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Mağazanızda satışınızı artırmak ve masraflarınızı kontrol altına
almak için stokunuzu etkin yönetmek, müşterilerinizi yakından
tanımak, borç ve alacaklarınızı takip edebilmek son derece
önemlidir. Nebim V3 ile tüm bu işlemleri kolaylıkla yaparak
kârlılığınızı artırabilirsiniz.
Mağazada Hızlı Satış ve İade
Satış hızınızı artırarak müşterilerinizin
sürelerini minimuma düşürebilirsiniz.

kasadaki

bekleme

Taksitli Satış ve Sonradan Teslim (Sipariş) Süreçlerinin Takibi
Taksitli satış işlemleri ve sonradan teslim satışlarınızı, kefil, limit,
ödeme, istihbarat, teslimatçı, avukat ve icra takibi gibi tüm
süreçlerle verimli bir şekilde takip edebilirsiniz.
Kontrollü Sipariş, Sevkiyat ve Faturalama
Siparişe bağlı sevk ve faturalama sayesinde işlemlerinizi
kontrollü yapabilir, siparişlerinizin ne kadarının sevk edildiğini,
ne kadarının beklediğini ve bekleyen sipariş adetleri için
envanterinizin yeterli olup olmadığını görerek gerektiğinde
tedarik sürecini başlatabilirsiniz.
Etkin Stok ve Fiyat Takibi
Ürünlerinizin tedarik aşamasından satışa kadar tüm süreçlerini
takip edebilir ve envanterinizi kontrol altında tutabilirsiniz.
Borç ve Alacakların Kolay Takibi
Çek, senet, banka ve kasalarınızı, cari hesaplarınızdan doğan
borç ve alacak işlemlerinizi anlık olarak takip edebilir ve
kolaylıkla yönetebilirsiniz.
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MAĞAZADA HIZLI SATIŞ VE İADE
Nebim V3 ile satış hızınızı artırarak müşterilerinizin kasadaki bekleme sürelerini minimuma
düşürebilirsiniz. Satışın ilk gerçekleştiği tarihteki fiyat, ödeme şekli gibi işlem bilgilerine
kolaylıkla ulaşarak ürün iade ve değişim işlemlerinde hız ve kontrol sağlayabilirsiniz.
Mağazalarda müşteri bilgilerini daha hızlı, pratik ve doğru bir şekilde elde edebilir ve bu
sayede müşterilerinizi daha iyi tanıyarak daha iyi hizmet verebilirsiniz.
KASADA SATIŞ HIZINIZI ARTIRIN
Kullanım kolaylığı sunan dokunmatik ekran destekli pratik POS ara
yüzü ve kısa yol tuşlarının kullanıcıya göre kişiselleştirilebilmesi
sayesinde satış işlemlerinizi hızla gerçekleştirebilirsiniz.
Alışveriş esnasında ekranda bulunan satış fişini tamamlamadan
askıya alarak bekletebilir ve kasada bekleyen diğer müşterilerin
satış işlemleri için fatura kesmeye devam edebilirsiniz. Bu
sayede, özellikle yoğun günlerde kasadaki bekleme sürelerini
minimuma indirerek kasada yığılma olmasını engelleyebilirsiniz.
Nakit, kredi kartı, hediye kartı, kredi çeki (iade veya değişim kartı)
gibi farklı ödeme şekilleriyle parçalı ödeme kabul edebilirsiniz.
Hızlı ödeme tuşuyla nakit ödemeleri pratik bir şekilde alabilirsiniz.
Banka kredi kartı geri ödemelerini bankadan gelen dosyalar
ile otomatik karşılaştırarak kontrollü bir şekilde programa
alabilirsiniz.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) entegrasyonu ile
ödeme işlemlerini mevzuatın gerektirdiği matbu fatura, e-Fatura
ve e-Arşiv fatura, avans, cari hesap bilgi fişlerini ve yazar kasa
fişini Nebim V3 POS ile entegre bir şekilde düzenleyebilirsiniz.
Bu sayede mevzuat gereksinimlerini yerine getirirken kasiyerin
yanlış ödeme şekli, banka, kredi kartı seçim olasılığını ortadan
kaldırarak alışverişin kontrollü bir şekilde sonlandırılmasını
sağlayabilir, banka POS gelirleri mutabakatını hatasız
yapabilirsiniz.
Mobil servis sağlayıcılarıyla gerçekleştirilen iş birliği sayesinde
tüm operatörlerin desteklendiği anlık SMS gönderimlerini Nebim
V3 POS üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Satış sonrası servis ve destek işlemlerinizi Nebim V3 POS
üzerinden kolaylıkla takip edebilir ve müşteri memnuniyetini
artırabilirsiniz.
Kullanıcıların Nebim V3 POS ara yüzünü Türkçe'nin yanı sıra
Almanca, Arapça, Azerice, Boşnakça, Çince (Mandarin), Farsça,
Fransızca, Hırdavatça, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe,
Makedonca, Romence ve Rusça gibi dillerde kullanmalarını
sağlayarak, farklı dillerde işlem yapabilirsiniz.
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DÖVİZLİ İŞLEMLER İLE FARKLI PARA
BİRİMLERİNİ KULLANIN
Satış, ödeme, iade, değişim ve raporlama gibi tüm işlemleri farklı
para birimleriyle (dövizli) gerçekleştirilebilirsiniz.
Alışveriş esnasında para üstü ödemesini birden çok para birimi
ile gerçekleştirebilirsiniz.
Günlük döviz kurlarını otomatik olarak Merkez Bankası'ndan
çekerek kasiyerin döviz kurlarını POS arayüzünden tek tuşla
görmesini sağlayabilirsiniz.
Her bir yurt dışı satış noktanız para birimi olarak bulundukları
ülkenin yerel para birimini geçerli para birimi olarak kullanabilir.
Merkez ise farklı para birimleriyle çalışan farklı ülkelerdeki satış
noktalarının tüm tutarsal hareketlerini kendi yerel para birimi
olan Türk Lirası cinsinde kolaylıkla görebilir.

