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

Globalleşen firmalar, etkisini her geçen gün daha çok artıran 
rekabet, büyüyen iş hacimleri ve daralan kâr marjları; işletme 
kaynaklarının daha verimli kullanılmalarını ve firmaların 
operasyonel süreçlerini daha etkin yönetmelerini giderek daha 
önemli kılmaktadır. Nakit akışını ve finansal riskleri yönetmek, 
mali muhasebeyi ve işletme muhasebesini hatasız 
gerçekleştirmek, satın alma siparişlerini ve sevkiyatları lojistik 
süreçleriyle entegre olarak yönetmek, ürünlerin stok yatırım 
getirisini en yüksek düzeye getirecek şekilde yönetmek, 
perakende ve toptan müşterilerin gereksinimlerini rakamlarla 
ölçerek anlamak; satış ve satış sonrası hizmetleri müşteri 
memnuniyetini sağlayacak kalitede gerçekleştirebilmek; tüm 
ticari işletmelerin gereksinim duydukları temel fonksiyonlardır. 
Bu süreçleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için 
firmaların kullandıkları Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 
çözümleri, günümüzde rekabette avantaj sağlayacak bir güç 
olmanın ötesine geçmekte ve bir zorunluluk halini almaktadır.

Sektörlerin lider firmalarının seçtiği Nebim V3, tüm bu 
gereksinimleri en ideal şekilde karşılayan ERP çözümüdür. 
Nebim'in 1966'dan beri süregelen sektörel deneyiminden 
yararlanarak geliştirdiği Nebim V3 ERP, tüm iş süreçlerinin 
uçtan uca entegre bir yapıda yürütülmeleri sayesinde hataların 
önüne geçer, izlenebilirliği ve güvenle karar almayı sağlar, 
departmanlar arası etkileşimi sağlayarak kurumsal veri 
bütünlüğünü güçlendirir ve böylelikle firmaların kurumsal 
gelişim süreçlerini hızlandırır.

Nebim V3

1

Kapsamlı ve Entegre
Aynı platform üzerinde, ham madde tedariğinden perakende
satış noktalarına kadar baştan sona entegre iş süreçleri

Değişime ve Büyümeye Açık
Parametrik yapı ile iş süreçlerinin modellenmelerinde çeviklik

Hızlı Uyarlanabilir
Kolay kullanım sayesinde anahtar kullanıcılar tarafından hızlı
benimsenme
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Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm 
iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ERP

Nebim V3; planlamadan satın almaya, üretimden sevkiyata, tüm 
satış kanallarındaki uç noktalarda gerçekleşen satıştan satış 
sonrası hizmetlere kadar; bir perakendeci, toptancı ya da üretici 
firmanın gereksinim duyacağı tüm iş süreçlerini baştan sona 
kapsamaktadır. 

Nebim V3'ün desteklediği iş süreçleri ve fonksiyonlar tasarlanırken; 
özellikle perakende, toptan satış ve üretim gerçekleştiren, toptan, 
perakende, bayi gibi çok kanallı yapıları olan, çok uluslu 
operasyonları hedefleyen firmaların gereksinimleri göz önünde 
bulundurulmuştur. Nebim V3'ün ortak bir platform üzerinde 
geliştirilmiş olan uygulamaları; firmaların tüm ofislerinde, 
fabrikalarında ve perakende satış noktalarında – hem arka ofiste 
hem de ön ofiste (POS) - görev alan kullanıcıların gereksinim 
duydukları süreçleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, firmaların iş 
birliğinde oldukları iş ortaklarının satışlarının, stoklarının ve hatta 
muhasebelerinin de aynı ERP platformu üzerinde yönetilmesi 
Nebim V3 tarafından desteklenmektedir.

Nebim V3 tüm bu fonksiyonelliği modüler ancak birbirleri ile 
tümüyle entegre olarak çalışan uygulamalar ile sağlamaktadır. 
Kendi aralarında belirli zamanlarda "batch" veri nakli ile kısmen 
entegre olan çözümlerin aksine, Nebim V3 uygulamaları aynı 
platform üzerinde çalışmakta, gerçek zamanlı olarak veri 
entegrasyonu sağlamakta ve ortak bir Nebim V3 ERP versiyonu 
olarak aynı anda güncellenmektedir. Bu sayede Nebim V3 hem 
ERP işletme toplam sahip olma maliyetlerini en aza indirmekte, 
hem de departmanlar arası kurumsal veri bütünlüğünü gerçek 
zamanlı olarak sağlamaktadır.

Nebim V3: Kapsamlı ve Entegre

Perakende & Toptan Satış

• Dokunmatik Ekran
• Peşin / Vadeli Satış
• Taxfree Satış
• Hediye Kartı Satışı
• Ürün Sorgulama (Kiosk)
• Kameraya Uygulama

• Ürün Ayırma
• Eşdeğer Ürün Önerme
• Satışı Askıya Alma
• Kredi Kartı Provizyonu
• Personele Satış

Mağaza Arka Ofis & Müşteri Yönetimi

• Satış Elemanı Yönetimi
• Satış Analizleri
• Eksik Ürün Siparişi
• Mal Kabul & İade
• Sayım & Fark Eşitleme
• Envanter Raporları

• Kasa, Masraf Yönetimi
• Transfer
• Gecikmiş Ödemeleri
   İzleme
• Vade Farkı Hesaplama

Merchandise Planlama
& Bütçeleme

• Satın alma, satış, indirim,
   marj, stok planlama
• What-if analizleri & bütçe
   onay sistemi

Ürün Yönetimi

• Ürün Hiyerarşisi
• Koleksiyon, Sezon,
   Storyboard
• Varyant: Renk ve 
   Boyutlar
• Lot, Barkod, Etiketleme
• İkinci Kaliteye
   Düşürme, Iskarta

Mağaza Yönetimi

• Mağaza Tanımlamaları
• Ürün Tahsis, Sevkiyat
   ve Transfer Yönetimi
• Satıcı Prim Yönetimi

Satış & Pazarlama

• Toptan / Perakende
   Müşteriler
• Satış Fiyat Listeleri
• Hediye Kartı
• Satış Süreçleri
   Yönetimi
• Konsinye Satışlar
• Bayi Satışları

• Satıcı Performans
   Yönetimi
• Satışların Maliyeti
• İhracat
• Kampanya Yönetimi
• Loyalty Kartı
• Servis

İş Zekası

• Rol bazında, bütçe / 
   gerçekleşen gösterge
   panelleri ve raporlar
• E-mail ve Web tabanlı
   uyarılar
• Web tabanlı, self-servis
   veri analizi

Satın Alma

• Tedarikçiler
• Tedarikçi Fiyat Listeleri
• Alım Süreçleri
   Yönetimi
• Masraflar
• Malzeme Alımları
• Konsinye Alımları
• İthalat

Depo Operasyon

• Mal Kabul
• Ürün Sevkiyat
• Envanter ve Sayım
   Eşitleme

Üretim

• Üretim Planlama
• İş Emri Süreç Planlama
• Numune / Model Takibi
• İhtiyaç Planlama

• Operasyonda Verimlilik
• Mamul / Ham Madde
   Kalite Kontrol
• Maliyet Muhasebesi

Veri Ambarı

• Satış ve Kârlılık
• Ürün Kategori Yönetimi
• Lokasyon (Mağaza)
   Operasyonları
• Toptan / Perakende Müşteri
• Envanter (Stok) Yönetimi
• Sipariş Yönetimi

Çok dilli kullanıcı arayüzü ve veri desteği Ülke yerel para birimi İş ortaklarıyla aynı ortamda çalışabilme

Nebim V3 Kurumsal Sürüm

Genel Muhasebe Finansman
Yönetimi

İnsan Kaynakları &
Personel Ücretleri

Üretim, satın alma, 
ürün yönetimi, 
muhasebe, finans 
yönetimi, insan 
kaynakları, bordro, 
toptan satış, bayi 
satış, yurt içi ve yurt 
dışı perakende satış 
operasyonlarımı tek 
bir ERP sistemi 
altında entegre edip 
yönetebilir miyim? 

Firmamda tüm 
birimlerin, 
tedarikçilerimin ve 
müşterilerimin aynı 
analiz sonuçlarını 
değerlendirmesini 
ve aynı analizden 
hareket ederek 
kararlar almasını 
sağlayabilir miyim?

Tüm 
departmanlarımın 
faaliyetlerini anlık 
olarak izleyebilir ve 
ölçebilir miyim?

Nebim V3'ün 
kapsamlı 
fonksiyonları ve 
entegre 
uygulamaları, 
firmaların 
gereksinim 
duydukları tüm iş 
süreçlerini 
desteklerken, aynı 
zamanda kurumsal 
veri bütünlüğü 
sağlar.



Firmaların gelişimine kolaylıkla uyum sağlayabilen ERP

Makroekonomik şartların devamlı değiştiği, rekabetin ve yeni 
risklerin yönetilmesinin kaçınılmaz olduğu, işletme kaynaklarının 
daha verimli kullanılmasını gerektiren ve yeni fırsatların öne çıktığı 
iş ortamında, "değişim ve büyüme" firmaların sürdürülebilirliği için 
kaçınılmazdır.

Nebim V3'ün genişlemeye açık modüler yapısı ve sunduğu 
sürümler, büyük düşünen, ancak bir ERP projesine küçük adımlar 
atarak başlamak isteyen organizasyonların gereksinimlerine yanıt 
verir.

Aynı zamanda, parametrik ürün kategori yönetimi, parametrik 
şirket, kanal, bölge, ofis, iş ortağı, mağaza, depo vs. kodlamaları, 
aynı platforma iş ortaklarının da online olarak bağlanabilmesi, satın 
alma ve sevkiyat gibi iş süreçlerinin firma gereksinimlerine uygun 
olarak parametrik bir şekilde tanımlanabilmeleri gibi özellikleri ile 
Nebim V3, firmalara ölçeklerini büyütürken ihtiyaç duyacakları 
çevikliği sağlar.

Örnek vermek gerekirse üretim yapan ve toptan satış 
gerçekleştiren bir firma Nebim V3 sayesinde daha sonra kendi 
mağazalarını açarak perakende satış operasyonlarını başlatabilir; 
ilerideki yıllarda bayilik vermeye başlayarak iş ortaklarının 
finansmanlarını, satışlarını ve stoklarını da entegre bir şekilde 
yönetmeye başlayabilir; daha sonra yurt dışı operasyonlarını 
harekete geçirerek çok çeşitli bir kanal yapısına geçebilir; ileride 
ürün kategorilerine yenilerini ekleyerek ve marka stratejisini 
geliştirerek çok markalı, çok şirketli bir yapıya geçebilir. Firmanın 
bu gelişim ve değişim sürecinde Nebim V3 de firmanın değişimine 
kolaylıkla uyum sağlayabilir ve kurumsal veri bütünlüğünü 
kaybetmeden işletme kaynaklarının devamlı verimli kullanılmalarını 
sağlar.

Nebim V3: Değişime ve Büyümeye Açık

Önümüzdeki kış 
sezonu için Rusya'da 
yeni bayilikler 
vereceğiz ve 
mağazalar açacağız. 
Daha sonra başka 
ülkelerde de 
mağazalar açmayı 
planlıyoruz. Yazılım 
altyapımız bütün bu 
işler için uygun mu?

Yeni bir marka 
yaratarak 
ürünlerimizi 
çeşitlendirmek 
istiyoruz. 
Halihazırda alışık 
olduğumuz düzeni 
bozmadan, yeni 
ürün kategorimizi 
nasıl yönetebilirim?

Kullandığımız ERP 
uygulamalarını ve iş 
süreçlerini optimize 
ederek daha verimli 
hale getirebilir 
miyim?

Nebim V3'de 
süreçler ve 
fonksiyonlar 
parametrik olarak 
ayarlanabilir. 
Firmalar ölçeklerini 
büyütürken, Nebim 
V3 firma 
yapılanmalarına ve 
iş süreçlerine 
kolaylıkla uyum 
sağlar.  

3
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Nebim V3: Hızlı Uyarlanabilir
Yeni bir sisteme geçiş sürecini kısaltan ve kullanıcılar tarafından 
hızlı benimsenen ERP

Nebim V3; perakende ve toptan satış yapan, üretim faaliyetlerinde 
bulunan ve kendi sektörlerinin liderleri konumunda olan firmaların 
gereksinimleri doğrultusunda, Nebim'in 1966'dan beri süregelen iş 
birlikleri, sektörel bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanılarak 
geliştirilmiştir. Sonuç itibarıyla Nebim V3, perakendeci, toptancı ve 
üretici firmaların gereksinim duyacakları birçok özelliği parametrik 
olarak sunmaktadır. Sektördeki firmaların gereksinim duydukları 
kapsamlı fonksiyonelliğinin ve parametrik yapısının yanı sıra, 
Nebim V3'ün tüm uygulamalarının entegre çalışması sayesinde, 
Nebim V3 ile yeni bir ERP uyarlama projesine başlayan firmaların 
özel süreç ve uygulama geliştirme ihtiyaçları alternatif ERP 
çözümlerine kıyasla çok daha az olmaktadır.

Aynı zamanda pratik kullanıcı arayüzleri ve zengin raporlama 
çözümleri, Nebim V3 ERP'ye geçiş sürecinde anahtar kullanıcıların 
yazılımı hızla benimsemelerini sağlayarak projenin başarısına 
destek olmaktadır.

Yazılımın sunduğu özelliklerin yanı sıra, firma gereksinimlerinin 
ihtiyaç duyulan detayda analizi, iş süreçlerinin doğru 
kurgulanması, yazılımın parametrik ayarlarının firma önceliklerine 
göre optimal bir şekilde gerçekleştirilmesi, mevcut sistemden yeni 
ERP'ye veri aktarımı, kullanıcıların eğitimleri ve yeni ERP 
çözümünü benimsemelerinin sağlanması, projenin başarısı için 
vazgeçilmez unsurlardır. Nebim V3 için optimize edilmiş "Nebim 
Proje Uyarlama Metodolojisini" kullanan Nebim danışmanları, 
firmalara ERP'ye geçiş süreci boyunca, baştan sona tüm proje 
aşamalarında rehberlik etmektedir. Nebim'den sağladıkları destek 
ile firmaların ERP proje liderleri, firmanın yeni ERP çözümü ile ilgili 
beklentilerini ve fiili kullanıma geçiş tarihinin dengelerini 
yönetebilmekte, ilk yatırım maliyetini ve risklerini kontrol altında 
tutabilmekte ve güven ile hareket edebilmektedirler.

Bu nedenlerden dolayı Nebim V3 firmalarda hızla ve kolaylıkla 
uyarlanabilmekte ve firmaların ERP'ye geçiş sürecini en hatasız ve 
hızlı bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır.

