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PraSoft aşağıda belirtilen alt markalara sahiptir.
Prasoft has the following sub-brands

PRASOFT NEDİR?
Hayatı kolaylaştıran pratik yazılımlar üreten bir teknoloji firması olan PraSoft; kendi bünyesinde
PraPazar , Pranomi, PraAkademi ve PraMarkt alt markalarına sahiptir.
Süreç içerisinde değişim gösteren teknolojik altyapı ve kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek stratejiler
geliştiren Prasoft, dijital dönüşüm yaşayan kullanıcılarının gerçekten neye ihtiyaç duyabileceklerini
önceden tespit eder, tasarlar ve kullanıma sunar.
PraSoft, birbirinden farklı segmentlerdeki müşterilerinin zaman ve işgücü maliyetlerini minimize ederek
kendi işlerine odaklanmalarına katkı sağlamaktadır.

WHAT IS PRASOFT?
PraSoft, a technology company that produces practical software that makes life easier, has PraPazar,
Pranomi, PraAcademy and PraMarkt subbrands.
Prasoft develops strategies by analyzing technology infrastructure and user needs that change in the
process. What users of digital conversions could really need identifies, designs and uses.
PraSoft helps customers in different segments focus on their business by minimizing their time and
labor costs provides.
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Bizler PraSoft olarak, iç dinamiklerini maximum seviyede
kullananan dinamik bir ekibiz. Rotamızı, sektördeki
gelişmeleri önceden tahmin ederek çiziyoruz.
Değişim gösteren yaşam tarzlarının ve sosyo ekonomik
şartların oluşturduğu rüzgarın ivmesiyle

ülkemizin
kalkınması adına
durmadan
çaba sarfediyoruz.

We, PraSoft, are a dynamic team that uses its internal
dynamics at the maximum level. We plot our course
by anticipating the developments in the industry. With
the return of changing lifestyles and socio-economic
conditions,

we are constantly
striving for the
development of
our country

PRATİK
E-TİCARET & E-İHRACAT
ENTEGRASYON SİSTEMİ
PRACTICAL
E-COMMERCE & E-EXPORT
INTEGRATION SYSTEM

prapazar.com

PRAPAZAR NEDİR?

PraPazar yazılımı ile aşağıda yer alan başlıklarda
belirtilen entegrasyon hizmetleri sağlanmaktadır.

Türkiye’nin önde gelen bulut tabanlı e-ticaret ve pazaryeri entegrasyon sistemi olan PraPazar, kullanıcılarına

The PraPazar software provides integration
services specified in the following headings.

pratik e-ticaret ve e-ihracat deneyimi sunmaya odaklanmıştır. Kurulduğu 2017 yılından günümüze kadar en
güncel pazaryerlerini son teknoloji ile hızlı bir şekilde bünyesine entegre ederek rekabet avantajı sağlamaktadır.
Birden fazla pazaryerinin tek panelden yönetilmesi esasına dayanan ve prapazar.com sitesinden ulaşabileceğiniz programımız, zaman tasarrufu 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 arttırmaktadır.

WHAT IS PRAPAZAR?
PraPazar, Turkey’s leading cloud-based e-commerce and marketplace integration system, is focused on
providing its users with a practical e-commerce and e-export experience. From 2017 to today, it offers a
competitive advantage by quickly integrating the latest markets into its business with state-of-the-art
technology.
Based on managing multiple markets from one panel, our program, which is available from prapazar.
com, offers a detailed display of every stage of business activity, as it saves time.
Any questions about the system increase user satisfaction with the rapid return of the expert support team
in the field.

MİSYONUMUZ / OUR MISSION
E-ticareti son derece pratik hale getirdiğimiz entegrasyon sistemimiz, alanında uzman destek ekibimiz
ve doğru kalite-fiyat oranıyla sunduğumuz yazılım paketlerimiz ile müşteri memnuniyeti sağlayarak ülke
ekonomisine katkıda bulunmak.
Our integration system, which we make e-commerce extremely practical, contributes to the country’s
economy by providing customer satisfaction with our specialized support team in the field and our
software packages with the right quality-price ratio.

VİZYONUMUZ / OUR VISION
Türkiye’de e-ticaret yapan her 3 mutlu müşteriden birinin kullandığı e-ticaret entegrasyon yazılımı olmak.
To be the e-commerce integration software used by one of the 3 happy customers who e-commerce in
Turkey.
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E-TİCARET
ENTEGRASYONLARI

MUHASEBE, ERP, E-FATURA
ENTEGRASYONLARI

KARGO
ENTEGRASYONLARI

E-COMMERCE
INTEGRATIONS

ACCOUNTING, ERP,
E-INVOICE
INTEGRATIONS

SHIPMENT
INTEGRATIONS

01
E-TİCARET
ENTEGRASYONLARI
E-COMMERCE
INTEGRATIONS

E-TİCARET ENTEGRASYONLARI
E-ticaret sitenizi, yurtiçi ile yurtdışı pazaryerlerindeki ve sosyal medya hesabınızdaki sanal mağazalarınızı
PraPazar ile entegre bir şekilde kullanabilirsiniz. Tek panel üzerinden birden çok satış kanalını yönetebilir,
süreci kontrol edebilir ve analizler yapabilirsiniz. Birbirinden güçlü yazılım araçlarımız sayesinde zamandan tasarruf ederek odak noktanızı ticaretiniz üzerine yönlendirebilirsiniz. Bundle ürün, stok çarpanı ve
kritik stok gibi özelliklerimiz ile karmaşık iş süreçlerinizi sizin için kolaylaştırıyoruz. Sistemimizde aynı anda
birden fazla mağaza açabilir, aynı ürününüzü farklı fiyatlarda satışa sunabilirsiniz.

E-COMMERCE INTEGRATIONS
You can integrate your e-commerce site, your virtual stores in domestic and overseas markets and your
social media account with PraPazar. You can manage multiple sales channels, control the process, and
analyze through a single panel. With our powerful software tools, you can save time and direct your fo-

PAZARYERİ
ENTEGRASYONLARI

E-TİCARET SİTESİ
ENTEGRASYONLARI

YURT DIŞI
ENTEGRASYONLARI

SOSYAL MEDYA
ENTEGRASYONLARI

MARKETPLACE
INTEGRATIONS

E-COMMERCE SITE
INTEGRATIONS

INTERNATIONAL
INTEGRATIONS

SOCIAL MEDIA
INTEGRATIONS

cus on your trade. With features like bundle products, stock multiplier and critical stock, we make your
complex business processes easy for you. You can open multiple stores on our system at the same time
and offer the same product for different prices.
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Güncel Entegrasyonlarimiz İçi ̇n Lütfen
Websi ̇temi ̇zi ̇ Zi ̇yaret Ediniz.
Visit our website for our current
integrations.
prapazar.com
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MUHASEBE, ERP,
E-FATURA
ENTEGRASYONLARI
ACCOUNTING, ERP,
E-INVOICE
INTEGRATIONS

MUHASEBE, ERP VE E-FATURA
ENTEGRASYONLARI
Zaman ve maliyet avantajı sağlayarak muhasebe ve e-fatura işlemlerinizi kullanıcı dostu ekranlarımız ile
dakikalar içerisinde yapabilirsiniz. Sattığınız ürünlerden ne kadar yedek stok bulundurmanız gerektiğinden, elde ettiğiniz kâra kadar birçok konuda satış operasyonunuzu yönetebilirsiniz.