MÜŞTERİ BİLGİLERİNİ DAHA DOĞRU ELDE EDİN
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) gereksinimlerini yerine
getirebilir, kayıt oluşturma ve saklama işlemlerinizi mevzuata
uygun bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Elektronik Ticaret Kanunu (ETK) kapsamında zorunlu olan
toplu iletişim opt-in ve opt-out bilgilerini entegre bir şekilde
tutabilirsiniz.
Müşterilerden kasada ad, soyad, semt, telefon, e-mail, doğum
tarihi, evlilik yıldönümü gibi bilgilerden hangilerinin öncelikli
olarak alınacağını, hangi sahaların zorunlu, hangilerinin opsiyonel
olacaklarını belirleyebilirsiniz.
Nebim V3 POS; ad/soyad ve telefon numarası bilgileri sayesinde
mükerrerlik kontrolünü otomatik olarak gerçekleştirerek
kaliteli ve doğru müşteri datası oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bu
bilgilerden herhangi birisi daha önce kayıtlı ise, aynı müşteri
için yeni kayıtların oluşması engellenmektedir. Mükerrerlik
kontrolünde Büşra, Büsra, Busra, Buşra gibi isimler aynı isim
olarak görülebilir. Mükerrerlik kontrolü sayesinde Nebim V3 POS
ile müşteri verisi kirliliğini engelleyebilirsiniz.
Kasada, müşterinin kayıtlı telefonuna anlık SMS ile "müşteri
doğrulama kodu" gönderebilirsiniz. Müşteriye gönderilen bu
doğrulama kodu, kasiyer tarafından Nebim V3 POS'a girildiğinde,
müşteriye özel tanımlanmış iskontoların uygulanmasını
sağlayabilirsiniz.
İstenen detayda müşteri bilgisi alarak bu bilgilere göre
kampanyalar, özel iskontolar belirleyebilir ve müşteri duyuruları
gönderebilirsiniz.
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ÜRÜN İADE VE DEĞİŞİMLERİNDE KONTROL
SAĞLAYIN
Her ürün için satış esnasında faturayla birlikte değişim fişi
basabilirsiniz.
Ürün iade işlemlerinde; ürünün satışın gerçekleştiği tarihte geçerli
olan fiyatına, nakit veya kredi kartı gibi, hangi ödeme şekli ile
yapıldığına ve fatura numarasına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İade
edilmesi istenen ürünün satış fişinde yer alan ürünler arasından
pratik seçimi sayesinde kasiyerin fiyata müdahale etmesini
engelleyebilirsiniz. Böylelikle ilgili ürünün satış tarihindeki
fiyatından kontrollü bir şekilde iade alınmasını sağlayabilirsiniz.
Ayrıca, bedel iade etme durumunda, ürünün satışında kullanılan
ödeme şeklinden farklı bir ödeme şekliyle iade edilmesini
engelleyebilirsiniz. Girilmesi zorunlu olan iade nedeni sayesinde
ürünlerin iade edilme nedenlerini analiz edebilirsiniz.
Aynı ürünün başka bir bedeni ya da rengi ile (varyant) değişimini
hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Değiştirilmek
istenen ürünü Nebim V3 POS'ta yer alan ürün varyant değişimi
ekranından çağırarak ürünün varyant tablosunu görebilir,
değiştirilmek istenen yeni renk ya da beden seçimi ile değişim
işlemini hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
Bir ürünün başka bir ürün ile değişimini de Nebim V3 POS'ta
yer alan ürün değişimi ekranından pratik ve hızlı bir şekilde
yapabilirsiniz. Şayet yeni alınan ürünün fiyatı, değiştirilen ürünün
fiyatından az ise iade çeki ile, fazla ise fark ödemesi ile ürün
değişim işlemini tamamlayabilirsiniz. Değişen ürünlerin ilk satış
faturalarını ve değişim işlemlerini birbirleri ile bağlantılı olarak
sorgulayıp raporlayabilirsiniz.
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TAKSİTLİ SATIŞ VE SONRADAN TESLİM (SİPARİŞ)
REYON FİŞİ
Aynı müşteri için farklı reyonlarda oluşturulan reyon fişlerini,
kasada aynı siparişe aktararak satış yapabilirsiniz.
Reyonlarda yapılan satışlar için reyon fişi girişleri yapabilir ve
reyon fişi yazdırabilirsiniz.
Satış anında daha önce oluşturulan reyon fişlerini faturaya
aktarabilirsiniz.

