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Nebim Çözüm Ortaklar›

Nebim olarak, Türkiye’nin en köklü geçmişe
sahip bağımsız yazılım üreticilerindeniz.
Perakende, toptan satış ve üretim sektörleri
için
optimize
edilmiş
ERP
(Kurumsal
Kaynak Planlama) ve mağazacılık yazılımları
geliştiriyoruz.
1966’dan beri süregelen deneyimimiz ile;
özellikle hazır giyim, konfeksiyon, ayakkabı,
büyük mağazacılık, ev tekstili, halı, mobilya,
züccaciye, optik, kozmetik, aksesuar ve
diğer perakende sektörlerinde uzmanlaşmış
durumdayız.
Geliştirdiğimiz
yazılımlarımız,
40’tan fazla ülkede kullanılıyor.
Çözüm Ortaklarımız ile birlikte; bağımsız
tek kullanıcılı mağazalardan, çok uluslu
operasyonlar yürüten, çok-şirketli firmalara
kadar, her büyüklükte binlerce firmaya hizmet
veriyoruz.
Geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde hizmet
verdiğimiz firmaların kaynaklarını en etkin
şekilde kullanmalarını sağlayarak iş süreçlerini
verimli yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

NEBİM
HAKKINDA
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NEBİM TARİHÇE
1966

Nebim, dönemin ünlü markalarından Neyir Örme Sanayii A.Ş’nin bilgi işlem merkezi olarak,
IBM Unit Record tabanlı bir altyapı üzerinde firmanın üretim, kronometraj, sipariş, satış,
mağaza takibi ve muhasebesinin yürütülmesi için hizmet vermeye başlar.

1970

Türkiye’nin ilk IBM System/360 mainframe bilgisayarlarından birinin tedarik edilmesiyle
birlikte Neyir Örme Sanayii A.Ş haricinde firmalara da servis büro hizmeti vermeye başlar.

1977

Neyir Örme bünyesinden ayrılarak bir anonim şirkete dönüşür. Nebim Neyir Bilgisayar
Sanayii ve Hizmetleri A.Ş. adını alır.

19811982

Texas Instruments’in Türkiye distribütörlüğünü alarak donanım satmaya başlar. Donanım
ürünlerinin tamir ve bakımı için bünyesinde bir teknik servis kurar. Merkezini İstanbul’da
bugün de hizmet vermeye devam ettiği iş yeri olan Dedeman İş Hanı’na taşır ve Ankara’da
bir bölge müdürlüğü kurarak faaliyet gösterdiği alanı genişletir.
Unix ve COBOL tabanlı ticari programlar geliştirmeye başlar.

1988

Standart bir “Paket Program” geliştirip lisansını veren ve desteğini sunan bir iş modeli
kurarak bir Bağımsız Yazılım Firmasına dönüşür (Independent Software Vendor).

1995

Çözümlerini Türkiye’ye yaymak üzere bir dağıtım kanalı kurmaya başlar.

1997

Microsoft ile stratejik bir iş birliği yapar. Microsoft SQL Server üzerinde çalışan, Microsoft
Windows tabanlı bir grafik kullanıcı ara yüzü sunan, Client/Server mimarili bir yazılım
altyapısı üzerinde yazılım geliştirmeye başlar.

20002001

Türkiye’nin ilk ilişkisel veri tabanı üzerinde çalışan, grafik kullanıcı arayüzü sunan Kurumsal
Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning ERP) ürünlerinden biri olan Nebim Winner’ı
kullanıcıların hizmetine sunar.

2004

Bununla birlikte, donanım satışı ve teknik servis faaliyetlerine son vererek sadece yazılım
geliştirmeye odaklanır. Böylece bir Bağımsız Yazılım Firmasına dönüşümünü tamamlar.
Dağıtım kanalına yeni çözüm ortakları ekleyerek tüm Türkiye’ye hizmet vermeye başlar.
Microsoft ile 1997’den beri devam eden stratejik iş birliğini güçlendirerek Microsoft Gold
Certified Partner statüsüne ulaşır.
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2010

Türkiye genelinde 60 çözüm ortağı ile birlikte; Nebim çözümlerini kullanan 10.000’den fazla
firma ve 90.000’den fazla kullanıcıya hizmet vererek; hazır giyim, ayakkabı, zincir mağazalar,
çok katlı mağazalar ve optik yazılımlarında Türkiye’nin lideri konumuna gelir.

