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 CEO - Yönetim Raporlama Sistemi


Tanıtım ve Çalışma Şekli:

%100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı,
Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır.
Günümüz rekabet koşullarında, bilgiyi en hızlı ve doğru bir şekilde toplayıp raporlamak ve
yorumlamak ticari işletmelerde en büyük kazançtır. Bu işlemi en doğru ve hızlı şekilde
yapabilmek için Nokta Bilgisayar, hem yazılım aşamasında hem de donanım aşamasında
en gelişmiş teknoloji ürünlerini bir araya getirmeyi başarmıştır. CEO-Yönetim Raporlama
Sistemi, Nokta Bilgisayar'ın Çözüm Ortaklığını yaptığı ve bir ERP ürünü olan Link Güneş
Sistemi ile tam entegre çalışabilmektedir.

CEO-Yönetim Raporlama Sistemi adından da anlaşılacağı üzere rekabetin yüksek olduğu
pazar koşullarında hızı ve gelişmiş teknolojisiyle; küreselleşen dünyada faaliyet gösteren
ticari işletme yöneticilerinin ihtiyaç duyabileceği tüm raporları kullanımınıza
sunulmaktadır. İyi yönetilen ve iyi organize olmuş pazarlama, satış, dağıtım ve finans
kanallarının sayesinde daima bir adım önde olacaksınız.
CEO sayesinde sahadaki ve merkezdeki ekibinizin tüm işlemlerinin sonucunu anlık olarak
görecek ve bununla birlikte performans takibini yapabilecek, doğru ve hızlı kararlar
alabileceksiniz. Yöneticiler, CEO sistemi sayesinde merkezde toplanan tüm satış ve finans
bilgilerine; ister merkezde ofislerinde, isterlerse ofis dışında olsunlar istedikleri anda ve
istedikleri yerden erişebilmektedirler. Web tabanlı bir ASP uygulaması olarak tasarlanan
CEO ile ofis dışındayken internet üzerinden gerekli güvenlik protokollerinden geçerek
şirketinize ait tüm pazarlama ve finansal raporlara ulaşabilirsiniz. Bu sayede Yurtiçi veya
Yurtdışı seyahatlerdeyken bile, büyük yatırımlarla kurulan pazarlama, dağıtım ve finans
yapınızın performansını görerek kritik kararları çok çabuk alabilecek, anında yeni
stratejiler belirleyebileceksiniz.
Tamamen Nokta Bilgisayar'ın sektör ve piyasa koşullarındaki tecrübesiyle geliştirilen bu
ürünle birlikte pazarlama, satış, tahsilat, finans ve cari hesap takibini yapmak
kolaylaşacak ve kontrol altına alınabilecektir.
CEO-Yönetim Raporlama Sistemi çalışma şekli:
Modern ve rekabetçi bir işletme yapısında tüm yöneticilerin olmazsa olmazı pazarlama ve
finansal raporları anlık olarak vermek amacıyla hazırlanan CEO merkez ofiste bulunan MS
SQL Server üzerinden çalışmaktadır.
Web tabanlı bir ASP uygulaması olarak hazırlanan CEO sayesinde kullanıcıların ihtiyaçları
alıştıkları ve rahatça kullanabildikleri internet sayfası yapısıyla karşılanmaktadır. İster
merkez ofislerinde, isterlerse ofis dışında bulunsunlar Link Güneş Sistemindekinden farklı,

kullanımı daha kolay ve basit yapısı sayesinde zaman sıkıntısı çeken Yöneticiler işlemlerini
çabucak gerçekleştirebilmektedir.
Merkezdeki Güneş Sisteminde bulunan bilgiler sayesinde sahadaki personelin, ürünlerin,
müşterilerin, kampanyaların, promosyonların, bölgelerin anlık satış ve cari hesap
performansları değerlendirilip, buna göre satış ve pazarlama stratejilerine anında
müdahale edilebilmektedir.