ACCOUNTING, ERP, E-INVOICE
INTEGRATIONS
With our user-friendly displays, you can get a time and cost advantage by doing your accounting and
e-invoice within minutes. You can manage your sales operation on a range of topics, from the products
you sell to how much back-up stock you need.
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E-FATURA
ENTEGRASYONLARI

MUHASEBE VE ERP
ENTEGRASYONLARI

ÖN MUHASEBE
ENTEGRASYONLARI

E-INVOICE
INTEGRATIONS

ACCOUNTING AND ERP
INTEGRATIONS

PRE-ACCOUNTING
INTEGRATIONS

Güncel Entegrasyonlarimiz İçi ̇n Lütfen
Websi ̇temi ̇zi ̇ Zi ̇yaret Ediniz.
Visit our website for our current
integrations.
prapazar.com

03
KARGO
ENTEGRASYONLARI
SHIPMENT
INTEGRATIONS

KARGO ENTEGRASYONLARI
Sistemimiz anlaşmalı kargo firmanızla entegre çalışarak otomatik olarak kargo takip barkodu oluşturur.
Onaylandı, kargolandı, teslim edildi ve iptal edildi şeklinde süreç bilgilerini yönetim panelimizden takip
edebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz kargo çıktılarınızda firmanıza özel tasarım yapabilirsiniz.

E-COMMERCE INTEGRATIONS
You can integrate your e-commerce site, your virtual stores in domestic and overseas markets and your
social media account with PraPazar. You can manage multiple sales channels, control the process, and
analyze through a single panel. With our powerful software tools, you can save time and direct your focus on your trade. With features like bundle products, stock multiplier and critical stock, we make your

KARGO
ENTEGRASYONLARI
SHIPMENT
INTEGRATIONS

complex business processes easy for you. You can open multiple stores on our system at the same time
and offer the same product for different prices.
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Güncel Entegrasyonlarimiz İçi ̇n Lütfen
Websi ̇temi ̇zi ̇ Zi ̇yaret Ediniz.
Visit our website for our current
integrations.
prapazar.com

TÜM PLATFORMLARI

TEK EKRANDAN YÖNETİN

E-TİCARETTE PRATİK OLAN KAZANIR
PraPazar uygulamamızdaki yurtiçi ve yurtdışı pazaryeri entegrasyonları ile dünyanın en gelişmiş pazar-

GÜVENLİK
Verilerinizi sizin için düzenli olarak yedekliyor
ve sistemimizin güvenlik seviyesini daima üst
düzeyde tutuyoruz.

yerlerinde satış yapabilir, ürünlerinizi hızlı bir şekilde listeleyebilir ve tüm siparişlerinizi tek panelden yönetebilirsiniz. Satmış olduğunuz ürünün sipariş bilgisi, isteğinize göre sms ve mail olarak size bildirilir. Tüm
mecralardaki stoklarınızı tek ekrandan görerek hızlı kararlar alabilir, sağlıklı bir stok yönetimi yapabilirsiniz. Pazaryerlerinden gelen siparişlerinizi ister manuel, ister otomatik olarak muhasebe programınıza
gönderebilirsiniz. Muhasebe sisteminizden tüm stoklarınız çekilerek bağlı olan tüm pazaryerlerine yansı-

CANLI DESTEK
Sistemimizle alakalı soracağınız soruları telefon bağlantısı, canlı chat veya mail gönderme
seçeneklerimizi kullanarak uzman teknik destek ekibimize iletebilirsiniz.

tılmaktadır.
Kargo barkodunuzun oluşturulmasından, ürünün kargolama sürecinde hangi aşamada olduğuna varıncaya kadar tüm lojistik operasyonunuzu detaylı bir şekilde yönetebilirsiniz. Dilerseniz kendi kargo anlaşmanızı veya pazaryerlerinin kargo anlaşmalarını kullanabilirsiniz. Satışını yaptığınız ürünleriniz müşteri tarafından geri gönderilirse, tüm bu iadeleri tek panel üzerinden onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Ayrıca

SİSTEM GÜNCELLEMELERİ
Süreç içerisinde oluşabilecek yeni gereksinimlerinize cevap verebilecek düzeyde ücretsiz
sistem güncellemeleri yapmaktayız.

MANAGE ALL PLATFORMS

FROM ONE SCREEN

farklı satış kanallarınızdan gelen müşteri sorularınızı tek panelden pratik bir şekilde yanıtlayabilirsiniz.
Sosyal medya entegrasyonu ile ürünleriniz, entegrasyonu bulunan sosyal medya platformlarına iletilir. Bu
şekilde geniş kitlelere ulaşır ve marka bilinirliğinizi arttırabilirsiniz.

THE ONE WHO’S PRACTICAL IN E-COMMERCE WINS
With domestic and overseas marketplace integrations in our PraPazar app, you can sell in the world’s
most advanced markets, list your products quickly and manage all your orders from one panel. The order

SECURITY
We regularly back up your data for you and we
always maintain a high level of security in our
system.

information for the product you have sold will be notified to you by sms and email as per your request.
You can make quick decisions and manage healthy stock by viewing your stock on all platforms on one
screen. You can send your orders from the marketplaces manually or automatically to your accounting
program. All your stocks from your accounting system are withdrawn and reflected in all connected
markets.

LIVE SUPPORT
You can use our contact number, live chat,
or email options to send questions about our
system to our expert technical support team.

You can manage your entire logistics operation in detail by creating your cargo bar code and finding
out where the product is in the shipping process. You can also use your own shipping agreement or the
shipping agreements of markets. If your products sold by the customer returned, you can confirm or
reject all of these returns via a single panel. You can also answer customer questions from your different
sales channels in a practical way from one panel.

SYSTEM UPDATES
To your new needs that may occur within the
process we are making free system updates
that can be answered.

With social media integration, your products are communicated to integrated social media platforms.
That way you can reach large audiences and increase your brand awareness.

YURTDIŞI ENTEGRASYONU

Prapazar Entegrasyonu İle Dünyanın En Gelişmiş Pazaryerlerine İhracat Yapabilir. Ürünlerinizi Hızlı Bir Şekilde
Listeleyebilir Ve Tüm Siparişlerinizi Tek Panelden Yönetebilirsiniz.

KAMPANYA STOK

Kampanya Dönemlerinde Veya Pazaryerine Özel Yapacağınız Kampanyalarda Stoklarınızı Her Pazaryeri İçin
Dilediğiniz Gibi Ayırabilir, Kampanyalarınızın Başlangıç Ve Bitiş Tarihlerini Ekleyebilirsiniz.