2011

2005’ten beri geliştirdiği; esnek ve ölçeklenebilen bir platform üzerinde, hedeflere dayanan,
tamamen entegre yönetim süreçleriyle kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan yeni ERP
ürünü olan Nebim V3’ü kullanıcıların hizmetine sunar.

2017

Türkiye genelinde ve yurt dışında 65+ çözüm ortağı ile birlikte; Nebim V3’ü kullanan ve aynı
zamanda 40+ ülkede, 16 dilde, 500+ yurt dışı mağazasında satış ve stok operasyonlarını
Nebim V3 ile yöneten 3.000’den ve toplamda 10.000’den fazla firmaya hizmet vererek; hazır
giyim, ayakkabı, zincir mağazalar, çok katlı mağazalar ve optik yazılımlarında Türkiye’nin
lideri konumunda olmaya devam etmektedir.
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Türkiye’nin en köklü geçmişe sahip bağımsız yazılım üreticilerinden
olarak Perakende, toptan satış ve üretim sektörleri için optimize
edilmiş ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve mağazacılık yazılımları
geliştiriyoruz.
1966’dan beri süregelen deneyimimiz ile; özellikle hazır
giyim, konfeksiyon, ayakkabı, büyük mağazacılık, ev tekstili,
halı, mobilya, züccaciye, optik, kozmetik, aksesuar ve diğer
perakende sektörlerinde uzmanlaşmış durumdayız. Geliştirdiğimiz
yazılımlarımız, 40’tan fazla ülkede kullanılıyor.
Geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde hizmet verdiğimiz firmaların
kaynaklarını en etkin şekilde kullanmalarını sağlayarak iş süreçlerini
verimli yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

· Hazır Giyim, Konfeksiyon, Ayakkabı, Çanta, Spor
· Bayan Giyim Toptan ve Perakende
· Erkek Giyim Toptan ve Perakende
· Çocuk Giyim Toptan ve Perakende
· İç Giyim, Mayo Giyim Toptan ve Perakende
· Spor Toptan ve Perakende
· Ayakkabı Toptan ve Perakende
· Giyim ve Ayakkabı Üreticileri
· Büyük Mağazacılık, Çok Katlı Mağazacılık
· Ev Tekstili, Halı, Mobilya, Züccaciye
· Optik ve Saat
· Diğer Perakende
· Toptan Satış Yapan Ticari İşletmeler

Nebim çözümlerini “Kimler Kullanıyor” görmek için
http://nebim.com.tr/tr/nebim-v3-lu-markalar

Nebim çözümlerini “Kullananlar Ne Diyor” görmek için
http://nebim.com.tr/tr/kullananlar-ne-diyor
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Çözüm Ürettiğimiz Sektörler

Çözüm Ürettiğimiz Sektörler

Nebim V3 ERP

Nebim V3 ERP

Perakendeci, toptancı ve üreticiler için geliştirilmiş, Türkiye’nin
önde gelen yerel ERP yazılımı Nebim V3’ü ile sektöründe lider
kuruluşlar planlamadan satın alıma, üretimden sevkiyata, finans
yönetiminden mağaza yönetimine, tüm uygulamalarda baştan
sonra entegre, kapsamlı, hızlı ve verimli bir şekilde süreçlerini
yönetiyorlar.

