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Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari yazılım
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Ürün bazında stok yönetimi
Ürün bazında güncel stok grafiği
Gerçek stok / kullanılabilir stok takibi
Alınan sipariş ve rezervasyon takibi

Verilen sipariş takibi
Belli tarih aralığındaki stok hareketlerini görüntüleme (belge türü, depo bazında)
Stok hareketlerini belgeye çevirme, kağıda dökme ve e-mail olarak göndermeStok hareketlerini belgeye çevirme, kağıda dökme ve e-mail olarak gönderme

Lokasyon bazında ürün stoğu görüntüleme
Alım irsaliyesi oluşturma ve güncelleme
Satış irsaliyesi oluşturma ve güncelleme
Siparişten otomatik sevk emri oluşturma

Stok açılış fişi oluşturma
Stok fişi oluşturma (Sarf Fişi / Fire Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Depo Fişi / Sayım Fişi)

Depo / lokasyon bazında stok sayımlarını takip etmeDepo / lokasyon bazında stok sayımlarını takip etme
Stok sayımlarından stok export belgesi oluşturma









Basit arayüzü ile istenilen sayıda dönem açma,
Açılan bu dönemlerde entegre veya manuel seçenekleri ile kayıt yapma imkanı

Hesap planında sınırsız alt hesap açma
Mevzuat gereği yapılacak tüm muhasebe işlemlerini yapma

Gelir tablosu,bilanço ve diğer mali tabloları istediğiniz şekilde tanımlama
Dönem başında önceki dönem hesap devirlerini kolayca yapabilme

Grup şirketleri ve holdingler için, kurulu KOBALT sistemleriGrup şirketleri ve holdingler için, kurulu KOBALT sistemleri
Tüm beyanname oluşturma ve kaydetme işlemleri
Amortisman hesapları ve fiziksel demirbaş takibi. 

Demirbaş ekleme, transfer etme ve kullanımdan kaldırma kayıtları için esnek sistem
Değişen vergi ve muhasebe gereklerine kolay uyum

Farklı para birimlerini kullanarak demirbaş değerlemesi yapma imkanı
Kullanımı kolay bilgi girişi ve tam otomatik değerleme fonksiyonu
Kapsamlı maliyet ve sigorta bilgi kaydı, analizi ve yönetimiKapsamlı maliyet ve sigorta bilgi kaydı, analizi ve yönetimi





Ürüne ait her türlü bilgiyi kaydetme ve yönetme  (Ürün adı / Kategori / Birim / Boyut Ağırlık / Ürün 
kodu / Üretici kodu / Barkod / Tedarikçi / Raf Ömrü / Satış Muh. Kodu Alış Muh. Kodu / KDV oranı 

Standart alış fiyatı / Standart satış fiyatı)

Ürüne ait üretim / satış / satınalma tanımı
Ürün sorumlusu atama

Ürünle ilişkili her türlü imaj kaydı
Sınırsız sayıda ürüne özel birim tanımı

Ürünle ilişkili belgeleri kaydetme ve yönetmeÜrünle ilişkili belgeleri kaydetme ve yönetme
Ürün özelliklerini tanımlama
Ürünle ilişkili ürünler tanımlama
Ürüne alternatif ürünler tanımlama
Ürün içeriklerini kaydetme ve yönetme

Ürün barkod tanımlaması
Webden eklenen ürün ile ilişkili yorumları takip etme

Ürün garanti bilgisi kaydıÜrün garanti bilgisi kaydı
Ürün raf yönetimi  (Lokasyon / Raf Tipi / Başlangıç – Bitiş Tarihi Tanımlama)  

Ürün Maliyeti bilgilerini tanımlama
Ürün satınalma koşulları takibi
Ürün stok detayları takibi
Ürün fiyat detayları takibi





SMS Programı, kurumların, cep telefonu olan müşterilerine ya da çalışanlarına veya 
bireysel müşterilerinize KOBALT’nın SMS altyapısı yoluyla bilgilendirici SMS’leri toplu olarak 

göndermesini sağlar.

Promosyonları, yeni ürün lansmanlarını birebir pazarlama ile müşterilere doğrudan duyurma ve uygun 
maliyetli toplu iletişim imkanı sağlayan bu servis ayrıca;

Gönderilerde mesaj başlığı olarak kurumun istediği metni koyabilme,
Müşteriler ile interaktif bilgi alış verişinde bulunabilme,Müşteriler ile interaktif bilgi alış verişinde bulunabilme,

Başarı ile gönderilen ya da gönderilemeyen SMS’ler hakkında detaylı raporlama,
Uygulamaya uygun farklı gönderim metodları sunmaktadır.





KOBALT satınalma ve tedarik zinciri analizleri tedarikçi performansı, stok devirleri, sipariş teslim 
zaman bilgileri, satınalma maliyetleri v.b. bilgilere kolaylıkla ve hızlıca ulaşmanıza imkan tanır. 

Tedarik zincirinizin etkinliğini görmeniz için tedarik zincirinin her noktasından her bilgiyi güncel ve 
doğru biçimde size ulaştırır. 

KOBALT satınalma analizleri sayesinde geç teslimatların sebeplerini, hangi tedarikçinin satınalma 
şartlarınızı daha iyi karşıladığını kolaylıkla görebilir, stoklarınızı daha iyi yönetir, tedarikçinize ihtiyaç 

duyduğu bilgileri daha hızlı şekilde ulaştırırsınız. 

Tedarikçilerinizi üretim kalitesine, fiyatına, tedarik süresine, hizmet kalitesine göre sıralayabilir, aynı Tedarikçilerinizi üretim kalitesine, fiyatına, tedarik süresine, hizmet kalitesine göre sıralayabilir, aynı 
kategorideki tedarikçileriniz arasında karşılaştırmalar yapabilirsiniz. 

En çok satın aldığınız ürün veya hizmetleri, en çok satınalma yaptığınız tedarikçilerinizi görmek satın 
almalarınızdaki pazarlık gücünüzü üst seviyeler çıkarır.





Şube çalışanları her türlü faaliyetlerini, kendi şubelerinden sisteme bağlanarak, yine merkezi sistem 
üzerinde bağımsız olarak yürütürler. 

Bu sayede şubelerdeki her hareket merkez tarafından an be an izlenebilir. 
Modül şube yönetici ve çalışanlarının fiyat, fatura, promosyon, irsaliye takibi yapmalarına, alış ve satış 

fatura ve irsaliye bilgileri kaydetmelerine olanak tanır.

Mağaza bazında fiyat yönetimi
Mağaza bazında stok takibi

Mağaza stok fişleri (Fire fişi / Sarf fişi / Üretimden giriş fişi / Depo fişi / Sayım fişi)Mağaza stok fişleri (Fire fişi / Sarf fişi / Üretimden giriş fişi / Depo fişi / Sayım fişi)
Mağazadan stok export belgesi oluşturma

Mağaza mal alım irsaliyeleri
Mağaza mal alım faturaları
Mağaza satış faturaları

POS Entegrasyonu  (Otomatik Stok / Satış / Fiyat Değişimi )
Mağaza bazında rekabet yönetimi  (Rakipler / Rakip Fiyatlar)

Mağaza alan ve raf yönetimiMağaza alan ve raf yönetimi
Çok boyutlu mağaza etkinlik raporlamaları



Farkımızı görmek için en kısa sürede bizimle iletişime geçin...


