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SOFTON SEKTÖREL ÇÖZÜM PAKETLERİ
SOFTON BİLİŞİM SEKTÖR PAKETİ
Bilişim Sektöründe Bilgisayar İthalat, Montaj, Satış, Garanti, Servis, PC Konfigürasyon, Seri No Takip, Kampanya, Bayi
Yönetimi, B2B, B2C, CRM yanında full entegre STOK, DEPO, SEVKİYAT, CARİ, SİPARİŞ, TEKLİF, SATIŞ, ALIŞ, FİNANS, ÖN
MUHASEBE, GENEL MUHASEBE, PERSONEL, DEMİRBAŞ gibi sektörün ihtiyacı olan bütün fonksiyonlar sunulmaktadır. Bilişim
sektöründe 20 yıllık deneyim ile sektöre hizmet verilmektedir.

SOFTON TEKSTİL KONFEKSİYON İMALAT SEKTÖR PAKETİ
Tekstil sektöründe Kumaş İthalatı yapan firmalar ile bundan başka Konfeksiyon Üretimi yapan ve toptan veya perakande
mağazacılık sistemi içinde faaliyet gösteren firmaların üretim yönetimi uçtan uca çözüme kavuşturulmuştur.
Model tasarımı, Ön Maliyet, Mamül Ağacı, Üretim İş Emirleri ( Kesim Dikiş Nakış Boya Baskı Ütü Paket ) ve Fason Atölye İş
Emirleri, Üretim Planlama, Üretimin takibi, Malzeme Sevkiyat, Fire, Üretilen Mal, Bekleyen Mal, Sevk Edilen Mal gibi üretim
süreçlerini takip ederken, işçilik ve genel gider yansıtmaları ile Kesinleşen Maliyet ve Mamül Miktarları, Depo yönetimi,
Atölye Yönetimi ve Müşteri yönetimi yanında Stok, Cari, Sipariş, Tedarik, Alış, Satış, İhracat, Finans Ön Muhasebe, Genel
Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Personel, Demirbaş, Raporlar ile tekstil firmalarına çözüm sunulmaktadır. Sektördeki farklı
üretim türlerine göre ( takım, kot, iç giyim, çocuk vs ) farklı üretim seçenekleri sunabilmektedir. Kumaş İthaları, İthalat
maliyeti ve ham kumaştan boyalı kumaş satışı için atölye iş emirleri ve kumaş fireleri gibi sektörün ihtiyacı olan çözümler
sunulmaktadır.

SOFTON PLASTİK AMBALAJ SEKTÖR PAKETİ
Plastik Ambalaj sektöründe ambalaj, torba, poşet imalatı yapan firmaların toptan satış veya siparişe özel proje üretimlerini
yönetebilmek üzere geliştirilmiş sektöre özel çözümdür.
Üretimde, Model tasarımı, Ön Maliyet, Mamül Ağacı, Üretim İş Emirleri ( Bodinoz, Baskı, Kesim ) ve Fason Atölye İş Emirleri,
Üretim Planlama, Üretimin takibi, Malzeme Sevkiyat, Fire, Üretilen Mal, Bekleyen Mal, Sevk Edilen Mal gibi üretim süreçlerini
takip ederken, işçilik ve genel gider yansıtmaları ile Kesinleşen Maliyet ve Mamül Miktarları, Depo yönetimi, Atölye Yönetimi
ve Müşteri yönetimi yanında Stok, Cari, Sipariş, Tedarik, Alış, Satış, İhracat, Finans Ön Muhasebe, Genel Muhasebe, Maliyet
Muhasebesi, Personel, Demirbaş, Raporlar ile plastik firmalarına çözüm sunulmaktadır.
Sektördeki farklı finans yapılanmalarına göre Bütçe Planlama ve Kredi FON kullanımı fon maliyetleri ve kredi fon ödemeleri
takibi ile Ayrıntılı Ödeme Planlaması ve gelecek zaman için finans akım tabloları gerçekleşen bütçe gibi bir işletmenin ihtiyacı
olan üretim ve finans raporları sunularak sektöre hizmet sunulmaktadır.

