
mobil
MOBİL SAHA
SATIŞ PROGRAMI
Satış ekibinizin gücünü, daha etkin ve
verimli hale dönüştürün.

 » Sıcak Satış

 » Soğuk Satış

 » Tahsilat

 » Cari Hesap Raporları

 » Satış Raporları

 » Verimli Rota Yönetimi

Android tabanlı mobil cihazlar ile routa bağlı GPS konum kontrollü 
müşteri ziyaretleri yaparak; sıcak satış, soğuk satış  ve tahsilat işlem-
lerini yapabileceğiniz, çok kapsamlı mobil saha satış programıdır.  
 
Kampanya, bütçe, ürün ve müşteri bilgilerini görebilir, ihtiyacınız 
olan tüm liste, rapor ve analizlere merkez ofise ihtiyaç duymadan 
sahada ulaşabilirsiniz.
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SDR Mobil Nedir?
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Neden SDR Mobil?

Temsilcinin Hayatını 
Kolaylaştıran Uygulama
 » Temsilci, müşteri bazında, açık hesapları, vadesi gelmiş ve vade 

aşımına uğramış faturaları görerek, müşteri risklerini yönetebilir.
 » Nokta ziyaretlerinde, GPS konum kontrolü sayesinde, satış 

ekibinin ziyaret planına, %100 uymasını sağlar.
 » Satış temsilcisi, merkez tarafından belirlenen hedefini ve hedef 

tutturma yüzdesini görebilir.
 » Satış temsilcisi, kendi ziyaret ve satış performansını izleyebilir.

Satış ekibiniz mobil cihazlar ile  soğuk satış ve sıcak satış operas-
yonlarını, aynı uygulama üzerinden kolaylıkla yapabilir. Satış operas-
yonu, merkez tarafından belirlenen fiyat, iskonto ve promosyonlar 
kapsamında yürütülür. Temsilci, sipariş girerken, müşterinin bekle-
yen, sevk olan, faturalaşan siparişlerini ve depo stok durumunu gö-
rebilir.
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Sıcak Satış

Sıcak Satış modülünde her bir araç, araç deposu olarak tanımlanır. 
Sabah piyasaya çıkmadan satış ekibi araç depolarına yüklenecek 
ürünlerin taleplerini oluşturur. Oluşturulan bu talepler depocu tara-
fından onaylanır, onaylanan talepler virman fişine dönüşür. Bu saye-
de merkez depodan araç depolarına ürünlerin transferleri gerçek-
leşmiş olur.

Satış ekibi, sahada araç üzerinde faturalarını kesebilir. Fatura kesilen 
müşteri e-fatura veya e-arşiv mükellefi ise yazıcıdan (isteğinize göre 
nokta vuruşlu veya termal) bilgi fişi çıkarılır ve müşteriye ürünlerle 
birlikte teslim edilir. Merkeze gelen fatura ticari paket üzerinden mü-
kelleflere gider.

Gün içinde veya gün sonunda satış temsilcisinin araç deposunun 
ürün stok durumları kolaylıkla takip edilir. Araç deposunda kalan 
ürünler ertesi gün merkez depoya transfer edilebileceği gibi, depo 
stoklarında kalmaya devam edebilir.
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Soğuk Satış

Soğuk Satış modülü ile saha satış ekibiniz, ziyaret ettiği noktalarda 
hızlı ve kolay bir şekilde sipariş alabilir.

Satış temsilcisi, nokta ziyaretlerinde sipariş girişi yaparken merkez 
depo stoklarını ve müşterinin bir önceki ziyaretlerinde alınan fakat 
sevk edilmeyen ürünleri, bekleyende görür.

Bu sayede stokta olmayan ürünlerin siparişini almaz. Aynı zamanda 
bekleyeni gördüğü için mükerrer sipariş alımı önlenmiş olur.

Satış temsilcisi, nokta ziyareti esnasında, noktaya en çok satılan ve 
satılmayan ürünlerin analizini yapabilir, noktayla ilgili tüm satış data-
sına ulaşarak satışını kolaylaştırabilir.

Noktanın tahsilat performansını ve açık hesabını görerek noktanın 
riskini rahatlıkla yönetebilir.
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Tahsilat

Satış temsilcisi, müşterisinin cari hesap ekstresine bakabilir, vade-
si gelmiş ve vade aşımına uğramış faturalarını görebilir. Bu bilgiler 
kapsamında tahsilatını yapabilir.

Merkez ofis, müşterinin tahsilat performansına göre soğuk satış veya 
sıcak satış için kısıtlama koyabilir.

Örneğin, bu müşteriden son 15 gün içinde tahsilat yapılmamışsa 
yeni sipariş veya fatura kesimini engelleyerek uyarı verebilir. Temsilci 
tahsilatı yaptıktan sonra sipariş veya fatura kesebilir.

Satış temsilcisi SDR Mobil sayesinde müşteri risklerini kolayca yöne-
tebilir. 
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Cari Hesap ve Satış Raporları

SDR Mobil uygulaması sayesinde satış temsilcisi portföyünde bu-
lunan müşterilerinin son 3 aylık tüm satış datasına ulaşabilir, fatura 
listesi alabilir, müşteri, ürün grubu, ürün ve üretici bazında günlük, 
haftalık ve aylık satış analizleri yapabilir.

Temsilci, sipariş raporları bölümünden, faturalaşan, sevk olan, bekle-
yen ürünlerin raporlarını alabilir. Açık hesaplar bölümünden, müşte-
risinin fatura bazında kapanan ve açık faturalarını kümüle veya de-
tay bazda raporlayabilir.

Temsilci, stok raporları bölümünden, araç deposu ve yetkisi dahi-
linde, merkez depo stoklarına bakabilir. Fiyat listeleri bölümünden, 
ürünlerin satış fiyat ve iskontolarını görebilir.



Açılımsoft  |  0850 241 1299  |  www.acilimsoft.com  |  info@acilimsoft.com

Verimli Rota Yönetimi

SDR Mobil, merkez tarafından belirlenen ziyaret planına göre hare-
ket eder. Günlük, haftalık, aylık müşteri ziyaret planlaması yapılabilir. 
Ziyaretler esnasında, satış temsilcisinin müşteri ziyaretini gerçekleş-
tirebilmesi için belirlenen noktada, fiziki olarak bulunması gerekir. 
Çünkü ziyaret GPS konum kontrolü ile başlatılabilir. Konum uyuşma-
dığı sürece ziyaret başlatılamaz.

SDR Mobil ile 2 farklı şekilde sipariş girişi yapılabilir. GPS konum kont-
rollü ziyareti başlattıktan sonra, sipariş girişi ve ziyaretsiz sipariş gi-
rişi adımından sipariş girişi yapılabilir. Bu sayede temsilciye telefon-
la veya mail ile iletilen siparişlerde, kolayca sisteme girilebilir. Ayrıca 
saha ziyaretleri sırasında potansiyel yeni müşteri tanımı yapılabilir ve 
bu yeni tanımlanan müşteriye de sipariş girişi yapılabilir.



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

GIDA PAZARLAMA