PRAPAZAR

ÖZELLİKLERİ

SİPARİŞ TAKİBİ VE STOK YÖNETİMİ

Satmış Olduğunuz Ürünün Sipariş Bilgisi, İsteğinize Göre Sms Ve Mail Olarak Sistem Tarafından Size
Bildirilir. Tüm Mecralardaki Stoklarınızı Tek Ekrandan Görerek Hızlı Kararlar Alabilir, Sağlıklı Bir Stok Yönetimi
Yapabilirsiniz.

PraPazar Entegrasyon Sistemi, teknolojik gelişmeler ve
sektörün gereksinimlerine uygun olarak yazılımında
güncellemeler yapmaktadır. PraPazar, kullanıcılarının
gerçekten neye ihtiyaç duyabileceklerini önceden tespit
eder, tasarlar ve kullanıma sunar.

FİYAT REKABET ANALİZİ

Ürünleriniz İçin Belirlediğiniz Fiyat Aralığı İçinde Rakiplerinizden Her Zaman Daha Avantajlı Fiyatlar Sunun.
Minimum Ve Maksimum Fiyatlar Belirleyerek Satış Fiyatınızı Sürekli Kontrol Altında Tutup İlanlarınızı Hep Daha
Yukarı Taşıyabilirsiniz. Bunu Yaparken Mağaza Puanı Düşük Rakiplerinizi Eleyerek Zaman Kazanın. Tüm Bu
İşlemleri Sistemimiz Sizin İçin Otomatik Yapıyor.

Bu bölümde PraPazar Entegrasyon Sisteminin başlıca
özelliklerini inceleyebilirsiniz.

DETAYLI RAPORLAMA

Satış Operasyonunuz İçin Maliyet-Kar Analizi Yapmanızı Sağlayan Detaylı Raporlama Özelliğimiz İle Ciro, Ürün
Maliyeti, Kargo Maliyeti, Pazaryeri Komisyonu Ve Kâr Bilgilerinizi Pratik Bir Şekilde Görebilirsiniz.

KARGO TAKİBATI

Kargo Barkodunuzun Oluşturulmasından, Ürünün Kargolama Sürecinde Hangi Aşamada Olduğunu Tek Panel
Üzerinden Görülmesine Kadar Tüm Lojistik Operasyonunuzu Detaylı Bir Şekilde Yönetebilirsiniz. Dilerseniz
Kendi Kargo Anlaşmanızı Veya Pazaryerlerinin Kargo Anlaşmalarını Kullanabilirsiniz.

MUHASEBE VE STOK ENTEGRASYONU

Pazaryerlerinde Gelen Siparişlerinizi İster Manuel İster Otomatik Olarak Muhasebe Programınıza
Gönderebilirsiniz. Muhasebe Sisteminizden Saate Bir Prapazar Sistemine Tüm Stoklarınız Çekilerek Bağlı Olan
Tüm Pazaryerlerine Yansıtılmaktadır.

İADE VE MESAJLAŞMA MODÜLÜ

Satışını Yaptığınız Ürünleriniz Müşteri Tarafından Geri Gönderilirse, Tüm Bu İadeleri Tek Panel Üzerinden
Onaylayabilir Veya Reddedebilirsiniz. Ayrıca Farklı Satış Kanallarınızdan Gelen Müşteri Sorularınızı Tek Panelden
Pratik Bir Şekilde Yanıtlayabilirsiniz.

BULUT TABANLI VE MOBİL UYUMLU SİSTEM ALTYAPISI

İnternetin Ve Cep Telefonunuzun Olduğu Her Yerde İşlemlerinizi Hızlı Ve Pratik Bir Şekilde Yapabilirsiniz.
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STOK TÜKENME ANALİZİ

Tercih Edilen Tarihlere Göre Ürünlerinizden Gelen Sipariş Sıklığı Hesaplanarak Ürünlerinizin Ne Kadar Süre Sonra
Biteceğini Hesaplayan Özelliktir. Ayrıca Stoğu Tükenmiş Olan Ve Sipariş Sayısı Yüksek Ürünlerinizi De Tedarik
Edebilmeniz İçin Sizlere Sunmaktadır.

XML/EXCEL ENTEGRASYONU

Prapazar Formatındaki Excel Ve Xml İle Prapazar’a Toplu Şekilde Ürün Yükleme Ve Düzenleme Yapılabilir,
Pazaryerlerindeki Stoklarınızı Ve Fiyatlarınızı Excel Üzerinden Güncelleyebilirsiniz.

E-FATURA ENTEGRASYONU

Pazaryerleri, E-Ticaret Sitesi Veya Manuel Olarak Oluşturulan Siparişlerin Tek Tek, Otomatik Veya Toplu Bir
Şekilde Entegrasyonu Bulunan E-Fatura Sistemine Aktarılabilmektedir. Ayrıca Gönderilmiş Olan E-Fatura Ve
E-Arşivlerinizin Toplu Olarak Çıktısını Alabilirsiniz.

RAPORLAR

Pazaryerleri, E-Ticaret Sitesi Veya Manuel Olarak Oluşturulan Siparişlerin Tek Tek Veya Toplu Bir Şekilde Kağıt
Fatura Çıktısı Alınabilmektedir.

TOPLU SİPARİŞ ONAYLA / İŞLEME AL

Pazaryerleri, E-Ticaret Sitesi Veya Manuel Olarak Oluşturulan Siparişlerin Tek Tek Veya Toplu Bir Şekilde
Onaylama İşlemi Yapılabilmektedir.
İşleme Alma Özelliği Pazaryerleri İçin Kargoya Hazırlandığını Toplu Bir Şekilde Pazaryerine İletilebilmektedir.

SİPARİŞ ANALİZİ

Tercih Edilen Periyodlara Göre Siparişlerinizin Şehirlerini Adet Veya Ciro Bazında Görebilir, Günlük Veya Saatlik
Olarak Sipariş Yoğunluğunuza Göre Reklamlarınızı Planlayabilirsiniz.

Tercih Edilen Tarihlere Göre Pazaryeri Bazlı Ciro Raporu, Pazaryeri Bazlı Karşılaştırmalı Rapor, Karşılaştırmalı En
Çok Satan Adet Veya Ciro Bazlı Ürün Raporu, Karşılaştırmalı En Çok Satan Adet Veya Ciro Bazlı Kategori Raporu
Ve Karşılaştırmalı Ortalama Sipariş Tutarı Raporu İle Analiz Yapılabilmektedir. Bu Raporları Tekli Veya Toplu
Olarak Pdf Şeklinde Alıp İndirebilirsiniz.

TOPLU İLAN AÇ

PAZARYERİ REFERANSI İLE STOK ÇEKME

TEŞEKKÜR NOTU

Pazaryeri Referansı İle Stok Çekme Özelliği Var Olan Pazaryerlerinde Bulunan Ürünlerin Stok Miktarlarını Baz
Alıp Bağlantısı Bulunan Diğer İlanlara Da Bu Stok Miktarı İle İşlem Sağlanmasını Sağlamaktadır.

SOSYAL MEDYA ENTEGRASYONU

Sosyal Medya Entegrasyonu İle Ürünler Entegrasyonu Bulunan Sosyal Medyalara İletilerek Daha Fazla Kitlelere
Ulaştırılabilmektedir. Sosyal Medya Entegrasyonu İle Hedef Kitleler Arttırabilir Ve Daha Geniş Kitlelere Ulaşarak
İnsanlar Üzerinde Marka Bilinirliği Sağlanabilmektedir.

