULLANIMI EN KOLAY VE ANLAŞILIR SATIŞ
YAZILIMI !
Sistem Ticaret Borsalarına özel, olabilecek en
sade ve pratik kullanıma uygun olarak
yapılmıştır. Ürünün borsaya gelişinden, satışının
yapılmasına kadar geçen bütün süreçleri kayıt
altına alır ve yönetir.

İŞLERİNİZİ HIZLANDIRIYORUZ!
Elle ve kağıt kalem yardımıyla yapılan
işlemlerinizi elektronik ortama taşıyoruz.
Ürünlerin kayıt işlemleri, analiz sonuç kayıtları,
seans satış işlemleri, alıcı bilgilendirme
ekranlarını ve TOBB Ticaret Borsaları Bilgi
Sistemine satış kayıtlarını sistem üzerinden
yapabiliyorsunuz.

ESNEK BİR YAPI!
Sorgulanan bilgileri raporlama esnekliği
sayesinde anında çıktı alabilir, istediğiniz
formatta dış ortama aktarabilirsiniz.

EN İYİ FİYAT!
Yazılım ücreti kullanıcı sayısı bağımsızdır. Kurum
içerisinde dilediğiniz sayıda kullanıcıda sistemi
çalıştırabilirsiniz. 1yıllık garanti kapsamı sonunda
yıllık destek ücreti kullanıcı sayısına göre
belirlenmektedir.

GARANTİ VERİYORUZ!
Yazılım güncelleme ve destek garantisindedir.
Güncelleme ve destek sözleşmesi kapsamındaki
bütün kurumlar otomatik güncelleme metodu
ile güncellenir.

Hızlı Seans Yönetimi…

[ TİCARET BORSASI SATIŞ SİSTEMİ ]
Ürün ve Üretici Kayıt Modülü
Bosaya satılmak üzere gelen ürünlerin ve satıcıların kayıt
edildiği modüldür. Bu modül borsa isteğine göre
düzenlenmekte olup istenilen bilgi girişi sağlanmaktadır.
Analiz Sonuçları Kayıt Modülü
Gelen ürünlerinin laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarının
kayıt edildiği bölümdür. Bu bölümde analiz türleri ve ürünleri
tanımlı olduğundan pratik bir şekilde sonuçlar girilebilir ve
zaman tasarrufu üst düzeye çıkarılır
Satış ve Seans Yönetim Modülü
Bilgi ve analiz kayıtları yapılmış ürünlerin alıcılara satışa
çıkarıldığı ve seansın başlatıldığı modüldür. Satılan ürünlerin
satış fiyatları ve alıcı bilgileri bu modülden kayıt edilir.

Sade ve Anlaşılır Bilgi Ekranları…

Seans Bilgi-Projeksiyon Modülü
Satış salonunda alıcıların ürünlerin analiz ve diğer bilgilerini
inceleyebilmesi amacıyla yapılan modül, bilgileri projeksiyon
veya geniş ekran televizyonlara aktararak ayrıntılı bir şekilde
bilgi verir.
Cari-Alıcı Kayıt Modülü
Oda satış seanslarına katılan alıcı bilgilerinin kayıt altına
alındığı modüldür. Bu modülde alıcıya ait bilgiler ayrıntılı bir
şekilde kayıt altına alınır.
TOBB Veri Entegrasyon Modülü
Satış sonrası oluşan verilerin TOBB Ticaret Borsaları Bilgi
Sistemine gönderilmesini sağlayan modüldür. Bu sisteme
entegre olan borsaların ürün fiyatları TOBB sitesinde
yayınlanır.
Raporlama Modülü
Sistemde yer alan verilen üzerinden raporlama yapılabilen
modüldür. Örn: Günlük satış raporu, alıcıya göre zaman
aralıklı alım raporu, fiyat raporları vs. Raporlar kurumun
isteğine göre düzenlenir ve oluşturulur
Sistem Ayarları Modülü
Sistem üzerinden bütün sabit bilgiler parametriktir. Kurum
istediği sabit bilgiyi ekler veya çıkarabilir. Bu işlem için yazılım
üreticisine ihtiyaç duymaz. Bu sayede yazılım sisteminin
kullanım özgürlüğü üst seviyeye taşınır.
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