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KULLANICILAR İÇİN HAZIR UYGULAMA, UZMANLAR İÇİN ESNEK YAPI

Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), Müşavirler
Malzeme ve hizmet toptan, perakende satışı yapan tüccarlar,
Basit üretim yapanlar,
Müşteri ilişkilerini takip etmek isteyen işletmeler,
Diğer ofis programlarını tablolar ve raporlar yığını olarak kullananlar,
Ofis içi yönetim giderleri ve masraflarını hala kağıt kalem ile tutanlar,
Paket programın verdikleri dışında kendi istediği raporu almak isteyen yöneticiler
İçin geliştirilmiştir
w
w
w
w
w
w
w

DEPO VE STOK YÖNETİMİ
Barkod Sistemi,
Esnek fiyat politikası (fiyat tipleri, indirim türleri)
Giriş, çıkış, sarf, transfer, depo sayım işlemleri
Sınırsız malzeme özellik türüne göre takip (renk, beden, v.s.)
Excel’den veri alışverişi
Maliyetlendirme sistemi
Kritik seviye kontrolü
Parti Lot, Seri No takibi
Sınırsız resim ve belge (jpeg, pdf, doc, v.s.) eklenebilmesi
Fiyat listesi, barkodlu fiyat etiketi yazdırabilme
...
SATIŞ VE SATIN ALMA YÖNETİMİ
w Toptan, Perakende, Konsiniye satış işlemleri
w Cari Hesap, iş avansı borç/alacak takip
w Birden çok para birimi ile çalışma
w Departmanlara göre takip
w Sipariş, Taksitlendirme, Teklif işlemleri
w Teklif değerlendirme mekanizması
w ...
GÜÇLÜ VE ESNEK RAPORLAMA
w Geniş, esnek raporlar
w Kullanıcının kendi ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayabileceği
w Grafikler yardımı ile faaliyetlerin analizi
w ...
FİNANS TAKİBİ
w Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Masraf yönetimi
w Vergi (KDV, Stopaj)
w Personel (maaş, iş avansı, borç alma/verme)
w Basit Üretim
w Dış Ticaret
...
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
w Görev Anımsatıcı
w Personel görevlendirme takip sistemi
w Görüşme, proje takibi
w Müşteri ile ilgili işlem ve olayları kaydedebilme
w ...
ÜRETİM YÖNETİMİ
w Maliyetlendirme ve masraf takibi
w Esnek reçete takip sistemi
...
MUHASEBE İŞLEMLERİ
w KDV-1, KDV-2,
w Muhtasar Geçici Vergi beyannameleri
w Ba, Bs formları
w ...
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

YENİ NESİL
BİLGİ OTOMASYON YAZILIMI

"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi” uygulaması
Genel bakış
w Yapılan işlemler; Kasa, Banka, Çek, Senet, Cari

Hesap, Stok, Barkod, Alış, Satış, İrsaliye, Sipariş,
Fatura, Vergi, Demirbaş, Personel, Maaş,
Masraflar, Bilanço ve Kar/Zarar raporları,
w İşverenler, yöneticiler, küçük ve orta ölçekli
işletmeler için ticari faaliyetlerin otomasyonunu
sağlar,
w Bu program yöneticilerin ihtiyaçları doğrultusunda
tasarlanmıştır. Ayrıca muhasebe tutan herkes
kullanabilir,
w Kolay ve hızlı öğrenme imkanı sunar. "1TÇ:Ticari
KOBİ Yönetimi" programını kullanmak için temel
bilgisayar kullanım becerileri yeterlidir,
w Yöneticilere anlaşılır ve uygun bir şekilde
işletmenin faaliyet durumunu sunar,
w Birden çok para birimi kullanılmasını destekler,
w TCMB kurları otomatik olarak yüklenebilir,
w İsteğe göre tüm raporlar aynı dökümanda üç farklı
para birimi ile alınabilir,
w Firmanın bilançosu (varlık, kaynak) yapılan
uygulamalarla eş zamanlı olarak gösterilebilir,
w Depodaki stok için FİFO veya Ortalama maliyet
hesaplama özelliği,
w Matbu formları özelleştirebilme (Fatura/İrsaliye
formlarının şeklini değiştirme),
w Esnek fiyat politikası (fiyat tipleri, indirim türleri)
belirlenebilir,
w Her kullanıcıya özel erişim sistemi (oldukça geniş
ve esnek erişim seçenekleri, şifreleme işlemleri,
ara yüzü/dil seçenekleri),
w Tüm kullanıcıların programdaki hareketleri
(işlemleri) izlenebilir,
w Açık kaynak kodu sayesinde değişken iş
süreçlerindeki ihtiyaçlara göre uygulama ek olarak
geliştirilebilir,
w Tam metin arama, kapsamlı arama motoru özelliği
ile aranan kriter kayıtlar dahil olmak üzere tüm
uygulamada aranır ve bulunan sonuçlar arama
penceresinde görüntülenir,
w Sınırsız sayıda şirket tanımlanarak
kullanılabilmektedir,
w Geniş, esnek raporlar ve kullanıcının ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlayabileceği grafikler ile
faaliyetlerin analizi basitlik ve anlaşılabilirlik
kazanmaktadır,
w Veri tabanı 1C DB dosya biçiminde olduğu için
taşınabilirlik özelliği ile programı flash disk veya
taşınabilir HD kullanarak taşıyabilirsiniz,
w Üst düzey veri tabanı kullanımı sayesinde MS SQL
Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle (istemci
sunucu) veya 1C DB (dosya biçimi) her türlü
güvenlik özelliği, kapsamlı biçimde
kullanılabilmektedir.

