
PRATİK E-TİCARET ENTEGRASYON SİSTEMİ



Türkiye’nin önde gelen bulut tabanlı pratik e-ticaret enteg-
rasyon sistemi olan PraPazar, kullanıcılarına kolay kullanıla-
bilen e-ticaret deneyimi sunmaya odaklanmıştır. Kurulduğu 
2017 yılından günümüze kadar en güncel pazaryerlerini son 
teknoloji ile hızlı bir şekilde bünyesine entegre ederek re-
kabet avantajı sağlamaktadır. Birden fazla pazaryerinin tek 
panelden yönetilmesi esasına dayanan sistem, zaman ta-
sarrufu sağladığı gibi yapılan ticari faaliyetin her aşamasının 
adeta detaylı bir fotoğrafını çekmektedir.  Sistem hakkında 
sorulacak her türlü soru, alanında uzman destek ekibinin 
kısa sürede geri dönüşü ile kullanıcı memnuniyetini arttır-
maktadır.



 Pratik e-ticaret entegrasyon sistemi olan PraPazarın yurtiçi ve yurtdışında bulunan birçok pazaryeri ile entegrasyonu 
bulunmaktadır. Sistemimize çoklu mağaza ve çoklu ilan ekleyebilir, pazaryerlerine ilanlarınızı açabilir, var olan ilanlarınızı 
kontrol edebilirsiniz. Gelen siparişleriniz PraPazar sistemine otomatik olarak aktarılmaktadır. Operasyonunuz ile ilgili bir 
çok işlemi bildirim olarak almaktasınız. Prapazar ile kargo maliyetlerinizi takip edebilirsiniz. Siparişlerinize ait onaylama, 
kargolama gibi işlemleri sistem üzerinden yapabilir; komisyon, hizmet bedeli gibi detayları görüntüleyebilirsiniz.

 Mağaza import özelliği ile geçerli pazaryerlerindeki ürünlerinizi tüm özellikleri ile tek seferde PraPazar’a aktarabilirsiniz. 
Toplu ürün import özelliğimiz ile yine geçerli olan pazaryerleri için aynı işlemleri sayfa sayfa yapabilmektesiniz.

 Müşteriler ile mesajlaşma özelliği olan pazaryerlerinden gelen tüm mesajları PraPazar üzerinden görüntüleyebilir ve 
cevaplayabilirsiniz.



 Eğer muhasebe programı kullanıyorsanız, PraPazar üzerinden gelen siparişlerinizi cari ve ürün bilgisi gibi detaylarıyla 
görüntüleyebilir, muhasebe programınıza dilerseniz otomatik, dilerseniz toplu veya manuel şekilde gönderip işlemlerinizi 
kolaylaştırabilirsiniz. Muhasebe programına bağlı olarak muhasebe programınızdan stok ve ürün çekme işlemi yapıla-
bilmektedir. (Logo, Mikro, Netsis, Netsim, Dia, Nethesap, Zirve, Akınsoft, Vega, Nebim, Barsoft, PraNomi, Paraşüt, 
Bizim Hesap, Uyumsoft, Odoo)

 Eğer e-fatura sistemi kullanıyorsanız, PraPazar üzerinden gelen siparişlerinizi ve sipariş bilgilerini E-fatura sisteminize 
dilerseniz otomatik olarak, dilerseniz  toplu veya manuel şekilde gönderip işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Siparişlerinizi 
kargo barkodlarını da E-Fatura şablonunuz içerisine dahil edebilir ve tek çıktı ile hem fatura hem de kargo barkodunuzu 
görebilirsiniz. (QNB E-Fatura, N11 Faturam, Nilvera E-Fatura, Uyumsoft E-Fatura, Trendyol E-Fatura, Foriba E-Fatura, 
Digital Planet E-Fatura, Turkcell E-Fatura, Smart Fatura, EDM E-Fatura, Ice E-Fatura, İzibiz E-Fatura, MySoft E-Fa-
tura, Faturamix E-Fatura)

