
APEX PREMIUM2  ZEKASI LE GELEN AYRICALIKLAR

CRM LE  YÖNET M N Z, GÖREV YÖNET M KONSOLU LE YANINIZDA!

Görev Yöneticisi basit kullan ml  arayüzü ve pek çok özelli i ile kullan c lar  ile bulu uyor. Görev yöneticisi ile
bölüm yöneticileri ve irket sahipleri tam ve kesin bilgi ile sürekli izleyerek i  ortam ndaki aksakl klar  gözlemleyip kontrol

alt na alabilirler.

Premium  Zekâs nda i  yönetimi ile ilgili tüm görevler i  gruplar na
ve ki ilere göre izlenebilir. Günlük i  takibi, haftal k ve ayl k
planlanm  i  tablosu, kritik tarih ve reddedilmi  görevler di er bilgiler
aras nda yer al yor.  Ayr ca günlük haftal k ve ayl k yap lan i
takibinin izlendi i raporlar  filtre kriterlerine tabi tutarak detayl
izlenilebildi i gibi esnek rapor dizayn  ile istenilen yaz c  ç kt s  da
al nabilmektedir.

Görev zamanlay c  ile günlük, haftal k ve ayl k olarak sürekli
yapt n z i leri dönemsel tan mlayarak size hat rlatmaktad r.Ayn
zamanda görev zamanlay c s  üzerinden tüm görevler, biti  tarihine
göre Kritik Görevler listesinden takip edilebiliyor. Tan mlam

oldu unuz görevi istedi iniz zamanda çal ma eklinize göre SMS veya e-mail olarak hat rlatmas n  da sa layabilirsiniz.
Yöneticileriniz taraf ndan atanan görevleri reddedebilir, reddetme sebebinizi, görev yöneticinize atanan görev üzerinden
bildirebilirsiniz. Görev Yönetici sayesinde size  atanm  ve tamamlad n z görevleri de i in biti  ölçütlerine göre
aç klama yazarak yöneticilerinize bildirebilirsiniz.

Dokümantasyon Takibi

Premium i  zekâs  ile Cari kartlar nda bayi ve mü terilerimize ait bayi sözle meleri, vergi levhas , imza sirküleri,
iç yaz malar gibi evraklar ili kilendirilebilmekte, eksik evraklar için tebli  tarihi ve tebli  edilen ki i, evrak n geli  tarihi
gibi bilgiler evraklara göre izlenebilmektedir. Ayr ca tüm modüllerde evrak takibi için entegrasyon mevcut olup Sipari ,
Teklif, Çek, Fatura ile ili kili dokümanlar  taray p ilgili modüllerle ili kilendirebilirsiniz.
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Premium  Zekas  le inize Farkl  Bir Boyut Kazand r n. Dünyaya Aç l n

Premium  Zekâs nda yer alan Wapex Web Modülü ile kurumsal web sayfan z  olu turup yönetebilir, internet
ortam ndaki yerinizi alabilirsiniz. Wapex ile tüm ürünlerinizi kurumsal sitenizden yay nlayabilir, (B2C) modülü ile sat
operasyonlar n z  gerçekle tirebilirsiniz. Bayilik yap lanmas  da (B2B)  Zekâs  taraf ndan dü ünülmü tür. Premium da
cari kartlar nda bayilerimize veya sürekli mü terilerimize kullan c  ad  ve ifresi tan mlanabilir. Tan mlanm  bu ifreler
ile Bayileri ve mü teriler kurumsal web sitesi üzerinden giri  yaparak kendi fiyatlar  ile online sipari  gönderebilir ve
sipari  durumlar n  takip edebilirler. Ayr ca bayiler kendi mü terilerine web sitesi üzerinden farkl  fiyat alternatifleriyle
teklifler verebilir ve site üzerine bu tekliflerini kay t edebilirler. Wapex de yer alan sanal pos uygulamas  sayesinde kredi
kart  ile ödemeler yapabilirler. Ayr ca bayiler, finans bilgileri, ürün bilgileri, ürün iadeleri ve arzu ettikleri di er tüm
bilgilere Wapex Web modülü ile kurumsal web sitenizden online olarak görmenin ayr cal kl n  ya ayacaklard r.