Uygulama;
w Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ),
w Malzeme ve hizmet toptan/perakende satışı

yapan tüccarlar,
w Basit üretim yapanlar,
w Müşteri ilişkilerini takip etmek isteyen işletmeciler

için geliştirilmiştir.

Uygulama, aşağıdaki ticari
faaliyet yönetim süreçlerinin
otomasyonunu sağlar:
Müşteri ilişkileri yönetimi,
Satışlar yönetimi (toptan, perakende, hizmetler),
Alışlar yönetimi,
Fiyat analizi ve fiyat politikası yönetimi,
Stok yönetimi,
Stok maliyetlerini hesaplama,
Barkod uygulamaları,
Finansal işlemlerin yönetimi,
Vergilerin hesaplanması (KDV, Muhtasar, Geçici
Stopaj vb.),
w Masraf planlaması ve kaydedilmesi,
w Personel kayıtları ve ödemeleri,
w Fatura kayıt ve yazdırma işlemleri,
w Veri analizi, raporlama ve grafik uygulamaları,
w Ticaret faaliyetlerinin izlenmesi ve analizi (İşletme
faaliyetinin verimlilik analizini yansıtan raporlar,
kar/zarar, maliyet, yönetici bilancosu gibi),
w İlave servis olanakları.
w
w
w
w
w
w
w
w
w

1TÇ - YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON YAZILIMI

"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi” uygulamasının faydası nedir?
Müdürler için;
w Otomasyonun gerçek faydası üç yıl sonra değil,

hemen birkaç ay sonra fark edilebilir,
w Her durumda; ofiste, ofis dışı görevlerde veya
tatilde bile iş durumunu öğrenebilme olanağı
vardır. Otomatik olarak, önceden belirlenmiş
çizelgeye göre e-posta yoluyla, yerel ağ
bağlantısında, matbu rapor olarak, vb.biçimlerde
bilgi alınabilir,
w Herhangi bir göstergenin açıklamasını ve
interaktif analiz araçlarını içeren rapor formlarına
dayanarak geçerli yönetim kararlarını verme
olanağı sağlanabilir,
w Günlük işlemlerin otomasyonu, iş verimliliğini
arttırır, gerçek zamanlı hesap tutulmasına olanak
sağlar. Farklı seviyelerde karar verilebilmesi için
hızlı ve rahat bir biçimde veri hazırlanması
sağlanabilir,
w Yüksek masraflar ve zaman kaybı olmadan
işletmenin boyutu büyüdüğünde, yönetim
yaklaşımı değiştiğinde veya coğrafi yapısı
genişlediğinde sistemin yeniliklere uyarlanması
sağlanabilir.

Departman yöneticileri ve
uzmanları için;
w Her gün iş evraklarının ve raporların

hazırlanmasında yüksek çalışma performansı,
w Faaliyet planlama, analiz ve denetim için gelişmiş
araçlar,
w Tek bilgi alanı, departman ve personeller
arasında net bir etkileşim sağlar.

Hesap tutan personel için;
w "1TÇ" yazılımında en iyi hesap yöntemlerinin ve

binlerce kullanıcı deneyiminin, hesap tutma
endüstriyel çözümüne yansıtılması,
w Günlük iş yükünün asgariye düşmesi,
w Gerçek iş ihtiyaçlarına daha yakın hesap
tutulması.