Nebim V3 ERP sayesinde A’dan Z’ye tüm iş süreçlerinizi aynı platform
üzerinde ve entegre bir şekilde yönetin
Kapsaml› ve Entegre
Satın almadan üretime, finans yönetiminden satışa kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm iş
süreçlerinizi, aynı platform üzerinde, baştan sona entegre bir şekilde yönetin.
Değişime ve Büyümeye Aç›k ERP
Nebim V3’ünüzü; yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, devletin vergide e-dönüşüm
vizyonu kapsamındaki özel entegratör uygulamaları, B2C ve B2B e-ticaret sistemleri,
harici müşteri sadakat ve CRM uygulamaları, harici lojistik sistemleri, iş akışı ve doküman
yönetimi sistemleri ile entegre ederek ve firmanızı büyütecek iş geliştirme projelerinizi
doğru veri ile besleyerek ERP’nizin firmanızın büyüme motoru olmasını sağlayın.
Büyük düşünüp küçük adımlarla başlayabileceğiniz, bununla birlikte ihtiyaç duyacağınız
zaman üst sürümlerine kolaylıkla terfi edebileceğiniz ve yeni uygulamalarını lisans
kapsamınıza kolaylıkla ekleyebileceğiniz modüler yapısı sayesinde Nebim V3’ünüzün
firmanızdaki kullanım kapsamını firmanızın büyümesi ile birlikte kolaylıkla genişletin.
H›zl› Uyarlanabilir ERP
Mağazalar arası algoritmik ürün rotasyonundan konsinye satış yönetimine, sezonsal
ürünlere yönelik merchandiseplanlama uygulamalarından perakende odaklı müşteri
sadakat yönetimi uygulamalarına kadar, firmanızı büyütürken ihtiyaç duyacağınız
öncelikli sektörel uygulamaların zaten geliştirilmiş ve Nebim V3’e dahil edilmiş
olmalarından dolayı iş geliştirme projelerinizi hızla hayata geçirin.
Nebim’in geliştirdiği hızlı ERP uyarlama yöntemleri ve proje esnasında paylaşacağı
sektörel best practice yöntemleri sayesinde ERP uyarlama ve ek uygulama projelerinizde
hız kazanın. Nebim’in merkezi proje yönetimi sistemine uzaktan bağlanarak uyarlama
projenizin takvimini, kilometre taşlarını, kaynak kullanımının planlanan ve gerçekleşen
durumunu takip edin ve proje yönetimi ile ilgili konularda karar alırken güven ile
hareket edin.

Nebim V3 uygulamalarını keşfedin
http://www.nebim.com.tr/tr/nebim-v3-uygulamalari
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Nebim V3 ERP

Perakendeci, Toptancı ve Üretici
Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama
(ERP) Çözümü

Ürün Yönetimi
• Ürün Kategori Yönetimi
• Çok Boyutlu Ürün Yönetimi
• Satış Konfigüratörü (BOM)
• Sezon / Koleksiyon Takibi
• Tahsisat, Tamamlama, Transfer
• Merchandise Planlama
(Kanal, Kategori, Range Plan)
• Dijital Kanallar için Stok Yönetimi
• Optik Ürün Yönetimi ve ÜTS

Satın Alma
• Satın Alma Süreç Yönetimi, ASN
• Teklifler
• Konsinye Alımlar
• İthalat
• Masraf Yönetimi
• Malzeme/Ham madde Yönetimi

Finans ve Muhasebe
• Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi
• Banka İşlemleri ve MT940 Entegrasyonu
• e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Beyanname,
e-Mutabakat
• Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme
• Maliyet Merkezleri Yönetimi
• Bütçe Yönetimi
• Sabit Kıymetler
• TFRS

Üretim
• Üretim Planlama
• İş Emri ve Süreç Planlama
• Numune/Model Takibi
• İhtiyaç Planlama
• Operasyonda Verimlilik
• Mamul/Ham madde Kalite Kontrol

İK ve Personel Ücretleri
• İş Başvuruları ve Görüşmeleri
• İş Eğitimleri ve Testleri
• Norm Kadro
• Teşvik Primleri
• Personel İzin Planlama
• Personel Ücret Planlama
• Self Servis IK

Depo Yönetimi
• Çok Depolu Envanter Yönetimi
• Depo Süreç Yönetimi
• Sayım ve Sayım Fark Eşitleme
• Ürün Birleştirme ve Ayırma
• Lojistik ve Kargo Firmaları Entegrasyonu
• Depo Mobil Uygulamaları

CRM
• Müşteri Adayı ve Müşteri Yönetimi
• Müşteri Veri Kalitesi
• Segmentasyon
• Sadakat Yönetimi Sistemleri ile Entegrasyon
• Toplu Mesaj Gönderimi
• Müşteri Analizleri
• KVK Desteği

• Çok Dilli Arayüz
• Çok Dilli Veri Yönetimi
• Çoklu Para Birimi
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• Konsolide Raporlama
• İş Ortağı Yönetimi

Satış
• Satış Süreç Yönetimi
• Fiyat ve İndirim Kampanyaları Yönetimi
• Satış Konfigüratörü (BOM)
• Toptan, Perakende, Bayi, Konsinye, İhracat, B2x Satış
• Online/Offline POS
• e-Fatura, e-Arşiv, YN ÖKC Entegrasyonu
• Taksitli Satış ve Sonradan Teslim (Sipariş)
• Optik Sipariş ve Satış
• Guided Sales
• Acente Performans Yönetimi

• Veri Ambarı
• İş Zekası (Dashboard’lar ve Raporlar)
• Ürün Öneri Motoru

• Başka uygulamalar ile
entegrasyona açık alt yapı
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“NebimExtra versiyon güncelleme, bakım ve destek anlaşması”
sayesinde, lisansladığınız Nebim V3 yazılımının güncel versiyonlarını
elde edin, isteklerinize ve sorularınıza Internet üzerinden ya da
firmanızda bire bir destek alın ve Nebim V3 sayesinde elde ettiğiniz
verimliliği artırarak rekabette bir adım önde kalın.

Nebim V3’ün Yeni Versiyonları ve Güncellemeleriyle Verim ve Kârlılıkta
Süreklilik Kazanın
NebimExtra anlaşması kapsamında, ilave bir lisans ücreti ödemeden, daha önce
lisansladığınız Nebim V3 uygulamalarının ortalama yılda iki kez yayınlanan versiyonlarına
ve gerek oldukça yayınlanan güncellemelerine (Hotfix) erişin.
Nebim V3’e Yeni Eklenen ve Zenginleştirilen Standart Raporları Kendi Nebim
V3’ünüze Ekleyerek İş Süreçlerinizi Daha İyi Ölçün
Nebim’in standart Nebim V3 rapor tasarımlarında ve sorgularında yaptığı içerik ve
performans optimizasyonlarını ve geliştirdiği yeni rapor tasarımlarını, yeni Nebim V3
versiyonlarının yayınlanmalarını beklemeden, NebimExtra Web sitesinden indirip kendi
Nebim V3 ortamınıza yükleyerek hemen kullanıma alın ve kendi Nebim V3’ünüzdeki
verinizi kullanıcılarınıza en hızlı ve optimal formatlarda sunun.
NebimExtra Web Sitesi ve Çağrı Merkezi Üzerinden İsteklerinize Hızlı Çözüm Alın
Lisansladığınız Nebim V3 uygulamalarını kullanırken karşılaşabileceğiniz olası yazılım
hatalarını ve rapor ya da yazılım geliştirme isteklerinizi, Nebim’in size atayacağı
NebimExtra hesabını kullanarak Internet üzerinden Nebim’e bildirin.
NebimExtra Web Sitesi ve Çağrı Merkezi Üzerinden İsteklerinize Hızlı Çözüm Alın
Lisansladığınız Nebim V3 uygulamalarını kullanırken karşılaşabileceğiniz olası yazılım
hatalarını ve rapor ya da yazılım geliştirme isteklerinizi, Nebim’in size atayacağı
NebimExtra hesabını kullanarak Internet üzerinden Nebim’e bildirin.
Nebim Destek Danışmanlarından Firmanızda Bire Bir Destek Alın
Uzaktan destek ile çözülemeyen acil sorunlarda, Nebim veya Nebim Çözüm Ortağı
Destek Danışmanlarından kendi iş yerinizde birebir destek alarak sorunun kısa sürede
çözülmesini sağlayın.
Nebim Verimlilik Çalışmaları ile Yazılımınızdan Elde Ettiğiniz Kazanımları Artırın
Nebim V3 uzmanlarının sizin anahtar kullanıcılarınız ile birlikte firmanızda
gerçekleştirecekleri, Nebim tarafından hazırlanan standart anket sorularına dayalı
“Nebim Verimlilik Çalışmaları” sayesinde kullanıcılarınızın ve firmanızın verimliliğini
artırın.
Nebim’in “Uzaktan Eğitim Sitesi” Nebim Akademi’de Yayınladığı Eğitsel Videoları
İzleyerek Kullanıcı Verimliliğinizi Artırın
Kullanmakta olduğunuz NebimExtra Web sitesi kullanıcı hesaplarınız ile erişeceğiniz
“Nebim Akademi” sayesinde; kullanıcılarınızın, Nebim V3 uygulamaları ve yeni
versiyonları ile ilgili eğitsel videolara ve e-eğitimlere erişmelerini sağlayarak stedikleri
konularda kendilerini eğitip geliştirebilmelerini destekleyin ve Nebim V3’ten elde
edebilecekleri potansiyel verimliliğe ulaşmalarını teşvik edin.
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Nebim Versiyon Güncelleme ve Destek Hizmetleri

Nebim Versiyon Güncelleme
ve Destek Hizmetleri

Nebim’in sunduğu eğitimlere katılarak Nebim V3’te uzmanlaşabilir
ve bu sayede Nebim V3’ten elde ettiğiniz kazanımları artırabilirsiniz.