APEX PREMIUM  ZEKÂSINDA ÖNE ÇIKAN ÖZELL KLER (EKLENT LER)

S PAR  YÖNET M  LE AYRICALIKLARI YA AYIN

Apex Premium i  Zekas nda öne ç kan özelliklerden biride Sipari  Yönetimi'dir. Al nan, verilen, iptal edilen
sipari lerin standart takibi yap labildi i gibi depo sipari  bilgi ekran  ile desteklenmekte, sipari leri an nda depoya
bildirilmektedir. Al nan sipari ler yeniden talep sipari ine dönü türülmekte, i letmenizin ihtiyaçlar  do rultusunda rsaliye,
Teklif, Fatura gibi evraklara sat r baz nda seçimler yap larak dönü türülebilmektedir. Ayr ca yetersiz ürünlerde de
miktarlar parçal  olarak muhasebelendirilebilir.

B rak n  Süreçlerinizi Premium  Zekas n n Sihirbazlar  Yönetsin!

Otomatik Güncelleme Sihirbaz ; Otomatik güncelleme sihirbaz  sizi, program n yeni sürümü ç kt  anda
uyaracak, yap lan güncellemeler hakk nda bilgi verecektir. Program n z  herhangi bir ücret ödemeksizin güncelleme

ayr cal n  ya ayabileceksiniz.

Rapor Sihirbaz ; Raporlar n z  mouse (etiket üzerinde veri
tan mlama sistemi) ile dizayn etti iniz gibi Rapor sihirbaz  ile
istenilen raporlarda kolon seçimleri yaparak otomatik olarak rapor
dizayn n z olu turulmaktad r. Arzu ederseniz bu dizayn  kay t
edebilir ve raporlar  Excel e aktarabilirsiniz.

Grafik Sihirbaz : Grafik sihirbaz  ile tüm raporlar n za diledi iniz
verileri kullanarak grafik olu turabilir, grafi in görüntüsünü
diledi iniz ekilde de i tirebilir, resim dosyas  olarak kaydedebilir
ve yazd rabilirsiniz.

Otomatik Barkod Olu turma; Stoklar n z  geli mi  filtreleme
seçene i sayesinde stok ad na , gruplar na ve eklenme tarihlerine
göre listeler olu turabilirsiniz. Olu turdu unuz bu listeler üzerinde

dilerseniz tüm ürünlerinize yeni barkod olu turabilir veya var olan barkodlar  koruyarak sadece barkodsuz ürünler
üzerinde bu i lemi gerçekle tirebilirsiniz.

Premium  Zekas  ile SQL Ö renmek Çok Kolay!

SQL Monitör Rapor Olu turma Sihirbaz  ;Premium  Zekas nda öne ç kan ba ka bir özellikte istenilen kriterlere
göre olu turulan raporlar n SQL sorgular n n kopyalanabilir olmas . Olu turulan SQL sorgusu filtre kriterlerine göre
otomatik de i tirebilir, de i iklikler gözlemlenerek SQL kod sistemini ö renebilirsiniz. Ayr ca SQL monitöründe mouse ile
seçim yaparak  otomatik SQL sorgu olu turabilir ve raporlar excele aktarabilirsiniz.
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Ayn  i lemleri tekrarlamay n!

Evrak Aktarma Sihirbaz : Herhangi bir evra  (fatura, sipari , teklif..) ayn  cariye tekrar tekrar i lemeniz
gerekti i durumlarda evrak aktarma sihirbaz  ile evra  otomatik olarak cari hesab na i leyerek kolay ve seri bir bilgi
giri i sa lanmaktad r. Ayn  i lemler di er cari kay tlar için de uygulanabilir. Ayr ca gelen sipari lere ve faturalara göre
Al tan Sat  Olu turma i lemleri de otomatik olarak yap labilmektedir.

lem Kolayl : Premium i  zekas nda raporlar ve kart listelerinden i lemler yapabilme kolayl  ile i lerinizi
daha h zl  yürütebileceksiniz. Örne in Mü teri kartlar  üzerinden hareket giri leri yapabilir tahsilat ve tediye makbuzlar n
yazd rabilir, bunlar n yan nda hareket raporlar na ve buradan da ilgili evraklara an nda ula abilirsiniz.

Kay tlara H zl  Ula n: Liste ekranlar ndan aran lan özellikler de filtreleme yap larak kayda h zl  bir ekilde
ula labilir, tüm liste ekranlar nda (cari Kartlar , stok kartlar , depo kartlar , üretim reçeteleri) h zl  filtreleme yap labildi i
gibi tüm raporlarda da h zl  filtreleme imkan  bulunmaktad r. Ayr ca Stok kart nda arad n z özelliklere göre filtreleme
yapabilir, stok özellikleri uyu an ürünler içerisinde muadil ürünleri Apex Premium  Zekas  otomatik olarak seçerek
getirecektir.