TOPLU İŞLEMLER

Prapazar’daki İlanların Fiyatları Hem İlan Fiyatına Göre Hem De Kargo, Maliyet Fiyatına Göre Toplu Şekilde
Güncellenebilmektedir. Prapazar’daki İlanların Toplu Olarak Satışa Çıkarabilir Veya Durdurabilirsiniz.
Prapazar’daki İlanların Güncel Durumu Toplu Şekilde Güncellenebilmektedir. Prapazar’daki Ürünlerin Prapazar
Kategorisi Ve Kdv’si Toplu Şekilde Değiştirilebilmektedir. Hepsiburada, Gittigidiyor Ve Akakçe’de Bulunan
İlanlarda Kargo Bilgisi Toplu Bir Şekilde Değiştirilebilmektedir.

TOPLU ÜRÜN VE MAĞAZA İMPORT

Toplu Ürün İmport Özelliği Geçerli Olan Pazaryerlerinde Var Olan Ürünler Sayfa Sayfa Toplu Bir Şekilde Ürün
Kartı Oluşturularak Var Olan İlanı Bağlanabilmektedir. Mağaza İmport Özelliği İle Tek Tuşla Envanterinizdeki
Tüm Ürünler Sisteme Çekilerek Eşleştirmeleri Yapılıp İlanları Bağlanabilmektedir.

TOPLU SİPARİŞ BARKOD

Pazaryerleri, E-Ticaret Sitesi Veya Manuel Olarak Oluşturulan Siparişlerin Tek Tek Veya Toplu Bir Şekilde Kargo
Barkod Çıktısı Alınabilmektedir.
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TOPLU SİPARİŞ FATURA

Toplu İlan Açma Özelliği Geçerli Olan Pazaryerlerine Ürünler Toplu Bir Şekilde Gönderilebilmektedir.

Müşterinize Kendinizi Tanıtmak Ve Memnuniyeti Artırmak İçin Kargo Paketine Eklenebilmesi İçin
Kişiselleştirilebilen Not Çıktıları Alınabilmektedir.

BUNDLE/SET (PHANTOM) ÜRÜN VE STOK ÇARPANI

Bundle/Set (Phantom) Ürün: Farklı Ürünleri Tek Ürün Haline Getirerek Satılabilmesine Olanak Sağlamaktadır.
Oluşturulan Üründen Sipariş Geldiğinde Bağlı Olan Ürünlerden De Stoklar Otomatik Düşmektedir.
Stok Çarpanı: Ürünü Birden Fazla Miktarda Yeni Ürün Oluşturarak Açmak İçin Kullanılan Özelliktir. Birden
Fazla Miktarla Oluşturulan Yeni Ürünün Stok Miktarı Ana Ürünün Stoğunun Stok Çarpanına Oranıyla
Belirlememektedir.

PRASTORE - PERAKENDE SATIŞ MODÜLÜ

Fiziki Mağazada Bulunan Ürünleri E-Ticaret Yapılan Mağazalarla Birlikte Sistem İçerisinde Yönetilebilmektedir.
Perakende Mağaza İçin De İlan Açılıp Ürünler Görüntülenebilmektedir. Müşteri Eklenebilir, Sipariş
Oluşturulabilmektedir. Bunun Dışında Barkod Okuyucusu Mevcut İse Sepete Ürün Eklenebilmektedir.

KRİTİK STOK

Ürüne Girilen Kritik Stok Sayesinde Girilen Miktara Geldiğinde Otomatik Olarak Bağlı Olan İlanlar Belirtilen Veya
Tüm Pazaryerleri İçin Satışa Kapatılmaktadır.

PRAXML ENTEGRASYONU

Ürünleri Ve Ürün Özellikleri Anlık Güncellenen Xml Linki İle Dışarı Aktarabilir Ve Tedarikçisi Olduğunuz Satıcılara
Veya Pazaryerlerine Linki Verebilirsiniz.

INTERNATIONAL INTEGRATION

With Prapazar Integration, you can export to the world’s most advanced markets, quickly list your products and
manage all your orders from one panel.

CAMPAIGN STOCK

You can reserve your stocks for every market, whether you’re in campaign conditions or in market-specific
campaigns.

FUNCTIONS OF

PRAPAZAR

ORDER TRACKING AND STOCK MANAGEMENT

The order information for the product you have sold is provided to you by the system as an sms and e-mail as
per your request. You can make quick decisions and stock management by viewing your stock on all platforms
on one screen.

The PraPazar integration system updates its software
according to technological developments and industry
requirements. PraPazar predicts what users really need,
designs it and makes it available for users.

PRICE COMPETITIVE ANALYSIS

You can offer better prices than your competitors in the price range you set for your products. By setting
minimum and maximum prices, you can keep your sales price under constant control and keep your ads visible.
You can save time by eliminating your low-store-point competitors. Our system is doing all of these things
automatically for you.

In this section you can review the main features of the
PraPazar integration system.

DETAILED REPORTING

With our detailed reporting that allows you to analyze cost-per-profit for your sales operation, you can
practically see your turnover, product cost, shipping cost, market commission and profit information.

CARGO TRACKING

You can manage your entire logistics operation in detail by creating your cargo bar code and seeing what stage
the product is in the shipping process through a single panel. You can also use your own shipping agreement
or the shipping agreements of markets.

ACCOUNTING AND STOCK INTEGRATION

You can send your orders from markets to your accounting program manually or automatically. All your stocks
are transferred from your accounting system to the Prapazar system every hour and reflected in all connected
markets.

RETURN AND MESSAGING MODULE

If the products you sell are returned by the customer, you can confirm or reject all of these returns via one
panel. You can also answer customer questions from different sales platforms in a practical way from one panel.

CLOUD-BASED AND MOBILE-COMPATIBLE SYSTEM INFRASTRUCTURE
You can manage your sales quickly and conveniently wherever you have an Internet connection and mobile
phone.
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STOCK DEPLETION ANALYSIS

Calculates the order frequency from your products at the selected date ranges and calculates how long your
products will be finished. It also provides you with your stock-out products and high-order products.

XML/EXCEL INTEGRATION

With prapazar Excel and xml files, you can bulk upload and edit products to Prapazar and update your stock
and prices in marketplaces through excel.

E-INVOICE INTEGRATION

E-commerce site or manually created orders can be transferred to an e-billing system with manual, automatic,
or bulk integration. You can also print out your e-invoices and e-archives that have been sent in bulk.

REPORTS

Individual or batch paper invoicing of merchants, e-commerce sites, or manually created orders can be printed.

CONFIRM / PROCESS BULK ORDER

Individual or batch approval of marketers, e-commerce site or manually created orders can be carried out.
the processing capability can be communicated to the marketplace in a collective way that it prepares for
shipping for its markets.

ORDER ANALYSIS

You can view the cities of your orders by quantity or turnover based on the preferred periods and you can
schedule your ads based on your order density daily or hourly.

