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Satışınızı artırmak ve masraflarınızı kontrol altına almak için 
stokunuzu etkin yönetmek, müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi 
yakından tanımak, borç ve alacaklarınızı takip edebilmek, daha 
verimli ve çevik çalışmak isteyen firmalar için son derece 
önemlidir. Nebim V3 ile tüm bu işlemleri yaparak hayatınızı 
kolaylaştırabilirsiniz.

Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için)

• Satın alma, tedarikçi fiyat listeleri ve satışların; sipariş, irsaliye ve 
fatura süreçleriyle gerçekleştirilmesi

• Pratik ürün kodlamaları, ürün kabul, iade, sayım ve fiyat 
güncellemeleri sayesinde stokun adetsel ve tutarsal takibi

• Müşteri ve tedarikçilerle ilgili çek, senet ve sair işlemlerle pratik 
borç alacak takibi



Toptan Satış uygulaması ile sipariş kaydıyla başlayan işlemlerin 
sevk edilmesi, irsaliye ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
süreci pratik ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir.

Toptan satışlar; sipariş, sevk irsaliyesi ve fatura gibi farklı satış 
süreçleri ile izlenebilir. Bu sayede siparişi olan bir işlem için 
otomatik sevk bilgisi, irsaliye ve faturalama işlemi yapılabilir.

Sipariş, rezervasyon, sevk emri, ürün paketleme ve irsaliye, fatura 
gibi süreçlerin kullanımı zorunlu hale getirilerek süreç dışı 
operasyonlar engellenir.

Sipariş, irsaliye, fatura gibi fiş girişleri özet giriş tablolarıyla pratik 
ve hızlı bir şekilde girilebilir.

Kredi kartı ile ödeme işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir 
ve raporlanabilir.

Müşteri bazında ve stok bazında sipariş durum kontrolleri istenen 
detayda yapılabilir. Mevcut siparişler, bu siparişlere istinaden sevk 
edilenler ve kalan sipariş adetleri kolaylıkla takip edilebilir.

Satış işlemleri istenen detayda pratik bir şekilde raporlanabilir.

 

Pratik satış takibi ve raporlama

Kullanıcılarımın satış 
ve sevkiyat 
işlemlerini hangi iş 
süreçleri ile, hangi 
sırada yapmaları 
gerektiğini 
belirleyebilir miyim?

Siparişlerimi 
otomatik irsaliye ve 
faturaya 
dönüştürebilir 
miyim?

Siparişlerimin 
durumlarını 
istediğim an 
raporlayabilir 
miyim?

1- Özet tablo 
girişleriyle alış ve 
satış faturaları pratik 
bir şekilde 
kaydedilebilir. 

2- Grafik destekli 
satış raporlarıyla 
anlık durum 
değerlendirmeleri 
yapılabilir.

Toptan Satış
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Ürün Yönetimi ile ürünler istenen seviyede ve renk, boyut bazında 
gruplandırılarak pratik bir şekilde raporlanabilir. Kullanıcıların 
ihtiyaçlarına göre çeşitli özellikler verilebilir. Otomatik kod 
oluşturma ile hızlı bir şekilde ürün kodları oluşturularak barkod 
verilebilir. 

Ürün kodlamalarında hatayı önlemeye yönelik sistematik kod 
yapısı ile kontrollü ürün kodlamaları yapılabilir.

Boyutlandırma seçenekleriyle; renk ve farklı boyut tanımlamaları 
yapılabilir. Bu boyutlar firma sektörel ihtiyaçlarına göre beden, 
drop, kavala veya en, boy, yükseklik gibi isimler ile kullanıcı 
tarafından belirlenebilir.

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

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

Satış ekranlarında ve raporlarda kullanılmak üzere ürün fotoğrafı, 
renk bazında fotoğraf ve değişik açılardan çekilmiş diğer 
fotoğraflarla ürün görselleri eklenebilir. 

Lot tanımlamaları sayesinde ürünlerin farklı adetler içeren 
paketlemeleri yapılabilir. Altılı paket, on ikili paket gibi aynı ürün 
için birden çok paket içeriği belirlenerek barkod verilebilir.

Stokları detaylı özelliklerle izleyebilme

Stok ve Fiyat Takibi
Ürünlerim için renk
ve boyut sayısına
karar verebilir 
miyim?

Ürünlerimi 
gruplamak ve 
raporlamak için 
istediğim sayıda 
özellik tanımlayabilir 
miyim?

