
PROGRAMIN GENEL YAPISI 

• Program online, offline, hybrid (İnternet bağlantısı varsa online, yoksa offline) çalışma 

opsiyonuna sahiptir. 

• GPS (Konum) desteği vardır. Fiş kaydı esnasında parametreye bağlı olarak fişin 

kaydedildiği yerin GPS konumu tutulabilir. 

• E-Fatura – E-Arşiv desteği mevcuttur. Fatura, XML oluşturulmaya hazır halde sisteme 

kaydedilir. 

• Detaylı rota ve ziyaret takibi yapılabilir. 

• Menü öğeleri, yetkilerine göre kullanıcıya açılıp kapatılabilir. 

• Bluetooth yazıcı desteği (Sadece Android) ve network yazıcısı desteği (iOS-Android) 

vardır. 

• E-Mail ile gönderilecek veya yazıcı çıktısı alınacak raporlar ve formlar, kullanıcı tarafından 

sürükle bırak yöntemiyle dizayn edilebilir. 

• Fatura, Sipariş, İrsaliye, Tahsilat modüllerinde dövizli işlem desteği vardır. 

• Cari bazlı stok fiyatları kullanılabilir. 

• Depo bazlı çalışma desteği mevcuttur. 

• Parametreye bağlı olarak firma çalışma dönemi kontrol edilebilir, çalışma dönemi dışında 

işlem girilmesi engellenebilir.  

• Stok satırlarında iki birimli çalışma desteği mevcuttur. Parametreye bağlı olarak otomatik 

birim dönüştürme (Adetten koliye veya koliden adete çevrim vs.) yapılabilir. 

• Tahsilat fişlerinin muhasebeleştirilmesi parametreye bağlı olarak yapılabilir. 

• Fatura, Sipariş, İrsaliye ve Tahsilat modüllerinde kullanıcı bazlı belge tipleri kullanılabilir. 

• Birden fazla şirkette işlem yapılabilir. 

 

YÖNETİCİ RAPORLARI 

• Aşağıdaki modüllere ait Günlük-Haftalık-Aylık-Yıllık Raporlar alınabilir. 

o Kasa (Kasadaki toplam tutar, tüm kasalara ait hareketler) 

o Banka (Bankadaki toplam tutar, tüm bankalara ait hareketler) 

o Çekler (Tüm pozisyonlar, hareketler) 

o Senetler (Tüm pozisyonlar, hareketler) 

o Fatura (Satış ve Alış Faturaları, Fiş Başlık ve Kalemleri) 

o Siparişler (Satış ve Alış Siparişleri, Fiş Başlık ve Kalemleri) 

• Kullanıcı, tüm raporlarını istediği gibi yeniden dizayn edip bu dizaynı saklayabilir. Bu 

sayede kullanıcı dizayn ettiği rapora çok kolay bir şekilde ulaşır. 

 

FATURA – SİPARİŞ – İRSALİYE MODÜLLERİ  

• İşlem yapılan fatura, sipariş veya irsaliye fişi beklemeye alınabilir, arada başka bir işlem 

yapılıp daha sonra eski fişten tekrar devam edilebilir. 

• Bir cariye ait birden fazla adres varsa fiş oluşturma aşamasında ilgili adres seçimi 

yapılabilir. 

• Tüm fişlerde Stok-Hizmet kart desteği vardır. 

• Koda/Cinse göre, Barkod’a göre, Stok Grubu’na göre veya ürün resmine göre stok kart 

araması yapılabilir. 

• Cihaz kamerasından veya bluetooth barkod okuyucudan barkod okuma desteği vardır. Bu 

sayede ürüne hızlı bir şekilde ulaşıp yaklaşık 1000$ değerinde olan EL TERMİNALİ cihaz 

maliyetinden kurtulabilirsiniz. 



• Stok kalem girişi esnasında ürüne ait detaylı bilgilere ulaşılabilir. 

• Hızlı ürün ekleme desteği vardır. Seçilen ürünün fiyatı, miktarı ve indirimi girilerek detay 

ekranına girilmeden listeye ekleme yapılabilir. 

• Satış esnasında ilgili ürün çağrıldığında, ürün daha önceden o müşteriye satılmışsa, 

parametreye bağlı olarak ürünün ilgili müşteriye son satış fiyatları detaylı olarak ekrana 

gelir. (Satış tarihi, miktar, fiyat, iskontolar vs. şekilde) 

• Parametreye bağlı olarak dövizli stok satırı oluşturma, çapraz fiyat güncelleme (TL’den 

döviz, dövizden TL) yapılabilir. 

