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ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, satış terminallerinden 

muhasebeye kadar tüm süreçlerinizi birbiri ile entegre, akıllı ve 

kolay bir şekilde yönetin. Kurumsal Kaynak Planlaması 

uygulamalarıyla entegre çalışabilen, aynı zamanda bağımsız da 

çalışabilen ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, bayilerinize ait 

tüm saha süreçlerinin yönetimini basitleştirin, hızlandırın. 

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ 

A R E T E  C O N S U L T I N G  

VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. 

BAYİ AĞLARINIZ İÇİN 
RAKİPSİZ ÇÖZÜM 

ARETE BAYİ ÇÖZÜMÜYLE NELER 
YAPABİLİRSİNİZ? 

Satış & Sipariş İşlemleri

Pazarlama Aktiviteleri

Depo Hareketleri

Arka Ofis & Ön Muhasebe İşlemleri

ARETE Bayi Yönetim Çözümü, bayilerinize ait satış ve sipariş 

işlemlerini, pazarlama aktivitelerini, depo hareketlerini, arka ofis 

ve ön muhasebe işlemlerini bulut platformda kullanımı kolay 

arayüzlerle entegre şekilde yönetme imkanı sunuyor. Çözüm, 

uygun maliyet ve esnek fiyatlama, çevrimdışı destek, detaylı 

ve gerçek zamanlı raporlama avantajlarıyla da rekabette öne 

çıkmanıza destek oluyor.



MOBİL,ENTEGRE VE KOLAY BAYİ 
YÖNETİMİ 

BAYİ  PAZARLAMA AKTİVİTELERİ 

Pazarlama aktivitelerinin planlanması ve atanması

Müşteri, aday müşteri ve muhatap kişiler veritabanı

Bildirimler & Kampanyalar

Müşteri talebi, şikayet kaydı ve takibi

SATIŞ VE SİPARİŞ İŞLEMLERİ 

Ön sipariş, sipariş işlemleri

Bayi adına sipariş girme

Rezervasyon, sevkiyat işlemleri

Faturalama, avans, ödeme işlemleri

Konfigüre ürün tanımlama

Fiyat listesi, kampanya, promosyon ve iskonto

Banka ve OKC/POS cihazları ile entegrasyon 

Kredi kontrol entegrasyon

NAKLİYE VE DEPO İŞLEMLERİ 

Bütün aktiviteleri mobil cihazlardan yapabilme

Kolay ve akıllı ekran tasarımları

Sahada QR code okuma-doküman yazdırma



UÇTAN UCA VE BULUTTA 

YÖNETİM 

ARKA OFİS VE ÖN MUHASEBE

Ana veriler (Müşteri, Muhatap, Ürün, Fiyat, Promosyon )

Minumum stok seviyesine göre sipariş ile satın alma – mal 

girişi

Tüm mal hareketleri ve envanter listesi

Operasyonel raporlar

Analitik raporlar

Arka plan ERP ile ve ana firma ile entegrasyon

Tüm gelir & gider kayıtları ön muhasebe sisteminde (POS, 

Sanal POS, Nakit, Vadeli Çek, DBS, Banka Entegrasyonu )

ANALİTİKLER

Kişiselleştirilmiş Raporlar ve Gösterge Tabloları 

Grafikler, pivot tablolar ve tablo görünüm bileşenleri ile 

raporlar oluşturun, görüntüleri, biçimlendirilmiş metni, 

KPI takip araçlarını ve diğer web bileşenlerini esnek bir 

şekilde yönetin. Analistlerinizi dolandırıcılık tespitinden 

müşteri dönüşümünü öngörmeye kadar belirli işletme 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçlü tahminleme 

yetenekleri ile güçlendirin. 



MODERN KULLANICI EKRANLARI 
Modern ve kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde kullanıcılarınız 

yeni sisteme kolaylıkla adapte olabilir. Tüm cihazlarda 

kullanılabilen arayüzü ile size her yerden kullanım kolaylığı 

sağlar. 

Bulut uygulama özelliğiyle yerleşik sistemlerden çok daha hızlı 

kurulum imkanına sahipsiniz. Uzun uyarlama sürelerinden ve 

yüksek maliyetlerden kurtulabilirsiniz.

HIZLI KURULUM, DÜŞÜK MALİYET

DETAYLI RAPORLAMA, ANALİZ VE TAHMİN
Kişiselleştirilmiş raporlar ve gösterge tabloları ile en ince detaya 

kadar analizler yapabilirsiniz. Birden fazla raporu birleştirebilir ve 

kişiselleştirilmiş bir gösterge tablosu oluşturabilirsiniz. Büyük 

veri kümelerini keşfedebilir, öngörüler yapabilirsiniz. 

HAZIR ENTEGRASYONLAR 

Arka ofis ERP sistemleri ve müşteri EDI sistemleriyle 

hazır entegrasyonları olan çözümümüz, mevcut sistemlerinizle 

kolaylıkla entegre olabilir. 

OFFLINE ve TEK BAŞINA ÇALIŞMA YETENEĞİ 
Bayi Yönetim Çözümünü hem offline hem de tek başına 

çalışabilme özellikleriyle bir sisteme veya ağa bağlı kalmadan 

kullanabilirsiniz.  

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ 

ÖNE ÇIKANLAR 

www.arete.com.tr

Bilgi ve Teklif İsteyin 

http://arete.com.tr/bilgi-ve-teklif-isteyin/