TAKSİTLİ SATIŞ VE SİPARİŞ İŞLEMLERİ
Sonradan teslimli satışlarda, taksitli satış sipariş işlemlerini tek
tuşla pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Satış ekranında ürünleri resimleri ile görsel olarak
destekleyebilirsiniz. Barkod ile ya da ürün listesinden pratik ve
hızlı ürün çağırma yapabilirsiniz.
Kasaya gelen müşterilerin durumları ile ilgili kasiyere uyarı
verilmesini sağlayabilirsiniz. Satış ekranında müşteri kart
detaylarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Asıl müşterinin eş, çocuk,
anne, baba gibi yakınlık derecesinde olan kişilerin alışverişlerinin
asıl müşteri kartı üzerinden takibini yapabilirsiniz.
Müşterilerin TC kimlik numaralarının algoritma kontrolleri
yapılarak, doğrulanmasını sağlayabilirsiniz. Girilen TC kimlik
numarası üzerinden, bu kişiye bağlı kefillerin sorgulamalarını
yapabilirsiniz.
Daha önceden kayıt edilen müşterilerinizi, adı, soyadı, adres,
telefon, kefil, TC kimlik numarası vb. kriterlerde istediğiniz
detayda arayabilirsiniz. Yeni açılan müşteri kayıtlarında
mağazanın bölge, il, ilçe, cadde vb. bilgileri otomatik olarak
geldiğinden, müşteri adres bilgilerini kolaylıkla kayıt edebilirsiniz.
Ürün bazında taksit ödeme planı oluşturabilir, girilen ödeme
planını değiştirerek tekrar hesaplatabilirsiniz.
Alışverişin toplam tutarına yüzdeli veya tutarlı iskonto
yapabilirsiniz. Peşin ödeme yüzdesi veya tutarı girebilir,
taksit sayısını değiştirebilir ve ödenecek taksit tutarlarını
hesaplatabilirsiniz.
Maksimum ortalama vade gün ötelemesini parametrik olarak
tanımlayabilirsiniz.
Nakit, kredi kartı, havale, çek, senet ve avans ödeme şekilleri ile
ödeme alabilirsiniz.
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İSTİHBARAT TAKİBİ
Taksitli satış siparişlerine istinaden müşteri istihbaratı yaparak,
bu istihbarat sonucuna göre onaylanan siparişlerin sevkiyatını
gerçekleştirebilirsiniz.
Sonradan teslim satışlarda, ürünler sevk edilmeden önce
müşteriler için istihbarat anketi yapabilirsiniz.
Mağaza ve merkezde yapılan istihbarat anketlerini karşılaştırarak,
alınan bilgilerin tutarlılığını ölçebilirsiniz. Gerekli minimum
istihbarat anket puanı tanımlayabilir ve bu puanın üzerinde olan
siparişleri onaylayarak sevkiyata hazır hale getirebilirsiniz.