 Eğer e-ticaret siteniz varsa, e-ticaret sitenize PraPazar’da var olan ürünlerinizi gönderebilir, var olan ürünlerinizi kontrol 
edebilir, gelen siparişleriniz PraPazar sistemine sorunsuz düşmektedir. Siparişlerinizin onaylama, kargolama gibi işlemlerini 
PraPazar üzerinden pratik bir şekilde yapabilirsiniz. (TSoft, Ticimax, İdeaSoft, Platin Market, WooCommerce, OpenCart, 
ShopPHP, Shopify, PrestaShop, Magento)

 Eğer anlaşmalı kargo kullanıyorsanız, anlaşmalı kargo firmanızın verdiği panel bilgileri ile tek tek girmeniz gereken bil-
gileri PraPazar üzerinden otomatik göndererek kargo firmasının verdiği barkodu PraPazar üzerinden alabilirsiniz. Kargo 
entegrasyonunu kullanıldığınız durumda kargo firmasının oluşturduğu kargo takip numarası otomatik bir şekilde pazaryer-
lerine iletilmektedir. (Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Ptt Kargo, Ups Kargo, Sürat Kargo, FoodMan Lojistik)

Ek Faydalarımız Nelerdir?



 Pazaryerlerinden (Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, Amazon, Gittigidiyor, EpttAvm, N11, Morhipo, Akakçe, Cim-
ri, Modanisa, Farmazon, Flo, BunaDeğer, Lazım Bana, İpsizcambaz, Amazon Yurtdışı, Ebay, AliExpress, Etsy, Ozon, 
Joom, Fruugo, Facebook Shop, Google Merchant, Instagram Mağaza, PraPazar & PraStore Mağazası) veya e-ticaret 
sitenizden gelen siparişlerinizin veya manuel olarak oluşturduğunuz siparişlerin tek tek veya toplu bir şekilde onaylama 
işlemlerini yapabilir, barkod ve fatura çıktısını alabilirsiniz. Kargo barkodlarınızı özelleştirebilir ve termal yazıcıya göre ayar-
layabilirsiniz.

 Ürünlerinize kritik stok ekleyerek, istediğiniz miktara geldiğinde seçtiğiniz pazaryerlerindeki satışını otomatik olarak dur-
durabilirsiniz. Aynı zamanda kampanya stok özelliği sayesinde girdiğiniz kampanya stoğunu istediğiniz tarihler arasında 
pazaryerlerine gönderebilirsiniz.

 Ürün işlem durumları özelliğimiz sayesinde bu özelliğimizin geçerli olduğu pazaryerlerine yapmış olduğunuz işlemleri 
takip edebilir, işlemlerin sonuçlarını görebilirsiniz.

 Sistemimizde siparişlerinizi, ürünlerinizi veya günlük olarak yaptığınız işlemleri görebileceğiniz grafik ekranları bulun-
maktadır. Stok tükenme analizimiz ile hem en çok satan ama stoğu bitmiş ürünleri hem de stoğu bitmeye yakın en çok 
satan ürünlerinizi görebilirsiniz. Bu özellik sayesinde stoğu bitmeye yakın ürününüzün ortalama kaç günde bitebileceğini 
de görebilirsiniz.

 PraPazar mağaza özelliği sayesinde hesabınıza PraPazar mağazası entegre ederek, e-ticaret satışı dışındaki satışlarınızı 
da manuel olarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca PraStore özelliğimiz de mevcut. PraStore mağazası ile fiziki mağazanızda bulunan 
ürünleri e-ticaret yapılan mağazalarla birlikte sistem içerisinde yönetilebilmenizi sağlamaktadır.

Önemli Özelliklerimiz



 Sistemimizde bulunan rekabet analizi özelliğimiz ile minimum, maksimum ve indirim basamağı belirlediğiniz (isteğe göre 
minimum mağaza puanı da girebilirsiniz) rekabet analizi uygulamak istediğiniz ilanlarda girdiğiniz fiyatlara göre sistemimiz 
otomatik olarak kontrol edip ürün fiyatını düzenleyerek pazaryerinde öne çıkabilirsiniz.