Ürün adetlerimiz, 
sevkiyatlarımız, 
mağaza sayılarımız 
artıyor. 
Operasyonlarımızın 
ölçeği büyüyecek. 
Yeni mali dönem 
başlamadan, 
büyüyen yapımızı 
destekleyecek bir 
ERP'ye geçebilecek 
miyim?

Firmaların 
gereksinim 
duydukları iş 
süreçlerini ve 
sektörel özellikleri 
parametrik bir yapı 
ile sunan Nebim V3, 
ek uygulama 
geliştirme ihtiyacını 
en aza indirerek 
ERP'ye geçiş 
sürecini kısaltır.
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Nebim V3 ERP Platformu
Uluslararası özellikler ve sektörel parametreler ile değişim ve 
büyümeye açık altyapı

İş ortaklarıyla aynı ortamda çalışabilme

Son yıllarda büyümeye paralel olarak; Franchise, bayi, yurt içi ve 
yurt dışı operasyonların entegre çalışması ve konsolide olması, hız 
ve çeviklik için çok daha büyük önem arz etmektedir. Firmaların 
yurt dışına açılmasıyla birlikte çok dillilik, yerel para birimleriyle 
çalışabilmek gibi gereksinimler ön plana çıkmaktadır. Bununla 
birlikte Nebim V3, sahip olduğu teknolojik altyapı sayesinde 
uluslararası özellikleri destekleyebilecek esnekliktedir.

•Bayi, franchise, yurt dışındaki şirketler gibi farklı tüzel kişilikler, 
merkezdeki şirket ile aynı platformda online olarak birlikte 
çalışabilirler.

•Her iş ortağı merkez tarafından kendilerine verilen iş ortağı 
kullanıcısı ile sisteme bağlanarak işlemlerini gerçekleştirebilir.

•Her iş ortağı ön muhasebe (cari hesap) ve muhasebe işlemlerini 
merkezden bağımsız olarak yönetebilir.

•Her iş ortağı yalnız kendi verilerini raporlarken, ana şirket tüm iş 
ortaklarını raporlayabilir.

•Her iş ortağı kendi kullanıcılarını açabilir ve yetkilendirebilir. Aynı 
zamanda kendi ofis ve mağazalarını tanımlayabilir.

•Her iş ortağı kendi ofis ve mağazalarına ait satın alma, satış ve 
sevkiyat süreçlerini belirleyebilir. Böylece satın alma ve sevkiyat 
süreçlerinde kontrolsüz sevkiyat ve mal kabullerin önüne geçilir.

Bayi ya da Franchise 
gibi iş ortaklarımı 
nasıl daha etkin 
yönetebilirim?

İş ortaklarıma kendi 
cari hesabı ve 
muhasebesini de 
yönetebileceği bir 
çözüm sunabilir 
miyim? 

1-Firmaya özel bayi, 
Franchise, ofis, 
mağaza 
tanımlamaları 
parametrik olarak 
yapılabilir.

2-İş ortağı kullanıcısı 
ile iş ortağı 
kullanıcılarının 
sisteme yetkileri 
dahilinde 
bağlanmaları 
sağlanır.

1

2
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Farklı dillerde arayüz kullanımı ve veri yönetimi

Ülke yerel para birimi ile farklı para birimlerinin aynı 
ortamda yönetimi

• Farklı ülkelerde ofisleri ya da iş ortakları olan firmaların 
kullanıcıları, merkezdeki programın arayüzüne kendi yerel 
dillerinde erişebilir.

• Ürün adları, renk, kategori adları gibi kullanıcılar tarafından 
oluşturulan verilerin farklı dillerdeki karşılıkları girilebilir. Bu 
sayede aynı veri, kullanıcıların kendi yerel dillerinde sorgulanabilir 
ve raporlanabilir.

• Firmanın tüm yurt dışı ofis/mağazalarında gerçekleştirilen 
parasal işlemler, şirket Genel Para Birimine çevrilerek mizan, 
ekstre, gelir tablosu, bilanço ve benzeri birçok değişik şekilde 
raporlanabilir. 

• Firmanın her bir yurt dışı ofis/mağazaları için ayrı ayrı Yerel Para 
Birimi tanımlaması yapılabilir. Bu ofis/mağazalarda gerçekleşen 
tüm parasal işlemler Ofis (yerel) Para Birimi cinsinden 
raporlanabilir.

• Fatura, çek, havale gibi tüm işlemler Genel Para Birimi ve Yerel 
Para Biriminden bağımsız olarak Doküman Para Birimi ile 
girilebilir. Bu işlemler anında Genel Para Birimine ve Yerel Para 
Birimine çevrilerek kaydedilir ve raporlanabilir. 

• Fiyat listeleri istenilen para birimi cinsinden girilerek 
fiyatlandırılabilir.

Örneğin; merkezi Türkiye olan ve şirket para birimi TL olan 
firmanın Yunanistan'daki ofisinde yerel para birimi EUR iken 
fişteki para birimi USD ve ürün fiyat listesi de RUB olabilir.

Rusya'daki 
mağazam sisteme 
bağlandığında 
programı Rusça 
kullanabilecek mi?

Ortadoğu'daki 
tedarikçim sisteme 
bağlandığında 
ürünlerin isimlerini 
Arapça görebilir mi?

Rusya'daki 
mağazamda Dolar 
ya da Euro işlem 
yapabilir miyim?

1-Farklı noktalardaki 
kullanıcıların 
programa kendi 
yerel dillerinde 
ulaşması 
sağlanabilir.

2-Farklı yerel para 
birimlerinin aynı 
ortamda yönetimi 
sağlanabilir. 

1

2
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Rapor özellikleri ile kullanıcı bazında rapor özelleştirme 

• Rapor özelleştirme yetkisi verilmiş kullanıcılar tarafından 
program içerisinden raporlara erişimle dizayn değişiklikleri 
yapılabilir.

• Sürükle bırak yöntemiyle kullanıcı ihtiyacına göre pivot raporlar 
oluşturulabilir ve gruplamalar yapılabilir. Oluşturulan bu raporlar 
kaydedilerek istendiğinde kullanılabilir. 

• Esnek filtreleme seçenekleriyle birçok aralıkta filtreler 
oluşturularak detaylı analizler yapılabilir. Oluşturulan bu filtreler 
kullanıcı bazında kaydedilir ve her kullanıcı sadece kendi 
filtrelerine ulaşabilir.

• Raporlar Excel, MHT, HTML, RTF ve PDF gibi farklı formatlarda 
kaydedilebilir.

• Rapor içerisinde veri arama yapılabilir. 

• Raporlar maile eklenerek aynı ekrandan istenen formatta 
gönderilebilir.

• Rapor çalışırken arka plana alınarak kullanıcının diğer 
işlemlerine devam etmesi sağlanır.

Rapor tasarımları 
için program 
içerisinde bir çözüm 
var mı?

Kendi raporlarımı 
oluşturabilir miyim?

İstediğim detayda 
filtre verebilir ve bu 
filtreleri 
kaydedebilir miyim?

Farklı formatlarda 
rapor kaydedebilir 
miyim? 

1-Detaylı ve esnek 
filtre seçenekleri 
verilir ve bu filtreler 
kullanıcı bazında 
kaydedilebilir.

2-Yetkili kullanıcı 
tarafından program 
içerisinden erişim ile 
kullanıcıya göre 
rapor özelleştirme 
sağlanabilir.

1

2
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Detaylı yetkilendirme seçenekleriyle veri erişim güvenliği
 
• Bilgi alanı bazında yetkilendirme ile veri girişlerinde her bir saha 

için kayıt görebilme, değiştirebilme, varsayılan değer ve zorunlu 
alan gibi farklı yetkiler kullanıcı yetki gruplarına göre belirlenir. 
Bu sayede her kullanıcı, ilgili bölümde sadece kendiyle ilgili olan 
alana ulaşarak işlem yapabilir. 

Örneğin; ürün tanımlama kartında, birim cinsi girmek 
zorunludur, fotoğraf ekleme işlemi yapamaz, barkod verme 
işlemi yapabilir, temel fiyatları göremez gibi her 
bir alana, kullanıcı yetki grubu bazında erişim hakkı verilebilir.

• Fiş bazında yetkilendirme ile irsaliye, fatura, muhasebe fişleri gibi 
her bir hareket fişi için görebilme, değiştirebilme, silebilme, tarih 
aralıkları ve kaç gün önceki işlemlerin değiştirilebileceği gibi farklı 
tarifler Kullanıcı Yetki Grupları bazında belirlenebilir. Bu sayede 
her kullanıcı, ilgili fişlere sadece kendine verilen yetkiler dahilinde 
müdahale edebilir.

• Program erişim izinleri ile menüdeki her bir program ve alt 
fonksiyonlarına erişim izinleri Kullanıcı Yetki Grupları bazında 
belirlenebilir. 

Örneğin; kullanıcı muhasebe hesap planı aç bölümünü 
göremezken, hesap planı listesini görebilir şeklinde yetki tarifi 
yapılabilir. Bu sayede her kullanıcı, programa girdiğinde menüde 
sadece kendine verilen yetki dahilindeki programları ve alt 
fonksiyonlarını görebilir.

• Şirket erişim izinleri ile her kullanıcı için hangi şirkete 
ulaşabileceği ve o şirketin hangi depolarında işlem yapabileceği 
detayında erişim izinleri belirlenebilir.

Veri giriş 
ekranlarında 
kullanıcılarımın her 
alanı görmesini 
engelleyebilir 
miyim?

Her kullanıcının 
muhasebe fişlerinde 
ve faturalarda 
değişiklik yapmasını 
engelleyebilir 
miyim?

Kullanıcılarımın 
hangi firmalara 
ulaşabileceklerini 
belirleyebilir miyim?

Kullanıcı Yetki 
Grupları bazında 
yetkilendirme 
sağlanır. Kullanıcılar 
dahil oldukları yetki 
grubunun yetkilerini 
kullanırlar.

9



Sınırsız sayıda ürünü tanımlayabilme, detaylı özellikler 
belirleyerek kategoriler altında gruplandırabilme ve gelişim 
süreçlerini izleyebilme

Ürün yapılandırma

Sınırsız sayıda ürünü doğru yönetebilmek için gerekli olan ürün 
hiyerarşisi, ürün özellikleri, benzer ürünler gibi birçok detayı 
firmaya göre özelleştirerek pratik bir şekilde yapılandırmak 
mümkündür. Bu sayede ürünle ilgili tüm değişim ve gelişim 
süreçlerini kolaylıkla gözlemleyerek doğru kararlar alınmasını 
sağlayacak analizler yapılabilir.

• Ürün hiyerarşisi ile ürünleri kategorize ederek istenen seviyede 
gruplandırma yapılabilir. Firma ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilebilen bu yapı sayesinde raporlamadan planlamaya 
kadar tüm süreçlerde ürünlere aynı ürün ağacı gözü ile bakılarak 
aynı dilin konuşulması sağlanır. Ürün kodlamalarında hatayı 
önlemeye yönelik sistematik kod yapısı yine ürün hiyerarşisi ile 
mümkün olur.

• Ürün hiyerarşi seviyesinin kaç kırılımdan oluşacağı parametrik 
olarak belirlenir. Bu seviyelerin sıralaması firma önceliklerine 
göre belirlenerek kullanıcı tarafından isimlendirilir.

• Ürün kodlamaları, sistem tarafından ürün hiyerarşisi seviyelerine 
göre oluşturulabilir. Basit formül parametresiyle ürün kodlarının 
hangi bilgilerden oluşacağı ve bu bilgilerin ürün kodu içerisinde 
nasıl görüneceği belirlenerek anlamlı kodlar oluşturulabilir. 

• Tanımlanan ürünlerin ürün hiyerarşisinin hangi seviyesinde yer 
aldığı seçilerek yapılan gruplama sayesinde tüm analizler detaylı 
ve pratik bir şekilde yapılabilir.

• Ürün Koleksiyon Gruplarıyla; Sezon, Koleksiyon ve Öykü panosu 
bilgilerini içeren ürün grupları oluşturulabilir. Tanımlanan ürünler 
bu gruplandırmalara dahil edilerek her bir kırılıma göre detaylı 
analiz yapılabilir.

• Boyutlandırma seçenekleriyle; Renk ve farklı Boyut 
tanımlamaları yapılabilir. Bu boyutlar firma sektörel ihtiyaçlarına 
göre beden, drop, kavala, en x boy x yükseklik gibi isimler ile 
kullanıcı tarafından belirlenebilir.

Ürün Yönetimi

Ürün gruplamasında 
istediğim seviyede 
kırılım yapabilir 
miyim?

Sezon ve koleksiyon 
bilgilerini ürünlerle 
nasıl eşleştirebilir ve 
raporlayabilirim?

Ürünler için renk ve 
boyut sayısına karar 
verebilir miyim?

1-Ürün hiyerarşisi ile 
ürünler kategorize 
edilerek istenen 
seviyede 
gruplandırılabilir.

2-Parametrik 
seçimlerle varyant 
ve boyutlar firma 
ihtiyaçlarına göre 
belirlenebilir.

1

2
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Ürün özellikleri

•Firma yapısına uygun ürün özellikleri tanımlanabilir. Bu özellikler, 
"girilmesi zorunlu" ve "değiştirilemez" şeklinde tanımlanarak veri 
girişlerinde kullanıcı hataları engellenir. 

•Her ürün hiyerarşi seviyesi için hangi özelliklerin geçerli olduğu 
tarif edilerek kodlama hatalarının önüne geçilir.

•Ürünlerin diğer dildeki karşılıklarının girilmesiyle farkı dillerde 
sorgulama yapılabilir.

•Not girişleriyle, ürüne ait detay bilgiler sınırlama olmaksızın metin 
olarak girilebilir. 

•Ürün Barkod girişleri kullanıcı tarafından tanımlanabilen EAN-13, 
Code 128 gibi farklı tiplerde barkod tanımlamalarıyla yapılabilir. 

•Model fotoğrafı, renk bazında fotoğraf, aşama bazında fotoğraf 
ve değişik açılardan çekilmiş diğer fotoğraflarla ürün görselleri 
eklenebilir. 

•Ürüne ait birden fazla lot (asorti) tanımlaması yapılabilir ve her 
bir lot için barkod verilebilir. Bu sayede ürün siparişleri ve giriş 
çıkış hareketleri bu lot barkodlarına göre gerçekleştirilebilir ve
raporlanabilir.

•Ölçü tablosu ile ürüne ait en x boy x yükseklik, paketlenmiş en 
boy yükseklik gibi bilgiler girilerek izlenebilir.

•Kullanıcı tarafından ülke bazında yıkama talimatları 
oluşturulabilir. Bu yıkama talimatları renk bazında 
farklılaştırılabilir.