MÜŞTERİYE SEVK VE TESLİMAT
Merkezden mağazaya gelen taksitli satış sonradan teslim
siparişlerinize bağlı ürünleri müşteriye sevk ederek teslimat
işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Teslimat bekleyen siparişlerin takibini yapabilir ve bu siparişlerin
listesini alabilirsiniz. Teslim lokasyonunu değiştirerek, ürünlerin
müşteriye farklı lokasyonlardan teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.
Müşteriden alınan siparişlerin istihbarat onayı alındıktan sonra
ürünlerin müşteriye teslimatını merkez depodan yapabilirsiniz.
Müşteriden alınan siparişlerin, istihbarat onayı alındıktan sonra
mağazadan müşteriye sevk işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Müşteriden alınan siparişlerin istihbarat onayı alındıktan
sonra ürünlerin müşteriye teslimatını farklı bir mağazadan
yapabilirsiniz.
Ürünleri teslim eden kişiler için teslimatçı kaydı açabilir,
teslimatçıların sorumlu oldukları bölgeleri tanımlayabilirsiniz.

ÖDEME – TAKSİT TAHSİLAT
Ödeme ve taksit tahsilatını tek tuşla hızlı bir şekilde yaparak
tahsilat makbuzu verebilirsiniz.
Taksit tahsilatında öncelikli olarak gecikmiş taksitlerin
ödemelerini alabilirsiniz. Böylelikle müşterilerin gecikmiş
ödemeleri tahsil edilmeden normal taksitlerin tahsilatının
alınmasını engelleyebilirsiniz.
Gecikmiş ödemeler için önceden vade farkı yüzdesi tanımlayabilir
ve bu vade farkını ödeme esnasında uygulayabilir, vade farkı
faturası kesebilirsiniz. Erken ödeme iskontosunu parametrik
olarak tanımlayabilir ve seçilen taksitlere istinaden erken ödeme
tahsilatı gerçekleştirebilirsiniz.
Müşterilerin ödenecek tüm taksitlerini görebilir ve erken ödeme
yapılacak taksitleri seçebilirsiniz.
Müşterilerinizin borçlarını günlük, aylık ve fiş bazında detaylı
olarak görebilirsiniz. Hem ödeme tarihi geçmiş gecikmiş
ödemelerin, hem de vadesi yaklaşan taksitlerin bilgilendirme ve
hatırlatma SMS’lerini gönderebilirsiniz.
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ŞÜPHELİ ALACAKLAR VE AVUKAT TAKİBİ
Şüpheli alacaklara mektup gönderme, avukata verme ve icraya
gönderme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Şüpheli Alacakların Takibi: Yapılan alışverişlere istinaden,
ödeme yapmayan müşterileri belirli kriterlere göre tespit ederek
kategorize edebilirsiniz. Belirlenen müşterilere takip nedeni
atayarak, mektup gönderme, avukata verme, icra takibi gibi
süreçlerde kullanabilirsiniz. Ödemesini yapmayan müşterilerinizi,
verilen kriterlere göre belirleyebilirsiniz. Bu müşterilerin alışveriş
yapma/yapmama, taksit ödeme kriterlerini belirleyebilirsiniz.
Belirlenen kriterlere göre şüpheli alacakların listesini görebilir,
bu listeler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.
Mektup Gönderme: Tespit edilen şüpheli alacaklara mektup
göndererek uyarıda bulunabilirsiniz. Borcunu ödemeyen
müşterilere, borcunu ödemesi yönünde uyarı mektubu
gönderebilirsiniz.
Avukata Verme: Şüpheli alacakların avukat takip süreçlerini
gerçekleştirebilirsiniz. Şüpheli alacaklar için vade farkı oranı ve
tazminat yüzdesi girebilirsiniz. Avukata verilecek müşterilerinizi,
belirlenen kriterlere göre seçerek bu müşterilere avukat
atayabilirsiniz. Şüpheli alacaklının taksit durumları ve gecikmiş
ödeme gün ve vade tarihlerini görerek avukata gönderebilirsiniz.
İlave avukat ve diğer masrafları girerek müşterinin borcuna
yansıtabilirsiniz. Yansıtılan masrafların taksit detaylarını
görebilirsiniz.
İcra Takibi: Şüpheli alacakların icra takibi süreçlerini
gerçekleştirebilirsiniz. Şüpheli alacaklının taksit durumları
ve gecikmiş ödeme gün ve vade tarihlerini görerek icraya
gönderebilirsiniz. Avukat takibine gönderilen şüpheli alacaklının,
icra takibine gönderilmesini sağlayabilirsiniz. İcra masraflarını
taksitlendirebilirsiniz. İcra takip numarası atayarak bu müşteriler
için ilave icra dosya masrafı alabilirsiniz. İcra masrafını, şüpheli
alacaklı müşterinin hesabına yansıtabilirsiniz. Şüpheli alacaklıyı
icra takibine gönderebilirsiniz.
Avukat / İcra Takibi Sonuçlandır: Şüpheli alacaklının avukat/icra