İhtiyaçlarınızı beklentilerinizin
üzerinde karşılayarak sizi şaşırtır.

YÖNETİM VE HESAP TUTMA OTOMASYONU

İşletmelerdeki bilişim teknolojieri
uzmanları için;
w Geliştirme, değiştirme, sistem yöneticiliği ve

destek sağlama için çağdaş araçlar ve
teknolojiler takımı,
w Sistemin açık olması önemli yararlar sağlar.
Bütün uygulama çözümleri açık kaynak kodlu
olarak dağıtılmaktadır. Her zaman programın
nasıl çalıştığını, hangi mantığa dayanarak
herhangi bir işlemin nasıl oluşturulduğu izlenebilir
ve gerektiği durumlarda sistemin iş mantığı
değiştirilebilir,
w "1TÇ" uygulamalarının geliştirme prensiplerini
öğrenmek için birkaç gün gerekir, daha sonra
sadece destek vermek değil işletme ihtiyaçlarına
göre programada ek geliştirme de yapılabilir,
w Adaptasyon kolaylığı, ölçeklenebilirliği ve
bütünleşmenin geniş olanakları, sistemin
yönetilmesinin kolaylığı ve rahatlığı, “düşük
seviyeli” teknik sorulara zaman ve çaba
harcanmasından uzak tutar ve işletmenin iş
süreçlerinin özlü ve yaratıcı otomasyon
görevlerinde toplama olanağı sağlar,
w “1TÇ” profesyonel topluluğunun üyesi
olacaksınız, sistem kullanmayı öğrenirken destek
alıp, meslektaşlarınız ile çok yönlü temaslar
kurarak, deneyim ve değişimlerden
faydalanacaksınız.

HAZIR UYGULAMA - KULLANICILAR İÇİN,
ESNEK YAPI - UZMANLAR İÇİN!
Hazır Uygulamalar;
"1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi" uygulaması kullanıma hazır tiraj
uygulamadır. Farklı profile ait değişik ölçeklerde binlerce
işletmelerden edinilen tecrübeyle standartlaştırılmıştır.
Uygulamanın özenle geliştirilen fonksiyonları, işletme
faaliyetinin otomasyonunun faydalarını kısa bir süre içerisinde
görmesini sağlar.

Standart Konfigürasyonlar;
«1C:İşletme» sisteminin yazılım ürünleri Standart
konfigürasyon şeklinde sunulmaktadır. Standart
konfigürasyon, ön muhasebe ve genel muhasebe takibi için
standart işlemlerini sunmaktadır ve birçok işletmede
kullanılabilir durumdadır."

Uyarlama ve Geliştirme;
Güvenlik;
Güvenliği kanıtlanmış MS SQL Server, Oracle, IBM Db2,
Postgre SQL veritabanı sistemleri ihtiyacınız olan güvenlik
çözümlerinin hepsini karşılamaktadır.

Esneklik ve Ayarlanabilirlik;
«1C:İşletme 8.2» teknolojik platformu aşağıda sıralananları
sağlamaktadır:
w Sektörün veya işletmenin ihtiyaçlarına göre uygulamayı
bütünüyle uyarlama imkanı sağlar
w Uygulama çözümünü diğer sistemlerle veya ticari
ekipmanlarla entegre etme imkanı sunar
w Kullanıcı ihtiyaçlarının çoğalması veya işletme faaliyet
alanındaki genişleme sürecinde uygulama işlevselliğini daha
kullanışlı hale getirme imkanı sağlar
w Aynı uygulama üzerinde, değişen iş dünyasının, yeni
muhasebe standartlarının, değişen işletme iş sürecinin ve
faaliyetinin ihtiyaçlarını anında karşılayabilme imkanı

Bazı durumlarda, işletme otomasyonunda kendisine ait özel iş
süreçleri talebinde bulunabilmektedir. Bu durumda
"1C:İşletme" sisteminin en uygun Standart konfigürasyonu
örnek alınır ve tamamen o işletmenin takip ettiği iş sürecine
göre uyarlama yapılabilir.
«1C:İşletme» sistemine ait yazılım ürünlerine «Tasarımcı»
ortamı da dahildir. Bu «Tasarımcı» kısmı Size sadece mevcut
Standart Konfigürasyonu değiştirme imkanı değil, tamamen
«sıfırdan» uygulama geliştirme imkanını da sağlamaktadır. Bu
geliştirme işlemlerini programın kurulu olduğu işletmenin
personeli veya «1TÇ:Franchising» bayi ağına dahil iş ortağı
uzmanları yapabilir.
«1C:İşletme» sistemi ticari işletmelerin çok daha farklı iş
süreçlerini hayata geçirme imkanı sağlamaktadır.