•Tema ve tema için kullanıcı tarafından belirlenen tema özellikleri, 
Pantone ve kumaş karışımları ve her renk için kullanıcı tarafından 
belirlenen renk özellikleri verilebilir.

•Benzer ürün kavramı ile, satış ve sevkiyatlarda alternatif 
olabilecek ürünler belirlenir. 

Ürünlerimi 
gruplamak ve 
raporlamak için 
istediğim sayıda 
özellik tanımlayabilir 
miyim?

Ürünlerime birden 
fazla barkod 
verebilir miyim?

Ürünlerime renk 
bazında fotoğraf 
belirleyebilir miyim?

Ürünlerime birden 
fazla asorti 
tanımlayabilir 
miyim?

Renk-pantone 
eşleştirmesi 
yapabilir miyim? 

1-Firma ihtiyacına 
göre belirlenebilen 
ürün özellikleriyle 
detaylı 
gruplandırmalar 
yapılabilir.

2-Renk özellikleri ile 
pantone, tema, 
üretici firma kodu 
gibi detaylar 
belirlenebilir.

3-Renk bazında 
fotoğraf atanabilir.

1

2

3
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Ürün etiketleme

Ürün birleştirme

• Etiket dizaynları, program içerisindeki araçlar yardımıyla farklı 
dizayn programlarına ihtiyaç duymadan kullanıcı tarafından 
dizayn edilebilir.

• Farklı dillerde ve para birimlerinde etiket dökümleri yapılabilir.
Ürünler için farklı dillerde ve para birimlerinde etiket dizaynları 
yapılabilir. Ülke bazında farklı dillerde oluşturulan yıkama 
talimatları için farklı dizaynlar tasarlanabilir. Farklı dillerde lot 
etiket dizaynları oluşturulabilir.

• Birden çok ürünün bir arada satılması durumunda ürün 
birleştirme seçeneği kullanılır. 

• Birleştirilecek ürün için yeni bir ürün tanımlanır. Bu yeni 
birleştirilmiş ürün için kaç adet farklı ürünün birleştirileceği 
belirtilir ve istenen sayıda birleştirilmiş ürün hazırlanır.

• Birleştirilmiş ürünlerin içindeki ürünlerin stokta olup olmadığı 
kontrol edilerek kontrollü ürün birleştirme sağlanır.

• Birleştirilmiş ürünlerin envanteri ayrıca takip edilebilir ve bu 
ürünlere ayrı fiyat oluşturulabilir.

Farklı dillerde etiket 
dökebilir miyim?

Birden fazla ürünü 
birleştirip satabilir 
miyim? İstediğimde 
tekrar çözüp ayrı 
ayrı satabilir miyim?

1-Farklı ürünleri bir 
araya getirerek 
birleştirilmiş ürün 
tanımlanabilir.

2-Farklı dillerde 
yıkama talimatları 
oluşturulabilir.

1

2



Toptan, perakende, bayi, konsinye, yurt içi ve yurt dışı kanallarını 
etkin bir şekilde yönetebilme

Fiyat yönetimi

Satış süreçleri yönetimi

Tüm satış kanallarının yönetimi, ürünlerin fiyat ve kampanya 
şartlarının doğru belirlenmesi, müşteri ilişkilerinin doğru 
yönetilmesi, firmanın rekabette öne geçmesi için çok önemli rol 
oynamaktadır. Nebim V3 ile fiyat ve fiyat tarihçesi, süreç analizleri 
ve esnek kampanya tarifleriyle kullanıcı ihtiyaçlarına göre 
düzenlenebilen bir yapıya sahiptir.

• Firma, satış kanalı, renk, boyut bazında farklı fiyatlar 
belirlenebilir. Fiyat değişiklikleri tarih bazında izlenebilir. Fiyat 
listelerine geçerlilik tarihi ve saati verilerek fiyatların, zamanı 
geldiğinde otomatik devreye sokulması sağlanır.

• Otomatik fiyat oluşturma ile mevcut fiyat listeleri kullanılarak, 
firmanın belirleyeceği hesaplama yöntemine göre yeni fiyat 
listeleri oluşturulabilir.

• Oluşturulan fiyat listelerinin geçerli olabilmesi için onaylanması 
gerekir. Onay süreci ile fiyat listelerinin geçerli olması sağlanır.

• Toptan satış, konsinye satış, bayi satış, mağaza transferleri gibi 
farklı satış tipleri için sipariş, rezervasyon, sevk emri, ürün 
toplama operasyonu, irsaliye, fatura gibi farklı satış ve sevkiyat 
süreçleri belirlenebilir. 

• Sipariş, rezervasyon, sevk emri, ürün toplama operasyonu, 
irsaliye, fatura gibi süreçlerin kullanımı zorunlu hale 
getirilerek süreç dışı operasyonlar engellenir.

• Depo bazında farklı satış ve sevkiyat süreçleri belirlenebilir.

• Mobil operasyonlar ile toptan satış siparişleri ve sevk işlemleri 
gerçekleştirilebilir. 

Satış & Pazarlama Yönetimi

Fiyatları satış 
noktalarım için 
farklılaştırabilir 
miyim?

Mevcut fiyatları 
kullanarak otomatik 
yeni fiyatlar 
hesaplayabilir 
miyim?

Fiyatlarımdaki 
değişimleri 
izleyebilir miyim?

Kullanıcılarımın satış 
ve sevkiyat  
işlemlerini hangi 
sıralamada 
yapmaları 
gerektiğini 
belirleyebilir miyim?

Toptan siparişlerimi 
mobil cihazlar ile 
yapabilir miyim?

1-Kanal, renk, boyut 
bazında fiyat 
girişleri ve fiyat 
tarihçesi takibi 
yapılabilir.

2-Satış ve 
sevkiyatlar için farklı 
süreçler 
belirlenebilir.

1

2
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Kampanya yönetimi

• Satış anında promosyon indirimleri, indirim çeki kazandırma ve 
kullandırma, para puan kuralları gibi esnek kampanyanlar tarif 
edilebilir. Tarif edilen kampanyalar, istenen tarih / saat aralığında 
ve istenen noktalarda uygulanabilir. 

• Toptan müşteri, perakende müşteri ve personele ayrı 
kampanyalar uygulanabilir. 

• Ürün ve ürün özellikleri bazında farklı kampanyalar tarif edilebilir.

• Kampanyalar; zaman, uygulanacağı nokta, müşteri, personel, 
ürün, ödeme şekli gibi detaylarda geniş filtreleme seçenekleriyle 
tarif edilebilir.

• Uygulanan tüm kampanyalar hızlı ve pratik bir şekilde analiz 
edilebilir.

• Başka firmalardan alınan (üçüncü parti royality anlaşmaları) 
indirim çekleri alışverişte kullandırılarak raporlanabilir.

• Müşteri veya personel için indirim çekleri oluşturulabilir.

• Alışverişlerden indirim çeki kazandırılabilir.

• İndirim çeki kullanımlarında provizyon uygulanabilir.

• Ürün bazında veya tutar bazında para puan kazanılması 
sağlanabilir. Puanlar puan tipi bazında tutara çevrilebilir. 
Puanların son kullanım tarihi belirlenebilir. Puan devri veya puan 
yüklemesi yapılabilir.

Kampanya şartlarını 
parametrik olarak 
belirleyebilir miyim?

Toptan satışta da 
kampanya 
uygulayabilir miyim?

Kampanyaların 
hangi tarih / saat 
aralıklarında geçerli 
olacağını 
belirleyebilir miyim?

Birden fazla 
kampanyayı aynı 
anda kullanabilir 
miyim?

İndirim çekleri 
kullandırabilir ya da 
verebilir miyim?

Alışverişlerde puan 
kazandırabilir ya da 
kullandırabilir 
miyim?

1-İndirim 
kampanyaları farklı 
parametrelerle 
istenen detayda 
oluşturulabilir.

2-İndirim çekleri 
tanımlanabilir ve 
geçerlilik tarihleri 
belirlenebilir.

1
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Hediye kartı 

Servis ve destek

• Tutar ve son kullanma tarihi belirleyerek seri numarası bazında 
hediye kartı oluşturulabilir. 

• Hediye kartları toptan müşterilere satılabilir veya perakende 
müşterilere satışı için mağazalara sevk edilebilir.

• Satış yapılmış hediye kartı alışverişte ödeme aracı olarak 
kullandırılabilir. 

• Parçalı olarak da kullandırılabilen hediye kartlarının tekrar 
kullanımı önlenebilir.

• Arızalı ürün için POS üzerinde anında servis takip formu 
oluşturularak müşteriye verilebilir.

• Ürünlerin tüm bakım onarım safhaları servis formu numarasıyla 
anında izlenebilir.

• Tamir edilemeyen ürünleri ikinci kaliteye ayırarak ürün 
değiştirme işlemleri gerçekleştirilebilir.

• Servisten doğan bir bakım onarım bedeli varsa servis faturası 
kesilebilir.

• Servis durumu müşteriye SMS ile bildirilebilir.

Hediye kartı 
basabilir miyim?

Hediye kartlarını 
parçalı olarak 
kullandırabilir 
miyim? 

Bakım onarım için 
müşteriden gelen 
ürünleri takip 
edebilir miyim?

Müşteriye anında 
servis formu 
verebilir miyim?

1-Destek talep 
formuyla bakım 
onarım süreçleri 
kolaylıkla takip 
edilebilir.

2-Hediye kartı 
uygulamasıyla seri 
numarası bazında 
hediye kartı 
oluşturulabilir.

1

2
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Çok sayıda mağazayı merkezden etkin bir şekilde yönetebilme

Mağaza tanımlamaları

Mağaza depoları

Çok detaylı mağaza tanımlamaları, mağaza gruplandırmaları ve 
birçok mağaza özelliği ile mağaza performansları merkez 
tarafından etkin bir şekilde yönetilerek mağazaların ciro ve 
kârlılıklarının artırılması sağlanır.

• İstenen sayıda mağaza özelliği tarif edilerek mağazaların farklı 
şekillerde gruplanması ve raporlanması sağlanır.

•Mağazaların dahil olduğu satış kanalları belirlenebilir. Bu sayede 
planlama ve analizlerde bu satış kanallarına göre gruplamalar 
oluşturulabilir.

•Bu fiyat grupları perakende ve toptan satış için farklı olarak 
düzenlenebilir. Her bir mağaza için farklı fiyat grupları 
belirlenebilir.

•Mağaza fotoğrafı, harita lokasyonu gibi görsel bilgiler 
saklanabilir. 

•Mağaza Dağıtım Grubu, Konsepti, Fiyat Seviyesi, İklim Kuşağı, 
Kapasite Seviyesi, Kat Sayısı, Giriş Sayısı, Vitrin Sayısı, Kasa 
Sayısı, Çalışan Sayısı, Araba Sayısı, Çalışma Saatleri gibi birçok 
tanımlayıcı bilgi ile mağazalar detaylı gruplandırılarak 
raporlanabilir.

•Mağaza metrekare ve kira bilgileri tarih bazında girilerek, kira ve 
metrekare tarih bazındaki değişimi izlenebilir.

•Mağaza çalışma saatleri ve personel işe başlama/bitirme saatleri 
izlenebilir.

•Mağazanın; depo, satış alanı, vitrin gibi her bir alanı için depo 
tanımlanabilir.

•Her bir depo için farklı m² bilgisi ve raf / reyon gibi bölüm 
ayırımları yapılabilir. Her bölüm için farklı m² bilgisi girilebilir.

Mağazaların Yönetimi

Mağazalarımın farklı 
fiyatlarla 
çalışmalarını 
sağlayabilir miyim?

Mağazalarımda 
toptan satış için de 
farklı fiyat 
uygulayabilir miyim?

Mağazalara 
istediğim sayıda 
özellik tanımlayarak 
farklı şekilde 
gruplandırabilir ve 
raporlayabilir 
miyim?

1-Mağazalar, detaylı 
birçok bilgiyi bir 
arada görebilecek 
şekilde 
tanımlanabilir.

2-Mağazanın her bir 
alanı için depo 
tanımlaması 
yapılabilir.
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Doğru ürünlerin, doğru zamanda, doğru miktarlarda, doğru 
mağazalara sevk edilmesi, düşük envanter maliyeti, yüksek ciro 
ve kârlılık için büyük önem arz etmektedir

Günümüzde büyüme ile doğru orantılı olarak firmaların depo 
sayıları ve stok adetleri artmaktadır. Bu artış stokların merkez 
depolara girişleri olmadan mağazalara, bayilere, toptan 
müşterilere tahsis planlamasını yapıp sevkiyatını gerçekleştirmeyi 
gerektirmektedir.
 
• Gelecek siparişlere, gelecek sipariş bildirimlerine (ASN), alış 

irsaliyesi ve faturalara, dağıtım depolarındaki kullanılabilir 
envantere göre ürün tahsisatı ve sevkiyatı (Allocation & 
Replenishment) gerçekleştirilebilir.

• Sipariş, sipariş bildirimi, alış irsaliyesi ve fatura gibi fişlerin 
tamamına veya fişlerin içindeki belirli ürünlere tahsisat 
yaptırılabilir.

• Tahsisat için çeşitli satış kanalları seçilebilir, tahsisat önceliği 
verilebilir.

• Seçilen kurallara göre; tahsisat miktarları otomatik olarak 
hesaplanabilir veya sabit miktarda tahsisat yapılabilir.

• Tahsisat miktarlarının hesaplatma işlemi anında yapılabilir veya 
daha sonra hesaplatılabilir.

• Tahsisat sonucu istenirse kullanıcı tarafından yeniden 
düzenlenebilir.

• Tahsisat onay işleminden sonra gerekli duruma göre ürünlerin 
siparişleri, rezervasyonu veya sevk emri verme işlemleri 
yaptırılabilir.

Verilen 
siparişlerime, alış 
irsaliye / 
faturalarıma veya 
kullanılabilir 
evanterime göre 
tahsisat planlaması 
yapabilir miyim?

Mağaza ürün 
kapasitelerime göre 
tahsisat yapabilir 
miyim?

Oluşturduğum 
tahsisat kararları için 
sipariş, rezervasyon 
ve sevk emri 
oluşturabilir miyim?

1-Satış 
performansına ve 
envanter kalanına 
göre transfer 
planları 
oluşturulabilir.

2-Tahsisat 
planlamaları asgari 
azami stok 
seviyeleri ve 
mağazaların 
kapasiteleri göz 
önüne alınarak 
yapılabilir. 
Tahsisatlar lot 
bazında da 
gerçekleştirilebilir.

