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Satıș ve pazarlama faaliyetlerinin
verimliliğini arttırma odaklı geliștirilen,
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“Yazılım ürünleri ile %100 uyumludur.”



%100 LOGO YAZILIM
Ü R Ü N L E R İ  İ Ç İ N
GELİȘTİRİLDİ!

SALES PLUS, satıș ve pazarlama faaliyetlerinin 
verimliliğini artırma odaklı olarak geliștirilen, bir mobil 
satıș yönetim uygulamasıdır. Satıș yönetici ve satıș 
ekiplerinizin verimliliğini ve performansını arttırabilmek 
için, her yerden detaylı müșteri ve ürün bilgisine anlık 
olarak erișebilmenizi sağlamakla birlikte, aynı zamanda 
müșterilerinizin memnuniyetini merkeze alarak, müșteri 
kayıplarınızı en aza indirmeyi amaçlayan bir mobil 
teknoloji vizyonu ortaya koymaktadır. 

SALES PLUS, sahadaki satıș personellerinizin satıș gücünü 
artıracak her türlü bilgi ile güçlü șekilde donatılmıștır. 
Uygulamanın online ve offline çalıșma özellikleri ile her 
durumda ișinizin yürütülmesine olanak sağlayan 
teknolojisi ile, sahadaki en büyük destekçiniz olacaktır. 

%100 LOGO YAZILIM ürünleri için geliștirildi!

Uygulamanın temel özelliği, “Müșteri” ve “Ürün” leri 
merkeze alarak, pratik ve kolay kullanım vizyonu ile 
geliștirilmiș olmasıdır. Bu özelliği ile satıș temsilcilerinin 
kendi portföyündeki müșterilerine ve pazarlama 
faaliyetlerini yürüteceği ürünlerin hareket ve analizlerine 
hâkim olarak operasyonlarını yürütmesine imkan 
sağlamaktadır.

Yeni nesil bir mobil uygulama olan SALES PLUS, birçok 
“Akılcı” ve “Ayrıcalıklı” yetenekler ile donatılmıștır.

» Mobil cihazlardan sipariș giriși ve ERP entegrasyonu 
» Cari hesap entegrasyonu
» Planlı / Plansız ziyaret takibi
» Not / Hatırlatıcı takibi
» Cari - Fotoğraf entegrasyonu

» Tahsilat modülü (Nakit, Kredi Kartı, Çek-Senet, Sanal Pos)
» Gelișmiș onay yönetimi
» Mobil Raporlama (Aktiviteler, Satıș, Sipariș, Cari, Stok, 

Ziyaret, Risk vb. Grafik destekli raporlar)
» Harita üzerinden ișlemlere erișim (Müșteri veya satıș 

personelleri bazında)
» Dinamik Form Kullanımı (Anket / Bilgi formu vb.)
» Ürün sorgulama / Stok görme (Satıș, Sipariș ve 

Stok  raporları)
» Sipariș girișinde son satıș bilgilerine erișim
» Sipariș girișinde daha önceki satıșı gerçekleșmiș ürünler 

üzerinden sipariș giriși
» Sipariște Logo standartlarında indirim 

kampanyası uygulama
» Sipariș girișinde satır ve genel indirim uygulayabilme 

(Yetki bazında)
» Sipariș fișinin ürün görselleri ile birlikte müșteriye 

mail gönderimi
» Sipariș girișinde barkod okuyucu desteği (Kamera / 

Bluetooth entegreli cihazlar)
» Ziyaret bazlı “Aktivite takibi” ve ziyaret verimlilik raporu
» Gelișmiș cari hesap risk yönetimi (Cari açık bakiye riski, 

Onaydaki tahsilatlar, Çek senet riski, Sipariș ve 
İrsaliye riski)

» Barkod destekli “Stok / Fiyat gör” özelliği
» Müșteri çoklu “Sevkiyat adresi” desteği
» Müșteri ve sevkiyat adreslerinde navigasyon desteği
» Müșteri veya genel bazda “Açık sipariș” takibi
» Mobil raporlarda detaylı filtre kullanımı ve grafik desteği
» Dashboard (Genel, Müșteri ve Ürün bazında)
» Logo Yazılım ürünleri ile tam entegrasyon

SALES PLUS, en yeni 
mobil teknoloji 
altyapısıyla geliștirildi.

SALES PLUS, yeni nesil akıllı telefonlar veya 
tabletlerde çalıșabilmektedir. Mobil bağlantı 
desteğiyle anlık olarak güncel Stok / Cari 
durum bilgilerine ulașılarak doğru ve hızlı 
sipariș giriși yapılabilmektedir. 

“

“

BİLGİ GÜÇTÜR...
SALES PLUS, BİLGİYE ULAȘMANIN EN HIZLI YOLU

“Güçlü Mobil Tasarımları ile Konforlu  Bir Kullanıcı Deneyimi Yașayın...”
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