SOFTON MOBİLYA İMALAT SEKTÖR PAKETİ
Mobilya imalat sektöründe ofis ve seri üretim yapan firmaların toptan satış veya siparişe özel proje üretimlerini
yönetebilmek üzere geliştirilmiş sektöre özel çözümdür.
Üretimde, Model tasarımı, Ön Maliyet, Mamül Ağacı, Üretim İş Emirleri ( Metal, Ahşap, Döşeme gibi ) ve Fason Atölye İş
Emirleri, Üretim Planlama, Üretimin takibi, Malzeme Sevkiyatı, Fire, Üretilen Mal, Bekleyen Mal, Sevk Edilen Mal gibi üretim
süreçlerini takip ederken, işçilik ve genel gider yansıtmaları ile Kesinleşen Maliyet ve Mamül Miktarları, Depo yönetimi,
Atölye Yönetimi ve Müşteri yönetimi yanında Stok, Cari, Sipariş, Tedarik, Alış, Satış, Finans Ön Muhasebe, Genel Muhasebe,
Maliyet Muhasebesi, Kredi/Fon yönetimi, Bütçe Planlama, Personel, Demirbaş, Raporlar ile plastik firmalarına çözüm
sunulmaktadır.
Sektörde üretim yapan ve mağaza zincirinde perakende ve toptan satış yapan firmaların mağazacılık yazılımı ihtiyacını da
entegre olarak karşılayan SOFTON yazılım sektöre hizmet sunmaktadır.

SOFTON MAĞAZACILIK SEKTÖR PAKETİ
Mağazacılık sektöründe hem imalat yapan hem satış ve pazarlama yapan kendi şubeleri ve/veya bayi kanalında mağazalar
zinciri olan firmaların ihtiyacı olan fonksiyonları yerine getirmek üzere tasarlanmış bir pakettir.
Perakende satış kanalında taksitli satış, ClupCard müşteri Puan sistemi, POS, Kasa entegrasyonları, Depo, Mağaza, Reyon ve
ürün yönetimi sağlayan, mağaza stokları ile satılan ve kalan malların izlendiği yönetim raporları ile firmaların ihtiyaçlarına
cevap vermektedir.
Üretim yanında sanal mağaza web siteleri ile entegrasyonu sağlanmış XML veri aktarımları, Sanal Pos sitemi, Sanal
siparişlerin ERP ile doğrudan entegrasyonu, bayilerin web den cari hesap risk, kota, hesap ekstrelerini almalarına imkan
veren, Ana Bayi, Bayi, Özel Bay gibi gruplara özel farklı fiyat sistemi sunulmaktadır. Mağaza v Müşteri yönetimi yanında
Stok, Cari, Sipariş, Tedarik, Alış, Satış, Finans Ön Muhasebe, Genel Muhasebe, Krediler, Bütçe Planlama, Personel,
Demirbaş, Raporlar ile firmalara çözüm sunulmaktadır.

SOFTON B2B B2C SEKTÖR PAKETİ
Sanal mağazacılık sektöründe e-tcaret ve bayi kanalında çalışan B2B hizmeti sunan firmalar için hem WEB yazılımı hem de
arka ofis ERP yazılımı ile doğrudan entegre paket olarak sektöre doğru çözümler sunulmuştur.
e-ticaret yazılımlarının yönetilebilirlik sorunları dikkate alınarak SOFTON WEB ADMIN Paketi esnek ve güçlü tasarlanarak,
web sitesinin, POS, XML, GÜVENLİK sorunları çözülürken, SOFTON ERP paketi ile online entegre çalışmanın getirdiği başarı
ve verimliliği sunmaktadır. WEB site müşterileri için, ClupCard müşteri Puan sistemi yanında B2B tarafında bayilerin web den
cari hesap risk, kota, hesap ekstrelerini almalarına imkan verilmekte ve Ana Bayi, Bayi, Özel Bay gibi gruplara özel farklı
fiyat sistemi sunulmaktadır.

SOFTON ŞEKER PANCAR SEKTÖR PAKETİ
Şeker Fabrikalarının ve Pancar üreticilerinin üretim öncesinde fabrika ile yapılan sözleşme yönetimi sistemin başlangıç
noktasıdır. Sahadaki pancar üreticilerinin üretim alan ölçüleri, pancar kaliteleri rekolte beklentileri ve üretim öncesinde ve
sırasında üreticiye verilen ayni ve nakti avansların yönetimi, üretim sonrasında, pancar alımı, otomatik kantar entegrasyonu,
pancar kalitesi tespiti, üreticinin teslim ettiği mal miktarı ve hakedişi ile cari hesap sisteminin genel muhasebe entegrasyonu
sağlanmış Pancar yönetim sistemine sahip bir ERP paketi olarak sektöre hizmet sunmaktadır.
Sektörün kendisine özgü yapısı dikkate alınarak geliştirilmiş olan SOFTON yazılımı sektörün önemli fabrikası ve üretim alanı
olan Adapazarı Şeker Fab. da hizmet verilmiştir.