• Parametreye bağlı olarak stok eksi bakiye kontrolü yapılabilir. 

• Parametreye bağlı olarak fiyatsız ürün satılması kontrolü yapılabilir. 

• Kullanıcı yetkisine bağlı olarak fiyat, iskonto ve kdv oranı değişitirme işlemleri yapılabilir. 

• Kullanıcı yetkisine bağlı olarak farklı depolarda işlem yapılabilir. 

• Fiş geneline brüt veya net indirim uygulanabilir. 

• Fiş yazdırma işlemi esnasında cari karta bağlı olarak e-Fatura / e-Arşiv fatura uyarısı 

yapılır. 

• Sürükle bırak yöntemiyle yazıcı dizaynı yapılabilir. 

• Parametreye bağlı olarak GPS (Konum) desteği vardır. Bu sayede fişin hangi lokasyonda 

kaydedildiği bilgisi elde edilir. Bu bilgi yönetici tarafından harita üzerinden izlenebilir. 

 

ZİYARET 

• Program içerisinde iki tip ziyaret kullanılabilir. 

o Mevcut cari karta ziyaret 

o Kayıtlı olmayan yeni bir müşteri ziyareti 

• Parametreye bağlı olarak GPS (Konum) desteği vardır.  Bu sayede ziyaret fişinin hangi 

lokasyonda kaydedildiği bilgisi elde edilir. Bu bilgi yönetici tarafından harita üzerinden 

izlenebilir. 

 

TAHSİLAT 

• İşlem yapılacak kasa/banka kartları kullanıcı tanımında yapılır. Bu tanımlamayla beraber 

kullanıcılar sadece kendilerine tanımlanan kasa/banka kartları üzerinde işlem yapabilirler. 

• Parametreye bağlı olarak dövizli işlem yapabilme, çapraz fiyat güncelleme (TL’den döviz, 

dövizden TL) yapılabilir. 

• Yazıcı desteği vardır. Bluetooth yazıcıdan veya network yazıcıdan çıktı alınabilir. 

• Sürükle bırak yöntemiyle yazıcı dizaynı yapılabilir. 

• Parametreye bağlı olarak GPS (Konum) desteği vardır.  Bu sayede tahsilat fişinin hangi 

lokasyonda kaydedildiği bilgisi elde edilir. Bu bilgi yönetici tarafından harita üzerinden 

izlenebilir. 

 

ROTA (ROOT) TAKİBİ 

• Satış elemanlarının gün içindeki gidecekleri cariler belirlenip sadece o carilere işlem 

yapmaları sağlanabilir. 

• Alışılagelmiş düzende rota bilgisi cari özel kodlarında tutulmaktadır (OZELKOD4 =Gün 

Numarası, OZELKOD5=Satıcı vb.) ETA Work programında rota tanımlaması bu şekilde 

yapılmaz. Yönetici paneli üzerinden kullanıcının rotası gün, sıra ve müşteri adı şeklinde 



belirlenir ve bu rota ayrı bir veri tabanına kaydedilir. Rota işlemleri de bu veri tabanı 

üzerinden yapılır. 

• Sıralı veya sırasız rota takibi yapılabilir. 

• Sıralı rota takibinde satış elemanı ilgili gün içerisinde hangi carilere işlem yapacağını liste 

olarak görmez. Sadece sıradaki cariyi görür. Son gideceği cariye kadar işlem bu şekilde 

devam eder. Parametreye bağlı olarak da yaptığı her işlemin GPS bilgisi kayıt altına 

alınabilir. 

• Sıralı rota takibinde aynı müşteri için aynı günde birden fazla rota atanabilir. 

• Bir müşteri, aynı gün içinde birden fazla satış elemanının rotasına dahil edilebilir. 

 

CARİ MODÜLÜ 

• Grafik destekli olarak müşterini en çok tercih ettiği ilk 5 ürün görüntülenebilir. 

• Grafik destekli olarak müşterinin aylık satış toplamları görüntülenebilir. 

• Kullanıcının yetkisine bağlı olarak yeni cari kart kaydı yapılabilir. Yeni cari kart kaydında 

carinin vergi kimlik numarasından e-Fatura mükellefi olup olmadığı sorgulanır. E-fatura 

mükellefi ise cari karttaki ilgili alanlar otomatik doldurulur. 

• Yeni cari kart kaydında kayıt yapılan konumun adres bilgilerine GPS üzerinden ulaşılabilir. 

