Uçtan uca çözüm sağlayan ASA, hem cari
hem de Yazarkasa POS işlemlerinizi birlikte
yönetmenizi sağlar.

www.payflexinnova.com

İnnova’nın ödeme, tahsilat ve nakit yönetim sistemleri alanındaki tecrübesi ve bilgi
birikimiyle tasarlanan yeni PayFlex ASA (Akıllı Satış Asistanı) çözümüyle tanışın.
PayFlex ASA hem portalden yapılan nakit ve vadeli işlemlerin, hem de yazarkasa
POS üzerinden yapılan alış ve satış işlemlerinin bilgilerinin anlık olarak yönetilmesini
sağlıyor ve istendiğinde de kullanıcıya akıllı raporlar ile karar alma sürecinde
yardım ediyor. Böylece kurumlar, markalarına ait mağaza ve şubelerin tamamında
gerçekleştirilen tüm alış ve satış işlemlerini anlık olarak takip edebiliyor. Kendi stok
yönetim yeteneği de bulunan ASA istendiğinde ERP sistemine entegre olabiliyor.
ASA çözümü ürün, müşteri, tedarikçi, banka tanımlama ekranlarında bulunan detaylı
bilgi girişleri, kurumlara sipariş, alış ve satışlarını tek elden ve kolay yönetmelerini
sağlıyor. ASA, işletmelerin nakit akışlarını yönetmelerinde kurumlara yardımcı oluyor.
Vadeli ve nakit alış ve satışlar için mutabakat özelliği bulunan PayFlex ASA, e-fatura ve
e-arşiv gibi yetenekleri ile uçtan uca sanal bir finansal yardımcı olarak ön plana çıkıyor.
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PAYFLEX ASA NELER SUNUYOR?
Satış Yönetimi

Müşteri tanımlama, vadeli/vadesiz satış, satış anında iskonto, ürün bazında
satış stratejisi (FIFO, LIFO).

Alış Yönetimi

Tedarikçi tanımlama, seri numaralı veya seri numarasız barkod ile ürün
tanımlama, Yazarkasa POS’a toplu ürün yükleme, stok güncelleme, ürün
bazında/kategori bazında iskonto.

Cari Hesap Yönetimi

Cari hesap hareketleri, gelir gider takibi, tahsilatlar, ödemeler (ileriye dönük
periyodik bakış), nakit ve vadeli alış/satışlarda otomatik mutabakat.

Banka Yönetim

Kartlı satışlarda farklı kriterlere göre öncelikli banka yönetimi, komisyon
oranı, işlem ücreti, aylık aidat ve valör tarihi tanımlama.

POS Yönetimi

Bilgi fişinde yer alacak bilgileri düzenleme ve müşteriye kampanyalara
dair bilgi sunma. Birden fazla Yazarkasa POS ve ERP terminali kullanan
mağazalarda terminal-cihaz eşleştirme.

Raporlar

Alış ve satış raporu, nakit akış raporu, ürün raporu, kârlılık raporu, maliyet
raporu, Yazarkasa POS hareket raporu, KDV raporu.

E-Fatura

E-Fatura mükelleflerine faturanın elektronik ortamda gönderilmesi.

E-Arşiv

Tüm faturaların GİB standartlarına göre arşivlenmesi.
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Kasanızı cepten, tabletten, internetten anında görüntüleyin.
Öncelikli banka seçimiyle düşük komisyon oranlarını yakalayın.
Kâr/zarar durumunu günlük olarak takip edin.
Ürünlerin detaylı satış analizini görüntüleyin, üretiminizi planlayın.
Stok planlamanızı iyi yapın, stok maliyetlerinizi azaltın.
Kampanyalarla müşteri sadakatini sağlayın.
Nakit akışını kolayca takip edin.
Online ve POS satışları stoktan otomatik düşsün.
Otomatik mutabakat ile zamandan kazanın.
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