These analyzes can be created based on preferred dates: Marketplace-based turnover report, market-based
comparative comparative report, best-selling or turnover-based product report, best-selling category report
with comparison, and average order amount report with comparison. You can download these reports as single
or batch pdf.

CREATE BULK ADVERTİSEMENT

DRAW STOCK WITH MARKETPLACE REFERENCE

THANK YOU NOTE

In markets with marketplace reference and stock regulation, other ads can be processed with this amount of
stock, depending on the stock quantities of the products.

SOCIAL MEDIA INTEGRATION

Through social media integration, products can be communicated to integrated social media and delivered to
more audiences. With social media integration, it can increase audiences and reach wider audiences to ensure
brand awareness over people.

BULK OPERATION

Prices of Prapazar advertisers can be updated according to the advertisement, shipping and cost price. You
can sell or stop selling as many products as you like in Prapazar. The current status of Prapazar’s ads can be
updated in bulk. The Prapazar category and vat of Prapazar products can be changed collectively. The cargo
information can be changed collectively in the advertisements in Hepsiburada, Gittigidiyor and Akakçe.

BULK PRODUCT AND STORE IMPORT

Products in markets that have the ability to import the product can be connected to the ad by creating a pageby-page product card. With the ability to import a store, all products in your inventory can be drawn to the
system and paired and linked to the ads.

BULK ORDER BARCODE

Shipping bar code output can be obtained individually or collectively for marketers, e-commerce site or
manually created orders.
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BULK ORDER INVOICE

Products can be shipped in bulk to markets with the ability to open a public ad.

You can get personalized note printouts and add them to your cargo to promote yourself and enhance
satisfaction of your customer.

PACKAGE/SET (PHANTOM) PRODUCT AND STOCK MULTIPLIER

Bundle/set (phantom) product: Makes different products single and allows them to be sold. When the order
arrives, stocks are also automatically dropped from the connected products.
Stock multiplier: The feature used to turn on the product by creating multiple new products. The stock amount
of the new product created in more than one quantity does not determine by the ratio of the stock multiplier of
the main product.

PRASTORE - RETAIL SELLING MODULE

Products in physical stores can be managed within the system with e-commerce stores. The retail store can
also be advertised and viewed. Customer can be added, order can be created. Otherwise, if the barcode reader
is available, a product can be added to the basket.

CRITICAL STOCK

Due to the specified critical stock, advertisers that are automatically connected when the specified amount is
reached are closed for sale.

PRAXML INTEGRATION

Products and product functions can be exported with an updated XML link and you can link to resellers or
marketplaces.

E-TİCARETİN
ÖN MUHASEBE PROGRAMI

PRE-ACCOUNTING
PROGRAM OF E-COMMERCE

pranomi.com

PraNomi uygulamasında, aşağıdaki başlıklarda
belirtilen ek faydalara ücretsiz sahip olacaksınız.
In the PraNomi app, you will get the additional
benefits specified in the following titles for free.

PRANOMİ NEDİR?
PraNomi uygulamamızı ise en kısa ifadeyle e-ticaretin ön muhasebe programı olarak tanımlamaktayız. Türkiye’nin ilk ve tek perakende satış modüllü ön muhasebe programı olan PraNomi ile kontör kullanım bedellerinizi minimize edebilirsiniz. Ön muhasebeye dair tüm operasyonlarınızı tek panelden hızlı ve pratik bir
şekilde yönetebileceğiniz pranomi.com sitesinden ulaşabileceğiniz programımız verimliliğinizi arttırmanız
için vazgeçemeyeceğiniz bir yazılımdır.

HESABINIZI İYİ YAPIN,
SONUÇ PRANOMİ ÇIKACAK
PraNomi’yi tercih etmeniz için onlarca neden var.
Türkiye’nin ilk ve tek perakende satış modüllü ön muhasebe programı olan PraNomi ile kontör kullanım bedellerinizi minimize edin.

CANLI DESTEK

Sistemimizle alakalı soracağınız soruları telefon
bağlantısı, canlı chat veya mail gönderme
seçeneklerimizi kullanarak uzman teknik
destek ekibimize iletebilirsiniz.

Zaman ve maliyet avantajı sağlayarak satış operasyonunuza odaklananın.

LIVE SUPPORT

WHAT IS PRANOMİ?

You can use our contact number, live chat,
or email options to send questions about our
system to our expert technical support team.

We define our PraNomi application as the pre-accounting program of e-commerce. With PraNomi,
Turkey’s first and only retail-module pre-accounting program, you can minimize your cost of contor use.
With our program which is available at pranomi.com, you will be able to manage all your pre-accounting
operations quickly and practically from one panel. It will be your essential software because it increases
your productivity.

MAKE YOUR ACCOUNT WELL,
THE RESULT WILL BE PRANOMİ
There are dozens of reasons why you should choose PraNomi.
Minimize your contor usage costs with PraNomi, Turkey’s first and only retail-module
pre-accounting program.
Focus on your sales operation with the time and cost advantage.

VERİ AKTARIMI

GÜVENLİK

E-Fatura ve E-İrsaliye dökümanlarınızı
istediğiniz zaman bilgisayarınıza download
edebilirsiniz.

Verilerinizi sizin için düzenli olarak yedekliyor
ve sistemimizin güvenlik seviyesini daima üst
düzeyde tutuyoruz.

DATA TRANSFER

SECURITY

You can download your E-Invoice and E-dispatch note documents to your computer at
any time.

We regularly back up your data for you and
we always maintain a high level of security in
our system.

SİSTEM
GÜNCELLEMELERİ

Süreç içerisinde oluşabilecek yeni gereksinimlerinize
cevap verebilecek düzeyde ücretsiz sistem güncellemeleri yapmaktayız.

SYSTEM UPDATES

To your new needs that may occur within the process we are making free system updates that can
be answered.
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İster arabada, ister vapurda
ister tatilde, ister piknikte...
İnternetinizin olduğu heryerde
ön muhasebe işlemlerinizi pratik
bir şekilde halledin.

Whether it’s in the car or on the boat,
whether it’s on vacation or on a picnic...
Easily handle your pre-accounting
transactions wherever you have an
internet connection.
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PRANOMİ

KASA VE BANKA İŞLEMLERİ

ÖZELLİKLERİ
PraNomi uygulamamızdaki kasa & banka özelliği ile sisteme kasa ve banka hesabınızı ekleyebilir, finans akışını sağlayabilir ve hesap kayıtlarınız arasında transfer yapabilirsiniz. Firmanıza göre özelleştirdiğiniz kasa
ve banka kayıtlarınız ile gelir ve gider hareketlerinizi takip edebilirsiniz. Tahsilat ve ödeme takibi özelliği ile
ödemeniz gereken veya tahsil etmeniz gereken fatura ve çeklerinizi zaman dilimlerine bölerek, işletmenizi

Kasa ve Banka özelliği ile sisteme kasa ve banka hesabınızı ekleyebilir, finans akışını sağlayabilir ve hesap
kayıtlarınız arasında transfer yapabilirsiniz. Firmanıza göre özelleştirdiğiniz kasa ve banka kayıtlarınıza göre gelir
ve gider hareketlerinizi takip edebilirsiniz.

