Bilgi Teknolojileri

ÜRETİM

FİNANS

SATIŞ

RAPORLAMA

www.serkonbilisim.com

02 www.serkonbilisim.com

www.serkonbilisim.com

üretim
ÜRETİM YÖNETİMİ
DEPO YÖNETİMİ
SATIŞ SİPARİŞ KARTLARI
Tek ekrandan gelen siparişe ya da stok için yaptığınız üretime ait tüm detayları
kaydedebilir, reçetelerine kadar gerekli detayları tanımlayabilirsiniz. Tanımladığınız tüm
veriler üretimin her aşamasında kullanılabilir. Renk beden bileşen kombinasyonları
sayesinde sipariş adetlerini birkaç tıklamayla oluşturabilirsiniz.
Siparişinize resimler ekleyebilir, açıklamalar tanımlayabilirsiniz.
Tedarik plan desteği ile otomatik tedarik planları oluşturabilirsiniz.

Etkin depo yönetimi sayesinde tek ekran üzerinden mal kabulü, taşıma, stok
değişimi işlemlerinizi yapabilir, irsaliye kesebilirsiniz. Üretim hareketlerinizde
SMART sizin yerinize depo stoklarını düşer, üretilen malları eksilterek reel stok
kontrolünüze yardım eder.

KESİM
MALİYET PLANLAMA
Taslak maliyetlendirme işlemi ile kurallara bağlı kalmadan malzeme ve operasyon tanımlarınızı girerek
dakikalar içinde bir modele ait ön maliyet detayınızı oluşturabilir, hedef sipariş miktarına göre karlılık
hesabı yapabilir, iplik başlayarak kumaş maliyeti detayınızı tanımlayabilir, dövize göre kur çalışabilirsiniz. Resimler ekleyerek de detaylandırabileceğiniz maliyet taslağı üstünde sonradan netleşen
gerçekleşen değerlerinizi de kaydederek planlanan/gerçekleşen verilerinizi mukayese edebilirsiniz.

Kesim ekranından istediğiniz renge, bedene, tarihe göre kesim adetleri tanımlayabilir, bu işlemleri farklı fason merkezlerinde gerçekleştirebilirsiniz.
Kesim kartları için reel kesim bilgileri pastal sarf bilgiler vb. tüm detayları
tanımlayabilirsiniz. SMART, kesilen kumaşlarınızı depolarınızdan tüketilen
miktarlarda otomatik olarak düşerek etkin stok yönetiminize yardım eder.
Sipariş kartına bağlı kesim föyleri hazırlayabilirsiniz.

PARÇA İŞÇİLİK
TEDARİK PLANLAMA
Müşteri siparişiniz için gerekli olan kumaş reçetenizi detaylandırabilir, pastal
en-boy-gramaj verilerini tanımlayarak otomatik hesaplayıcı sayesinde saniyeler
içinde reçete hesaplarınızı oluşturabilirsiniz.

Sipariş, renk, beden, operasyon(baskı-nakış vb.), fason iş
merkezi, tarih bazında işçilik adetlerinizi takip edebilirsiniz.
Fiyat anlaşmaları yapabilir, sınırsız operasyon, sınırsız fason
iş merkezi ile çalışabilirsiniz.
Adetlerinizi sağlam, sakat, defolu olarak girebilir, raporlar ile
oranlarınızı kontrol edebilirsiniz.