Ürün Tahsisat ve Ürün Tamamlama

1
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Nebim V3 Mağaza 
Nebim V3 Ön Ofis ve Arka Ofis uygulamalarıyla hızlı ve kolay 
satış, iade ürün kabul ve transfer işlemleri yönetimi

Nebim V3 Mağaza POS  

Hızlı ve kullanımı kolay, dokunmatik ekran destekli satış ekranı 
yardımıyla zamandan tasarruf sağlayan Nebim V3 POS ile 
kasiyerin tek tuşla satış, iade, kampanya, servis ve raporlama gibi 
her bir uygulamayı aynı ekrandan yönetebilmesi sağlanır. Arka ofis 
uygulamalarıyla ise taksitli satış ve vade farkı, mağaza performans 
raporlamaları, analiz, mal kabul ve onaylama, banka ve kasa 
işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

• Dokunmatik ekran destekli arayüz ile hızlı ve kolay satış işlemleri 
yapılır.

• POS ekranındaki tüm tuşlar kullanıcı bazında düzenlenebilir.
Tüm tuşlar için ayrıca fonksiyon tuşları tarif edilerek satış anında
maksimum hız sağlanır.

• Kredi kartı taksit sayısına göre farklı fiyat uygulanabilir.

• Kampanya tanımlamalarının hızlı bir şekilde uygulanması 
sağlanır. Birden fazla kampanya aynı anda kullandırılabilir. 
İndirim çekleri ve puan kazanma ve kullandırma işlemleri
gerçekleştirilebilir. 

• Hediye kartı satışı yapılabilir. Satışı yapılmış hediye kartlarına 
yükleme yapılabilir ve  alışverişte ödeme aracı olarak alınabilir. 
Hediye kartlarının satıldığı gün itibariyle kaç gün geçerli olacağı 
belirlenebilir.

• Satış sonrası destek ile Nebim V3 POS üzerinden müşteriye
anında servis formu verilebilir. Servis durumu müşteriye SMS ile 
bildirilebilir.

• Satışı askıya alma ile satış işlemi yarıda bırakılarak diğer işlemler 
alınabilir. İstendiği anda yarım bırakılan satış çağırılarak
sonuçlandırılabilir. 

• Ürün ayırma işlemleri yapılabilir. Ayrılan ürün için müşteriden 
kapora alınabilir. Müşteriye ürün teslimatı esnasında fark bedel 
tahsil edilerek fatura kesilir.

Kapora işlemlerini 
takip edebilir 
miyim?

Kasada işlemleri 
askıya alıp, müşteri 
tekrar kasaya gelene 
kadar diğer 
müşterilerin 
işlemlerini yapabilir 
miyim?

Kampanyaları 
kasiyer inisiyatifine 
bırakmadan 
otomatik 
uygulatabilir miyim?

Nebim V3 POS satış 
ekranıyla satış, 
sipariş, iade, satış 
sonrası destek gibi 
işlemler hızlı ve 
pratik olarak 
gerçekleştirilir.
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• Nebim V3 POS üzerinden gerçek zamanlı ürün sorgulama
yapılabilir. Ürünün mağazadaki envanter durumu, diğer
mağazalardaki tüm varyantlarının envanter durumu, ürün
özellikleri ve ürün açıklamaları gibi parametrik olarak belirlenen
bilgilere sorgulama ekranından ulaşılabilir. Nebim V3 POS ürün
sorgulama kiosklar üzerinde farklı parametrelerle çalıştırılabilir.

• Müşteri siparişleri ile müşteri için özel üretilecek ürün siparişleri 
alınıp merkeze bildirilebilir.

• Alışverişteki tüm ürünler için değişim kartı verilebilir. 

• Benzer ürün önerileriyle tükenmiş ürünler için müşterilere 
alternatif ürünler önerilebilir.

• Müşteri doğrulama sistemi ile özel müşteriler içine yapılan 
iskonto ve kampanyaların doğru kişiye yapıldığını kontrol etmek 
için alışveriş esnasında müşterinin cep telefonuna SMS ile anlık 
parola gönderilebilir. 

• Nebim V3 POS üzerinden yapılan iskontolor için kasiyerin 
iskonto yapabilmesi iskonto parolasına bağlanabilir. Bu sayede 
iskonto parolasını bilmeyen kasiyer işlem yapamaz. Aynı 
zamanda yapılan iskontoların sebepleri girilerek daha sonra bu 
sebepler analiz edilebilir.

• Personele satış işlemleri gerçekleştirilebilir.

• Gün sonu beklemeden mağaza durum raporlamaları Nebim V3 
POS üzerinden kolaylıkla yapılabilir.

1-Ürün sorgulama ile 
online olarak ürünle 
ilgili fiyat ve diğer 
mağazalardaki 
envanter durumu 
görülebilir.

2-Müşteri onay 
ekranıyla müşteri 
kartı yanında 
olmayan müşteriyi 
tanımak için anında 
SMS gönderilir.

3-Müşteri onayı için 
müşteri telefonuna 
gönderilen SMS şifre 
kasiyer tarafından 
girilerek iskontolu 
işleme devam edilir.

1
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Ürünlerin diğer 
mağazalardaki 
durumlarını 
sorgulayabilir 
miyim?

Müşterilere değişim 
kartı verebilir 
miyim?

Kasiyer 
iskontolarının 
şifreyle yapılmasını 
sağlayabilir miyim?

Kasiyerler gün 
içerisinde POS 
üzerinden rapor 
alabilirler mi?
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Mağazalarım kendi 
kasa, masraf ve 
banka işlemlerini 
yönetebilirler mi?

Perakende ve toptan 
müşterilere taksitli 
satış yapabilir 
miyim?

Perakende 
müşteriler için 
sipariş, rezervasyon 
ve sevk işlemleri 
yapabilir miyim?

Mağazada mal kabul 
gibi işlemleri mobil 
cihazlarla yapabilir 
miyim?

1-Mağaza satış ve 
performans 
analizlerinin 
yapıldığı, mal kabul 
ve eksik siparişlerin 
merkeze bildirildiği, 
banka, kasa ve 
masraf işlemlerinin 
yönetildiği arka ofis 
uygulamalarıyla 
etkin mağaza 
yönetimi sağlanır.

2-Mağaza Arka Ofis 
Uygulaması ile 
mağazaya gelen 
ürünler için mal 
kabul işlemleri 
yapılır.

Mağaza arka ofis uygulamaları

• Mal kabul ve ürün transfer işlemleri pratik bir şekilde 

gerçekleştirilebilir. 

•Mağaza, kasa, banka masraf işlemlerinin yönetimi ve mağaza 
satın alma işlemleri merkezin belirlediği kurallar dahilinde 
gerçekleştirilir.

•Taksitli satış işlemleri, sipariş, rezervasyon ve sevk emri süreçleri 
kullanılarak satış işlemleri ile gecikmiş ödemelerin analizi 
yapılabilir. Parametrelerde belirlenen oranlara göre vade farklı 
tahsilat yapılabilir.

•Toptan satış işlemleri; sipariş, rezervasyon, irsaliye, fatura 
süreçleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

•Toptan müşteriler ile ilgili çek / senet işlemleri ve borç kapama 
işlemleri yapılabilir.

•Mağaza ve bölümlerinin sayımları yapılarak sayım farkları 
eşitlenebilir.

•Envanter ve satış analizleri yönetimi ve eksik ürün siparişleri 
kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir.

•Mağazada mobil cihazlar kullanarak, toptan satış ve perakende 
satış, mal kabul, merkeze iade ve sayım gibi işlemler kontrollü ve 
pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

•Mağaza satıcı performansı, satış raporları, mağaza ciro bilgileri, 
günlük ödeme ve peşinat listeleri, kasa ve kasiyer bazında satışlar 
ve ödemeler gibi analizler yapılabilir.

1

2
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Satın Alma
Satın alma süreçleri, tedarikçi fiyat listeleri ve masraf yönetimiyle 
tedarik süreçlerinin etkin takibi 

Satın alma süreç yönetimi 

Ürünlerin doğru fiyatla, doğru zamanda, doğru miktarda satın 
alınması ve ürün kabullerinin kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi, 
etkin bir satın alma yönetimi açısından son derece önemlidir. 
Nebim V3 ile tüm bu satın alma süreçlerinin takibi ve analizi etkin 
bir şekilde gerçekleştirilebilir.

• Sipariş planlama ile tedarikçilerden alınan ve henüz sipariş 
aşamasına gelmemiş satın alma teklifleri girilebilir. Daha sonra bu 
teklifler satın alma siparişine veya faturasına dönüştürülebilir.

• Sipariş, önceden sevkiyat bildirimi (ASN- Advise Shipping 
Notice), irsaliye ve fatura işlemleriyle satın alma süreçleri etkin 
bir şekilde yönetilir.

• Sipariş esnasında satın alma fiyatları verilerek ürün kabullerinin 
siparişteki fiyattan yapılması sağlanır.

• Önceden sevkiyat bildirimi (ASN) ile tedarikçiye verilen siparişin 
yükleme bilgisi, ürün teslimatından önce alınabilir. Bu sevkiyat 
bildirimi ile, ürün miktarları, sevkiyat yöntemi, tahmini varış tarihi, 
gemi ve konteynır numarası, boşaltma limanı, akreditif numarası 
ve ithalat dosya numarası gibi bilgiler kaydedilir. Bu bilgiler 
doğrultusunda tahmini varış tarihine göre henüz yolda olan 
ürünlerin dağıtımı yapılabilir.

• Hızlı ve kontrollü mal kabul işlemleri gerçekleştirilebilir. Fiş 
girişlerinde özet girişler yardımıyla varyant ve boyut tablosu 
kullanılarak pratik ve hızlı girişler sağlanabilir. 

• Lot bazında giriş yaparak lot dağılımına göre hızlı girişler 
sağlanabilir.

• Ürün ihtiyaç yönetimi ile alınan siparişlere istinaden kullanılabilir 
envanter kalanı kontrol edilerek ihtiyaç tespitleri yapılabilir. 

• Satış siparişlerinden, tanımlı tedarikçi grupları bazında sipariş 
kalan miktarı kadar ya da ihtiyaç miktarı kadar otomatik alım 
siparişleri oluşturulabilir.

Tedarikçi fiyat 
listelerimi nasıl takip 
edebilirim?

Tedarikçiden temin 
ettiğim ancak henüz 
bana ulaşmayan 
ürünleri 
müşterilerime tahsis 
edebilir miyim?

Satış siparişleri ve 
kullanılabilir ürün 
envanterine göre 
otomatik satın alma 
siparişleri 
oluşturabilir miyim?

1-Özet girişler ile 
varyant ve lot 
bazında pratik mal 
kabul işlemleri 
yapılabilir.

2-ASN ile henüz 
yolda olan ürünlerin 
tahsisatı yapılabilir.

1
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1-Detaylı masraf 
tanımlamaları ve 
masraf tedarik 
süreçleri takibi 
yapılabilir.

2-Malzemeler 
kullanıcı 
ihtiyaçlarına göre 
ürünlerden farklı 
özellikler 
tanımlanarak 
gruplanabilir.

Mağazalarımın 
sadece kendileriyle 
ilgili masraf tiplerini 
görmelerini 
sağlayabilir miyim?

Masrafların maliyet 
merkezlerini 
seçebilir miyim?

Malzemeleri 
ürünlerden farklı 
olarak tanımlayıp 
takip edebilir 
miyim?

Masraf alımları için 
farklı fiyatlar 
oluşturabilir miyim?

Masraf yönetimi

Malzeme yönetimi 

• Detaylı masraf tanımlama ve masraf özellikleri ile masraflar 
istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.

• Masrafların, üretimde, mağazada kullanılıp kullanılamayacağı 
veya sabit gider olup olmadığı belirlenebilir. 

• Masrafların hangi maliyet merkezi seviyesine dahil olduğu 
seçilerek gruplama yapılabilir. Bu sayede masraf alımlarıyla ilgili 
tüm işlemler masraf kaleminin bağlı olduğu maliyet merkezine 
anında yansıtılabilir.

• Masrafların sabit gider ve değişken gider olarak tanımlanabilmesi 
ve raporlanabilmesi sağlanır.

• Masraf alım siparişleri ve faturaları analiz edilebilir.

• Detaylı malzeme tanımlama ve malzeme özellikleri ile 
malzemeler istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.

• Malzemeler, ürünlerden farklı kod yapısında ve özelliklerde ayrı 
tanımlanır ve yönetilir.

• Malzemeler, malzeme barkodları, fotoğrafları, ölçü tablosu ve 
depoda bulunduğu yer gibi birçok farklı detay, tanımlanarak 
gruplandırılabilir.

• Malzeme tedarik süreçleri üründen farklı olarak takip edilebilir.

• Malzemeler için farklı satın alma fiyatları oluşturularak satın 
almalarda kontrollü fiyat yönetimi sağlanabilir.

2
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Ürün kabul, paketleme, sevkiyat süreçlerini depo bazında farklı 
parametrelerle yönetebilme

Depo yönetim süreçleri

Günümüzde ürün adetleri, sevkiyat adetleri depo metrekare ve 
mağaza sayıları önemli ölçüde artmaktadır. Bunun sonucu olarak 
sevkiyat ve mal kabul gibi lojistik süreçlerinin optimizasyonu 
vazgeçilmez olmaktadır. Nebim V3 depo operasyonları ile tüm bu 
süreçlerin etkin bir şekilde takibi ve analizi gerçekleştirilebilir.

• Firma işleyişine uygun olarak her depo için farklı süreç akış 
kuralları belirlenebilir ve zorunlu hale getirilerek kontrollü mal 
kabul gerçekleştirilebilir. Böylelikle verilen siparişlerin dışında 
ürün girişlerinin yapılması engellenebilir. 

• Her depo için alınan sipariş, rezervasyon, sevk emri, ürün 
toplama, irsaliye oluşturma, fatura oluşturma gibi farklı süreçler 
için süreç akış kuralları belirlenerek firma işleyişine uygun yapı 
oluşturulabilir. Bu süreçler zorunlu hale getirilerek sevkiyat 
süreçlerinde kontrol ve denetim sağlanmış olur. 

• Depo bazında belirlenebilen stok seviyeleri ve depo kapasiteleri 
sayesinde mal kabul ve sevkiyat işlemleri kontrollü bir şekilde 
gerçekleştirilebilir ve depolarda doğru adetlerde ürün 
bulundurulması sağlanır.

• Depo bazında eksi stok kontrolü sayesinde envanterden daha 
fazla çıkış yapılması engellenir.

Depo Yönetimi

Sipariş vermediğim 
ürünün stoka girişini 
engelleyebilir 
miyim? 

Sipariş almadığım 
ürünün sevkiyatını 
engelleyebilir 
miyim?

Eksi stok kontrolünü 
depo bazında 
belirleyebilir miyim?

1-Depo ve depo 
alan/bölüm 
tanımlamaları, eksi 
kontrol ve stok 
seviyesi 
parametreleri ile 
depolar daha verimli 
yönetilebilir.

