
• Tahsilat girişi, Sipariş girişleri, Siparişlerin faturaya dönüştürülmesi, Sa�ş Faturası ve İade Faturası girişleri 

• SMS entegrasyonu sayesinde müşteriye yapılan işlemlerle ilgili bilgi iletebilme

• Zengin raporlama opsiyonları ve grafik çık�ları

• Cari Ekstre, Stoklu Cari Ekstre ve Tahsilat Raporları

• Cari Bakiye Durumları ve Cari Hareketleri takip edebilme

• Ödenmiş ve Ödenmemiş Çek/Senet Raporlarını takip edebilme

• Cari Adres Bilgileri ve harita üzerinde görüntüleme

• Fatura Kârlılık Analizi, Fatura Listesi ve Fatura Detaylarını takip edebilme

• Fatura, Tahsilat ve Sipariş ile ilgili detaylı uyarı sistemi

• Kasa, Banka Hareketleri ve Bakiyelerini takip edebilme

• Plasiyer Özet Raporları, Grafikler ve Dinamik Pivot Tablo desteği

• Plasiyer tara�ndan yapılan girdilerin üst onaycı kullanıcı aracılığı ile kontrollü olarak ETA SQL’e aktarılması

• Detaylı kullanıcı yetkilendirme sistemi, yüksek veri güvenliği ve yapılan tüm işlemlerin kayıt al�na alınabilmesi

• Ve daha fazlası...

ETA WEBSİS

Windows platform da kullanmaya aşina olduğunuz
ETA SQL’in internete taşınmış sürümü ETA WebSis ile tanışmaya hazır mısınız ? 

ETA WebSis, ETA SQL Ticari otomasyonuna girdiğiniz verileri görmenizi, raporlar ve grafikler almanızı, fatura, 
sipariş, tahsilat girişi gibi işlemler yapmanızı sağlayan üst seviye güvenlikle dona�lmış online çalışan bir  web 
uygulamasıdır.
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ETA Ticari Otomasyonunuzu Yanınızda Taşımaya Hazır Mısınız?



ETA SQL 
MOBİL

• İnternet bağlan�sı olmadan da işlem yapabilme yeteneği ( )online/offline

• Stok ve Cari bilgilerini kurulu olduğu cihazda depoladığı için çok hızlı işlem yapabilme yeteneği

• Fatura kesebilme, Sipariş alabilme, Tahsilat ( ) yapabilmenakit, çek,senet, Kredi kar�

• Fatura, Sipariş ve Tahsilat çık�ları için kablosuz Termal veya DotMatrix yazıcı kullanabilme

• Ürün barkodu veya Gramajlı barkodlarla çalışabilme yeteneği

• Cari kar� ve Stok kar� tanımlayabilme özelliği

• Plasiyerin rotasındaki (route) cariler için ha�rlatma notu veya ziyaret etkinliği oluşturabilme özelliği

• Plasiyerin yetkisi dahilindeki carilerle ilgili raporları alabilme özelliği 

• Plasiyerin girdiği verilerin sunucuya gönderilmesi ve sunucuda güncel stok ve cari bilgilerinin cihaza 
aktarılması ( )Manuel veya Otama�k sunucu ile veri senkronizasyonu

• Plasiyer tara�ndan sunucuya gönderilen verilerin üst onaycı kullanıcı tara�ndan kontrollü olarak ETA SQL’e  
aktarılması ve veri güvenliğinin sağlanması. 

 

GSM: 0532 587 52 30 - 0532 286 25 36
Tel-Faks: 0462 326 98 55

http://www.etasqlmobil.com

Saha personeli olarak kalemi ve kağıdı bir kenara bırakıp 
ETA SQL MOBİL’in sınırsız avantajlarıyla tanışmaya hazır mısınız ?

ersop na eh lia  is ç innapay ş�as kuğ
oS ev ş

� as k acı S


	Sayfa 1
	Sayfa 2