takiplerini sonuçlandırabilirsiniz. Şüpheli alacaklının taksit, vade
farkı, masraf gibi tüm borçlarını görebilirsiniz. Şüpheli alacaklının,
borçlarını hangi yol ile ödeyeceği veya tahsil edilemeyen
borçların kapanmasını sağlayabilirsiniz. Şüpheli alacaklının
toplam borcunu görebilir, bu borcunun tamamını veya kısmı
ödemesini alabilirsiniz. Müşterinin borcunun tamamını tahsil
ederek dosyayı kapatabilir veya eksik ödeme ile dosya kapatma
işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dosya kapatma işlemi sonucunda
bu müşterilerin alışveriş yapmalarını engelleyebilirsiniz. Kalan
eksik tutar kadar müşterinin carisine ters kayıt atarak bakiyesini
sıfırlayabilirsiniz. Şüpheli alacaklının avukat/icra takibi süreçleri
sonuçlandırılarak, istenilen formatta fatura veya makbuz
bastırabilirsiniz. Ödenecek borcun tahsilatını yapabilirsiniz.
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RAPORLAR
Nebim V3 standart raporlarının yanı sıra, Veri Ambarı’nı
kullanarak kendi raporlarınızı dizayn edebilirsiniz. Aşağıdaki
şekilde örnek raporlar alabilirsiniz.
• Taksitli Satış Ciro Raporu
• Teslimatçı Dağıtım Raporu
• Vadelere Göre Alacaklar Raporu
• Vadesi Gelmiş/Gelmemiş Alacaklar Raporu
• Taksitli Satış, Ödeme ve Bakiye Raporu
• Gecikmiş Taksit Ödemeleri Raporu
• Vadelere Göre Taksit ve Ödeme Raporu
• İlk Taksiti Ödemeyen Müşteriler
• Tek Taksiti Kalan Müşteriler
• Avukat Performans Raporu
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KONTROLLÜ SİPARİŞ, SEVKİYAT VE FATURALAMA
Siparişten otomatik olarak oluşturulan sevk irsaliyesi ve fatura sayesinde,
siparişten faturalamaya kadar tüm işlemleri, siparişe bağlı olarak, kontrollü ve
hatasız gerçekleştirebilirsiniz. Sipariş durumunu anlık olarak görebilir ve bu sayede
siparişlerinizin ne kadarının sevk edildiğini, ne kadarının beklediğini ve bekleyen sipariş
adetleri için envanterinizin yeterli olup olmadığını görerek gerektiğinde tedarik sürecini
başlatabilirsiniz.
Siparişten sonraki tüm işlemleri siparişe bağlı olarak otomatik ve
kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. Örneğin; mevcut bir sipariş
kaydının sevk irsaliyesini ya da faturasını tekrar girmenize gerek
kalmadan siparişten otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
Müşterilerinizden aldığınız siparişleri özet giriş tabloları
kullanarak, renk, beden, drop, kavala, en-boy-yüksekliknumara, taban genişliği gibi detaylarda hızlı ve pratik bir şekilde
girebilirsiniz.
Siparişlerinizi, Microsoft Excel formatında oluşturup programa
otomatik olarak pratik bir şekilde aktarabilirsiniz.
Daha önce girilmiş siparişlerdeki planlanan ve gerçekleşen
teslimat tarihleri, teslimatın yapılacağı yer gibi bilgileri toplu
olarak kolaylıkla değiştirebilirsiniz.
Siparişlerinizi tamamen ya da kısmen iptal edebilir ve iptal
nedenlerini kaydedebilirsiniz.
Müşterilerinizden aldığınız siparişler için ürün rezervasyonunu
otomatik olarak yaparak bu ürünlerin teslim tarihine kadar başka
müşteriye satılmasını engelleyebilirsiniz.
Ürünlerin sevkiyatını sipariş ya da rezervasyon fişine bağlı olarak
kontrollü bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Sevk irsaliyelerinizin faturalarını otomatik olarak kesebilirsiniz.
Toptan satışlarınızda; kredi kartı, çek/senet ya da banka havalesi
gibi farklı şekillerde ödeme alabilirsiniz.
Müşteri ve ürün bazında sipariş durum kontrolleri yapabilirsiniz.
Alınan siparişlerinizi, bu siparişlere istinaden sevk edilenleri ve
kalan sipariş adetlerini kolaylıkla raporlayabilirsiniz.
Sipariş durum raporlarına göre; ne kadar ürün tedariki yapmanız
gerektiğini kolaylıkla görebilirsiniz.
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ETKİN STOK VE FİYAT TAKİBİ
Ürünlerinizin tedarik aşamasından satışa kadar tüm süreçlerini takip edebilir ve
envanterinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Doğru Ürünü Doğru Zamanda ve Doğru
Miktarda Tedarik Edin.
Ürünlerinizi renk, beden, drop, kavala, en-boy-yüksekliknumara, taban genişliği gibi, farklı boyutlar tanımlayarak takip
edebilirsiniz.
Ürünlerinizi sınırsız
tanımlayabilirsiniz.

