
İşletmenize verim,
ekibinize hız 
kazandıran
çözüm!



Günümüzde işletmelerin artan müşteri taleplerine hızlı ve beklenen en doğru 
içerik ile geri dönüş sağlamaları, iş verimini artırma ve satış hedeflerine 
ulaşmada önemli rol oynuyor.

Logo Mobile Sales, hem işletmenize hem de satış ekibinize sağladığı faydalar 
ile satış süreçleriniz ve saha operasyonlarınızda her adımı eksiksiz, verimli ve 
hızlı tamamlamanızı sağlıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı altyapısı ile sadece 
bir yazılım olmaktan çıkıp, işletmenizin rekabet gücünü artıran en önemli 
yardımcınız oluyor.

İşletmen�ze Sağladığı Faydalar

Satış fiyatlandırmalarından rota 

takibine, operasyondaki farklı 

süreçlerin ve saha ekibinin 
etkin yönetimi 

Satış ekibinin merkez ile 

iletişiminin optimizasyonu 

sayesinde zaman kazanılması ve 
arta kalan zamanda daha çok 
müşteriye erişim imkanı

Sahadan işletmenin ürünleri ve 

rakip ürünler hakkında 

bulunurluk, raftaki / stoktaki 

miktar ve fiyat bilgilerinin elde 

edilmesi, bilgilerin penetrasyon 
raporları olarak alınabilmesi

Uydu konumu ile saha satış ekibinin 
anlık izlenebilmesi, işlem yapılan 

müşteri koordinatlarının 

görüntülenebilmesi ve duraklama 

sürelerinin net olarak 

ölçümlenebilmesi sayesinde satış 

ekiplerinin daha kontrollü 

davranması ve artan çalışma 

verimliliği

Müşteriye daha hızlı ve eksiksiz 

geri dönüş sayesinde artan 
müşteri memnuniyeti



Rapor tasarım aracı ile 
kişiselleştirilmiş rapor hazırlanması 
ve müşteriye anlık bilgi veren mobil 

raporlar düzenleme

Satış Ek�b�n�ze Sağladığı Faydalar

Müşteri ile görüşme anında sipariş, 
fatura ve tahsilat işlemlerinin 
hemen gerçekleştirilmesi

Saha verilerinin ve yeniliklerin gerçek 

zamanlı incelenebilmesi ve sahadaki 
süreçlere anlık müdahale 
edilebilmesi

Ses ile işlem yaparak; müşteri veya 

malzeme aranabilmesi, not 

alınabilmesi

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde 

saha ve satış ekiplerinin tüm 

fonksiyonları kolayca kullanabilmesi 

Sipariş formunun merkeze iletilmesi 

ve girişinin yapılması işlemlerini 

ortadan kaldıran hız ve kolaylık 

Barkod okuma işlemlerinde el 

terminalinin yanı sıra android tablet 
ve cep telefonu üzerinden de 
çalışabilme imkanı

Araçlar için özel üretilen yazıcı 
setleriyle hem dar hem de geniş 
fatura basımı, çift yazıcı desteği ile 

bluetooth yazıcılar aracılığıyla fatura 

basabilme

Logo Mobile Sales’in sunduğu 
gerçek zamanlı operasyon ve süreç 
yönetimi ile hem işletmenizin 
satışlarını artırır hem de satış 
ekibinize hız ve verimlilik 
kazandırırsınız!



Logo Mobile Sales ile 
Yapabileceğiniz Temel İşlemler

Satış Süreçler�
� Soğuk satış (S�par�ş) 

� Sıcak satış (Fatura) 

� Tahs�lat (Nak�t, çek, senet, kred� kartı) 

� S�par�ş / fatura formu

� B�reb�r değ�ş�m �şlemler� 

� İade faturası alma / kesme 

� Satıcı portföy (Satıcı-car� hesap bağlantısı) 

� Satıcı bazında rota 

� Car� hesap r�sk l�m�tler� kontrolü 

� Karma kol� desteğ� 

� Varyant kullanımı 

� Anlık stok b�lg�s� görme 

� Hesap ekstres�ne satış koşulları uygulama 

� Kampanya uygulama 

� Promosyon ürün desteğ�

Saha Süreçler�
� Yazıcı tasarım aracı ve fatura baskı alab�lme 

� GPS - Uydudan har�ta üzer�nden �zleme 

� Penetrasyon modülü (Kend� / rak�p ürün raf ve satış b�lg�s� toplama) 

� Pazarlama mesajları  

� Yen� müşter� kaydı 

� Z�yaret b�lg�s� kaydı 

� Görev atama ve sonuçlarını �zleme 

� Barkod �le müşter� / malzeme seç�m� 

� Döv�zl� çalışma 

� Ürün ek özell�kler�n� ve res�mler�n� gösterme

� Satış ve müşter� raporları

� Kameradan ürün barkodu okutma

� Sesle müşter� ve malzeme araması

� GPS �le konum b�lg�s� kaydı, car� hesap lokasyonu �le karşılaştırma
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