
three sSAHA EKİP 
YÖNETİMİ

Saha operasyonlarınızı planlayın, 
izleyin, ölçün, yönetin.

Planla, İzle, Ölç, Yönet!

 » Rota Yönetimi

 » POP Takibi ve Teşhir

 » Stok Takibi ve Sipariş

 » Raf Uyumu ve Payları

 » Problem ve Not Yönetimi

 » Karşılaştırmalı Fiyat Analizleri

Merch ekipleriniz ile satış noktalarından, ürünleriniz ve rakip 
ürünler hakkında kritik verileri, gerçek zamanlı toplayın, raporlayın, 
analiz edin.

Satış sonrası destek ve karar süreçlerinizi etkinleştirin. Rekabette 
önde olun.
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Sahada hızlı ve kolay kullanın.

Rota planlarınızı etkinleştirin.

Three-S, merch ekipleri ile gerçek zamanlı saha ziyaretleri yapılarak 
geliştirildi. Beklentiler en üst düzeyde karşılanarak, ihtiyaçlara 
cevap verecek şekilde sürekli güncelleniyor.

Sahip olduğu üst seviye kullanıcı deneyimi ile performans artışı 
sağlıyor.

Hizmet verdiğiniz perakende satış 
noktalarının GPS konumlarını 
harita üzerinden kuş bakışı 
görün. Merch ekiplerinizin plana 
sadık kaldıklarından emin olun.
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Ürün fiyatlarına anında ulaşın.

Ürünlerinizin raftaki 
durumunu kontrol edin.

Ekibinizin ziyaret ettiği tüm satış noktalarındaki ürünlerinizin ve 
rakip ürünlerin satış fiyatlarına anında ulaşın. Analiz edin, hızlı 
kararlar alın. Rekabette önde olun.

Ürünlerinizin satış noktalarındaki bulunurluğunu kontrol edin. 
Penetrasyon stratejilerinizi etkinleştirin.
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Problem ve notları takip edin.

POP malzemelerinizi kontrol 
edin.

Satış noktası ya da ürünleriniz hakkında problem ve notları kontrol 
edin. Gerçek zamanlı aksiyon alın.

Depo giriş ve transferlerini yönetin. Sahada hangi satış noktasında 
olduklarını görün. Ömrü dolanları imha edin. Depo stoklarınızı 
görün. POP malzemelerinizin tüm yaşam döngüsünü raporlayın.
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Three-S Modülleri
Uygulamamızın becerilerini keşfedin!

Rut Yönetimi

Teşhir Raporları

Problem ve Not Yönetimi

Raf Ön Yüz Takibi

Fiyat Analizleri

Ürün Penatrasyon

Raf Resimleri

Stok Takibi

Hizmet verdiğiniz perakende satış 
noktalarının GPS konumlarını 
harita üzerinden kuş bakışı görerek 
kolaylıkla rut planlamalarını 
yapabilirsiniz.

Teşhir ve aktivitelerin resimleri 
çekilerek standartlara uygunluğu 
kontrol altında tutulabilir ve 
arşivlenebilir.

Sahadan gelen problem ve notları 
toplayıp, kolaylıkla analiz edebilirsiniz.

Ekiplerinizce toplanan ürünlerinizin 
ve rakip ürünlerin ön yüz bilgilerini 
kullanarak raf payı analizleri 
yapabilirisiniz.

Ekibinizin ziyaret ettiği tüm satış 
noktalarındaki ürünlerinizin ve rakip 
ürünlerin satış fiyatlarına anında 
ulaşabilirsiniz.

Ürün penatrasyon raporları ile raftaki 
durumunuzu kolaylıkla ölçebilirsiniz.

Raf resimlerini çekip plonogram 
uyumlarını denetleyebilirsiniz.

Ürünlerinizin yoka düşmesini önleyip 
satış kayıplarının önüne geçebilirsiniz.

POP Takibi
Üzerinde büyük bir hassasiyetle 
çalışarak geliştirmiş olduğumuz bu 
modül sayesinde POP malzemelerinizi 
takip edebilirsiniz.



Maliyet Analizleri

Insert Modülü

Görev Modülü

Sipariş Modülü

Teşhir Yarışmaları

Ziyaret Performansı

Anket Modülü

Nokta bazında ve ana market 
bazında personellerinizin harcadıkları 
eforu zaman ve TL bazında takip 
edebilirsiniz.

Ekiplerinizce sahadan toplanan insert 
ve leaflet’ lerin bilgilerini resimleri 
dahil görebilir ve çok çeşitli analizler 
yapabilirsiniz.

Bölge, nokta, personel bazında 
görevler tanımlanabilir. Tanımlanan 
görevlere resim çekme zorunluluğu 
eklenebilir. Görev cevapları detaylı 
olarak raporlanabilir ve Excel’e 
aktarılabilir.

Temsilci kolaylıkla sipariş girebilir. 
Merkez depo stoklarını ve bir önceki 
alınan fakat sevk edilmeyen ürünleri 
görebilir. Aynı ürünün tekrar siparişi 
engellenir.

Bölge, ekip ve kişi bazında teşhir 
yarışmaları düzenleyip, teşhir 
tiplerine puan vererek, ekiplerinizin 
performanslarını artmasını sağlayabilir 
ve oyunlaştırma yoluyla işlerini daha 
eğlenceli bir şekilde yapmaları için 
motive edebilirsiniz.

Ekipleriniz ziyaret performanslarını 
gün, hafta, ay bazında takip edebilir. 
Rut içi ve Rut dışı uyumlarını, 
kullanılan izinler dahil olacak şekilde 
analiz edebilirsiniz.

İhtiyacınız olan anketleri 
tanımlayabilir, gelen cevapları analiz 
edebilir ve Excel’e aktarabilirsiniz. 
Anket soru cevapları çoktan seçmeli, 
tek seçimli ve açıklama girilecek 
şekilde tanımlanabilir. Form tanımları 
bölge, nokta, personel bazında 
planlanabilir.
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Three-S Modülleri
Uygulamamızın becerilerini keşfedin!



2003 Yılında Kurulan Açılımsoft kuruluşundan itibaren satış ve dağıtım sek-

törüne yönelik bir işletmenin tüm iş süreçlerini kapsayan uçtan uca ticari ve 

mobil yazılım uygulamaları geliştirmektedir. 

 

Açılımsoft aynı zamanda yazılım teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme-

ye yatırım yapan bir teknoloji firması olma özelliğine de sahiptir. Bu kapsam-

da yürüttüğü özgün projeler sebebiyle 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 

Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesine girmiş ve faaliyetlerine 

burada devam etmektedir.
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BAZI REFERANSLARIMIZ

AZERBAYCAN
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI


