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          İntellektual ve İnteraktif Satış Sistemi 

 

TayqaSale, satış işlemlerinin kontrollü şekilde yapılabilmesi ve yönetilmesinde şirketin ihtiyacı olan, olası tüm 

ticari-teknik opsiyonların aynı ortamda birleştirildiği profesyonel satış sistemidir. Sistem en son teknolojiler 

baz alınarak hazırlanmıştır ve yeni sektorel talepler doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir.  

TayqaSale satış sistemi aşağıda belirtilmiş üç bileşenden oluşmaktadır: 

- App – sahada satış və satışdan sonrakı işlemlerin 

gerçekleştirilmesini temin eden, android işletim 

sistemi üzerinde çalışan mobil uygulama 

- TDP – Teknik Destek Programı, web ortamında 

çalışan ve sistemin teknik yönetimini sağlayan 

yazılım 

- MİP – Merkezi İdare Proqramı, satış 

personellerine (pazar araştırmacılarına) görev 

ve hedeflerin yöneticileri tarafdan 

belirlenmesini sağlayan, onların günlük iş 

faaliyetinin analiz edilmesini ve kontrol altına 

alınmasını gerçekleştiren, veb brauzer 

üzerinden çalışan yazılım 

 

 

 

 

 

Satış personelinin ihtiyac duyduğu 

temel operasyonlar (sipariş, satış 

(irsaliye, fatura), iade (irsaliye, 

fatura), nakit (çek, senet, kredi kartı) 

tahsilat, nakit ödeme, visit (ziyaret) 

operasyonu, geniş müşteri bilgisi 

(harita üzerinde konum bilgisinin 

gösterilmesi, gps navigasyon desteği), 

ürün bilgileri, ürün stok bilgisi ve 

zenginleştirilmiş katalog bilgileri, 

müşteri bazlı anlık raporlar (müşteri 

ekstresi ve s.), idari görev bilgileri ve 

sektöre özel geliştirilmiş 

implementasyonlar TayqaSale 

App`de toplanmıştır. 

Penetrasyon modülü ile şirket ister 

kendi ürünlerinin müşteri bazlı detaylı 

analizini (stok ve fiyat bilgisi, stokda 

bulunma sorgusu) yapabilir ve aynı 

zamanda isteğe bağlı olarak rakip 

ürünlerle ilgili geniş bilgi (raf payı, 

fiyat ve s.) elde edebilir.  
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TDP yazılımı üzerinden, kullanıcı (app, web) kayıtlarının açılması, kullanıcılara menyü yetkilerinin verilmesi, 

app kullanıcısına bilgi ve operasyon bazlı yetkilendirmelerin yapılması, ürün ve ürün kataloglarının yönetimi, 

bildiriş ve senkronizasyon merkezlerinin yönetimi, sistem loglarının analizi, hiyerarşi yapısının (satış 

personelleri) sistem üzerinden oluşturulması ve bu gibi diger yönetimsel işlemler gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİP yazılımı ile satış yöneticisi, sistemde belirlenmiş hiyerarşi yapı bazında yetkisi altında bulunan 

personellere SKU bazlı satış hedefleri ve iade limitleri belirleye, müşteri bazlı veya genel görevler oluştura ve 

personellerin bu hedeflere ulaşıp-ulaşmadığını kontrol ede bilmektedir. Ayrıca  yazılım üzerinden satışlar 

müşteri bazlı bloke edile, yöneticiye bağlı personeller  gps üzerinden izlene, onların günlük faaliyetlerinin 

görsel (grafiksel) analizi yapıla, harita üzerinde operasyon (hangi operasyon saat kaçta hangi konumda 

yapılmış ve s.) analizi yapıla ve bu gibi diğer opsiyonlar gerçekleştirile bilmektedir.  
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TayqaSale sisteminin bileşlenlerine ait özelliklerinden bir kısmı aşağıda belirtilmiştir: 

- ERP bağımsız, standart veya özel geliştirilmiş ERP`lere entegrasyon  

- Asenkron çalışma yapısı 

- Elastik ve özelleştirilebilir teknik alt-yapı 

- Online ve Offline çalışma 

- Manuel ve otomatik bilgi güncelleme 

- 4 dil desteği(müşteriye özel arayüz tercümesi) 

- Barkod ve yazıcı desteği 

- ERP bazlı kontrol mekanizmaları desteği 

- TayqaSale`e özel geliştirilmiş kontrol mekanizmaları 

- Rota bilgisi ve parametrik rota kısıtlaması 

- Parametrik ve operasyon bazlı gps kısıtlama desteği 

- Bilgilendirici ve parametrik görev kısıtlaması 

- Ürün ve müşteri bazlı miktar kısıtlaması (parametrik) 

- Parametrik minimum ve maksimum tutar sınırlaması 

- SKU bazlı satış hedefi ve iade limiti desteği  

- Genişletilmiş katalog yönetimi 

- Gps izleme ve navigasyon desteği 

- Ziyaret, sipariş, iade, satış, nakit(çek, kredi kart) tahsilat  

- Manuel ve parametrik indirim (yüzde ve tutar bazlı 

sınırlama), promo desteği 

- Müşteri vitrin fotoğraflarını sisteme yükleme ve izleme imkanı 

- Bilgilendirici ve fonksiyonel rapor desteği 

- Penetrasyon modülü (kendi ve rakip ürün analizi) 

 

Yöneticiler için geliştirilmiş yönetim paneli 

- Satış personellerinin günlük dolaşımının harıta üzerinde 

izlenmesi (gps tracking) 

- Satış personellerinin günlük faaliyetinin dashboard`lar 

üzerinden analizi 

- Satış personeline ait görevlerin yönetimi  

- Satış (tahsilat) hedefi ve iade limitlerinin belirlenmesi 

- Diğer görsel analizler (dashboard) 

Multi-fonksiyonel teknik yönetim paneli 

- Kullanıcı yetkilerinin asgari seviyede belirlenmesi 

- Kullanıcının erişdiği bilgilerin asgari seviyede kısıtlanması 

- Bildirişlerin yönetimi 

- Senkronizasyon merkezinin yönetimi (manuel ve otomatik) 

- Kullanıcı bazlı detaylı ayarların (çalışma saati, gps sınırlama, 

rota sınırlama ve s.) belirlenmesi 
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