SOFTON İŞ YÖNETİM YAZILIMI
GENEL ÖZELLİKLER
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Malzeme Stok ve Depo Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Satış Pazarlama Yönetimi, Kredili Taksitli Perakende Satış
Finans ve Cari Yönetimi, Ödeme-Tahsilat Yönetimi, Gelir-Gider Yönetimi
Bütçe Planlama, Fon-Kredi Yönetimi
Finans Ön Muhasebe ( Kasa, Cari, Bankalar, Çek-Senet ) Yönetimi
Genel Muhasebe
Çoklu Firma, Çok Dövizli, Çoklu Şube Yönetimi
Sabit Kıymetler Yönetimi ve Personel Bordro Yönetimi
İthalat / İhracat Yönetimi
Üretim Yönetimi
Servis Yönetimi
e-ticaret Rakso.NET Entegrasyonu
CRM Yönetimi

SOFTON ERP MODÜLLERİ

STOK
Ürünlerin Çok Dövizli FOB, Maliyet ve birden fazla Satış Fiyatları ile Kodu, Üretici kodu, Adı, yabancı dildeki adı, dönem başı miktarları, ürünlerin
anagrup, grup, altgrup gibi sınıflandırması, lot, takım gruplama sistemi, ticari işlem grubu, özel kodu, değişen kodları, menşei, muadilleri, GTIP
numarası, barkod numaraları ve tedarikçi kodları ile tedarikçi fiyatları, muhasebe entegrasyon kodları gibi seçenekler ve fitreler sunulmuştur.
Stok Hareketleri, Alım ve Satım yerlerine göre miktarlar, giriş ve çıkış depolarına göre miktar ve tutar hareketleri, en çok alınan ve satılan ürünler,
en çok karlı ürünler, en yüksek cirolu bayiler müşteriler, stok devir hızları, önceki satış zaman periyotları ve miktarları, atıl ve ölü stoklar, tavsiye
sipariş miktar algoritmaları, özel satış fiyatları, özel ürünlere özel bayiler ve özel fiyatları, kampanyalar, kayıp satışlar ve nedenleri, müşteri
şikayetleri, duran malın maliyeti envanter, satılan malın maliyeti ve karlılık analizi, stok analiz raporları…
CARİ
Satıcılar, Müşteriler, Cari Ana grup, grup, alt grup tanımları, Firma Bilgileri, Yetkililer, Risk Limitleri, İskontolar, Teminat ve Banka Hesapları,
Borç/Alacak/Bakiye bilgileri, Döviz Cinsine göre gruplu bakiye bilgisi, Ödeme ve Tahsilatlar, Cari Ektreler, Borç Alacak Eşleme ve Borç Kapama
sistemi ile geciken gün vadesi, Vade ve Kur Farkı Faturaları hesaplama imkanı.
Cari hareketler, Ciro hareketleri, Borçlular, Ödeme / Tahsilat performansı, Fon ve Krediler, Cari raporları, Bayi bilgi formları, müşteri envanteri,
müşteri görüşmeleri…
SİPARİŞLER VE TEKLİF
Alınan Satış Siparişleri ve Verilen Satınalma Siparişleri, Siparişlerde Kriterlere göre otomatik sipariş miktarları oluşturma, BackOrder Takibi,
Rezerve Sipariş Miktarları, Acil ve Depo Siparişi, önceki alımlarda ürün miktarı ve fiyatı, alım sıklığı analizi. Siparişleri Alan ve Veren Müşteri
Temsilcisi personel, Sipariş onay mekanizması ve Otomotik mail, fax gönderimleri. Eldeki mal miktarı, gelecek olan beklenen sipariş miktarları,
alınmış olan gönderilecek bekleyen sipariş miktarı ile sipariş kayıtlarında profesyonelik. Siparişlerin alış ve satış faturalarına aktarımı, backorder
takibi, Sevkiyat sistemi.
Müşterilere Verilen Satış Teklifleri kayıt altına alınır ve teklifler revize edilerek g,ncllenebilir. Satışın gerçekleşmesi halinde Satış faturalamaya
aktarılarak işlem kolaylığı sağlanır. Tekliflerden satış kayıpları ve teklif durum izlenmesi yapılabilmektedir.
SATIŞ
Satış Bölümü her türlü Mal, Hizmet ve İşçiliğin satış irsaliye veya faturasının hazırlandığı Çok Dövizli çalışan bir platformdur. Siparişlerden ve