• Modül içinden hızlı bir şekilde fiş (Fatura, Sipariş, İrsaliye, Ziyaret, Tahsilat) girişi yapılabilir. 

• Cari karta ait genel bilgilere ulaşılabilir. 

• Cari karta ait adres bilgilerine ulaşılabilir. Adres bilgilerine GPS üzerinden yol tarifi 

başlatılabilir.  

• Cari karta ait GPS konumu güncellenebilir. Bu sayede yeni bir satış elemanı işe başladığı 

zaman carinin konumunu bulmak için zorluk yaşamaz. 

• Cari karta ait raporlara ulaşılabilir. Raporlar PDF formatında mail olarak gönderilebilir. 

Gönderilecek formun dizaynı kullanıcı tarafından sürükle bırak yöntemiyle istenilen şekilde 

düzenlenebilir. 

 

STOK MODÜLÜ 

• Grafik destekli olarak ürünü en çok tercih eden ilk 5 müşteri görülebilir. 

• Grafik destekli olarak ürünün aylık satış toplamları görülebilir. 

• Ürüne ait genel bilgilere ulaşılabilir. 

• Yetkiye bağlı olarak ürüne ait tanımlı fiyatlar, son alış ve satış fiyatları görülebilir. 

• Ürün depo dağılımlarını görülebilir. 

• Stok kart listesindeki ürün resimleri detaylı olarak görüntülenebilir. 

• Stok kartına ait raporlara ulaşılabilir. Raporlar PDF formatında mail olarak gönderilebilir. 

Gönderilecek formun dizaynı kullanıcı tarafından sürükle bırak yöntemiyle istenilen şekilde 

düzenlenebilir. 

• Stok Koduna/Cinsine göre, Barkod’a göre, Cihaz kamerası veya bluetooth barkod okuyucu 

cihaz ile, Stok Grubu’na göre ya da ürün resmine göre gelişmiş stok kart araması 

yapılabilir. 

• Cihaz kamerası veya bluetooth barkod okuyucu yardımıyla stok kartına barkod tanıtılabilir. 

• Sayım fişi düzenlenebilir. Aynı anda birden fazla kişiye sayım yaptırılıp bu sayımların tek bir 

sayım fişinde toplanması sağlanabilir. 

• Depo fişi oluşturulabilir. 

 



RAPORLAR 

• Stok, Cari, Fatura, Sipariş, İrsaliye, Ziyaret ve GPS ile ilgili raporların alındığı modüldür. 

 

DÖVİZ 

• Program parametreye bağlı olarak dövizli çalışma desteğine sahiptir. 

• ETA Döviz tablosunda işlem yapılan günün kur bilgisi mevcut ise işlemlerde bu kurlar 

kullanır. Günün kurları ETA’ya girilmemişse program merkez bankasından kurları otomatik 

olarak çeker ve ETA’daki Döviz tablosunu da doldurur. 

• Yetkiye bağlı olarak, kullanıcı döviz kurunu cihaz tarafında da değiştirebilir. 

 

ŞİRKET SEÇİMİ 

• Yetkiye bağlı olarak farklı şirketlerde işlem yapılabilir. 

• ETA programındaki şirketlerin tamamı mobil programda kullanılmayabilir. Bu yüzden 

yönetim panelinden sadece mobil programda kullanılacak şirketler belirlenir ve mobil 

program sadece bu şirketler üzerinden işlemlerini yapar. 

• Hangi şirketin hangi kullanıcı tarafından kullanılabileceği, yönetim paneli üzerinden 

ayarlanır. 

• Parametreye bağlı olarak mobil şirkette sadece çalışma dönemi içinde işlem yapılması 

sağlanabilir. 

 

TRANSFER İŞLEMLERİ 

• Transfer işlemleri iki yönlü çalışmaktadır. 

o 1 – Cihaz içine kaydedilmiş verileri merkeze gönderilmesi 

o 2 – Merkezdeki bilgilerin cihaza yüklenmesi 

• Transfer işlemi çok hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Binlerce stok, cari, banka, kasa vs. kartlar 

kısa bir sürede senkronize edilebilmektedir. İşlemler arka planda geçekleştiği için bu 

esnada cihaz kullanımı devam edebilir. 

• Parametreye bağlı olarak istenirse programa her girişte senkronizasyon yapılabilir. 

• Parametreye bağlı olarak istenirse her fiş kaydından sonra stok ve cari kartları 

güncellenebilir. 