sayıda

renk

ve

beden

(boyut)

ile

Tedarikçilerinizin orijinal ürün kodlarını birbirlerinden farklı
uzunluklarda olsalar dahi aynı Nebim V3 veri tabanına yükleyebilir
ve bir arada kullanabilirsiniz.
Ürünlerinize sınırsız sayıda ürün özelliği atayabilirsiniz. Örneğin;
ürün tedarikçisi, menşei, kalitesi, materyali gibi birçok bilgiyi ürün
özelliği tanımlayabilirsiniz. Daha sonra raporlamalarda bu ürün
özelliklerine göre filtrelemeler ve gruplamalar yapabilirsiniz.
Satış ekranlarında, ürün kataloglarında, e-ticaret ve raporlarda
kullanmak üzere ürün fotoğrafları, renk bazında fotoğraflar ve
değişik açılardan çekilmiş fotoğraflar ekleyebilirsiniz
Ürün orijinal barkodlarını kullanabilir ya da istenen sayıda ürün
barkodu oluşturabilirsiniz.
Aynı ürün için altılı paket, on ikili paket gibi farklı paketler
belirleyerek lotlar tanımlayabilir ve her bir lot için farklı barkodlar
atayabilirsiniz.
Tedarikçilerinizden Microsoft Excel formatında alacağınız ürün
bilgilerini Nebim V3'e pratik bir şekilde yükleyebilirsiniz. Aynı
zamanda ürün bilgilerinizi Microsoft Excel formatında dışarı
gönderebilirsiniz.
En çok satan ve en az satan ürünlerinizi zamanında fark ederek
gerekli önlemleri alabilirsiniz. Örneğin; çok satan ürünleriniz için
zamanında ek siparişler verebilirsiniz.
Seri numarası takibi ile; ürün alışlarınızda seri numarası
oluşturabilirsiniz. Ürün sevkiyatlarında, toptan ve perakende
satış esnasında barkod yerine seri numarası okutarak ürün
çıkışlarını yapabilirsiniz.
Mobil el terminalleri üzerinde de çalışan Nebim V3 sayesinde
ürünleri oldukları yerde okutabilir ve sayımda hız kazanırsınız.
Bu sayede mağazanızın sayım dolayısıyla erken kapatılmasını ve
personelin mesaiye kalmasını engelleyebilirsiniz.
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FİYATLARINIZI DAHA KOLAY YÖNETİN
Ürün kartı üzerinde maliyet, satın alma, toptan ve perakende
(vergi dahil/hariç) satış fiyatları pratik bir şekilde girebilirsiniz.
Ayrıca; ürünler için farklı fiyat listeleri oluşturulabilirsiniz.
Fiyat değişimlerinin istenen tarihte otomatik gerçekleşmesini
sağlayabilirsiniz.
Ürünler için renk, beden bazında farklı fiyatlar belirleyebilirsiniz.
Otomatik fiyat oluşturma sayesinde mevcut fiyatları kullanarak,
istenen hesaplama yöntemine göre yeni fiyatlar oluşturabilirsiniz.
Fiyat değişikliklerini tarih bazında raporlayabilirsiniz.