Ürünlerime renk 
bazında fotoğraf 
ekleyebilir miyim?
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1- Kullanıcı 
tarafından 
belirlenebilen 
özelliklerle ürünler 
detaylı 
gruplandırılabilir.

2- Ürünlere, renk 
bazında fotoğraf 
eklenebilir. Bu 
fotoğraflar 
raporlarda 
kullanılabilir.

3- İstenilen detayda 
ürün satış raporları 
alınabilir.
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Ürün kartı üzerinde maliyet fiyatı, satın alma fiyatı ve satış fiyatı 
gibi fiyat bilgileri pratik bir şekilde oluşturulabilir. 

Bunun yanı sıra renk, boyut bazında farklı fiyatlar belirlenebilir. 

Fiyat değişiklikleri tarih bazında izlenebilir ve raporlanabilir.

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

Ürün birleştirme

Fiyat takibiÜrünlerimin 
fiyatlarını hızlı bir 
şekilde 
güncelleyebilir 
miyim?

Ürünlerimin hangi 
tarihte hangi 
fiyattan satıldığını 
görebilir miyim?

Birden fazla ürünü 
birleştirip satabilir 
miyim?

1- Ürün fiyatları 
raporlanarak 
değişiklikler 
izlenebilir. 

2- Farklı ürünleri bir 
araya getirerek 
birleştirilmiş ürün 
oluşturulabilir. 
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Finansman Yönetimi
Finansman Yönetimi; müşteri, tedarikçi, banka, kasa ve çek/senet 
işlemlerini kapsar. Ödeme ve tahsilat işlemleri ve raporlamaları 
pratik bir şekilde yapılabilir. Firma nakit akışı kolaylıkla izlenebilir.

Müşteri, alt müşteri gibi tanımlamalarla farklı kodlama ve 
özelliklerle müşteri gruplandırmaları ve raporlamaları pratik bir 
şekilde yapılabilir. Müşterilere özel kampanya, iskonto, ödeme 
planları ve satış fiyatı belirlenebilir. Dinamik kredi limitleri takibi ve 
alacak kapama işlemleri yapılabilir.

Farklı kodlama ve özelliklerle tedarikçi gruplandırmaları ve 
raporlamaları pratik bir şekilde yapılabilir. Tedarikçi fiyat listeleri 
yönetimi ve borç kapama işlemleri yapılabilir.

Tüm banka işlemlerinin yürütülebildiği bu uygulama ile detaylı 
banka tanımlamaları ve özellik belirlemeleriyle gruplandırmalar 
yapılabilir. Banka açılış fişleri, para yatırma/çekme, virman 
işlemleri, gelen havale/EFT ve gönderilen havale/EFT işlemleri 
izlenebilir.

Detaylı kasa tanımlamaları ve özellikleriyle gruplandırmalar 
yapılabilir. Kasa işlemlerinde anında dekont basılabilir. Kasa defteri 
dökümleri ve kasalar arası virman işlemleri pratik bir şekilde 
yapılabilir. Kasa durum raporlamaları istenilen şekilde 
özelleştirilerek alınabilir.

Çek ve Senet işlemleri pratik ekranlar yardımıyla kolaylıkla 
gerçekleştirilebilir. Bakiye yaşlandırmaları ve reeskont işlemleri, 
son durum raporları gibi birçok detay kullanıcının pratik bir şekilde 
çek/senet durumunu görebilmesini sağlar.

Müşteriler

Tedarikçiler

Bankalar

Kasalar

Çek / Senet 

Müşterilerimi  
gruplamak ve 
raporlamak için 
istediğim sayıda 
özellik tanımlayabilir 
miyim?

Müşterilerime kredi 
limiti belirleyebilir 
miyim?

Havale, EFT gibi 
banka işlemlerimi 
program üzerinden 
izleyebilir miyim?

Kasa fişlerim için 
anında dekont 
basabilir miyim?

Çek/Senet 
işlemlerimi ve 
reeskont işlemlerimi 
program üzerinden 
yapabilir miyim?

1- Detaylı müşteri, 
tedarikçi, banka ve 
kasa hesapları 
tanımlanarak 
gruplandırılabilir.

2- Banka, Kasa, 
Çek/Senet gibi 
finansal işlemler 
istenen detayda 
raporlanarak kontrol 
edilebilir.
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Nebim çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için
www.nebim.com.tr/nebimv3 adresini ziyaret edebilirsiniz.
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