Genel Özellikleri :

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi genel olarak 2 farklı platform üzerinde çalışmaktadır.
Bu platformlardan birisi Yöneticilerin merkez ofislerinde kullandıkları dizüstü veya
masaüstü bilgisayarlardır. Bunlar yerel iş ağına (local network) bağlı olarak merkez
server'ı üzerinden çalışmaktadır.
Diğer çalışma platformu ise yine dizüstü veya masaüstü bilgisayarları ile internet ağı
üzerinden kurulan bağlantı ile merkez server üzerinden çalışmaktadır. Merkez server
üzerinden uzak ağ bağlantısı yapılarak alınan raporlar merkez server üzerinde
hazırlandığı için çok yoğun bilgi bulunan sistemlerde bile çok kısa sürede sonuç
alınabilmektedir.

Gelişmiş ve esnek mimarisi sayesinde CEO menüsünde bulunan raporlar ve seçenekler
günün ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermekte olup, dönem dönem yeni raporlar
eklenebilmektedir. Güncel CEO Programında bulunan seçeneklerin dökümü aşağıda
bulunmaktadır.



1. Günlük Raporlar Bölümü



a. Marka Raporları



b. Bölge Müdürü Raporları



c. İş Ortağı Raporları



ç. Fatura Listesi



2. Finans Raporları Bölümü



a. İş Ortağı Listesi



b. İş Ortağı İcmal Listesi



c. Fiili Tahsilat Raporu



ç. Tahsilat Ortalama Vade Listesi



d. Aylık Tahsilat Raporu



e. Tahsilat İade Listesi



f. Fatura Ortalama Vade Listesi



g. Yaşlandırma Listesi



3. Satış - Pazarlama Bölümü



a. Stok Takip Kartı




Stok Ektresi

b. Müşteri Takip Kartı


Cari Hesap Ektersi



c. Fatura Listesi



ç. Aylık Satışlar



d. Teslim Yerine Göre Satışlar



e. Stok Listesi



f. Maliyet Listesi



g. İade fatura Listesi



ğ. Alış sipariş Listesi



h. Satış Sipariş Listesi



Kurumsal Satış Raporu



Zincir Mağaza Satış Raporu



Satıcı Genel Satış Raporu



4. Ciro Raporları



a. Müşterinin Markaya Göre Cirosu



b. Satıcının Markaya Göre Cirosu



c. Markaya Göre Konsolide Ciro



ç. Müşteriye Göre Konsolide Ciro



d. Satıcıya Göre Konsolide Ciro



e. Satıcı Bazında Müşteri Cirosu



Masraf Dağılım Raporu

Avantajları :
CEO-Yönetim Raporlama Sistemi klasik raporlama yöntemlerine göre size ve
yönetim ekibinize hız, performans, güç, doğruluk, verimlilik, kalite ve prestij
kazandıracaktır. Bu programla merkezde oluşan ve ihtiyaç duyulan tüm bilgilerle,
satıs, finans ve organizasyon planlamanızı kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz.
Muhasebe ve Finans bilgilerinizi ana ticari programınızdan alarak harici raporlama
sistemlerine (MS Excel, Access v.b.) bilgi girişi yapmak zorunda kalmayacaksınız.
Bu sistemin size kazandıracağı diğer avantajlar aşağıda sıralanmıştır.



Web tabanlı ara yüzü sayesinde kullanım kolaylığı



Internet ve ASP teknolojisiyle sağlanan performans



Direkt olarak Server üzerinden çalıştığı için yüksek hız



Ofis içi ya da ofis dışında çalışabilme özelliği



Bir çok rapor ve listeye tek menü altından erişebilme



Güneş Sistemine tam entegre çalışabilme



Girişte ekstra güvenlik girişi



Bölümlere göre yetkilendirilebilme özelliği



Teknolojisi:

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda,
Windows ve MS SQL alt yapısı kullanılarak yazılan bir üründür. Bu platform
sayesinde programlama aşamasında kullanıcı dostu ara yüzler tasarlanarak
hızlı işlemler yapılması sağlanmıştır. Bununla birlikte çalışan program
işlemleri Server tarafında çalıştığı için arka planda çalışmakta ve
raporlamada hız problemi yaşanması engellenmektedir.



ASP ve Web Tabanlı programlama tekniği



Kullanıcı dostu ara yüz ve menüler



MS SQL veri tabanı mimarisi



Internet üzerinden uzak masaüstü bağlantı protokolü



MS Windows 2000-2003-2008 Server ve Windows XP, Win 7, Win 8 altyapısı



İşletme yapısına bağlı geliştirilebilir ve esnek programlama mimarisi

