
MERKEZİ BAYİ 
YÖNETİM SİSTEMİ
Bayi ve satış kanallarınızı tek merkezden
izleyin, yönetin.

 » Satış, Sipariş ve Stok Takibi
 » Fiyat ve Kampanya Yönetimi
 » Bayi, Bütçe ve Prim Hakediş Yönetimi
 » Bayi, Temsilci ve Müşteri Performans Ölçümü
 » Özelleştirilebilir Rapor Şablonları

Tüm bayi ve satış kanallarınıza senkronize olun. Satış operasyonlarınızı 
uçtan uca yönetin. Dijital iş gücüne erişim sağlayın.

Tüm bayi ve satış kanallarınızı kuş bakışı izleyin. Raporlayın, analiz 
edin, yönetin. Her şeyin istediğiniz gibi gittiğinden emin olun.

SDR Bys merkezi bayi yönetim sistemi ile tanışın.
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Bayilerinizin satış yaptığı 
perakende noktalarını izleyin.

Merkeze dayalı fiyat ve pro-
mosyon süreçlerini yönetin.

Bayilerinizin satış etkinliğini kontrol edin. Hangi noktalara, hangi 
ürünlerinizin ne koşullarda satıldığını izleyin, yönetin.

Bayilerinizin satış yaptığı perakende noktalarındaki ürünleriniz için 
fiyat ve promosyon süreçlerini merkezden belirleyin, yönetin.

Sahada satış odaklı fiyat istikrarı sağlayın. Nokta bazlı satış verilerine 
göre fiyat ve promosyon anlaşmaları yapın.
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Bayi ve satış kanallarınızın 
uygulamalarına entegre olun.

Dağıtım ve sevkiyat 
işlemlerini optimize edin.

Bayi ve satış kanallarınızın kullanmakta olduğu uygulamalarla 
bağlanın. Senkronize bir şekilde çalışın.

Tek sistem üzerinden tüm satış verilerine erişim sağlayın.

Tüm siparişleri tek ekranda bölge, şube, temsilci ve ürüne göre 
listeleyin. Kaynaklarınızı verimli bir şekilde kullanın. Etkili sevk planları 
hazırlayın.

Saniyeler içinde toplu irsaliye ve faturalar oluşturun. Teslimatlarınızı 
gerçekleştirin. Dağıtım ve sevkiyat operasyonunuzu etkinleştirin.
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Ziyaret ve satış performans-
larını ölçün.

Satış gücü otomasyonu (SFA) 
ile satış süreçlerinizi optimize 
edin, etkinleştirin.

Satış noktalarına ziyaretlerin planlandığı gibi gerçekleştiğinden emin 
olun. Müşteri ilişkilerini kontrol edin.

Bayilerinizin tüm ziyaret ve satış performanslarını görün, ölçün, 
yönetin.

Tek sistem üzerinden tam çözüme erişim sağlayın. Tüm bayi ve satış 
kanallarınızı uçtan uca izleyin, yönetin, raporlayın. Merkezi karar alma 
süreçlerinizi etkinleştirin.



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