Tekliflerden Aktarım ile kolay belge hazırlama, Vade Tarihi, Perakende, Taksitli, Kredi Kartlı, Nakit Tahsil, Açık/Kapalı faturalama, hazırlayan
personel ve Sevkiyat, Kargo bilgilerinin işlendiği diğer modülerler ile entegre edilmiş, oldukça yetenekli bir modüldür.
Satış sırasında daha önce satış yapılan firmaya ürünleri ve önceki satış fiyatlarını gösteren sistem ile iskonto sistemi ve ciro, kota, risturn gibi
bilgileri alabilmek, kampanyadaki ürünleri ve kampanya koşulları ile ürünlerle birlikte verilen hediye ürünlerin neler olduğunu görmek mümkündür.
Satış yapılan firmanın alım frekansı ile müşteriye ürün tavsiyesinde bulunmak mümkündür.
ALIŞ
Satış modülü ile aynı özelliklere sahip bir platformdur. Çok Dövizli, Siparişten aktarım, Vade, Açık, Kapalı, Ödeme Tipine ve kayıt eden ve
onaylayan personel seçenekleri ile kayıtlarda yetkilendirme sistemi mevcuttur. Bazı tedarikçiler için E-Fatura aktarımları entegre edilmiştir.
Tedarikçiden alınan malların önceki alım fiyatlarını görmek ve fiyat değişimi hakkında bilgilenme sağlanmıştır. Alışın fatura yerel para birimi ile
borçlanma dövizlerinin farklı olması halinde borç dövizine göre cari hesap hareketlerinin yapılması mümkündür.
DEPO
Depo Tanımları, Stokların Depodaki Raf Yerleri, Miktarları, Depolar Arası Transfer, Sayım Sonuçları, Atıl ve Ölü Stoklar, Core Stok, Maliyetler,
Envanter, Stok Devir Oranları, En Çok Hareket Gören Stoklar, TOP 10, TOP 100 listeleri, Barkodlu Depo OT/VT Otomasyonu, Aktif ve Pasif Stoklar,
WEB de satılan Stokları seçme ve belirleme imkanı sunulmuştur. Sevkiyat hazırlama işlemi yapılabilmekte ve alınan siparişlerden mal toplama
listeleri oluşturularak malların raftan toplanması ve paketleme ve sevk adresleri basımı yapılabilmektedir.
FİNANS
Çok Firmalı, Çok Dövizli finans sistemi mevcuttur. İşyeri, Departman ve Ticari İşlem grubu ile firma içindeki finans hareketlerinin sınıflandırması
sağlanmıştır. Cari Hareketlerde; Tahsilatlar, Ödemeler, Havaleler, Banka Hesapları, Kredi Kartları, Çek, Senet, Kasa işlemleri çok dövizli olarak
yapılmaktadır. Borç-Alacak Eşleme, Borç Kapama, Geciken Gün, Ortalama Vade, Cari Ekstreler, Finansal Analiz Ödeme ve Tahsilat Performans
Raporları sunularak sistem yönetimi sağlanmıştır. Ön Muhasebe; Kasa, Cari, Banka, Çek, Senet modelleri entegre olarak çalıştığı gibi ayrıca Genel
muhasebe ile de entegre edilmiştir. Ciro, Kota, prim, risturn raporlama sistemi ile finans yönetimi güçlü yapıdadır.
BÜTÇE PLANLAMA, FON KREDİ
Bankalardan Kredi ve FON kullanımlarında Geri Ödemelerin ve Projelerin Hangi Fonlara ait oldukları ve maliyetlerin takip edildiği modüldür.
Şirketin gelecek zaman sürecindeki Bütçesini Planlamak üzere, Bütçe tablosundaki Gelir ve Giderleri oluşturan bütün kalemleri ve çeşitlerini
kullanıcının tanımlamasına imkan verilen bu modül ile, şirketin Bütçesi Planlanabilmektedir. Planlanan Bütçe kalemlerini ve tahmini bedel ve
vadeleri işlenerek gelecek zaman diliminde ödeme ve tahsilat planlaması izlenebilmektedir. Planlananlar ve Gerçekleşenler sistemden gelerek her
an şirketin finansal durumu Planlanandan sapmalar izlenebilmekte ve buna göre tedbirler alınarak doğru finansman hareketi sağlanmaktadır.