 Bundle ürün (set ürün) özelliğimiz ile farklı ürünlerinizi tek ürün haline getirerek satabilmektesiniz. Oluşturulan ürün 
setleri için sipariş geldiğinde, sete bağlı olan ürünlerden de stoklar otomatik olarak düşmektedir. Örneğin mobilya satıcı-
sı olduğunuzu düşünelim. Bir koltuk takımınız 2 adet üçlü koltuk + 2 adet berjerden oluşmaktadır. Koltuklar ve berjerler 
birbirlerinden bağımsız ürün oldukları için, hepsini tek ürün haline getirerek (yani bundle ürün oluşturarak) koltuk takımı 
haline getirebilirsiniz. Her koltuk takımı satışınız, 2 adet üçlü koltuk + 2 adet berjerin birlikte satışı anlamına gelmektedir.

 Stok çarpanı özelliğimiz ile belli miktardaki aynı üründen oluşan setlere sahipseniz, her set satışınızda o sete bağlı olan 
ürün sayısı stoğunuzdan otomatik olarak eksilmektedir. Örneğin bir vida satıcısı olduğunuzu düşünelim. Vidalarınızı kutular 
halinde satmak istiyorsunuz ve her kutunuzda 100 adet vida bulunmakta. Her kutu satışınızda sistem tarafından 100 adet 
vida stok miktarınızdan düşürülecektir.

 İade entegrasyonu özelliğimiz ile iade entegrasyonu geçerli olan pazaryerleri için oluşturulan iadelerinizi görüntüleyebilir 
ve iadeler hakkında işlemler oluşturup, takibini yapabilirsiniz.

 Ürünlerinizi ve ürün özelliklerinizi PraXML özelliğimiz sayesinde XML linki olarak dilediğiniz şekilde dışarı aktarabilirsiniz.

 Sistemimizde bulunan detaylı raporlama özelliklerimiz ile cirolarınızı, en çok satan ürünlerinizi ve kategorilerinizi kendi 
arasında dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca kargo firmaları arasında karşılaştırma yapabilirsiniz.



 Prapazar’da bulunan ve operasyonlarınızı kolaylaştıracak toplu işlem özelliğimiz bulunmaktadır. Kısaca bah-
sedecek olursak;

1. PraPazar’da var olan ilanlarınızın fiyatları hem ilan fiyatına göre hem de kargo ve maliyet fiyatına göre toplu 
şekilde güncelleyebilirsiniz.

2. PraPazar’a bağlı olan ilanlarınızda satışa açık olanları durdurmak, satışa durdurulmuş olanları ise satışa aça-
cak şekilde toplu olarak durum değişikliği yapabilirsiniz.

3. PraPazar’a bağlı olan ilanlarınızın durumunu toplu şekilde güncelleyebilirsiniz.

4. Ürünlerinizde bulunan ilanlarınızın  fiyatlarını toplu bir şekilde güncelleyebilirsiniz.

Hızlı ve Pratik Çözümlerimiz



 Tercih edeceğiniz pakete göre diğer markamız olan PraNomi muhasebe programını ücretsiz olarak sunmaktayız.  
Pranomi ile hem PraPazar’a düşen siparişlerinizin e-faturasını toplu olarak gönderim sağlayabilirsiniz hem de çık-
tısını alabilirsiniz.

 Tercih edeceğiniz pakete göre PraAkademi eğitim platformumuzdan Dijital pazarlama ve Seo, E-ticaret, E-İhracat 
gibi konularda yüzlerce eğitim videomuzu ücretsiz olarak sunmaktayız.

 Tercih edeceğiniz pakete göre 1 yıllık e-ticaret sitesini ücretsiz olarak kullanımınıza sunmaktayız.

Hediyelerimiz



TEŞEKKÜRLER


