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

VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. 
ARETE Saha Satış ve Dağıtım Çözümüyle, tüketicilerinize 

bir dağıtım kanalı vasıtasıyla ulaşırken 

satış ve dağıtım faaliyetlerinizi "merkezi olarak" koordine 

edin. Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamalarıyla 

entegre çalışabilen, aynı zamanda bağımsız da 

çalışabilen Saha Satış ve Dağıtım Çözümüyle, tüm saha 

süreçlerinizi basitleştirin, hızlandırın. 

SAHA OPERASYONLARINDA 
FARK YARATIN 
ARETE Saha Satış ve Dağıtım Çözümüyle, araç satış ve direkt 

mağaza teslimatı, saha satış yönetimi ve dağıtımcı yönetimi 

işlemlerinizin tümünü bulut platformda kullanımı kolay 

arayüzlerle yönetme imkanı sunuyor. Çözüm, uygun maliyet ve 

esnek fiyatlama, çevrimdışı destek, detaylı ve gerçek zamanlı 

raporlama avantajlarıyla da rekabette öne çıkmanıza destek 

oluyor.

Ön sipariş, nakliye, faturalandırma, ödeme tahsilatı 

Kampanyalar, sadakat kartları, indirimler, promosyonlar

Entegre haritalama ile daha kolay rota planlama ve yönetimi

KPI’lar ile yöneticilere ve temsilcilere sürekli performans 

geribildirimi sağlama

Rota ilerlemesini, satışları, ödemeleri, envanterini ve ziyaretin 

tamamlanmasını izleme

ARAÇ SATIŞ VE DİREKT MAĞAZA 

TESLİMATI 



SAHADA HIZ VE KOLAYLIK 

SAHA SATIŞ YÖNETİMİ 

DAĞITIMCI YÖNETİMİ 

Saha faaliyetlerinin planlanması ve satış ekibine atama

Saha faaliyetlerini gerçekleştirme, belge yönetimi ve tahsilatı

Faaliyetlerin tamamlanma yüzdesinin izlenmesi ve KPI 

hesaplaması

Distribütörlerinize arka ofis ERP sisteminizle entegre fiyat 

teklifleri ve siparişler gibi belgelere mobil üzerinden erişim 

sağlama

Yeni promosyonlar ve fiyat değişiklikleri için görev atama ve 

gerçek zamanlı uyarılar gönderebilme

Doğru kanallardan satış noktalarına erişim, gerçek zamanlı 

envanter verilerini takip etme, süreçlerde uyumluluk ve 

rekabetçi avantajı yakalama

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. 
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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 
Saha Satış ve Dağıtım Çözümünü hem offline hem de tek 

başına çalışabilme özellikleriyle bir sisteme veya ağa bağlı 

kalmadan kullanabilirsiniz.  

Bilgi ve Teklif İsteyin 
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