GENEL MUHASEBE
Standart Genel Muhasebe işlevlerinin tümü mevcut olan modül aynı zamanda raporlama dövizine göre döviz karşılıklarına göre raporlama da
sunmaktadır. Genel muhasebe entegrasyonu isteğe göre anında veya sonradan seçenekli olarakta kullanıcının tercihine bırakılarak yapılması
sağlanmıştır. Entegrasyon parametreleri ürünü, ürün gruplarına veya vergi oranlarına görede sınıflandırılarak otomatik hale getirilen yapıdadır.
Hesap Planı, Fişler, Muhasebe Raporları Defterler, Hesap Ekstresi, Mizan, Kebir, Beyannameler, Ön Muhasebe ile tam entegrasyon, parametrik
yapıya sahip, çok dövizli ve çok şirketli, konsolidasyon modüllerine de sahiptir.
İTHALAT İHRACAT YÖNETİMİ
İthalat Dosyaları, Yurt Dışı Siparişler, Proforma Invoice, Invoice, Malların Sipariş aşamasında, Yolda, Gümrükte, Depoda statü sistemi, Malların
gümrükten çekilmesi, çeki listesi, Nakliyat, sigorta, navlun, vergiler gibi Masraf faturalarının Invoice ve mallar bazında MALİYETLENDİRİLMESİ ve
FOB ile DEPOYA GİRİŞ MALİYET FİYAT larının hesaplanarak sunulması, Maliyet Muhasebesi entegrasyonu ve İthalat Dosyası Ödemeleri, Dosya
Kapanış gibi ithalat süreçlerinin fiziki ve mali bakımdan takibi yapılmaktadır.
İhracat yönetiminde yurdışından alınan siparişler, mal tedariki, dahilde işleme rejimine uygun ithalat, ithal edilen malın ihracı, ihracat süresine
uygun uyarı sistemi, dahilde işleme sisitemine uygun Vergi hesaplama ve yurdışı satış faturası, sevkiyat, ihracat dosya bilgileri ve dosya kapanış
işlemleri yapılabilmektedir.
CRM YÖNETİMİ
Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Satış Gücü yönetiminde müşteri ziyaretleri teklifler görüşme geçmişi, sözleşmeler, pazarlama etkinlikleri,
kampanyalar, ürün yönetimi, rakip ürünler, tedarikçiler, tedarik fiyatları, ürün hareketleri, yeni ürünler, Pazar eğilimi gibi ürün ve müşteri ilişkileri
yönetimi yapılabilmektedir.
Firmanın iletişim halindeki Kontak Çağrı takip modülü ile arayan kişi ve firmalalarla yapılan görüşmeler, servis hizmetleri, işlerin durumu, çözüm
süresi, bekleyen askıdaki işler, muhataplara iş aktarımları gibi firmaların history lerinin takibi yapılmaktadır. Çalışanların işten ayrılmaları ile birlikte
giden şirket hafızasının yok olmasının önüne geçilen bu modülle şirketler geleceklerini, geçmişteki kontak bilgilerini veritabanına alarak
korumaktadırlar.
SERVİS YÖNETİMİ
Firmaların satış sonrasında servis verdikleri ürünler için servis departmanında yapılan Servis İş Emirleri ile servis verilen ürünler, garanti takibi,
parça ve işçilikler, servis geliri, servis personeli izleme, servisteki mallar, serviste kalış süresi, servis performansı, montaj iş emirleri, devreye alma,

garanti faturaları ve servis faturaları ve cari hesap tahsilat, servis kasası gibi fonksiyonları ile firmanın servis departmanının detaylı olarak
yönetilmesini sağlar.
DİĞER MODÜLLER
Raporlama Modülü, Barkod Modülü, Barkodlu Depo Otomasyonu, Mobile Satış ve Servis Modülü, Taksitli Satış, Perakende Hızlı Satış banko
modülleri, Personel Bordro, Duran Varlıklar ile PDKS cihazları ile entegre edilerek personel devam kontrol sistemi ve bordro hesaplama yapılması
mümkündür.
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