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AHTAPOT ASİSTAN SAHA SATIŞ YÖNETİMİ 
 

Plasiyer, Sıcak satış, Soğuk Saha Satış, Stok, Cari, Dağıtım Ağı, B2B, B2C, CRM 
 
  
Asistan mobil satış dağıtım ve yönetim sistemidir. Dağıtım ağına sahip firmaların satış elemanlarını ve verilerini 
kontrol edebilmelerini sağlayan bir uygulamadır. Bayi dağıtım sistemi olarak da bilinen Asistan; ana bayi ve alt 
bayi yönetimi organizasyonlarını da ana faaliyet konusu olarak desteklemektedir.  
  

- ONLINE ÇALIŞIR: Bu sayede verilerinize anlık ulaşır, değişimlerden anında haberiniz olur. Tüm saha 
verileri anında sisteme akar, hem ticari paketiniz güncellenir hem de saha ile interaktif kalırsınız.  
 

- HIZLIDIR: Android ve Ios işletim sistemi üzerinde çalışmasından dolayı tüm satış süreçlerinde hızlıdır. 
Pazarlamacıyı müşteride bekletmez, zaman kazandırır. 
 
 

- KULLANIM DOSTUDUR: Uygulamanın ekran tasarımları satış personelinin sahada gerçek iş yapış şekline 
uyum sağlar, istenen veriler ekranlara eklenir, karmaşa yaratan veriler kaldırılır. İş zekası ön planda tutulmuş 
ve fazla harekete gerek kalmadan istenen verilere erişim hızlandırılmıştır. Yeni başlayan satış elemanınıza 
eğitim vermenize gerek kalmaz. Müşterinize navigasyondan götürür, müşteriye özel kampanyaları otomatik 
uygular, personelinizi yönlendirir. 
 
 

- ZAMAN YÖNETİMİ SUNAR: Hızlı sipariş, tahsilat, yeni potansiyel müşteri, görüşmeler ve görev 
atamaları sayesinde işinizin akışını size kolaylık getirir. Her zaman ekiple interaktif kalabilirsiniz. 
 
 

- 7/24 ÇALIŞMA : Sizin ticari paketinize güvenlikli API’ler ile erişmesi sayesinde, haftanın her günü her 
saati sahada faaliyetine devam edebilirsiniz. 
 
 

- ERP ve MUHASEBE YAZILIMLARI ENTEGRASYON: Esnek entegrasyon özelliği sayesine merkezde 
kullandığınız yazılımlara uyum sağlar. NETSIS, LOGO, CENTER a entegrasyon hazırdır. Entegre etmek istediğiniz 
yazılımlara çok kısa sürede entegrasyon sağlanır. 
 
 

- YÖNETİCİLERE PANO ve RAPORLAR:  Özel rapor uygulaması ile sahadaki tüm anlık verileri 
izleyebileceğiniz gibi kendi özel raporunuzu ve anlık ekran tasarımlarını yapabilirsiniz ve sürekli sizin için 
güncellemesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca ticari paketinizi açmadan Ahtapot Rapor ile tüm ticari paket verilerinize 
hazırlayacağınız raporlar ile erişebilirsiniz. 
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- BARKOD DESTEĞİ İLE HIZLI SİPARİŞ GİRİŞİ SAĞLAR: Barkodlu kataloglarınızdan ya da raftan ürün 
barkodu okutucunuz ile okutarak ya da kameradan sipariş girişi sayesinde hızlı giriş sağlayabilirsiniz. 
 
 

- ÜRÜN LİSTESİ : Resimli ürün desteği sayesinde ürün resimleri üzerinden inceleme içerik paylaşımı 
mümkün olur. 
 
 

- PAYLAŞ YAZDIR: Girilen siparişlerin, tahsilatların, alınan raporların PDF olarak görüntülenmesini sağlar. 
Dilerseniz bu PDF’ i  “paylaş” butonu ile Mail, WhatsApp gibi uygulamalardan dilediğiniz kişiye iletebilirsiniz.  
 
 

- MOBİL YAZILAR: Araçlarda kullandığınız yazıcılarla BT üzerinden Bilgi fişi, fatura, sipariş listesi gibi özel 
şablonlarınızı tasarlayıp basabilirsiniz.  
 
 

- DONANIM YATIRIMI GEREKTİRMEZ: Var olan sunucunuzun üzerine kurulan IIS üzerinden kullanması 
sayesinde pahalı sunucu yatırımları, bilgi işlem maliyetleri, lisans yatırımları gerektirmez. Plasiyerlerin kendi 
akıllı telefonları kullanım için yeterlidir. 
 
 

- TÜCCAR PLASİYER ÇALIŞMASINA UYGUNDUR: İstenirse ERP programımız olan Ahtapot Center ile 
ofisinizde tüm ticari işlemleri gerçekleştirebileceğimiz muhasebe paketini de alarak uygun bir çözüm 
sağlayabilirsiniz. Ahtapot Center demosu için bizi arayabilirsiniz. 
  
Sizinle tanışmak ve projemizi daha detaylı sunum yapmayı talep etmekteyiz, bunun için aşağıdaki linkten 
demo talebinde bulunabilir ya da bizi arayabilirsiniz. 
Beraber ürünlerimizi satmak ve destek vermek isteyen firmalarla da iş birlikteliği yapabiliriz.  
  
 
 

BİZE ULAŞIN 
T: +90 0532 2657160    T: +90 232 3320270 

E : info@anv.com.tr  satis@anv.com.tr 
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