Eğitim ve Sertifikasyon
Kasiyerlikten Mağaza Müdürlüğüne, Ürün Yöneticiliğinden Bilgi İşlem Yöneticiliği’ne
kadar birçok alanda kariyer yapmak isteyen yeni Nebim V3 kullanıcılarına ve firmalarında
Nebim V3 yazılımını uzman düzeyde kullanabilmeyi ve yönetebilmeyi hedefleyen
deneyimli kullanıcılara eğitimler ve sertifikasyon olanakları sağlıyoruz.
Neden Eğitim ve Sertifikasyon?
Prestijli Nebim V3 Yetkinlik Sertifikası; sertifikaya sahip olan kişilerin yetkinliklerini
kanıtlamasından dolayı, sertifikayı alan kişilere ve Nebim V3 yazılımını kullanan firmalara
birçok fayda sağlamaktadır:
Nebim’in Sunduğu Eğitimler
Nebim; kullanıcılarına sınıf ortamında sunduğu uygulamalı eğitimlerden, akademik
kurumlarda gerçekleştirdiği eğitimlere kadar birçok farklı alanda eğitim çalışmalarında
bulunmaktadır.
Nebim V3 Kullanıcı Eğitimleri
Nebim V3 yazılımı kullananlar için verimlilik artışının en önemli parçalarından birinin
eğitim olduğuna inanıyoruz. Nebim V3 yazılımını sınıf ortamında genel özellikleri ile
tanıtırken, uzmanlık eğitimlerinde deneyimli kullanıcıların yazılımı daha da verimli
kullanabilmeleri için ihtiyaç duyacakları gelişmiş özellikleri sınıf ortamında uygulamalı
olarak gösteriyoruz. Ayrıca, versiyon yenilikleri eğitimlerinde kullanıcılara Nebim V3’ün
yeni versiyonları ile gelen yeni özellikleri tanıtıyoruz.
Gerçekleştirilen eğitimler sayesinde; kullanmakta olduğunuz uygulamalardan elde
edeceğiniz kazanımları artıracak, yeni versiyonlarla gelen yeni uygulamalardan haberdar
olacak ve Nebim V3’ü daha verimli bir şekilde kullanabileceksiniz.
Üniversite ve Lise Eğitimleri
Üniversite ve tematik liselerde verilen eğitimlerde Nebim V3 ERP uygulamaları
gösterilmektedir. Ürün Yönetimi, Satın Alma, Satış ve Pazarlama, Mağazaların Yönetimi
ve POS, Finansman Yönetimi, Genel Muhasebe ve İnsan Kaynakları uygulamaları
tanıtılmaktadır. Bu eğitimler sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencilere
Başarı Belgesi verilmektedir. Eğitim verilen okullara örnek olarak; Altınbaş Üniversitesi,
Bilgi Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi, Bağlarbaşı Pazarlama
ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayılabilir.
Diğer Kurum Eğitimleri
Bireysel eğitim almak isteyen kişilere; İstanbul Meslek Edindirme Kursları (İSMEK)
ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) gibi kurumlarda Nebim
V3 eğitimleri verilmektedir. İSMEK İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir eğitim
kurumudur. Bu kurumda Nebim V3 Eğitimi ve Ön Muhasebe Eğitimi olmak üzere iki
farklı eğitim verilmektedir. İSMEK’te gerçekleştirilen eğitimler ücretsizdir. Nebim V3
Eğitimi’nde Nebim V3 uygulamaları anlatılmaktadır. Ön Muhasebe Eğitimi’nde ise
başlangıç seviyesinden itibaren muhasebe anlatılmaktadır. Bu eğitimin uygulama
kısmında ise Nebim V3 ERP programı kullanılmaktadır. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon
İhracatçı Birlikleri (İTKİB) bünyesinde de uzmanlık eğitimleri verilmektedir. Eğitim
sonucunda başarılı olan kursiyerlere Nebim V3 Başarı Belgesi verilmektedir.