2-Her bir satış tipi 
için depo bazında 
farklı süreçler 
tanımlayarak 
firma işleyişine 
uygun yapı 
oluşturulabilir. 
Tarif edilen süreçler 
dışında işleyiş 
engellenebilir.
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Sayımları istediğim 
dönemlerde 
istediğim sıklıkla 
gerçekleştirebilir 
miyim?

Sayım farklarını 
analiz edebilir 
miyim?

Sayım farkları için 
otomatik sayım farkı 
fişleri oluşturup 
envanterimin daima 
doğru olmasını 
sağlayabilir miyim?

1-Sayımlarda oluşan 
fişler tarihler itibarı 
ile sistemde saklanıp 
raporlanabilir.

2-Envanter 
raporlarıyla farklı 
dizaynlarda depo 
envanter analizleri 
yapılabilir.

Envanter ve sayım

• Sayımlar ofis depoları, müşteri depoları bazında kontrollü ve 
pratik olarak girilerek sayım fişleri oluşturulur.

• Sayım fişleri listesi, envanter sayım fark raporları gibi kontrol 
raporları sayesinde sayımlarda oluşan farklar raporlanır.

• Sayım farkı analiz sonuçlarına göre sayım adetleri fiili envanter 
olarak oluşturulabilir. Sayım farkı eşitleme programları ile sayım 
fazlası olan ürünler için çıkış fişi, sayım eksiği olan ürünler için 
giriş fişi oluşturulur. Böylece envanter sayım ile eşitlenmiş olur.

• Sayım sonucu oluşan envanter analiz raporları ile envanter 
yönetimi doğru ve kontrollü olarak yapılır.

• Birleştirilmiş ürünlerin içindeki ürünlerin stokta olup olmadığı 
kontrol edilerek kontrollü ürün birleştirme sağlanır.

• Birleştirilmiş ürünlerin envanteri ayrıca takip edilebilir ve bu 
ürünlere ayrı fiyat oluşturulabilir. 

• Birleştirilmiş ürünlerin depo tarafından çözülerek içeriklerindeki 
ürünlerin envaterleri kullanılabilir.

1
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Sayım işlemlerini 
mobil cihazlar ile 
gerçekleştirebilecek 
miyim?

Verilen siparişe 
istinaden gelen 
ürünlerin depo 
girişini mobil cihaz 
ile kontrollü olarak 
gerçekleştirebilecek 
miyim?

Merkezden 
mağazalara sevk 
edilen ürünlerin 
onayını mağazalar 
mobil el 
terminalinden 
verebilecek mi?

1-Mobil uygulamalar 
ile sayım, mal kabul, 
ürün toplama, 
paketleme ve 
sevkiyat işlemleri 
gerçekleştirilebilir.

2-Mobil uygulama 
desktop aracılığı ile 
de kullanılabilir.

Mobil depo operasyonları

•Sayımlar ofis depoları ve müşteri depolarında mobil el terminali 
üzerinde adet veya lot bazında girilerek sayım fişleri oluşturulur. 
Girilen sayıma ait sonuç mobil el terminalinde anında listelenerek 
azami kontrol sağlanır.

•Mobil mal kabul uygulamaları süreç akış kuralına bağlı olarak 
çalışır. Toptan alış veya konsinye alışlar mobil el terminalleri ile  
verilen sipariş kontrolü yapılarak veya verilen sipariş 
entegrasyonuna bakılmadan girilebilir.  

•Mal kabul ve sevkiyat işlemleri adet veya lot barkodu 
okutarak gerçekleştirilebilir. Böylece sevkiyatlarda hız ve 
pratiklik sağlanır.

•Merkezden mağazalara yapılan sevkiyatlar mağazada mobil el 
terminalleri ile onaylanır. Aynı şekilde mağazalar arası transferler 
ve mağazalardan merkeze iadeler de mobil el terminalleri ile 
onaylanarak ürünün hareketleri anlık olarak izlenebilir.

•Sevkiyat süreç akış kuralına bağlı olarak, mobil el terminali 
üzerinde ürün toplama ve paketleme, oluşan paketlerin sevkiyatı, 
irsaliye ve faturalama işlemleri gerçekleştirilir. 

• Mobil cihaz üzerinden ürün sorgulama yapılabilir.

1
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Finansman Yönetimi 
Çok şirketli ve şubeli firmalarda borç ve alacakları tüm finans 
kaynaklarını kullanarak yönetebilme 

Müşteriler 

Müşterilerin, tedarikçilerin, banka hesaplarının ve kasaların etkin 
bir şekilde denetimi, firmanın nakit akışını doğru yönetebilmesi 
açısından son derece önemlidir. Bununla birlikte tüm borç ve 
alacak işlemleri finansal analizler yardımıyla kolaylıkla izlenebilir ve 
kararlar bu analizlere göre değerlendirilebilir.

•Detaylı müşteri tanımlamaları ve müşteri özellikleri ile müşteriler 
istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.

•Müşterilere özel kampanya tanımlaması, iskonto, peşin ve toptan 
satış fiyatları belirlenebilir. 

•Özel valör hesaplamaları, birden fazla adres tanımlamaları gibi 
detaylı bilgiler müşteri kartı üzerinden yönetilebilir.

•Bayi ve Konsinye Bayi tiplerinde müşteri tanımlanabilir.

•Müşteri kredi limiti yönetimi ile müşterilere, sihirbaz yardımıyla 
farklı parametrelerde ve hesaplama yöntemleriyle, ciro oranında 
ya da belirli bir tutarda dinamik kredi limitleri belirlenebilir.

•Müşterilerin bayileri için alt müşteriler tanımlanabilir. Alt müşteri 
bazında sipariş ve sevkiyat işlemleri gerçekleştirilirken cari 
hareketten doğan fatura sadece ana hesap üzerinden 
yönetilebilir. Bu sayede müşterinin her bir farklı adreste bulunan 
bayisi için müşteri kartı açıp konsolide etme işlemlerine gerek 
kalmaz.

•Müşteri alacak kapama ile işlem bazında bakiye kapama işlemleri 
yapılabilir.

•Müşteri analiz raporlarıyla etkin alacak yönetimi sağlanır.

• Hesap mutabakat işlemleri yapılabilir.

Müşterilerimi farklı 
özellikler tanımlayıp 
gruplandırarak 
raporlayabilir 
miyim?

Müşteri kredi 
limitlerini otomatik 
olarak belirleyebilir 
miyim?

Müşterilerimi alt 
müşteri olarak tarif 
edip tüm alt 
müşterilerinin borç 
ve alacaklarını tek 
cari hesap üzerinden 
yönetebilir miyim?

Detaylı müşteri 
tanımlamaları ve 
müşteri özellikleri ile 
istenilen şekilde 
gruplama ve 
raporlama 
yapılabilir.
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Tedarikçiler

• Detaylı tedarikçi tanımlamaları ve tedarikçi özellikleri ile 
tedarikçiler istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.

• Atölye ve konsinye atölye tiplerinde tedarikçi kaydedilebilir.

• Verilen garanti mektupları takibi ve kredi kartı ile yapılmış ödeme 
analizleri yapılabilir.

• Tedarikçi borç kapama ile işlem bazında bakiye kapama işlemleri 
yapılabilir.

• Tedarikçiye verilen avanslar ve yapılan ödemeler, ekstre, mizan, 
bakiye gibi detaylı raporlamalar ile yönetilebilir.

• Tedarikçiler için özel valör hesaplamaları yapılabilir. 

• Tedarikçiler için valör hesaplama formülü kullanılabilir.

• Hesap mutabakat işlemleri yapılabilir.

Tedarikçilerim için 
farklı özellikler 
belirleyerek 
gruplayabilir miyim?

1-Detaylı tedarikçi 
tanımlamaları ve 
tedarikçi özellikleri 
ile istenilen şekilde 
gruplama ve 
raporlama 
yapılabilir.

2-Sihirbaz 
yardımıyla hesap 
mutabakatları 
hazırlanarak 
elektronik ortamda 
gönderilebilir.

1

2
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Bankalar

Kasalar

• Detaylı banka tanımlamaları ve banka özellikleri ile bankalar 
istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.

• Farklı şube ve hesap kodu tanımlamaları, adres ve iletişim 
bilgileri ile birçok detaylı bilgi banka kartı üzerinden yönetilebilir.

• Banka açılış fişleri, para yatırma/çekme, virman işlemleri, gelen 
havale/EFT ve gönderilen havale/EFT işlemleri izlenebilir.

• Banka hesap analizleri ile ekstre, mizan, bakiye gibi detaylı 
raporlamalar istenilen filtre detayında yapılabilir.

• Detaylı kasa tanımlamaları ve kasa özellikleri ile kasalar 
istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.

• Kasa işlemlerinde, aynı fiş içerisinde farklı para birimleriyle işlem 
yapılabilir ve anında dekont basılabilir.

• Kasa defteri dökümleri ve kasalar arası virman işlemleri pratik bir 
şekilde yapılabilir. 

• Kasa analizleri ile ekstre, nakit kasa yekünleri ve personele kasa 
üzerinden yapılan ödemeler yönetilebilir.

Banka hesaplarımı 
farklı özellikler ve 
detaylarda kaydedip 
gruplayabilir miyim?

Havale, EFT gibi 
banka işlemlerimi 
program üzerinden 
izleyebilir miyim?

Kasa fişlerinde farklı 
dövizler kullanarak 
dekont alabilir 
miyim?

1-Detaylı banka 
tanımlamaları ve 
banka özellikleri ile 
istenilen şekilde 
gruplama ve 
raporlama 
yapılabilir.

2-Kasa defteri ile 
kasa durumları 
pratik bir şekilde 
gözlenebilir.

1

2



Hesap kodu 
kırılımlarını bir kez 
belirleyerek 
kullanıcıların hata 
yapmasını 
engelleyebilir 
miyim?

Muhasebe fişi 
içerisinden asıl fişe 
ulaşıp değiştirebilir 
miyim?

İşlemlerimin anında 
muhasebeleşmesini 
sağlayabilir miyim?

Tarih aralıklarıyla 
fişleri kilitleyebilir 
ve değiştirilmesini 
engelleyebilir 
miyim?

Genel Muhasebe

Resmi defterler, mali tablolar ve beyannameler gibi standart 
fonksiyonların yanı sıra oran analizleriyle yönetsel tablo ve 
analizler

Hesap planı ve gerçek zamanlı entegrasyon

Standart muhasebe teknikleriyle operasyonda gerçekleşen tüm 
işlemlerin gerçek zamanlı olarak muhasebede izlenebilmesini 
sağlayan bütünleşik bir yapıda çalışmaktadır. Bu sayede firmanın 
mali durumunu kolaylıkla analiz edip hızlı mali kararlar almayı 
destekler.

• Detaylı hesap planı tanımlamaları ve hesap özellikleri ile hesaplar 
istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.

• Hesap kodu kırılımları tanımlanarak, hesap planlarının bu 
kırılımlar doğrultusunda oluşturulması sağlanır. Böylece 
kullanıcıların kodlamalarda hata yapması engellenir.

• Muhasebe fişi içerisinden fatura, çek/senet gibi kaynak fişe direkt 
ulaşılabilir.

• Muhasebeye entegre edilmiş fişlerde kullanıcının yetkisi dahilinde 
fatura, çek/senet işlemlerinde yapılan değişiklikler muhasebe 
fişine anında yansır.

• Ofis bazında farklı entegrasyon hesapları tanımlanarak 
muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilebilir. 

• Tercihe bağlı olarak işlem sırasında anında entegrasyon 
yapılabileceği gibi kontrollü entegrasyon da yapılabilir. Bu 
entegrasyonlar; fatura, irsaliye, perakende fişler ya da 
çek/senetler gibi işlemlere göre ayrı ayrı tanımlanabilir. 

• Kontrol edilmiş fişler, fiş kapama işlemiyle kapatılarak müdahale 
edilmesi engellenebilir.

• Kur farkı hesaplama ile kur gelirleri ve kur giderleri izlenebilir.

1-Hesap kodu 
kırılımlarıyla hesap 
planının istenilen 
seviyede 
gurplandırılması 
sağlanır.

2-Muhasebe fişi 
içerisinden asıl fişe 
tek tuşla ulaşılabilir. 

3-Asıl fişte yapılan 
değişiklik, 
muhasebe fişine 
anında yansır.

1

2
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Resmi defterler ve beyannameler

Mali tablolar ve oran analizleri

Maliyet merkezleri

• Yevmiye numarası sıralama ile asıl fiş numarasını kaybetmeden 
yevmiye numaraları verilebilir.

• Günlük defter, büyük defter ve yardımcı defter dökümleri istenen 
dizaynda hazırlanır ve onaylandıktan sonra dökümleri alınabilir.

• Damga vergisi beyannamesi, form BA, form BS ve KDV 
beyannameleri hazırlanır ve XML formatında bildirim yapılabilir.

• Tanımlı mali dönemlere göre bilanço hazırlanır ve dökümü 
alınabilir.

• Tanımlı mali dönemlere göre gelir tablosu hazırlanır ve dökümü 
alınabilir.

• Mali tablolarda açıklanmış değerlerin oransal olarak analizleri 
yapılabilir. Oran analizleri ile mali yapı analizleri, kârlılık oranları 
ve likidite analizleri yapılabilir. 

• Masraf dönemleri tanımlanarak dönem bazında masraf dağılımı 
gruplaması yapılabilir.

• Maliyet merkezleri tanımlanarak, maliyet merkezleri dağıtım 
hiyerarşisi belirlenebilir. Tüm masraf kalemleri oluşturulan 
maliyet merkezi hiyerarşisinin ilgili seviyesine bağlanabilir ve bu 
gruplandırmaya göre detaylı analiz yapılabilir.

• Maliyet merkezlerinin maliyet raporları analiz edilebilir.

E-Beyanname olarak 
KDV, Form BA, Form 
BS ve Damga Vergisi 
Beyannamesi 
verebilir miyim?

Oran analizleri 
yapabilir miyim?

Masraflarımı dönem 
bazında maliyet 
merkezlerine 
dağıtabilir miyim?

1-Bilanço, gelir 
tablosu gibi mali 
tablolar 
hazırlanabilir.

2-Masraflar için 
maliyet merkezi 
hiyerarşisi 
oluşturulabilir.

1

2
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Sabit kıymetlerim 
için yaptığım 
harcamaları 
izleyebilir miyim?

Sabit kıymet 
işlemlerimi 
muhasebeyle 
entegre edebilir 
miyim?

Masraflarımı alış 
faturalarına 
istediğim oranlarda 
dağıtabilir miyim?

Masraflarımı satış 
faturalarıma 
istediğim oranda 
dağıtabilir miyim?

Maliyet 
hesaplamalarımı 
vereceğim ürün ve 
depo detayında 
yaparak 
muhasebeye 
entegre edebilir 
miyim?

