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Hızlı ve Pratik
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Küçük ve Orta Ölçekli firmalar için 
vazgeçilmeyen özellikleri bir araya 

getirdik. Hızlı ve pratik 
uygulamalarıyla Winka'dan 

vazgeçemeyeceksiniz.
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Güçlü Raporlama

Karlılık Takibi

Kolay Takip

Erişim KolaylığıŞirketinize Özel Ayarlar

Uzaktan Takip

Belgelerinizi Tutun

Güncel Güçlü Altyapı

İş yerinizi Yönetirken Zamandan da Kazanın
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• Winka Hızlı Satış uygulamasıyla müşteri faaliyetlerini tek 
bir ekrandan yönetin. 

!
• Winka Perakende Satış uygulamasıyla satış ve 

tahsilatlarınızı hızlı ve kolayca gerçekleştirin. 
!
• Stok İşlemleri uygulamasıyla stoklarınızı düzenleyin, etiket 

ve barkodlarınızı yazdırın. 
!
• El terminalleri yardımıyla sayımlarınızı yapın, 

mağazanızdaki ürünlerinizi kontrol altında tutun. 
!
• Gelişmiş ve pratik kasa uygulamalarıyla nakit trafiğinizi 

yönetin.

Artık iş yeri takibiniz ve tüm istediğiniz süreçler çok pratik ve tek ekranda
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• Banka POS anlaşmaları tanımlayın, visalarınız anlaşmalarınıza 
göre günü geldiğinde hesabınıza otomatik geçsin. 

!
• Nakit, taksit, kredi kartı, havale, çek, senet ile tahsilatlarınızı 

yapın. 
!
• Güçlü raporlama araçlarıyla doğru veriye kolayca erişin. 
!
• Winka Kokpit uygulamasıyla hem firmanızın, hem de 
şubelerinizin ayrı ayrı performanslarını değerlendirin. 

!
• Winka Protokol uygulamasıyla, satış şekli, ürün çeşidi, müşteri 

kitlesi, satış şubesi gibi bir çok kritere göre esnek 
fiyatlandırmalar yapın, kampanyalar düzenleyin.

Winka Standart ile Hedefinizi 12 den vuracaksınız
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• Depolar arasındaki ürün trafiğinizi kontrol altına alın, gereksiz depo 
yığılmalarından kurtulun. 

!
• Fiyat teklifleri hazırlayın, müşterilerinize ister PDF, ister Excel ve daha bir çok 

formatta teklifler gönderin. 
!
• Sevkiyat Planlamasıyla ürünleriniz yeni sahiplerine zamanında ve sorunsuz teslim 

edin. 
!
• Ürün sağlayıcıları bazında alış fiyatlarınızı görün, siparişlerinize karar verin. 
!
• POS uygulamalarıyla yazar kasa ve POS cihazlarınızı yönetin. 
!
• PDF, Excel ve daha bir çok formatta raporlar hazırlayın.

Ayrıca…
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• Çek, senet gibi değerli evraklarınızı kolayca takip edin. 
!
• Müşterilerinizin satış / tahsilat performansını değerlendirin, satış onay kararlarını verin, 

etkili kampanyalar düzenleyin. 
!
• Gelişmiş güvenlik özellikleriyle kullanıcılarınızın işlemlerini kontol edin. 
!
• Grafiklerle zenginleştirilmiş analiz raporlarıyla ihtiyaç duyduğunuz verilere çevrimiçi ulaşın. 
!
• Ücretsiz olarak sunulan Kurumsal Destek Paketi ile ihtiyaç duyduğunuz destek bir telefon 

kadar yakınınızda.
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Teşekkürler