TAHSİLAT VE ÖDEME TAKİBİ

Ödemeniz gereken veya tahsil etmeniz gereken fatura ve çeklerinizi zaman dilimlerine bölerek, işletmenizi
finansal açıdan daha efektif yönetmenize yardımcı oluyoruz. Dilerseniz ödeme ve alacaklarınızı “Gecikmiş,
Bugünkü, Bu ayki, Önümüzdeki Ayki ve İki Ay Sonraki” şeklinde veriler ve grafikler olarak size sistem üzerinden
veya mail yoluyla bildiriyoruz.

finansal açıdan daha efektif yönetmenize yardımcı oluyoruz. Dilerseniz ödeme ve alacaklarınızı ”Gecikmiş,
Bugünkü, Bu ayki, Önümüzdeki Ayki ve İki Ay Sonraki” şeklinde veriler ve grafikler olarak size sistem üzerinden veya mail yoluyla bildiriyoruz. PraNomi üzerinden müşterilerinizin e-Fatura veya e-Arşiv dökümanlarını
paylaşabilirsiniz. E-İrsaliyenizi de PraNomi paneli üzerinden kesebilir ve yine gelen E-İrsaliyelerinizi PraNomi
üzerinden görüntüleyip sistem içerisine alabilirsiniz.

STOK TAKİBİ

PraNomideki stok takibi mekanizması ile ürünlerinizin stok miktarı gelen siparişlerde, kesilen irsaliyelerde ve
faturalarda otomatik olarak güncellenmektedir. Ayrıca PraNomi ile PraPazar arasında bağlantı sağladığınızda
PraNomi tarafında güncellenen stok miktarlarınız, PraPazar tarafında da güncellenmektedir. Bu sayede tüm
alanlarda doğru stok miktarınızı görerek, ürün tedarik sürecinizi daha sağlıklı yönetebilirsiniz.

Stok takibi mekanizması ile ürünlerinizin stok miktarı gelen siparişlerde, kesilen irsaliyelerde ve faturalarda
otomatik olarak güncellenmektedir. Ayrıca PraNomi ile PraPazar arasında bağlantı sağladığınızda PraNomi
tarafında güncellenen stok miktarlarınız, PraPazar tarafında da güncellenmektedir. Bu sayede tüm alanlarda doğru stok miktarınızı görerek, ürün tedarik sürecinizi daha sağlıklı yönetebilirsiniz. Sürekli gelişen analiz
ekranlarımız ile sistem içerisindeki verilerinizi tablo ve grafik formatında görselleştirerek sizler için anlamlı
sonuçlar üretiyoruz. Analiz ekranları sayesinde çeşitli zaman periyotlarında işletmenizin finansal yönetimine

CARİ HESAP TAKİBİ

Cari hesaplarınızı “Müşteri” veya “Tedarikçi” başlığı altında tutabilirsiniz. Gelir ve gider işlemlerinizi oluşturmuş
olduğunuz bu hesaplara işleyebilir, hesap detaylarını görüntüleyebilir, siparişlerinizin ve faturalarınızın
detaylarına erişip çıktı alabilirsiniz.

katkı sağlayacak veriler elde edebiliyorsunuz.

RAPORLAMA

Her Yerden Ulaşın

Sürekli gelişen analiz ekranlarımız ile sistem içerisindeki verilerinizi tablo ve grafik formatında görselleştirerek
sizler için anlamlı sonuçlar üretiyoruz. Analiz ekranları sayesinde çeşitli zaman periyotlarında işletmenizin
finansal yönetimine katkı sağlayacak veriler elde edeceksiniz.

Bulut tabanlı altyapısı ile istediğiniz zaman, istediğiniz
cihaz ve işletim sistemi ile ulaşabileceğiniz PraNomi,
hiçbir kurulum gerektirmez.

GELİR & GİDER TAKİBİ

Gelir & Gider takip sistemi ile bilançonuzu oluşturabilir, gelir ve giderlerinizi ayrı ayrı yönetebilirsiniz.

Size düşen, işinizi yaparken bulunduğunuz ortamın
ve manzaranın keyfini çıkarmak olsun.

FATURA & SİPARİŞ TAKİBİ

Fatura kesmek ve takibatını yapmak PraNomi’de çok kolay. Faturalarınızı mevcut carinizden oluşturabileceğiniz
gibi dilerseniz yeni bir cari ekleyerek de oluşturabilirsiniz. Faturalarınız üzerinde istediğiniz zaman değişiklik
yapabilir, detaylarını kontrol edebilirsiniz.

Pratik ve Kullanışlı
Ön muhasebeye dair tüm operasyonlarınızı tek
panelden hızlı ve pratik bir şekilde yönetin. Hem

PraNomi üzerinden müşterilerinizin e-Fatura veya e-Arşiv dökümanlarını paylaşabilirsiniz. E-İrsaliyenizi de
PraNomi paneli üzerinden kesebilir ve yine gelen E-İrsaliyelerinizi PraNomi üzerinden görüntüleyip sistem
içerisine alabilirsiniz.
Panel üzerinden eklediğiniz veya diğer uygulamamız olan PraPazar üzerinden sisteme otomatik olarak
aktarılan siparişlerinizin takibini yapabilirsiniz. Sipariş detaylarına girip sipariş bilgilerini görüntüleyebilir ve
eğer sisteme tanımlı bir tasarımınız var ise siparişinizin çıktısını alabilirsiniz. Oluşturduğunuz sipariş dökümanı
üzerinde gerçekleşen bir değişiklik var ise pratik bir şekilde düzenleme yapabilirsiniz.

verimliliğinizi arttırın hem de zamandan tasarruf edin.
Size düşen işinizi büyütmek olsun.
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Güncel
Özelliklerimiz İçi ̇n
Lütfen Websi ̇temi ̇zi ̇
Zi ̇yaret Ediniz.
pranomi.com

FUNCTIONS OF

BANK VALT AND BANK TRANSACTIONS

With the Vault and Bank feature, you can add your vault and bank account to the system, provide financial flow,
and transfer between your account records. You can track your revenue and expense actions based on your
bank and vault records customized for your company.

PRANOMİ

You can add your bank vault and bank account to the system with the bank vault & bank feature in our PraNomi app. You can provide the financial flow and transfer between your account records. You can track your
incomes and expenses movements with your bank records and vault. We help you manage your business
more financially by dividing your invoices and checks into time periods that you need to pay or collect th-

RECEIVED PAYMENT AND PAYMENT TRACKING

We help you manage your business more financially by dividing your invoices and checks into time periods that
you need to pay or collect. If you wish, we will notify you via the system or via email, “delayed, today, this month,
next month and two months later”.

rough collection and payment tracking. If you wish, we will notify you via the system or via email, “delayed,
today, this month, next month and two months later”. You can share your customers’s e-invoice or e-archive
documents via PraNomi. You can edit the e-dispatch note and view your incoming e-dispatch note via the
Pranomi panel.
The stock tracking mechanism automatically updates your products to the quantity of stock generated in the

STOCK TRACKING

The stock tracking mechanism automatically updates your products to the quantity of stock generated in the
e-invoices and e-dispatch note. Also, when you link PraNomi to PraPazar, your stock quantities updated by
PraNomi are updated on the PraPazar side. This allows you to manage your product supply process healthier by
seeing your right stock in all areas.

e-invoices and e-dispatch note. Also, when you link PraNomi to PraPazar, your stock quantities updated by
PraNomi are updated on the PraPazar side. This allows you to manage your product supply process healthier
by seeing your right stock in all areas. With our constantly evolving analysis screens, we visualize your data
in a table and graphic format and produce meaningful results for you. Analysis screens allow you to get data
that will contribute to your business’s financial management across a variety of time periods.