SATINALMA & ÜRETİM EMRİ
YÜKLEME & SEVKİYAT
Satınalma ve üretim emirlerinizi aynı ekran üzerinden verebilir, otomatik reçete desteği ile planlanan
malzemelerinizi iplikten başlayarak tek tuşla ekrana alarak emirler oluşturabilirsiniz. Kumaş Örme
emirlerinde SINIRSIZ SAYIDA İPLİK bağlantısı tanımlayabilirsiniz. Üstelik iplikleri arayıp bulmak
zorunda değilsiniz. SMART sizin için örme işlemlerini algılar ve iplik bağlantılarını sağlar. Siz sadece
kullanılacak iplik sayısını ve rengini seçersiniz…

Siparişlerinizi birden çok tarihe göre renk-beden
bazında sevk edebilir, yükleme adetlerinizi tanımlayarak siparişlerinizin durumlarını izleyebilirsiniz.
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finans
FATURA-İRSALİYE

KREDİ KARTI

Alış faturası, satış faturası, hizmet faturası, ihracat faturası vb
sınırsız sayıda fatura tanıtımı yapılabilir. Fatura oluşturulurken
anında tahsilat bağlantısı sağlanabilir. Sınırsız sayıda fatura şablonu
oluşturulabilir. İrsaliyelerden tek tuşla fatura bağlantısı sağlanabilir.
Sınırsız sayıda diöviz tipi ile dövizli fatura işlemi yapılabilir. Fatura
oluşturulurken eş zamanlı satır iskontosu, dip iskonto, özel indirim,
kdv, özel vergi vs detaylandırılabilir. Faturaya konu olan indirim tipleri
ayrıca tanımlanabilir ve raporlama için kullanılabilir. Barkod
entegresi ile kolay kullanım özelliği sayesinde verimliliğinizi arttırın.

Kredi kartı işlemleri ile cari hesaplarınıza bağlı
olarak kart ödemelerinizi yada tahsilatlarınızı
işleyebilir, ödeme vadesi tanılayabilirsiniz.

KASA EKSTRESİ
Tüm kasa hareketlerinizi ister detaylı ister özel olacak
şekilde tek ekrandan izleyebilir, yazdırabilir, excel, pdf
sistemlerine aktarabilirsiniz.

CARİ HESAPLAR
Sınırsız sayıda ve özellikte cari hesap oluşturulabilir. Farklı döviz
tipinde alacak-borç takibi yapılabilir. Cari hesaplarınızı nakit işlem,
kredi kartı, çek, senet, alacak dekontu, borç dekontu, fatura, irsaliye
işlemlerinde aktif olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca detaylı yada özet cari
hesap ekstreleri ile alacak-borç takibi raporları alabilirsiniz.

KASA VİRMAN
Kasalarınız arasında farklı döviz tiplerinde para
hareketi yapabilir yada aynı kasa içinde dövizli
dönüşüm işlemleri sağlayibilirsiniz.

BORÇ ALACAK DEKONTU
İşletmenizde cari bazlı alacak borç dekontlarını kullanarak
farklı döviz tiplerinde makbuzlar oluşturabilirsiniz.

NAKİT İŞLEMLER
Nakit işlemler alınan-verilen nakit sistemi ile hem cari hesaplarınızı hem de kasalarınızı
çalıştırabilir, istenilen formatta tahsilat / ödeme makbuzları tasarlayabilirsiniz.

ÇEK - SENET
Çek-senet bordro ekranı ile farklı vadelerde çek yada senetlerinizi alınan-verilen-iade-portföy-banka tahsilat-karşılıksız vb işlem takibi sağlayabilir, istenilen formatta bordro çıktıları
tasarlayibilirsiniz.

MASRAF-GİDER KARTLARI
İşletmenize ait kasa masraflarınızı yada
banka hesap masraflarınızı işleyebilir,
sınırsız sayıda masraf gider tanıtımı
yapabilirsiniz.

