
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Mobile ile İşiniz Cebinizde ! 

 

Günümüzün olmazsa olmazları mobil cihazlarken işlerinizin takibinde de mobil kullanımına 

geçmemek artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Bay.t mobile çözümümüz ile işinizi cebinize 

taşıyarak, çalışmalarınızı daha hızlı ve verimli hale getirebileceksiniz.Ayrıca Satış 

ekiplerinin sıcak ve soğuk satış süreçlerini Mobile Cihazlar üzerinden yönetmesini sağlayan 

tahsilat, sipariş, irsaliye, fatura Modülleri dışında bir çok ihtiyacınızı iş yerinizde olmaya 

gerek duymadan sahada gerçekleştirebilecek ve satış verimliliğini artırırken müşteri 

memnuniyetini sağlamış olacaksınız. 

 

Mobil Kullanımının Avantajları; 

Günümüz el terminali cihazlarının maliyetleri ile kıyaslandığında mobil cihaz maliyetleri 

bunların yarısından bile azdır, bu durum firma maliyetlerini azaltır. 

Ticari yapı ile tam entegre çalışması sayesinde cari, stok takibini kolaylaştırır, anlık olarak 

ürün adedi ve bilgileri aynı zamanda cari bilgilerini görebilmeyi sağlar. 

Yöneticilerin rapor bilgilerine anlık ulaşması sağlanır. 

Firmalara müşteri karşısında saygınlık kazandırır, Hızlı hizmetin etkisi ile oluşan müşteri 

memnuniyeti sonucu satış ve pazar payı artar, Müşterilere yerinde ve hızlı servis 

verilebilir. 



Satış ekipleri mobil üzerinden müşterilerin cari hesap bilgilerini görebildiği için tahsilat 

sorunları azalır. 

Satış ortamında doğru toplanan verilerden merkezde doğru sonuçlar almayı sağlar. 

Satış ekiplerinin bir seferde uğrayabileceği müşteri sayısı artar, müşteriye daha fazla 

zaman ayırabilir. 

 

 

Yönetici Pusulası; 

Capital Mobile Sadece satış ekiplerine yönelik değil, yöneticilere özel ekranları ile de 

işlevsel kullanım imkanı sunmaktadır. 

Yönetici Pusulası ile Cari Bakiye Toplamları, Fatura, Sipariş, Kasa, Banka, Çek ve Senet 

Hareketlerinizin giriş ve çıkış toplamlarını, işletmede bulunmanıza gerek olmaksızın anlık 

olarak online takip edebilirsiniz. 

 

 

 

 



 

Kolay kullanım, anlaşılır arayüz; 

Kullanıcı dostu arayüzü, satış ekiplerinin kısa sürede adapte olabilmesini sağlar. 

 

Online-Offline çalışabilme özelliği; 

Capital mobile merkezi veri sistemi ile internet üzerinden online çalışabildiği gibi internet’in 

kullanılabilir olmadığı durumlarda offline olarak da çalışabilmektedir 

Kullanıcı merkez ofisden ayrılmadan önce gerekli bilgileri kullandığı mobil cihaza yükler. 

Yüklenen verilerle saha çalışmasını sanki ofisdeymiş gibi sürdürebilir.  

Sahada oluşan satış, sipariş, tahsilat gibi veriler internet bağlantısının mümkün olduğu 

herhangi bir anda merkezi veri sistemine entegre edilebilir. 

 

 

Cari ekstreleri ve hareketleri cebinizde görün; 
 

Anlık olarak güncellenen cari hareket ve bakiyeleri görüp borçlu ve alacaklılarınızın 

hareketlerinden haberdar kalın. 

 

Stok durumunuzu daima bilin; 
 

Siz ofisinizde değilken bile depo mevcutlarını, stok hareketlerini görüp gerektiği an 

uzaktan müdahale edin. İşletmenizin süreçlerinin kontrolünü uzaktan 

Sürdürün ve yokluğunuzun sebep olacağı hataları önceden önleyin. 
 

Kameradan barkod okuma;  

Capital Mobile Barkod Okuma Sistemi ile işlerinizi hızlandırabilir ve hata oranınızı minimize 

edebilirsiniz. 

Stok Arama işlemlerini ve Fatura/Sipariş/İrsaliye girişlerinizi kameradan barkod 

okutarak kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 

 

Fatura/Sipariş/İrsaliye (Fiş) tasarımları; 

Capital Mobile Rapor Tasarım Uygulaması ile şirketinize özel Fatura/Sipariş/İrsaliye 

tasarımlarını dilediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. 

 

 

 

 



 

MODÜLLERİMİZ 

Sipariş; Satış temsilcisi araçta bulunan malların satışını yapıp faturalarını kesebilir, 

sipariş alabilir. Gerekirse satış temsilcisi 

yeni bir müşteriye satış yapıp, tahsilat alabilir. Satış ve Sipariş işlemleri kameradan 

barkod okutularak hızlı bir şekilde yapılabilir. 

 

Tahsilat; Satış temsilcileri, yaptıkları tüm nakit, çek-senet, kredi kartı gibi tahsilatları 

Capital Mobile Uygulamasından girerek , bakiyeleri izler ve bluetoothlu araç yazıcılarından 

tahsilat makbuzu yazdırabilirler. 

 

İrsaliye; İrsaliye fişi, kanunen, ticari kıymet taşıyan bir malın bir yerden başka bir 

yere hangi sebeple olursa olsun sevki esnasında düzenlenmesi ve malın yanında 

bulundurulması gereken bir, kıymetli evraktır. Ticari amaçla (alış-satış-alış iade-satış 

iade) sevk edilen bir mala sevki esnasında fatura kesilmiş ise irsaliye kesmeye gerek 

kalmaz. 

  

Stok Sayım Capital Mobile Uygulaması sayesinde Online ve Offline olarak , Kameradan 

Barkod Okutma özelliği ile stok sayım işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz 

  

Araç Kabul / Araç İade; Araç Kabul Fişi ile ; Depodan çıkan stokları ,Kameradan Barkod 

Okutma Sistemi ile kontrollü bir şekilde teslim almanızı sağlar. 

Araç İade Fişi ile  : Satış İşlemlerinizi tamamladığınızda aracınızda kalan stokların 

bakiyelerini otomatik olarak oluştururak , ait oldukları depoya hızlı ve kolayca 

iadesini gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Depo Nakil Fişi; Depolar arası hareketlerde kullanacağımız fiştir.Çıkış deposu alanında 

seçeceğimiz depodan , Giriş deposu alanında seçmiş olduğumuz depoya stok sevkiyatı 

yapmak için kullanılır. Giriş deposu alanında seçtiğimiz depodaki stok miktarı artar, 

çıkış deposu alanında seçmiş olduğumuz depodaki stok miktarı azalır. 

 

Fatura; Fatura işlemlerinizi , Capital Mobile Uygulamasından girerek , bluetoothlu araç 

yazıcılarından faturanızı yazdırabilir , müşterinize bulunduğu yerde anında teslim 

edebilirsiniz. 

 