1-Sabit kıymet 
masraf, amortisman 
ve sigorta bilgileri 
izlenebilir.

2-Alış ve satışlarda 
maliyet artırma ve 
azaltma işlemleri 
gerçekleştirilebilir.

Sabit kıymetler

Satılan malın maliyeti

• Detaylı sabit kıymet tanımlamaları ve sabit kıymet özellikleri ile 
sabit kıymetler istenilen şekilde gruplandırılabilir ve 
raporlanabilir.

• Sabit kıymetler için barkod oluşturulabilir ve fotoğraflar 
kaydedilebilir.

• Maddi, gayri maddi, finansal, bina/arsa gibi farklı sabit kıymet 
tipleri tanımlanabilir. 

• Sabit kıymet sigorta bilgileri, sigortacı firma, sigorta tipi, sigorta 
süresi, poliçe numarası ve kapsamı gibi detaylarla izlenebilir.

• Sabit kıymet giderleri takip edilebilir. Gider faturası ile 
eşleştirilerek, giderin yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı 
seçilebilir.

• Sabit kıymetler personele zimmetlenebilir.

• Yeniden değerlendirme ve amortisman hesaplamaları yapılabilir.

• Sabit kıymetler, ürün yönetimi ve muhasebeyle tam entegre 
çalışır.

• Masraf faturalarının ya da ekrandan girilen masraf tutarlarının, 
toptan alış, konsinye alış, ithalat gibi satın alma faturalarına 
dağıtımı gerçekleştirilebilir. Bu dağıtım; oran, tutar ve miktar 
ağırlığı ya da serbest giriş yöntemlerine göre yapılabilir. 

• Masraf faturalarının ya da ekrandan girilen masraf tutarlarının 
toptan, konsinye, bayi ve ihracat gibi satış faturalarına dağıtımı 
gerçekleştirilebilir. Bu dağıtım; oran, tutar ve miktar ağırlığı ya 
da serbest giriş yöntemlerine göre yapılabilir. 

• Maliyet hesaplamaları döneme göre; maliyet fiyatı, FİFO, 
ortalama maliyet ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerine göre, 
şirket, ofis, depo seviyelerinde, ürün, renk ve boyut bazında 
yapılabilir.

• Daha önce hesaplanmış olan üretim maliyetleri, üretim maliyet 
fişleri ile yansıtılabilir.

• Hesaplanan satış maliyetleri muhasebeyle entegre edilebilir.

1

2
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İnsan Kaynakları
İnsan kaynaklarının etkin yönetimi ile firma süreçlerinin 
verimliliğini artırabilme

İş başvuruları ve iş görüşmeleri

Çalışanlar (Personel)

Firmaların tüm departmanları için gerekli olan personel kaynak 
ihtiyaç niteliklerinin saptanması ve niteliklere uygun personellerin 
iş alımlarının gerçekleştirilmesi etkin bir insan kaynağı yönetimiyle 
sağlanabilir.

• İş başvuru bilgileri istenen detayda takip edilebilir. Başvuru 
sahibine ait fotoğraf, kişisel bilgiler, özel notlar, farklı adres 
bilgileri, iletişim bilgileri, aldığı eğitimler, yabancı dil gibi birçok 
bilgi aynı ortamda izlenebilir.

• Açık iş pozisyonları belirlenebilir. İş görüşmeleri bu başvurular ile 
eşleştirilerek tekrar görüşülecek, olumlu, olumsuz gibi durum 
bildirimleri yapılabilir. 

• İş başvuruları arasından görüşme sonucu olumlu olanlar 
personel olarak atanabilir.

• Detaylı personel tanımlamaları ve personel özellikleri ile 
personeller istenilen şekilde gruplandırılabilir ve raporlanabilir.

• Personel fotoğrafları, kişisel bilgiler, özel notlar, farklı adres 
bilgileri, iletişim bilgileri, aldığı eğitimler, yabancı dil gibi birçok 
bilgi aynı ortamda izlenebilir.

• Ücretli/ücretsiz personel yıllık izin planlamaları yapılarak 
personele bildirilebilir. Planlanan ve kullanılan izinler izlenebilir.

• Personel iş eğitim bilgileri takip edilebilir.

• Personel aynı zamanda firma için müşteridir. Bu sebeple 
personel müşteri kartıyla ilişkilendirilerek yaptığı alışverişlerden 
doğan borç takibi yapılabilir. Personel yıllık/aylık alışveriş 
limitleri belirlenebilir.

• Personel organizasyon ve unvan organizasyon şemaları 
oluşturulabilir.

• Personel teşvik primleri girilebilir, girilen bu teşvik primleri 
onaylandığında ücret bordrosuna işlenir.

İş görüşmelerini 
programdan takip 
edebilir miyim?

Personel ihtiyacına 
göre açık 
pozisyonlar 
belirleyip bunlara 
göre görüşmeler 
yapabilir miyim?

Personellerimin cari 
hesaplarını da 
tutabilir ve 
maaşlarıyla entegre 
ederek çalıştırabilir 
miyim?

Personele teşvik 
primi verip 
muhasebeleştirebilir 
miyim?

1-Detaylı personel 
tanımlamaları ve 
personel özellikleri 
ile gruplandırma ve 
raporlamalar 
yapılabilir. 

2-Teşvik prim 
hesaplamaları ve 
muhasebe 
entegrasyonu 
yapılabilir.

1
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Kazanç ve kesinti 
tanımlamalarını 
değiştirebilir ya da 
ekleyebilir miyim?

Personel ücretlerini 
hem net hem de 
brüt olarak 
izleyebilir miyim?

Programdan SGK 
dökümlerini alabilir 
miyim?

1-Personel ücretleri 
puantaj ve tahakkuk 
işlemleri pratik bir 
şekilde yapılarak 
muhasebeye 
entegre edilebilir.

2-İş yeri ve 
departman 
tanımlamaları 
yapılabilir.

Personel Ücretleri
Personel ücret, kazanç ve kesinti listeleri, vergi statüleri, pratik 
puantaj ve tahakkuk işlemleriyle mevzuatı uygulayabilme

İş yeri ve departman tanımlamaları

Ücret ve çalışma bilgileri

SGK işlemleri

Personel sicil ve özlük bilgileri detaylı bir şekilde oluşturularak 
takip edilebilir. Personelin aynı zamanda müşteri olarak da 
değerlendirildiği bütünleşik bu yapıyla tüm ücret ve ek kazanç ve 
kesintiler pratik bir şekilde bordroya yansıtılarak 
muhasebeleştirilebilir. 

• Firmaya bağlı her bir farklı adres için iş yeri tanımlamaları 
yapılabilir. Şube, imalat yeri, satış yeri gibi iş yeri tipleri 
tanımlanarak gruplandırılabilir.

• Firmanın, muhasebe, pazarlama, depo, Ar-Ge gibi bölümleri 
departman olarak tanımlanabilir.

• Personel kazanç ve kesinti tanımlamaları firmaya ihtiyacına göre 
çoğaltılabilir.

• Ücret bordrosu parametreleri, SGK oranları, gelir vergisi matrah 
ve oranları, AGİ ücret ve oranları ve aylık kazanç muafiyet 
bilgileri girilebilir.

• Personel aylık kazanç ve kesinti bilgileri tanımlamaları yapılabilir.

• SGK statüleri belirlenebilir, kullanıcı tarafından SGK statüsü 
eklenebilir.

• Personel ücret bilgisi net veya brüt olarak tarih bazında 
izlenebilir.

• Puantaj ve Tahakkuk işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilerek 
muhasebeleştirilebilir.

• Sihirbaz yardımıyla istenen filtrelerde eksik gün ve nedenleri 
girilebilir. Eksik Gün Bildirim formuyla bildirilebilir.

• İşçi ve İşveren Primleri listeleri alınabilir.

• Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri hazırlanabilir.

1
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Üretim Yönetimi
Parametrik ve ölçeklenebilir yapı sayesinde siparişten sevkiyata 
kadar etkin üretim yönetimi sağlanır

Ön maliyet yönetimi 

Günümüzde üretim çok hızlı bir yarış halini almıştır. Hızlı moda 
üreten firmalarda her hafta yeni ürünler vitrinleri süslemektedir. 
İhracattaki terminlerin kısalması ve maliyet baskısı üretimin etkin 
ve hızlı bir şekilde yönetilmesini gerektirmektedir. 

Nebim Üretim Yönetimi parametrik ve ölçeklenebilir yapısı ile ön 
maliyet hazırlık, ürün ağaçları, ihtiyaç listeleri ve satın alma 
yönetimi, üretim yönetimi, operasyonlarda verimlilik ve 
maliyetlendirme süreçlerinin yönetiminde etkin ve hızlı yönetim 
araçları sunmaktadır.

• Parametrik yapısı sayesinde farklı ön maliyet ihtiyaçlarına göre 
uyarlanabilir. 

• Ön maliyette ham madde, işçilik ve genel giderler 
hesaplamalarında esnek çözüm sunar. Ön maliyet şablonları ile 
hızlı veri girişi sağlar. 

• Ön maliyetler farklı bölge, döviz kuru ve fiyat tiplerine göre 
hesaplanabilir. Dönemsel kurlar veya günlük kurlara göre maliyet 
hesaplamaları yapılabilir. 

• Planlanan maliyetler ile gerçekleşen maliyetler karşılaştırılarak 
gerekli önlemler alınabilir. 

Ön maliyetteki 
yaşanan hesaplama 
hatalarının önüne 
nasıl geçebilirim, 
nasıl doğru fiyat 
verebilirim?

Satış kanallarına 
göre fiyat 
hesaplamalarını 
otomatik yapabilir 
miyim?

1-Firmaya göre özel 
formüller ve formlar 
oluşturularak 
istenen formatta ön 
maliyet formları 
hazırlanabilir.

2-Ön maliyet 
parametreleri ile 
ham madde, 
yardımcı malzeme, 
işçilik ve genel gider 
hesaplamaları 
yapılarak istenen 
sayıda fiyat 
hesaplaması 
yapılabilir.

1

2

34



Ürün ağaçları

Numune yönetimi

• Firma üretim yapısına uygun birden fazla üretim ağaç yapısı 
tanımlanabilir. Böylece iç üretim, fason üretim veya paket 
alımların takibi yapılabilir. 

• Numune geliştirme süreçleri ve ürün ağaç özellikleri, reçete 
detayları ile tanımlanabilir. Ürün özelliklerine göre teknik tablolar 
oluşturulabilir. 

• Numune ve üretim reçetelerinde tüm teknik detaylar, ölçü 
tabloları, imalat talimatları tanımlanabilir.

• Renk beden bazında tek bir reçete ile tüm ürün özellikleri 
tanımlanabilir.

• Numune üretim süreçlerinde farklı üretim ağaçları ile çalışılabilir. 
Numune üretimindeki farklılıklar ve değişiklikler yönetilebilir. 

• Modelhane süreçleri üretim yönetimi üzerinden iş emri ve model 
bazında yönetilebilir. Hangi iş hangi modeliste, bugün hangi işler 
yapılacak izlenebilir.

• Ürünlerde modelhane için ayrı talimat, operasyon ve hedef sarf 
bilgileri takip edilebilir. 

• Numune üretimlerinde ihtiyaç tespiti, üretim takibi ve 
maliyetlendirme yapılabilir. Numune maliyetleri hesaplanabilir.

Farklı ürün 
gruplarındaki 
üretimlerimi tek bir 
programla takip 
edebilir miyim?

Ürün reçetelerimi 
renk beden bazında 
pratik bir şekilde 
yapabilir miyim?

Sezon içinde hangi 
müşteriler için hangi 
ürün gruplarından 
ne kadar numune 
yaptım, ne kadar 
maliyetim oldu?

Hangi numunelerden 
hangi ürünleri 
ürettiğimi takip 
edebilir miyim?

1-Modelhane işlem 
takibi ile hangi 
işlemin ne zaman 
yapıldığı, 
modelhanede ne 
kadar iş olduğu 
takip edilebilir.

2-Tek bir ürün ağacı 
ile modele ait tüm 
üretim işlemleri, 
ham madde ve 
malzeme ihtiyaçları, 
üretim talimatları 
tanımlanabilir.

3-Modele bağlı ölçü 
tabloları, model 
operasyon listeleri 
tanımlanabilir.

1
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İş emri yönetimi 

İş emri süreç planlama

• Stoka üretim ve siparişe göre üretim ihtiyaçlarına göre üretim iş 
emirleri oluşturularak yönetilebilir.

• İş emri bazında, satın alma takibi, üretim takip, süreç takip 
detaylarını takip edebilir ve yönetebilir.

 
• Siparişe göre üretimlerde siparişlerin durumu iş emri ve üretim 

safha bazında takip edebilir. Fason ve iç üretim iş emri bazında 
takip edilir.

• Sipariş bazında maliyetlendirme ile safha bazında sipariş 
maliyetleri çıkartılabilir ve planlanan maliyetlerle farkları 
karşılaştırılabilir. 

• Farklı ürün grubu veya üretim şekillerine göre farklı süreç tanım 
ve yolları oluşturabilir. İç üretim, ithalat, paket veya fason üretim 
şekillerine göre süreç takibi yapılabilir.  

• Detaylı yetkilendirme ile kullanıcı ve süreç bazında yönetim 
sağlanabilir. Kullanıcı, süreç veya işlem bazında yetkilendirme ile 
yetkili kullanıcı alanları tanımlanabilir.

• Süreçlerde gerekçeli revize takip ile etkin süreç yönetimi ve 
raporlama sağlanabilir, revize nedenlerine göre üretim, tedarik 
veya planlama kaynaklı revizeler analiz edilebilir.

Hangi müşterimin 
üretiminin hangi 
aşamada olduğunu 
görebilir miyim?

İş emirlerindeki son 
durumu anlık olarak 
izleyebilir miyim?

Müşteri temsilcisi, 
planlama, satın 
alma, üretim, sevk 
detaylarının hepsini 
tek bir ekrandan 
izleyebileceğim bir 
yapı kurulamaz mı?

Geciken işlerden ve 
muhtemel 
aksaklıklardan 
önceden nasıl 
haberim olacak?

1-İş emri, müşteri, 
ürün bazında 
üretimin anlık 
izlenmesi 
sağlanabilir.

2-İş emri süreç takip 
uygulaması ile 
süreçler istenen 
şekilde 
tanımlanabilir ve 
etkin bir şekilde 
yönetilebilir.

1

2
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İş istasyonu üretim planlama

Satın alma ihtiyaç yönetimi

• Tüm üretim aşamalarında bölüm ve istasyon bazında üretim 
planlama yapılarak zaman planlaması çıkartılabilir.

• Ürün ağaçlarında tanımlanan standart sürelere göre kapasite 
izleme yapılarak doluluk oranları yönetilebilir.