Nebim’in sunduğu eğitimlerin detaylarına
www.nebim.com.tr/tr/egitim-takvimi Eğitim Takvimi sayfasından
ulaşabilir ve kayıt olabilirsiniz.
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Nebim Eğitim ve
Sertifikasyon Programı

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisinin rehberliği sayesinde firmanızın
kıdemli yöneticilerinin yeni ERP çözümü ile ilgili beklentilerini
daha kolay yönetin, ERP projenizin ilk yatırım maliyetini ve proje
risklerini kontrol altında tutun ve proje yönetimi ile ilgili konularda
karar alırken güven ile hareket edin.

Hazırlık
Bu safhada Nebim Proje Yöneticisi ve firmanın Proje Yöneticisi bir araya gelerek Nebim
V3’ün firmada hedeflenen zamanda ve bütçede kullanıma geçilmesini sağlamak için
projede sorumlulukları nasıl paylaşacaklarını ve birlikte nasıl hareket edeceklerini
planlarlar.
Analiz
Nebim uyarlama ekibi ve firmanın anahtar kullanıcıları, firmada kurulacak olan Nebim
V3 yazılımının ve firmada Nebim V3 üzerinde yürütülecek olan iş süreçlerinin firma
gereksinimlerine uygun olarak kurgulanması için düzenlenen süreç analizi toplantılarını
gerçekleştirirler.
Kurgulama ve Geliştirme
Bu safhada Nebim V3 yazılımı analiz safhasında belirlenen şekilde uyarlanır.
Kullanıcı Eğitimleri
Bu süreçte Firmanın Anahtar Kullanıcıları, gerektiğinde Nebim uyarlama ekibinden
de destek alarak firmanın diğer kullanıcılarına kurgulanan sistem üzerinden eğitimler
verirler.
Test ve Optimizasyon
Firmanın Anahtar Kullanıcılarının; iş süreçlerini firmaya göre uyarlanan yazılım üzerinde
test ettikleri bu aşamada; Gerek görülen senaryolarda Nebim uyarlama ekibi ile birlikte
çalışarak kurgu üzerinde iyileştirmeler yapılır ve firmanın Anahtar Kullanıcılarından,
süreçlerin önceden planlanan şekilde kurgulandıklarına ve teslim edildiklerine dair
onaylar alınır.
Kullanım
Firmada Nebim V3’ün canlı kullanımı başladıktan sonra Nebim uyarlama ekibi; Önceden
planlanan süre boyunca firmaya fiili kullanım desteği verir. Proje sonlandırılmasından
sonra Nebim tarafından firmaya Bakım ve Destek Hizmeti kapsamında destek verecek
olan Nebim ekibine firmadaki iş süreçlerini ve Nebim V3 süreç kurgularını anlatarak
proje devrini gerçekleştirir.

Detaylı bilgi için
www.nebim.com.tr/tr/nebim-uyarlama-hizmetleri
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Nebim Proje Uyarlama Danışmanlığı

Nebim Proje Uyarlama
Danışmanlığı

Nebim Çözüm Ortaklar›

Nebim Çözüm Ortaklar›

Nebim; seçkin Çözüm Ortakları ve Yetkili Satıcılardan oluşan
bir ekosistem ile firmaların Nebim çözümlerinden elde ettikleri
verimliliği en üst düzeye çıkarmaktadır. Satış ve destek konularında
uzmanlık kazanmış Nebim Application Expert (NAE) sertifikalı
danışmanlara sahip olan Nebim Çözüm Ortakları ve Nebim Yetkili
Satıcıları, yurt içinde ve yurt dışında Nebim çözümlerini kullanan
firmalara hizmet vermektedir.

Nebim Çözüm Ortaklığı Programı
Nebim Partner Network (NPN) – Nebim Çözüm Ortağı Olmak İsteyenler İçin
Nebim; ekosisteminde yer alan tüm çözüm ortakları ile birlikte ortak bir amaca, Nebim
müşterilerinin memnuniyetine hizmet etmektedir. Nebim Partner Network’te (NPN)
yer alan çözüm ortakları, ortak değerlerler ile ortak bir vizyonda buluşmakta, yakın bir
iş birliği içerisinde çalışarak Nebim çözümlerini pazarlamakta, firmalardaki uyarlama
projelerini yürütmekte ve fiili kullanım sonrası destek hizmetlerini sunarak firmaların
Nebim çözümlerinden elde ettikleri verimliliği en üst düzeye çıkarmaktadır.

Nebim Çözüm Ortaklığı Programı hakkında detaylı bilgi
almak için broşürümüzü indirebilirsiniz.

Nebim çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için
www.nebim.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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