


Reporter, bayilerinizin ve satış ekibinizin son nokta bazına kadar satış performanslarını 
analiz edebileceğiniz bir raporlama uygulamasıdır.

Bayilerinize kurulan bir istemci yazılımı ile yalnızca size ait ürünlerin detaylı satış ve stok 
bilgilerini merkezinizden gerçek zamanlı izleyebileceğiniz bir altyapı sağlar.

Bayide kurulan istemci yazılımı LOGO ürünleri, SAP, NETSIS, ETA, MICRO, VEGA, MEGA ve 
WOLWOX ERP uygulamalarına bağlanarak size bu bilgileri sağlama yeteneğine sahiptir..

Satış Yöntemimiz ve Analizleriniz 
Modern Tasarımla, Tek Çatı Altında

Reporter
Nedir ?



Bugüne kadar edilen bilgi ve deneyim ile 
kullanıcılara ideal çözümler sunmaktadır.

Teknik bilgi düzeyi hangi seviyede olursa 
olsun kullanıcı dostu arayüzleri ile kolay 
kullanım imkanı sağlar.

Sayısız veriyi özetleyerek size anlaşılır, 
yorumlaması kolay, aksiyon almanıza 
fayda sağlayan detay raporlar hazırlar.

Reporter, firmanıza özel dinamik raporlar 
hazırlayarak detaylı analiz yapmanıza 
olanak sağlar. 

Satış Profesyonellerinin 
Performansını 
Takip Etmek 
Artık Çok Kolay!

Raporlamalarınız Sorun Olmaktan Çıksın!

Ölçemediğinizi Yönetemezsiniz!

İhtiyaçlarınıza 
İdeal Çözümler

Satışlarınızı desteklemek için tanımladığınız bütçelerin plan ve takiplerini yapabilirsiniz.

Bayi satış temsilcilerinin hedeflerini ve performans analizlerini sürekli güncel veriler 
üzerinden takip edebilirsiniz. Aldığınız veriler sonrasında yeni aksiyonlar alarak yeni hedefler 
oluşturabilirsiniz.

Farklı hedef aksiyonları belirleyerek bayi ve satış ekibine yeni hedef tanımlamaları 
yapabilirsiniz. Bayilerinizin stok takibini her an güncel takip ederek üretim planlarınızı 
optimize edebilirsiniz.

Bayilerin ve son noktaların ciro ve stok bazında performans analizini yapabilirsiniz.

Reporter ile bayi ağınızın sipariş süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

Son noktalarınızın grup, özellik, tip, tür bazında satış ve stok analizlerini yapabilirsiniz.

Ürün, ürün grupları, ürün özelliklerine göre ayrılmış satış istatistiklerini takip edebilirsiniz. 

Reporter
Neden ?



Kullanılan ortak raporlar ile birim içi ve 
birimler arası verimliliğinizi artırır.

Yüksek performans sunan Reporter’a 
optimize maliyet ile sahip olabilirsiniz.

Sınırsız sayıda ERP uygulamasıyla 
kolayca entegre olabilme özelliği 
bulunmaktadır.

Satış noktalarınıza özel durumlarda 
entegrasyonu özelleştirilebilme kabiliyeti 
bulunmaktadır.

Güçlü ve Zayıf Basamaklarınızı Tespit 
Ederek, Sorunlarınıza Erken Önlem Alın

Her An Güncel, Sürekli Modern

Sınırsız sayıda satış profesyoneli ve satış 
noktasını yönetme olanağı sağlar. 

Modern ara yüzüyle kullanımı oldukça 
kolay ve rahattır. Sınırsız sayıda satış 
noktasını yönetmenizi sağlar.

Yüksek performans sunan Reporter’a 
optimize maliyet ile sahip olabilirsiniz. Grafiksel raporlar hazırlanabilir.

Grafiksel raporlar elde edebilir ve 
ofis uygulamalarına veri transferi 
yapabilirsiniz.

Dinamik altyapısı ile tüm sektörlerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilir. 

Hızlı ve Pratik
Kullanıcı Kolaylığı

Ayrıcalıkları
Reporter



www.reporter.com.tr