• Üretim planlarına göre planlanan ve gerçekleşen üretim yönetimi 
yapılarak planların revizesi sağlanabilir, gerekli uyarı ve önlemleri 
alacak raporlama sistemi oluşturulur. 

• İş emri bazında ihtiyaç tespiti ve satın alma yönetimi yapılabilir. 
Açığa satın almaların yanı sıra sipariş bazında satın almalar 
yönetilebilir. 

• Üretim taleplerine bağlı satın alma istekleri ve talebe bağlı satın 
alma yönetimi yapılabilir. Talep oluşturma, teklif ve sipariş akışı 
sağlanarak yetkisiz satın almaların önüne geçilebilir.

• Depo stoklarına göre ihtiyaç tespitleri ve planlamaları yapılabilir, 
atıl stok bulundurmanın önüne geçilir. 

• Satın alma parametreleri ile fazla kabul oranları, fiyat, vade gibi 
satın alma şartları yönetilerek, satın alma şartlarına göre kabul 
sistemi kurulur.   

• Ham madde ve yardımcı malzeme stok ve rezervasyonları sistem 
üzerinde depo ve raf bazında yönetilerek etkin bir stok takibi 
yapılabilir. 

• Barkod okuyucular ile anlık ve hatasız veri girişi yapılabilir.

Üretim safhalarında 
planlanan işler plana 
uygun yürüyor mu 
anlık olarak 
izleyebilir miyim?

Fason ve iç 
üretimdeki gecikme 
ve plan dışı 
gecikmeleri 
yönetebilecek 
miyim? 

Atıl stok 
bulundurma 
maliyetimin önüne 
nasıl geçeceğim?

Satın almaların 
hangi iş için ve 
hangi şartlarla kim 
tarafından alındığını 
takip edebilecek 
miyim?

1-İş emri, üretim 
bölüm ve istasyon 
bazında planlanan 
ve gerçekleşen 
işlerin takibi ve 
gecikmeleri 
izlenebilir.

2-İş emri bazında 
ham madde ihtiyaç, 
rezervasyon, gelen, 
üretime transfer 
edilen, bekleyen 
işler yönetilebilir.

1

2
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Safha bazında üretim yönetimi barkod uygulamaları 

Üretim operasyonlarında verimlilik yönetimi

• İç üretim ve fason atölyelerdeki üretimin faaliyetlerinin anlık 
izlenmesi sağlanır. Tüm işlemler tek bir ekrandan izlenerek 
yönetilebilir. 

• Üretimde demet, lot, yarı mamul ve iş emri barkodları gibi farklı 
barkod takip yöntemleri ile ölçeklenebilir yapı sayesinde, 
aşamalar bazında farklı barkod yöntemi uygulanabilir. 

• Üretimden anlık veri toplama işlemleri ile hızlı ve hatasız bir veri 
toplama sağlanır.

 
• Web üretim ekranları ile, platform bağımsız olarak web arayüzle 

çalışma ile istenen noktadan barkodlu sistemle giriş yapabilme 
imkanı sunar. 

• Operasyonların standart süreler ve gerçekleşen operasyon 
sürelerine göre personel, bant, bölüm ve fabrika bazında 
verimlilik analizleri yapılarak, verim artırıcı önlemler alınabilir.

• PDKS sistemleri ile entegre çalışarak, personel giriş çıkışlarından 
gerçekleşen adam saat çalışmalarını otomatik olarak 
hesaplayabilir. Fazla mesai ve kayıp zaman analizleri yapabilir. 

• Masraf merkezleri yapısı ile gerçekleşen adam saat hesabı ile 
üretim üzerine yüklenecek direkt işçilikleri ve endirekt genel 
giderleri dağıtarak aktivite bazında maliyetlendirme sağlar. 

Fabrikaların ve 
fason üreticilerimin 
elinde hangi işler 
var, hangi işler 
bitmiş, anlık olarak 
izleyebilecek miyim? 

Üretimden 
kaynaklanan 
hatalarda hangi 
ürünün, ne zaman, 
kimler tarafından 
yapıldığını 
izleyebilecek miyim?

Hangi personelim 
daha verimli, hangi 
modellerde ve 
operasyonlarda 
sorun var, izleyebilir 
miyim? 

İşletmemde kayıp 
zamanlarımı nasıl 
yöneteceğim, 
sistemi insanların 
inisiyatifinden nasıl 
çıkartırım?

1-Standart ve 
gerçekleşen üretim 
sürelerine göre kişi, 
bant, bölüm ve 
fabrika bazında 
verimlilik 
hesaplamaları 
yapılabilir.

2-Anlık veri toplama 
işlemleri, radyo 
frekanslı el 
terminalleri ve 
bilgisayarlar ile web 
tabanlı yazılımlar 
anlık olarak 
yapılabilir.

1

2
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Fason atölyelerimde 
anlık olarak kalite 
kontrol yapabilir 
miyim?

Farklı ürünlere göre 
farklı kontrol 
listeleri ve ölçü 
tablosu 
kontrollerimi 
oluşturup ürün 
çıkmadan bunu 
görebileceğim en 
doğru kontrol 
sistemini nasıl 
kurarım? 

Gelen kumaş ve 
aksesuarlara bir 
kontrol sistemi 
kurup bunların kabul 
ve retlerini bu 
sistem üzerinden 
yönetemez miyim?

Piyasada en çok 
kullanılan top sarma 
makinelerini 
kullanıyoruz. 
Bunların sistemle 
entegre olmasını 
sağlayamaz mıyım, 
gelen kumaşlardaki 
hata oranlarını nasıl 
kontrol ederim?

1-Web üzerinden 
yapılan kalite 
kontrol ile fason 
atölyede kalite 
kontrol listeleri ve 
ölçü tabloları 
sisteme anlık olarak 
kontrol sonuçları 
girilebilir.

2-Standart kontrol 
sistemlerine uyumlu 
parametrik yapısı ile 
kalite kontrol 
süreçlerinin 
yönetimi ve top hata 
haritalarının 
çıkartılması sağlanır, 
top sarma 
makineleri ile anlık 
entegre edilebilir.

Mamul kalite kontrol yönetimi

Ham madde kalite kontrol yönetimi

• Web tabanlı kalite kontrol uygulamaları ile anlık olarak işlem 
yaparak inspection sonuçlarının anlık olarak yönetilmesi sağlanır. 

• Mamul kalite kontrol istekleri ve kalite kontrolcü planları 
sistemden takip edilebilir.

• AQL 2,5 kalite kontrol standart sistemlerine göre kontrol 
edilecek ürün miktarları, minör majör hata yönetimini 
sağlayabilir.

• Ürün bazında farklı kontrol süreç ve kalite kontrol listeleri 
hazırlanabilir.

• 4 Puan Sistemine göre kalite kontrol listeleri ve kontrol listeleri 
oluşturulabilir. Kumaş top bazında kalite kontrol işlemleri anlık 
yönetilebilir.

• Kumaş top sarma makineleri ile entegre olarak çalışıp anlık veri 
aktarımı yapabilir. 

• Görsel ve fiziksel kontroller ile kumaş ve aksesuar kontrolleri 
kabul ve retleri sistem üzerinden takip edilebilir.

1

2



Yükleme yönetimi 

Maliyet muhasebesi ve gerçekleşen maliyet yönetimi

• Yükleme dağılımlı sipariş takibi ile farklı ülke yüklemelerini tek bir 
sipariş altında takip edebilir, tek bir iş emrinde farklı ülke 
siparişlerini yönetebilir.

• Barkod okuyucu ile koli etiketleri hazırlayabilir ve çeki listelerini 
koli detaylı hazırlayabilir.

• Yüklemelerde birinci kalite ikinci kalite ayrımı ile sipariş sevk 
kalan raporlamasında yükleme detayları raporlanabilir.

• Tüm numune ve iş emri üretiminde üretim bölüm bazında safha 
maliyet takibi yapabilir. Üretim aşamalarındaki ham madde, fason 
işçilik, genel gider ve direkt işçilik giderleri, işlem bazında 
hesaplanarak safha maliyetlerine aktarılır. 

• Ham madde yardımcı malzemeler, işçilikler ve genel giderler 
bazında planlanan ve gerçekleşen maliyet karşılaştırması 
yapılarak, gerçek kâr zarar hesabı yapılabilir.

• İç üretim ve fason üretim maliyetleri analiz edilerek, üretim 
karar sistemine yardımcı olur.

• Maliyet muhasebesi entegrasyonu ile dönem sonu maliyet 
muhasebesi işlemleri otomatik olarak yapılabilir ve gelir tablosu 
hesaplarına aktarılabilir. 

• Operasyonlarda verimlilik uygulamaları ile faaliyet bazında 
gerçekleşen adam saat hesaplarından genel gider ve direkt işçilik 
dağıtımları kademeli olarak yapılır.

Müşterimiz aynı 
siparişinde farklı 
ülkelere, farklı 
asortilerde 
yüklemeler istiyor. 
Bunları tek bir iş 
emrinde yönetebilir 
miyim?

Çeki listelerini 
sistemden alıp 
müşterilerimize göre 
farklı koli etiketleri 
ve çeki listesi 
formları oluşturabilir 
miyim?

Maliyet 
hesaplamada 
yaşadığım 
sıkıntılarımı 
çözebilecek miyim? 
Maliyetlerim neler, 
stok maliyetlerimi 
yönetebilecek 
miyim? İç üretime 
devam mı etmeliyim 
yoksa fasonda mı 
üretim 
yaptırmalıyım?

Hangi müşterime ne 
kadar üretim 
yapmışım, hangi 
müşteriden ne 
kazanmışım, 
görebilecek miyim?

1-Safha bazında 
maliyetlendirme ile 
ham madde, fason 
üretim maliyeti, iç 
üretim maliyetleri 
yönetimi ve 
entegrasyonu 
yapılabilir.

2-Farklı ülke 
yüklemeleri tek bir 
sipariş ve iş emrinde 
takip edilerek 
yönetilebilir.

1

2
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1-Nebim V3 
Merchandise 
Planlama & 
Bütçeleme, geçen 
yılın bilgilerini baz 
alarak, gelecek 
sezon ile ilgili plan 
ve bütçe yapmayı 
sağlar.

2-Nebim V3 İş 
Zekası, rol bazında 
bütçe/gerçekleşen 
gösterge panoları, 
e-mail ve web 
tabanlı uyarılar, 
istisnaların 
zamanında 
belirlenmesini 
sağlar.

3-Nebim V3, oluşan 
verilerin planlama 
ve iş zekası 
uygulamalarına 
kaynak oluşturarak, 
operasyonların 
yönetilmesini sağlar.

1 2

3

Nebim V3 ERP ile entegre çalışan planlama, bütçeleme, 
raporlama ve analiz uygulamaları

Bir yandan yüksek satın alma gücü olan yurt dışı kaynaklı organize 
perakende firmaları Türkiye'deki yerli firmalara rakip olurken, bir 
yandan da Türk firmaları kendilerine yeni pazarlar aramakta ve 
yurt dışındaki komşu ülkelerde büyümeyi hedeflemektedirler. 
AVM'lerde metrekare arzındaki büyük artış, talep artışının çok 
üstüne çıkmakta, bu nedenle gittikçe artan mağaza sayısı ile 
birlikte metrekare başına düşen ziyaretçi sayısı azalmaktadır. 
Bununla birlikte ham madde fiyatları artmaya devam etmekte, 
bunu karşılayacak fiyat zamları piyasadaki büyük rekabete aynı 
oranla yansıtılamamaktadır. Bu trendlerin sonucunda firmaların 
brüt marj yüzdeleri azalırken, ölçek büyütmek ve işletme 
kaynaklarını daha verimli kullanmak önem kazanmaktadır.

Stok maliyetinin düşürülmesi, ürüne yönelik yatırım getirilerinin en 
yüksek düzeye çıkarılması, brüt marjı artıracak etkenlerin en 
başında gelmektedir. Bu konuda firmaların ihtiyacı; satışların, brüt 
marjların, kalıcı ve geçici indirimlerin, kanal indirimlerinin ve 
firelerin, ürün kategorileri ve haftalar bazında bütçelenmesi ve 
kaynakların rakamsal hedefler ile yönetilmesidir.

Firmaların bu anlamda ihtiyaçlarını karşılayan Nebim V3 CPM, 
Planla-İzle-Yönet sistematiği içerisinde, kategori ve kanal bazında, 
planlama ve bütçeleme yapmayı sağlayarak, sezon içerisinde 
gerçekleşen değerler ile planlanan değerlerin tek platform 
üzerinden izlenmesini ve yönetilmesini sağlar.

Nebim V3 CPM 
(Kurumsal Performans Yönetimi)
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Ürünlerimin Markup, 
GMROI, devir hızı 
gibi bilgilerini analiz 
edebilir miyim?

Mağazalarımın  
GMROL, GMROF, 
Brüt Marj ve 
ortalama 
envanterlerini 
izleyebilir miyim? 

Bire bir 
mağazalarımın 
cirolarını geçen yıl 
ile karşılaştırabilir 
miyim?

Operasyonel 
işlemlerimin hızını 
yavaşlatmadan 
detaylı ürün, 
mağaza ve müşteri 
analizleri yapabilir 
miyim?

Nebim V3 ERP'deki bilgilerin hızlı ve esnek bir şekilde 
sorgulanabildiği raporlama ve analiz platformu

ERP sisteminin topladığı verinin hızlı ve doğru analiz edilebilecek 
şekilde sunulması, rakamlara dayalı, hedeflerle karşılaştırarak 
analiz yapabilmesi, güvenle kararlar alarak iş süreçlerinin verimli 
yönetilebilmesini sağlar.

• Nebim V3 ERP'den Nebim V3 Veri Ambarı'na aktarılan bilgiler, 
zengin KPI ve boyutlar sayesinde, kullanıcılar tarafından istenilen 
ayrıntıda, yüksek performans ile raporlanabilir.

• Ürün, lokasyon, müşteri, tedarikçi, tarih vb. bazında hiyerarşik 
yapılarda sorgulama yapılabilir. Örneğin; Bölge-Şirket-Ofis-
Mağaza-Depo

• Veri ambarında, GMROI, markup, stok devir hızı KPI'ları 
sayesinde ürün kârlılıklarının kolaylıklı izlenebilmesi sağlanırken, 
GMROL, GMROF, Brüt Marj ve ortalama envanter değerleri ile 
mağaza bazında kârlılıklar izlenebilir.

• Alınan ve verilen sipariş ölçütleri ile, Sipariş Miktarı, Sevk Miktarı 
ve Kalan Miktar değerleri sayesinde sipariş takibi izlenebilir.

• Fatura Analizi ve İade Analizi Ölçütleri ile, Ortalama Fatura 
Tutarı, Fatura Sayısı, Fatura  Satır Sayısı, Model Sayısı, Sepet 
Büyüklüğü analizleri yapılırken, yapılan satışa göre iade oranları 
analiz edilebilir.