ESNEK İNDİRİM KAMPANYALARI İLE
SATIŞLARINIZI ARTIRIN
Anında indirim, indirim çeki, para puan kazandırma ve
kullandırma gibi esnek kampanyaları kolaylıkla tanımlayabilir ve
uygulayabilirsiniz. Nebim V3 ile hazır gelen kampanya tanımlarının
yanı sıra kendi kampanya tanımlarınızı da yapabilirsiniz. Örneğin;
――――――-

3 al 2 öde,
A markasından 2 adet ürün alana B markası %50 indirimli,
Aynı üründen 3 adet alana üçüncü ürüne özel fiyat,
Her 100 TL'lik alışverişe 20 TL indirim çeki,
A, B, C markalarından alınan belli ürünlere özel fiyat uygula,
Her marka ve ürün grubu için farklı indirim uygula

gibi birçok indirim kampanyasını kolaylıkla tanımlayabilir ve aynı
anda kullanabilirsiniz.
Her kampanyanın; hangi zaman diliminde, hangi tutarlarda, hangi
ürünlerde uygulanacağını istediğiniz detayda tanımlayabilirsiniz.
Alışveriş esnasında indirim çeki basabilir ve daha önceki
alışverişlerde verdiğiniz indirim çeklerini kullandırabilirsiniz.
Diğer firmaların vermiş olduğu indirim çeklerini Nebim
V3'e yükleyebilir, alışveriş esnasında kullandırabilir ve
raporlayabilirsiniz.
Satış anında müşterilere para puan kazandırabilir, kullandırabilir
ve raporlayabilirsiniz.
Kampanyaların satışa etkilerini kolaylıkla raporlayabilir ve
böylece hangi kampanyanın daha başarılı olduğunu ölçebilirsiniz.