Dosya Alış Verişi;
Metin evrakı üzerinden, DBF ve XML formatlı dosya üzerinden
veri yükleme ve aktarma araçları diğer sistemlerle
entegrasyon konusunda fayda sağlamaktadır.
Yazdırılacak belgeleri Microsoft Excel, HTML ve birçok
formatta kaydedebilme imkanı sunmaktadır.

Ölçeklenebilirlik;

Ticari Ekipmanlarla Çalışma;

w «1C:İşletme» sisteminin yazılım ürünleri, çalışmakta

«1C:İşletme» sisteminin yazılım ürünü kullanıcılarına «1TÇ»
şirketi ticarette ve depo işlerinde kullanılan ekipmanlara
bağlanma araçlarını sunmaktadır. Bunlardan bazıları: POSterminalleri, elektronik teraziler, müşteri ekranı, barkod
okuyucu-yazıcı vb. Bu çözümler dış bileşenlere ve veri yükleaktar biçimlerine dayanmaktadır.

oldukları işletme ile birlikte büyüme ve gelişme yapısına
sahiptir. «1C:İşletme 8.2» yeni nesil teknolojik platformu
aşağıda belirtilen çalışma biçimlerine sahiptir:
w Küçük ölçekli şahıs şirketleri için tek kullanıcılı çalışma
biçimi
w Küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok kullanıcılı dosya
biçimli çalışma
w Büyük ölçekli işletmeler için istemci-sunucu biçimli çalışma.
«1C:İşletme» sistemi üzerinde çalışan uygulama, işletme
çalışma yoğunluğunun artması sürecinde, kullandıkları
uygulamada hiçbir değişikliğe gitmeden çalışma biçiminin üst
performanslı düzeye taşınabilmesini sağlar.

Dağıtımlı Veritabanı;
Yer olarak birbirinden ayrı ama tek otomasyon sistemi
tarafından kontrol edilen işletmeler için «Dağıtımlı Veritabanı
Yönetimi» çalışma mantığı mevcuttur. Bu araç, kullanıcı
sınırlaması olmaksızın birbirinden uzak veritabanlarının tek
havuzda toplanmasını sağlar.

WEB üzerinden çalışma;
Destek ve Eğitim;
«1C:İşletme» sisteminin yazılım ürünleri Türkiye'nin farklı
bölgelerinde de kullanılabilmesi için «1TÇ» şirketi bayi ağını
genişletmektedir. Bu bayiler farklı bölgelerde kurulum,
kurulum sonrası programı ayarlama, kullanıcı desteği ve
kullanıcı eğitimi gibi birçok hizmet sunmaktadırlar.
Bu hizmetleri sunan işletmeler “Franchising” bayi ağına dahil
olan ve «1C:İşletme» yazılım ürünleri üzerine sertifikalı uzman
bulunduran işletmelerdir.
Sertifikalı eğitim merkezleri ve «1TÇ» şirketinin eğitim
merkezleri kullanıcı eğitimleri vermektedirler.
http://1tc.com.tr/partners/

1C: İşletme uygulamalarıyla, aynı anda hem desktop hem de
web üzerinden erişerek çalışmak mümkündür. Farklı lokasyon
ve saha elemanlarını bu özelliği kullanarak ek masraf
yapmadan sisteme dahil edebilirsiniz.

Programı Satın Almak İçin;
«1C:İşletme» sisteminin yazılım ürünleri tüm Türkiye çapında
bayiler aracılığı ile satılmaktadır.
Programı satın almak için «1TÇ» şirketinin bayilerine
başvurabilirsiniz
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YENİ NESİL
BİLGİ OTOMASYON YAZILIMI

Bayi bilgileri

"1TÇ" şirketi bayi ağını genişletmektedir. "1C:İşletme" sisteminin
yazılım ürünlerinin satış, uyarlama, ayarlama ve destek
hizmetlerini verebilecek firmaları iş ortağımız olmaya davet
ediyoruz.