• Firmalarda farklı rollerde çalışan ürün yöneticisi, mağaza 
koordinatörü, finansman yöneticisi, satın alma yöneticisi ve üst 
yönetim kişiler için üzerinde karar vereceği KPI'lar kolaylıkla 
sorgulanabilir. 

• Satın Alma, Toptan Satış ve Konsinye Satış ile ilgili detaylı alış ve 
satış analizleri yapılabilir.

• Maliyet merkezi hiyerarşisinin tüm seviyelerine göre, mağaza, 
departman vb. yapılan giderler sorgulanabilir. 

Veri Ambarı

Nebim V3 ERP'deki 
bilgiler Veri 
Ambarına 
aktarılarak, farklı 
departmanlarda 
çalışan ürün 
yöneticisi, mağaza 
koordinatörü, satın 
alma yöneticisi, 
finans yöneticisi ve 
üst yönetim gibi 
roller tarafından 
birçok araç ve 
yüksek performans 
ile sorgulanabilir.



43

• Nebim V3 İş Zekası'nın yanı sıra, ERP kullanıcıları, Microsoft
Excel arayüzünü kullanarak da veri ambarı küplerine erişerek
kendi raporlarını hazırlayabilirler.

• Nebim V3 ERP'den Nebim V3 Veri Ambarı'na aktarılan bilgiler,
Nebim V3 İş Zekası tarafından sorgulanarak, farklı formatlarda
hazırlanan rapor ve gösterge panolarında görüntülenir.

• Nebim V3 ERP'de depolanan veriler, veri ambarında farklı
dillerde saklanarak sorgulama işlemlerinin bu dillerde
yapılabilmesi sağlanır. Örneğin; veriler İngilizce olarak da
sorgulanabilir.

• Firmaların Bilgi İşlem ekipleri, Nebim V3 Veri Ambarı'na
bağlanarak, web üzerinden ya da e-mail ile paylaşılabilecek
raporları kolaylıkla hazırlayabilirler. 

• Star Schema veri modeli, Aggregate tablolar ve Microsoft 
Analysis Services bazlı OLAP küpleri sayesinde veriler yüksek 
performans ve esnek bir şekilde sorgulanır.

• Delta güncelleme seçenekleri sayesinde Nebim V3 ERP'deki 
verilerin tamamının veya sadece belirlenen tarihten itibaren 
değişen verilerin hızla ve istenilen zaman aralıklarında
veri ambarına aktarılması sağlanır.

1-ERP kullanıcıları, 
Microsoft Excel 
arayüzünü 
kullanarak, veri 
ambarı küplerine 
erişerek kendi 
raporlarını 
hazırlayabilirler.

2-Web üzerinden 
sergilenecek ve 
e-mail ile 
gönderilecek 
raporlar 
hazırlanabilir.

Raporları farklı 
dillerde de 
sorgulayabilir 
miyim?

Kullanıcıların web 
üzerinden erişeceği 
raporları Bilgi İşlem 
ekibim 
hazırlayabilir mi?

1

2



Planlama ve bütçeleme ile işletme kaynaklarının sayısal değerlere 
dayanarak yönetilmesi

Ürün çeşitliliğinin ve adetlerinin, satış kanallarının, mağaza 
adetlerinin devamlı arttığı, iş süreçlerinin giderek hızlandığı 
günümüzde; firmanın stratejileri ile operasyonları arasındaki 
tutarlılığı sağlamak vazgeçilmez olmaktadır. Üst yönetimin 
ilerideki dönem için belirlediği ön hedefler, tutarlı bir şekilde, 
departmanların operasyonlarda baz alacağı planlara ve finansal 
bütçelere dönüştürülmelidir. Geleneksel olarak birbirinden kopuk 
Excel tabloları ile yönetilen bu süreç, ölçeklerini büyütmeye 
çalışan ve işletme kaynaklarını daha verimli kullanmak isteyen 
firmalar için yetersiz kalmaktadır.

Nebim V3 CPM Merchandise Planlama & Bütçeleme uygulamaları 
sayesinde firmalar; planlama ve bütçeleme süreçlerini etkin bir 
şekilde yönetebilir ve kaynaklarını daha verimli kullanarak 
kârlılıklarını artırır.

• Ürün kategorileri bazında, haftalık olarak satış, brüt marj 
yüzdesi, indirim yüzdesi, satın alma bütçesi ve buna bağlı 
envanter planlanır.

• Farklı ülkeler, toptan veya perakende mağazaları, kendi 
mağazaları veya bayiler gibi farklı kanallar bazında aylık satış 
bütçeleri gerçekleştirilir.

• Model ve renk bazında hangi ürünlerden kaç adet ve hangi 
fiyattan satın alınacağı bütçelenir.

• Mağaza bazında, hangi ürünlerin, hangi haftalarda ne kadar 
stoklanması gerektiği planlanır.

• Güçlü veri analizi ve veri normalizasyonu yöntemleri sayesinde 
geçmiş sezonlarda gerçekleşmiş ancak gelecek sezonlarda 
gerçekleşmeyeceği öngörülen verilerin düzeltilmesi sağlanır.  
Örneğin; dini bayramlar gibi özel günlerin takvim kaydırmaları 
gerçekleştirilebilir.

Merchandise Planlama & Bütçeleme

1-Nebim V3 ERP'de 
tanımlanan 
perakende, bayi, 
yurt dışı gibi 
kanallar bazında 
planlama 
gerçekleştirilebilir.

2-Nebim V3 ERP'de 
belirlenen ürün 
hiyerarşisindeki ürün 
kategorileri bazında 
bütçe yapılabilir.

3-Üst yönetim ve 
ürün yöneticileri için 
önem arz eden 
değerler 
planlanabilir.

Ürün kategori 
planlarındaki ciro 
rakamları ile mağaza 
cirolarının tutarlı 
olmasını nasıl 
sağlayabilirim?

Perakende, bayi ve 
toptan satış 
bütçelerimi nasıl 
konsolide ederim?

Değişik indirim, 
kampanya ve brüt 
marj senaryoları 
üreterek sene sonu 
kârlılıklarımı nasıl en 
üst seviyeye 
getirebilirim?

Hangi üründen hangi 
hafta ne kadar ürün 
satın almam 
gerektiğini 
planlayabilir miyim?

1

2

3
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IBM Cognos TM1 planlama ve bütçeleme platformu üzerinde 
geliştirilen Nebim V3 CPM Merchandise Planlama & Bütçeleme 
uygulamaları sayesinde;

• Sunucunun hafızasında yer alan, "In-memory" veritabanı 
sayesinde veri analizinde, hiyerarşik yapılarda hedeflerin alt 
kategorilere dağıtılma işlemlerinde, formüllerin 
hesaplanmalarında ve hedef girişlerinde geleneksel veritabanı 
teknolojileri ile elde edilemeyecek derecede yüksek performans 
sağlanır.

• Kullanıcıların uzaktan erişebilecekleri Web tabanlı arayüzler ya 
da alışkın oldukları Microsoft Excel'den bağlanarak 
kullanabilecekleri arayüz seçenekleri sunulur.

• Ürün kategorileri ya da satış kanalları gibi hiyerarşik yapılar için 
hedeflenen değerlerin; yukarıdan aşağıya veya aşağıdan 
yukarıya otomatik olarak dağıtılmaları sağlanır. Örneğin; ürün 
hiyerarşisinin herhangi bir seviyesinde girilen büyüme oranı, o 
kategorinin altında yer alan ürün kategorilerine otomatik olarak 
aynı oranda yansır. Girilen hedeflerin alt kategorilere 
dağıtılmaları sürecinde, istenirse bir üst seviye sabit tutulabilir. 
Bu sayede, alt seviyede değişik hedef dağıtım senaryoları esnek 
bir şekilde gerçekleştirilebilir.

• Yeni bir ürün kategorisi ya da yeni açılacak olan mağazaların 
bütçeleneceği durumlar gibi, geçmiş sezonlara ait bilgilerin 
olmadığı durumlarda, sıfır tabanlı bütçe yapma yöntemlerinden 
yararlanılabilir.

• Kullanıcılar, "What-if" analizleri sayesinde farklı bütçe senaryoları 
oluşturabilir.

• Bütçe onay süreçleri ve esnek yetkilendirme özellikleri 
sayesinde, çok sayıda ürün ve kanal yöneticilerinin olduğu 
organizasyonlarda kontrollü bir bütçe oluşturma süreci sağlanır.

1

2

1-Kanal planı 
yapılırken; Nebim V3 
ERP'de belirlenen 
mağaza 
açılış/kapanış 
tarihlerinden ve Like 
for Like (bire bir) 
mağaza 
karşılaştırmalarından 
yararlanılır.

2-Nebim V3 ERP'de 
belirlenen ürün 
hiyerarşisindeki ürün 
kategorilerinin 
ciroları, marjları, 
indirimleri, 
envanterleri, 
GMROI'leri;  
planlanan dönem 
için hafta bazında 
bütçelenebilir.

Tüm kategoriler 
bazında vereceğim 
büyüme oranı diğer 
kategorilere 
otomatik olarak 
dağıtılabilir mi?

Bir kategorideki 
büyüme oranını 
değiştirmeden, 
diğer 
kategorilerdeki 
büyüme oranını 
değiştirebilir 
miyim?

Geçmiş yıllara ait 
bilgiler olmadan 
bütçeleme yapabilir 
miyim?
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Rol bazında bütçe/gerçekleşen gösterge panoları ve uyarı 
sistemleri

Nebim V3 CPM İş Zekası; üst yönetici, ürün yöneticisi, mağaza 
koordinatörü gibi farklı kullanıcı rolleri için gösterge panoları, 
raporlar ve uyarı sistemleri sunar. Kullanıcıların istedikleri bilgiye, 
gereksinim duydukları her an, hızla ve istenilen formatlarda 
ulaşmalarını sağlayarak firmaların doğru bilgi ile karar vermelerini 
mümkün kılar.

Nebim V3 CPM İş Zekası uygulamaları sayesinde;

• Kullanıcı rollerine göre tasarlanmış, sektörel formüller içeren 
raporlar, grafikler, filtreler ve erken uyarı mekanizmaları olan 
gösterge panoları (Dashboard'lar) sunulur. Kullanıcılar, istedikleri 
raporları kendi gösterge panolarına ekleyerek ya da çıkararak, 
kullandıkları İş Zekası uygulamasını kişiselleştirebilirler.

• Raporlar ve gösterge panolarında, yıl, ay, hafta, gün, 
Merchandising takvimi, kanal, bölge, ofis, mağaza, depo, ürün 
kategorileri, tedarikçi, müşteri vb. boyutlar kullanılarak esnek 
sorgulama imkanı sağlanır.

• Markup, GMROI, GMROL, GMROF, Brüt Marj, Stok Devir Hızı, 
Ortalama Envanter Tutarı, Ortalama Maliyet Tutarı vb. sektöre 
özgü formüller (Key Performance Indicator, KPI) sunulur. 

• Geçen yıl ile karşılaştırma yapılan raporlarda Like for Like 
(bire bir) mağaza mantığı kullanılması, firmaların haftalık, aylık ve 
yıllık olarak gerçek büyümelerini gösterir.

• Bütçe ve gerçekleşen verilerin aynı rapor üzerinde izlenebilmesi 
ve karşılaştırılması; bütçeye göre nerede olunduğu, alınması 
gereken bir önlem olup olmadığı konusunda firmalara yön verir.

İş Zekası

Bire bir mağaza 
cirolarımda bütçeme 
göre ne 
durumdayım?

Bu seneki ciro, brüt 
marj, haftalık 
envanter, GMROI 
gibi değerleri bir 
önceki yılki 
değerlerle 
karşılaştırıp hızlı 
kararlar alabilir 
miyim? 

Şirket içerisinde 
farklı kullanıcı 
rollerinde çalışan 
kişilerin kendileri ile 
ilgili analiz 
yapabilecekleri 
KPI’lara ulaşılabilir.



Kendi raporlarımı 
kendim 
hazırlayabilir miyim?

Şirket dışındayken 
düzenli olarak 
baktığım raporlara 
nasıl ulaşabilirim?

Planladığım 
ortalama brüt marj 
%62 iken, 
gerçekleşen değer 
bu rakamın altına 
düştüğü ilk an 
bundan haberdar 
olabilir miyim?

Binlerce satır, 
onlarca sütun olan 
bir raporda nereye 
odaklanmam 
gerektiğini nasıl 
bileceğim?

• Kullanıcılar, sadece hazır gösterge panoları ve önceden 
hazırlanmış raporlara ulaşmakla kalmayıp, isterlerse kendi 
raporlarını ve analizlerini de Web üzerinden gerçekleştirebilirler. 
Alt detaylara inebilen kullanıcılar; istenilen bilgiye, istenilen 
ayrıntıda hızla ulaşabilirler. 

• Nebim V3 CPM İş Zekası'na kullanıcılar Web üzerinden 
ulaşabilirler. Bu sayede, ofis dışında iken de takip ettikleri 
raporlara, Internet'in olduğu her ortamda erişebilirler.

• Erken uyarı sistemi sayesinde, önceden parametrik olarak 
belirlenen kurallara göre tanımlanan sınırların dışına çıkan 
istisnaların zamanında tespit edilmesi ve ilgili kullanıcıların e-mail 
ya da web üzerinden erişilen gösterge panoları sayesinde 
bilgilendirilmesi sağlanır. Örneğin; hedeflenen satış bütçesinin 
altında kalan mağazaların müdürleri ya da yönettikleri 
kategorilerin marj performanslarının plana göre düşük kaldığı 
ürün yöneticileri, otomatik olarak bilgilendirilebilir.

• Raporlarda, satır ve sütunlarda yapılan renklendirmeler, ortalama 
değerlerden ya da planlanan hedeflerden ne kadar uzak 
olduklarına göre analiz edilmeleri önerilen mağazaları, ürün 
kategorilerini vs. kolaylıkla fark etmeyi sağlar. 

Ürün yöneticisi, 
mağaza 
koordinatörü, satın 
alma yöneticisi gibi 
farklı kullanıcı rolleri 
için farklı gösterge 
panelleri 
oluşturulabilir.
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Nebim çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için
www.nebim.com.tr/  adresini ziyaret edebilirsiniz.nebimv3



BR Nebim V3 EE-TR2 Copyright © 2011 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.
Nebim, Nebim V3, V3, Winner, Halojen, Winextra Nebim'in tescilli markalarıdır. Adı geçen 
diğer şirket ürün ve hizmet adları başka firmaların tescilli markalarıdır. Bu doküman yalnızca 
bilgi vermek amacına yöneliktir. İçerdiği belirtmeler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

www.nebim.com.tr