BANKA HAVALE-EFT
Sınırsız sayıda banka/şube/hesap
tanıtımı yapabilir, hesaplarınız arasında
havale eft işlemi tanımlayabilir,
dönemsel olarak hesap özeti alabilirsiniz.
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satış
TOPTAN SATIŞ
- El terminali ile sipariş, satış, stok ve tahsilat işlemleri.
- Asortili ürün yönetimi, sipariş ve satışta lotlu ürün işlemleri
- Sipariş, satış işlemlerinde koli bazında işlem yapabilme
- Sipariş yada satış işlemlerinde anlık fiyat/stok izleyebilme, ürün bilgisi
sorgulayabilme
- Merkez bankası kurları ile anlık işlem
- Siparişe bağlı ürün satışı
- Siparişe bağlı depo stok ürün toplayabilmek
- El terminali ile sayım yapabilme
- Varyantlı stok yönetimi
- Satış raporları
* En beğenilen ürün
* En çok satış yapılan müşteri
* Mağaza ciro/kasa raporları
- Finans modülü ile tam entegrasyon
- Satışta anlık tahsilat
- Mağaza masraf gider yönetebilme

PERAKENDE SATIŞ
- Dokunmatik satış ekranı ile barkodlu ürün satışı
- Anlık müşteri tanımlayabilme
- Kampanlı ürün işlemleri
- İskontolu işlemler ve nakit/kredi kartı/hediye çeki ile
tahsilat işlemleri
- Mağaza gün sonu işlemleri
- Mağaza kasa takibi ve masraf yönetimi
- Varyantlı stok yönetimi
- ÖKC cihazlar ile e-devlet entegrasyonu
- Smart finans sistemleri ile tam entegrasyon
- Hediye çeki/ ürün değişimi kartı işlemleri
- Detaylı müşteri tanımlayabilme (doğun günü, cinsiyet vs)
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raporlama
RAPOR YÖNETİMİ

- Modüller bazında rapor yönetimi
- Firmaya özel rapor tasarımı ve özelleştirme
- Microsoft office argumanları ile entegre
- Rapor anında anlık mail eki oluşturabilme ve dış veri
gönderimi
- Üretim, finans, satış, satınalma, stok, ürün, pazarlama
ve birçok başka alanda rapor taslakları
- Kullanıcı bazında rapor tasarlayabilme, tasarım
sabitleme
- Grafik tasarım ile entegre rapor izleyebilme
- Mobil platformlardan rapor erişimi
- Yönetici raporlarında yetkilendirme
- Yetki bazlı rapor yazdırma yetkisi
- Dijital evrak entegresi ile rapor anında belge izleme
- Ürün resimleri ile entegre rapor alabilme
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e-ticaret

7/24 Açık
Bir Şube

Düşük Maliyetlerle
Büyük Kitlelere
Tanıtım

Daha Fazla Ürünü
Detaylı Olarak
Sunabilme İmkânı

Her An Yeni
Müşteri Bulma
Şansı

Farklı Tedarikçilere
Kolayca Ulaşabilme Şansı

Büyük Firmalarla
Eşit Şartlarda Rekabet
İmkânı

Daha Kolay Ve Düşük Maliyetlerle
Yeni Satış Kanalları Oluşturabiliyor.

Satın Alma ve Ödeme Süreçlerini Kısaltarak
Finansal Karışıklıktan Kurtuluyor

Geleceğin Ticaret Trendine Adım Atarak, Teknolojik
Anlamda Geri Kalma İhtimalini En Aza İndirgemiş Oluyor.

Eko-Sistemin Bir Parçası Olduktan Sonra,
Çeşitli Yatırımlar Alarak Güçlerini Arttırabiliyorlar
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diğer hizmetler

OKC – Odeme Kontrol Cihazlari ve Yazar Kasa Entegrasyonlari
Uretim Kiosk Terminali – Kesimhane Dokunmatik Veri Giris Istasyonu
FTouch – Kumas Kontrol Makinasi Dokunmatik Kumas Kontrol Paneli
Barcode – Barkodlu Stok Islemleri
SMARTDepoPanel – Smart Siparis Sistemleri ile Depo Haberlesmesini Saglayan Digital Izleme Panelleri
Entegre – Smart sistemleri ile Dis Sistemler Entegrasyonu
SmartCloud – Sunucu kiralama ve data hizmetleri
SmartMobile – Mobil platformlar ile SMART sistemleri entegresi
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