Premium  Zekâs nda Size Ait Çok ey Var!

Ana menü seçene i: Al kanl klar n z n Premium 
Zekas  için önemli oldu u alternatifli ana menü
seçene i ile tescil edildi. Kullan c  özelliklerine göre üç
(A aç Menü, H zl  Menü, Standart Menü) ayr  menü
seçene inden size en yatk n olan  kullanabilirsiniz.
Ayr ca S k Kullan lan Menüler seçene i ile s k
kulland n z menülere pratik bir ekilde ula man n
rahatl n  ya ayacaks n z.

Kolon Ayarlar ; Kullanmad n z kolanlar
gizleyebildi iniz gibi tekrar ça rabilir ve yerlerini
çal ma yap n za göre s ralayabilirsiniz. Premium 
Zekas , kendinize göre özelle tirdi iniz tüm liste ve
raporlar  Excele aktarabilir, ayr ca  Fatura, rsaliye,

Sipari  gibi modüllerin içeriklerini listeler ve raporlar üzerinden ön izleme özelli i ile ilgili evra  açmadan
inceleyebilirsiniz.

K sa Yol Tan mlama; Aktif olarak kullan lan liste ekranlar , veri giri  ekranlar  ve fatura ekranlar nda kendi
tercihleriniz do rultusunda s k kulland n z tu lara k sayol tan mlar  yaparak Premium  Zekâs n  kendinize göre
özelle tirebilirsiniz.

ube Yönetim Otomasyonu le ubeler Aras  leti im Online ve Offline Olarak Emrinizde;

Premium  Zekas nda öne ç kan bir di er
özellik ise, ubelere online ba lanabilme ve
yüksek veri ifreleme algoritmas  sayesinde
güvenli bir veri ak  sa layarak tüm
ubelerinizdeki verilerinize anl k olarak ula abilme

imkan d r. Bu sayede tüm ubelerin mevduat
raporlar , seçiminize ba l  olarak; stok durumlar ,
cari hesaplar , kasa hareketleri, faturalar, çek ve
senetleriniz ve personel i lemleriniz dahil olmak
üzere tüm finans i lemleri art k elinizin alt nda.
Ayr ca merkez ve ubeler aras nda ürün ve nakit
transfer imkân yla ubelerinizi her an kontrol
imkan na kavu acaks n z.
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Premium  Zekas nda letmenizin Geli imi çin Dü ünülmü  Birçok Özellik Bulacaks n z.

Premium  Zekas  ile profesyonel, pratik ve uygun maliyetli çözümler sunmakta Sms, Mail ve Dokümantasyon
takibi ile ileti im ve k rtasiyeden  kurtar r ve hatas z bir çal ma ortam  olu turur.

Evrak kar la t rma: Seçilen bir faturan n yine seçilen irsaliye, teklif, sipari  ve sat n alma fi leriyle
kar la t r lmas , miktar fiyat ve stok baz nda farkl l k olup olmad n n tespitini yapabilir.

Premium  Zekas , tedarikçiden al nan fiyat listeleri otomatik güncellenmekte, güncellenen al  fiyatlar na
tan mlad n z kar oran  baz al narak sat  fiyatlar n  otomatik olu turabilir.

s ortaklar n z ve mü terileriniz Kurumsal Wapex Web Sitenizde tan mlanan ve de i tirilen bilgilerini otomatik
olarak sisteme yükler ve günceller.

Personel modülünde giri -ç k  kontrol sistemi: Parmak izi, kart okuyucu ya da manüel olarak personel giri
ç k  takibi, bu veriler nda personel maa lar  ve puantaj takiplerini yapabilir.

Personel Randevu Sistemi: Ofiste olmayan ya da toplant da olan personel için durum tan mlayabilir ve
randevu al n rken ilgili personelin durumu göz önünde bulundurularak randevular  yönetebilir.

Personel Performans De erlendirme ve Kota Sistemi: Personele sat ndan ya da tan mlanabilen di er kota
türlerinden yola ç karak prim veya ceza uygulayabilir, prim ve cezalar  maa lara yans tabilir.

ProMed ile medikal sektörü çözümü: Medikal sektörü için opsiyonel miktar dönü ümlü medikal yönetim
sistemi sunar.

profesyoneldü ünenler için!..

PRODER YAZILI A.Þ | PREMIUM  ZEKÂSI 4