CURRENT ACCOUNT TRACKING

You can keep your current accounts under the heading “Customer” or “Supplier”. You can process your revenue
and expense transactions into those accounts you have created, view account details, access details of your
orders and invoices, and print out.

REPORTING

Access From Everywhere

With our constantly evolving analysis screens, we visualize your data in a table and graphic format and produce
meaningful results for you. Analysis screens allow you to get data that will contribute to your business’s
financial management across a variety of time periods.

PraNomi is available from the device and operating
system you want and at any time thanks to it’s cloudbased infrastructure.

REVENUE & EXPENSE TRACKING

Create your financial statement with the Revenue & Expense tracking system.

All you need to do is enjoying the view and make
yourself comfortable.

INVOICE & ORDER TRACKING

Billing and tracking are easy in PraNomi. You can create your invoices from your current market, or you can
create them by adding a new current one. You can make changes to your invoices at any time and check their
details.

Practical and Useful

Manage all your pre-accounting operations quickly

and practically from one panel. Increase your
productivity and save time.

You can share your customers’s e-invoice or e-archive documents via PraNomi. You can edit the e-dispatch note
and view your incoming e-dispatch note via the Pranomi panel.
You can track orders that you have added via the panel or automatically transferred to the system via our
other app, PraPazar. You can enter order details and view order information, and print out your order if you
have a system-defined design. If there is a change to the order document you have created, you can edit it in a
practical way.

All you need to do is grow your business.
Visit our website for our
current functions.
pranomi.com

E-TİCARET, E-İHRACAT VE
DİJİTAL PAZARLAMA
EĞİTİMLERİ
E-COMMERCE, E-EXPORT AND
DIGITAL MARKETING
TRAINING

praakademi.com

Praakademi kapsamında aşağıdaki başlıklarda
belirtilen eğitimler verilmektedir.
The following headings provide the trainings
in the PraAkademi.

PRAAKADEMİ NEDİR?
PraAkademi uygulamamızda, sizin için hazırlamış olduğumuz yüzlerce eğitim videomuz ile e-ticaret’e dair
birçok alanda kendinizi geliştirebilir ve işinizde başarıya odaklanabilirsiniz. PraAkademi çatısı altında hazırlamış olduğumuz eğitimlerimizde e-ticaret, e-ihracat ve dijital pazarlama konularında bilinmeyen detaylara
inilerek güncel bilgiler verilmektedir.
E-ticaret ve e-ihracat kendi içinde alt kırılımlara sahip olan disiplinlerdir. Doğru ürünü başarılı bir marka haline getirip, doğru dünya pazarına, kabul edilebilir fiyatlarla hızlı bir şekilde ulaştırıp paranızı alıyor olmanız
gerekiyor. Tüm bu saydığımız maddeler birbirlerinden ayrı gözükselerde birbirlerini destekleyen uzmanlık
alanlarını temsil ediyor.
Bizler PraSoft ailesi olarak bilgi konusundaki bu eksikliği tespit ederek PraAkademi markamızı hayata geçirdik. PraAkademi e-ticaret, e-ihracat, pazaryerleri ve dijital pazarlama başlıkları altında birbirinden kıymetli
bilgilerin yer aldığı bir online eğitim platformudur.

WHAT IS PRAAKADEMİ?
In our PraAkademi application, you can improve yourself in many areas of e-commerce with hundreds of
training videos that we have prepared for you and focus on success in your business. Our trainings at the
PraAkademi provide up-to-date information on e-commerce, e-export and digital marketing in unknown
detail.

E-TİCARET
EĞİTİMLERİ

PAZARYERİ
EĞİTİMLERİ

DİJİTAL PAZARLAMA
EĞİTİMLERİ

E-COMMERCE
TRAINING

MARKETPLACE
TRAINING

DIGITAL MARKETING
TRAINING

E-commerce and e-export are disciplines that have subsections within themselves. You need to make the
right product a successful brand, get it to the right world market quickly at acceptable prices and get your
money. All of these items are separate from each other, but they represent the areas of expertise that
support each other.
We, the PraSoft family, have identified this lack of information and brought our PraAkademi brand to
life. PraAkademi is an online training platform with valuable information under e-commerce, e-export,
markets and digital marketing.

Güncel Eğitimlerimiz İçi ̇n Lütfen Websi ̇temi ̇zi ̇
Zi ̇yaret Ediniz.
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Visit our website for our current trainings.
praakademi.com

PRAAKADEMİ İLE

ÖĞRENMEYE BAŞLAYIN
ÜCRETSİZ GÜNCEL EĞİTİMLER
PraAkademi e-ticaret operasyonlarınızda başarıya ulaşmanız için ihtiyacınız olan güncel
eğitimleri ücretsiz olarak sunmaktadır.

SÜREKLİ ERİŞİM
Platformdaki tüm eğitimlere internetiniz olduğu müddetçe sürekli erişim sağlayabilir, dilediğiniz eğitimleri tekrar tekrar izleyebilirsiniz.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
PraAkademi Platformundaki eğitimler e-ticaret ve digital pazarlama konularının alt başlıklarıyla birlikte bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır.

START LEARNING WITH

PRAAKADEMİ

FREE UP-TO-DATE TRAINING
The PraAkademi offers you the current training you need to succeed in your e-commerce
operations for free.

CONSTANT ACCESS
As long as you have an internet connection to
all the training on the platform, you can access
it continuously and watch the training you
want over and over again.

HOLISTIC APPROACH
The trainings on the PraAkademi platform
offer a holistic approach with the sub-topics of
e-commerce and digital marketing.
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PRATİK
MARKET UYGULAMASI
PRACTICAL
MARKET APPLICATION

pramarkt.com

PraMarkt Sisteminin operasyonel süreci aşağıdaki
grafikte belirtilmiştir.
The operational process of the PraMarkt system is
described in the graphic below.

PRAMARKT NEDİR?
Pratik bir market uygulaması olan PraMarkt, tüketicilerin mobil cihazları ya da bilgisayarları üzerinden daki-

MÜŞTERİ

SİSTEM
YETKİLİSİ

KURYE

MOBİL UYGULAMA &
E-TİCARET SİTESİ

YÖNETİM PANELİ

KURYE UYGULAMASI

Sipariş, e-ticaret sitesinden
(veya mobil uygulamadan)
yönetim paneline aktarılır.

