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Biz Kimiz ? Neler Yapıyoruz ?
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi sayesinde bilgiye güvenli, hızlı ve verimli ulaşmanın önemi de oldukça 
artmıştır. Özellikle firma içi ve firmalar arasında ki sistemlerin entegrasyonu bu bilgi akışının vazgeçilmez bir parçası 
olmaya başlamıştır. Birçok firma, çok farklı platformlarda çalışmakta olan sistem ve altyapılara sahiptir. Bu firmalar 
için sistem entegrasyonu maliyetli bir süreçtir. Dolayısı ile tüm sistemlerin kolayca ve uyum içerisinde çalışması 
beklenmektedir.

D7K, birbirinden bağımsız çalışan sistemleri bir araya getirerek, tek bir sistem halinde bütünleşik olarak çalışmasını 
sağlamaktır.

Ürünlerimiz;

D7KSuper
ERP BI System



D7KSuper
ERP BI System

02

Modüllerimiz

Satış

Satın Alma

Stok
Kalite

Uygunsuzluk

CRM

Finans
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Kolay erişim ve basit kullanım sunar, artık Erp 
Sisteminize istediğiniz platformdan ulaşabilirsiniz, 
artık raporların gelmesini beklemek yok, bir tıkla 
hemen hazır, kendi sistemine odaklan, tek 
ekranda tüm süreci yönet, detayları incelemek için 
1 kez dokunman yeter, artık firman dışındaki 
personellerinden veri alabilirsin, herşey kontrolün 
altında !
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D7KSuper
ERP BI System

Entegre olduğumuz sistemler;

D7ksuper; ham veriden, aksiyon alınabilir anlamlı bilgiye giden yolu şaşırtıcı düzeyde kısaltır.
Tüm yönetim sunumlarını direkt D7ksuper üzerinden yapın ve sorulara anında D7ksuper 
üzerinden cevap verin.

Tek ekrandan tüm süreci yönet, detayları incelemek için 1 kez dokunman yeterli.
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Tedarikçi Portalı

Siparişleriniz tedarikçilerinize otomatik gitsin!

Tedarikçilerinizi Kolayca Yönetin!

Erp Sisteminiz üzerinden oluşturulan siparişlerinizin doğrudan tedarikçilerinize ulaştırılmasını sağlamaktayız. 

Tedarikçinizin verdiği taahhütlerini yerine getirebilme yeterliliği, teslimatlarındaki başarı oranı, şirketinizde tedarikçinizin 
ürün ve hizmetini kullanan çalışanlarınızın değerlendirmelerini, tekliflerin genel anlamda ucuz yada pahalı ve benzeri birçok 
kritere göre tedarikçilerinizi sistemimiz üzerinden değerlendirebilirsiniz.

Piyasada başarılı bilinen bir tedarikçi, belki de sizin farklı bir beklentinizi karşılayacak yeterliliğe sahip olmayabilir. İçeriğini 
sizin belirleyeceğiniz bağımsız bir denetim, sizin tedarikçi risklerinizi asgariye indirecektir.
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B2B

Bayilerinizden Siparişler,

Size kazandıracakları;

 doğrudan ERP sisteminize işlensin!

ERP sisteminizde tanımlamış olduğunuz müşterilerinizin website üzerinde vereceğiniz özel kullanıcı adı ve şifresi ile (web uygulamanız) 
B2B'ye giriş yapabilirler. Giriş sonrası müşterileriniz kendilerini özel, ürün detaylarına, stok bilgisine, fiyat ve iskontosuna, sipariş 
aşamalarına, cari hesap bakiye ve ekstrelerine, fatura detaylarına, teslimat bilgilerine kadar birçok işleme anlık olarak erişilebilir, 
işlemlerini website üzerinden tüm platformlarda gerçekleştirebilirler.

Evrak işlemlerinin azalması ile müşterilerinizle  
aranızda hızlı iletişim sağlar. 
Müşterinizi anlık yönetebilirsiniz. 
Müşterileriniz size 7/24 ulaşabilir. 
Personel maliyetleriniz azalır. 
Muhasebenin iş yükünü azaltır. 
Satın alma maliyetlerini düşürür. 
Firma içi denetimin artmasına yardımcı olur. 
Satıştaki hataların azalmasını sağlar.

Siparişleriniz muhasebe programında anlık oluşur. 
Fatura kestiğiniz anda müşteri bilgilendirme maili gider. 
Özel fiyat ve İskontolar 
Sınırsız Yetkilendirme 
Sınırlı Ürün Gösterimi 
Kategori Bazında Limit Belirleme 
Şube ve Mağaza Bazında Limit Belirleme 
Sipariş Takibi
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