FARKLI ÜRÜNLERİ BİRLEŞTİREREK SATIN
Kendi başına da satılabilen ve envanteri olan ürünleri birleştirerek
yeni bir ürün oluşturabilir ve satabilirsiniz. Örneğin; tekli koltuk,
ikili koltuk, puf gibi farklı ürünleri bir araya getirerek bir oturma
grubu tanımlayabilirsiniz.
Her bir birleştirilmiş ürünün içeriğini reçete olarak girebilirsiniz ve
'birleştirilmiş ürünün' hangi ürünlerden oluştuğunu görebilirsiniz.
Birleştirilmiş ürünlerin içindeki ürünlerin stokta olup olmadığını
kontrol ederek, sadece envanteri yeterli olan adette birleştirme
gerçekleştirebilirsiniz.
Birleştirilmiş ürünün envanterini ve reçetesindeki her bir ürünün
envanterlerini ayrı ayrı takip edebilirsiniz. Ayrıca birleştirilmiş
ürünlere ayrı fiyat, barkod ve özellikler tanımlayabilirsiniz.
İstendiğinde birleştirilmiş ürünü çözerek, içeriğindeki ürünleri
ayrı ayrı satmaya devam edebilirsiniz.
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BORÇ VE ALACAKLARIN KOLAY TAKİBİ
Çek, senet, banka ve kasalarınızı, cari hesaplarınızdan doğan borç ve alacak işlemlerinizi
anlık olarak takip edebilir ve kolaylıkla yönetebilirsiniz.
MÜŞTERİLER
Müşterilerinizi istediğiniz detayda kodlayabilir, gruplandırabilir
ve müşterilerinizle olan tüm borç ve alacak ilişkinizi anlık olarak
raporlayabilirsiniz.
Müşterilerinize özel kampanyalar, iskontolar, ödeme planları ve
satış fiyatları belirleyebilir, kredi limitlerinin takibini yapabilirsiniz.
Müşteri borç kapama işlemlerini seçtiğiniz faturalara göre ya da
FİFO yöntemine göre otomatik yapabilirsiniz.

TEDARİKÇİLER
Tedarikçilerinizi istediğiniz detayda kodlayabilir, gruplandırabilir
ve tedarikçilerinizle olan tüm borç ve alacak ilişkinizi anlık olarak
raporlayabilirsiniz.
Tedarikçi fiyat tekliflerini takip edebilir ve kredi limiti kontrolü
yapabilirsiniz.
Tedarikçi alacak kapama işlemlerini seçtiğiniz faturalara göre ya
da FİFO yöntemine göre otomatik yapabilirsiniz.

BANKALAR
Çalıştığınız tüm banka ve şubelerini tanımlayabilir ve her biri ile
olan finansal işlemlerinizi kolaylıkla raporlayabilirsiniz. Örneğin;
banka açılış fişleri, para yatırma/çekme, virman işlemleri, gelen
havale/EFT, gönderilen havale/EFT işlemlerini yapabilir ve
raporlayabilirsiniz.
Banka POS kredi kartı dönüşleri, program tarafından otomatik
olarak hesaplanır. Hesaplanan tutar ile bankadan gelen geri
dönüş dosyasını otomatik karşılaştırarak farkları kolaylıkla
görebilirsiniz.
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KASALAR
Birden fazla kasa hesabı tanımlayabilir ve gruplandırabilirsiniz.
Bu kasalar arasında virman işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir
ve raporlayabilirsiniz.
Kasa işlemlerinde anında dekont basabilirsiniz.
Kasa defteri dökümlerini ve kasa son durum raporlarını pratik bir
şekilde alabilirsiniz.

ÇEK / SENET
Çek ve senet işlemlerinizi pratik giriş ekranları ile kolaylıkla
gerçekleştirebilirsiniz.
Bakiye yaşlandırmaları ve reeskont işlemlerinizi vereceğiniz
parametre ve vadelere göre yapabilirsiniz.
Çek ve senetlerle ilgili son durum raporlarını birçok farklı filtre
vererek alabilirsiniz.

NEBİM V3 GUIDED SALES
iPhone, iPad ve Android işletim sistemleri için geliştirilmiş olan
Nebim V3 Guided Sales uygulaması sayesinde, mağazalarınızda
çalışan perakende satış danışmanlarınız, firma merkezindeki
Nebim V3 ERP yazılımı tarafından yönetilen ürün ve müşteri
bilgilerine gerçek zamanda erişerek, mağazadaki müşterilere
kişiselleştirilmiş satış fırsatları ve daha iyi bir alışveriş deneyimi
sunabilirler.
Nebim V3 Guided Sales uygulaması sayesinde;
Satış danışmanlarının ürün/stok hakkında bilgi eksikliğinden
kaynaklanan satış kayıpları azaltılır.
Birbirini tamamlayan ürünlerin çapraz satışı ve stokta olmayan
ürünlerin alternatiflerinin satışı sayesinde toplam ciro artırılır.
Kişiselleştirilmiş satış yoluyla geliştirilen mağaza/müşteri
deneyimi ve müşteri memnuniyeti artırılır.
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Nebim V3 uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için
http://www.nebim.com.tr/tr/nebim-v3-uygulamalari
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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