Kurye, müşterinin adresine yol tarifi
alarak en kısa veya hızlı yolu seçer.

kalar içerisinde istedikleri ürünleri sipariş edebildikleri bir online alışveriş platformudur.

•
•
•

Sistemin Avantajları Nelerdir?
Şube, kişi veya işlem bazlı yetkilendirme yapılabilmektedir.
Her depoya ayrı ayrı fiyat, stok ve kampanya politikası tanımlanabilmektedir.
Hangi şubede en çok hangi ürün gruplarının satıldığı tespit edilip, o mağazalarda o ürünlerin stokları

Müşteri sisteme üye olur

güncel tutulabilir.

•

Gönderiler müşterinin sisteme kayıtlı adresine gönderilebildiği gibi, cep telefonudan o anki konumu

Adres bilgilerini kaydeder.

tespit edilerek bulunduğu lokasyona da gönderilebilmektedir.

•
•
•
•

Bazı lokasyonlara diğerlerine göre ucuz veya pahalı ürün gönderimi yapılabilmektedir.

Ürün sipariş eder

Her deponun (marketin) gönderi yapabileceği hizmet alanları belirlenebilmektedir.
Harita üzerinde bazı lokasyonlar devre dışı bırakılarak bu alanlara hizmet verilmesi iptal edilebilir.
Sisteme önce bir şehirde (lokasyonda) başlanıp, süreç içerisinde başka şehirler de eklenebilir.

Kurye, müşterinin adresine ulaşır
Panel yetkilisi tarafından kurye
ataması gerçekleştirilir.

Harita üzerinden kuryenin
konumunu görür

Kuryeye kendisine bir kargo
görevi verildiği bilgisi,
müşteriye ise siparişi kaç dk.
sonra alacağı bilgisi mesaj
yoluyla bildirilir.

Ürünü teslim alır
Ürünün teslim edilip edilmediği
bilgisi kurye uygulamasından
yönetim paneline otomatik
olarak aktarılır.

WHAT IS PRAMARKT?

Müşteri
evdeyse

Müşteri
evde değilse

Ürün
teslim edilir.
Sistemde
kargonun durumu
güncellenir.

Müşteriye
telefon açılır

TESLİM EDİLDİ

Teslimat
gerçekleşemezse
sistemde kargonun
durumu güncellenir.
TESLİM EDİLEMEDİ
“KİŞİ EVDE YOK”

PraMarkt, a practical market app, is an online shopping platform where consumers can order the products
they want in minutes through their mobile devices or computers.

•
•
•

What are the advantages of the system?

COURIER

MOBILE APP &
E-COMMERCE SITE

MANAGEMENT PANEL

COURIER APPLICATION

Individual price, stock and campaign policies can be defined for each warehouse.
We can determine which groups of products are most sold in which branch and keep their stock up
Shipments can be sent to the customer’s registered address, and can be located from the mobile
phone to the location where they are located.

•
•
•

SYSTEM
CONTACT

Branch, person or transaction-based authorization is available.

to date in these stores.

•

CUSTOMER

The shipment of products in some locations may be cheap or expensive compared to others.
Some locations on the map may be disabled and service to these fields may be canceled.

The customer becomes a
member of the system

The order is transferred from
the e-commerce site (or mobile
app) to the management panel.

Saves address information

The system can be started at a location and added other locations within the process.

Courier assignment is performed
by the panel authority.

Orders products

View the location of the
courier through the map

The courier is informed that
he has been given a cargo
assignment and the customer
will be notified by message of
how many minutes they will
receive the order.

Receives product
Information about whether
the product is delivered is
automatically transferred from
the courier application to the
management panel.

The courier picks the shortest or
fastest path by taking the directions
to the customer’s address.
The courier arrives at the
customer’s address.

If the customer
is at home

If the customer
is not at home

The product is
The customer
delivered. The gets a phone call
status of the
cargo is updated
If the delivery fails,
on the system.
the status of the
DELIVERED
cargo is updated on
the system.
FAILED TO DELIVER
THE PERSON IS
NOT AT HOME

ZAHMETSİZ VE UCUZ ALIŞVERİŞ
BİR TIK KADAR UZAKTA
Market alışverişi kolay iş değil.
Aracınız var mı? Eğer var ise yakıtınız olmalı ve park yeri bulmalısınız.
Belki de otoparka ücret ödemeniz gerekecek.
Tüm bunlardan daha önemlisi zamanınız var mı?
Dert etmeyin.
Uygulamamızı yükleyin, siparişleriniz kapınıza kadar gelsin.

EFFORTLESS AND
CHEAP SHOPPING IS A CLICK AWAY
Grocery shopping isn’t easy.
Do you have a car? If you do, you need fuel and you need to find a parking lot.
Maybe you’ll have to pay for the parking lot.
More important than all of this, do you have time?
Don’t worry.
Install our app and your orders will be delivered to your door.

ÜRÜNLERİNİ
SEPETE EKLE VE
ÖDEME YAP
ADD YOUR
PRODUCTS TO
CART AND PAY

SİPARİŞLERİN
KURYEYE
VERİLSİN

01

02
MÜŞTERİLER
İÇİN
SİPARİŞ
DÖNGÜSÜ

03

PAKETİNİ
TESLİM AL
GOT YOUR
PACKAGE

YOUR ORDERS
ARE GIVEN TO
THE COURIER.

“

Kuryeler, müşterinin
sistemde kayıtlı olan
konum bilgisine göre
yol tarifi alarak en kısa
ve hızlı güzergahı tercih
edebilmektedirler.

”

kredi
“ Sistemde
kartıyla ödeme
yapılabildiği gibi,
kapıda ödeme
seçenekleri de
mevcuttur.

”

sipariş
“ Müşteriler,
ettikleri ürünü
taşıyan kuryenin
konumunu anlık
olarak uygulama
üzerinden takip
edebilmektedir.

”

“

Analizler ekranından
faydanalarak, her
şubenizdeki en
çok satan ürünleri
listeleyerek lokasyon
ve ürün temelli doğru
pazarlama faaliyetleri
yürütebilirsiniz.

”

“ Sistemde ileri bir tarihe

sipariş planlaması yapabilir,
rutin alışverişleriniz için aynı
ürünleri otomatik olarak
sipariş edebilir ve
sistem yöneticilerine not
gönderebilirsiniz.
Lütfen zile basmayın.
Bebeğim uyuyor.
Teşekkürler :)

”

“

Couriers can choose
the shortest and
fastest route by taking
directions based on the
location information
stored in the customer’s
system.

”

system has
“ The
credit card payment
and door payment
options.

”

can
“ Customers
instantly track the
location of the
courier carrying
the product they
ordered.

”

“

Using the analytics
screen, you can
list the best-selling
products in each
branch and conduct
the correct location
and product-based
marketing activities.

”

can schedule an order on
“theYousystem
for a later date. You
can order the same products
automatically for your
routine purchases and
you can send notes to
system administrators.
Please don’t ring the bell.
My baby’s sleeping.
Thank you

”

Sevdiklerinize
daha fazla zaman ayırabilmeniz için
işimizi tutku ve aşkla
yapıyoruz.
We do our job with passion and
love so you can spend more time
with your loved ones.
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