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VİTRİN



DİJİTAL YÖNLENDİRME 
VE YAYIN YÖNETİMİ

• Dinamik görüntülerle dikkat çekici ve prestijli 
 vitrinler oluşturun,
• Her mağazaya farklı, özelleştirilmiş içerikler gösterin,
• İçerik yönetimini tek noktadan ve anlık olarak 
 gerçekleştirin, içeriklerinizi kolayca güncelleyin,
• Yeni ürün ve kampanyaları en ilgi çekici şekilde 
 müşterilerinizle paylaşın,
• Baskı ve uygulama masraflarından kurtulun.

Dinamik görüntülerle dikkat çekici ve 
prestijli vitrinler oluşturun,

Detaylı
bilgi

Uzmanımızdan 
dinleyin

http://www.innova.com.tr/kiosk/digital-signage/
https://www.youtube.com/watch?v=-jBoAoBq6ok


AKILLI
TABELA

• Tüm mağazalardaki tabelalarınızı uzaktan kolayca 
 açıp kapayın ve tek noktadan yönetin,
• Tabelalarınızın arıza durumunu ve güç tüketimini 
 takip edin,
• Tabela yönetimini kişi bazlı yetkilendirin.

Detaylı
bilgi

https://www.innova.com.tr/download/files/akilli-magazacilik-cozumleri_2394932915.pdf


• Vitrininiz ne kadar ilgi çekici? Mağazanız en çok hangi 
 gün ve saatlerde ziyaretçi alıyor?
• Bu raporların yetkilendirdiğiniz kişiler tarafından anlık 
 görüntülenmesi sağlayın.
• Kampanyalarınızın verimliliğini gerçek zamanlı ölçün, 
 anında müdahaleler ile iyileştirme sağlayın.

Detaylı
bilgi

Uzmanımızdan 
dinleyin

Mağazanızın önünden geçen müşterilerin 
kaçı mağazanızı ziyaret ediyor?

GİRİŞ YÜZDESİ ANALİTİĞİ

https://www.innova.com.tr/download/files/akilli-magazacilik-cozumleri_2394932915.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JFII3k0xnKg&index=2&list=PLYrSENGLjVAcEzzP8dVHrnSP-u5iAtUqw


MAĞAZA İÇİ



ORTAM İZLEME VE
YÖNETİMİ

• Mağaza ve depolarınızın ısı, nem, toz gibi tüm ortam 
 değerlerini 7/24 merkezden takip edin,
• Ortam değerlerini uzaktan izleyerek enerji tasarrufu 
 sağlayın, güvenlik risklerini minimum hale getirin,
• İzlediğiniz değişkenlerin belirlediğiniz değerlerin dışına 
 çıkması durumunda uyarı sistemi ile anında haberdar 
 olun, (SMS, e-posta, sesli arama vb farklı kanallar)
• Geçmiş ortam verisini analiz edin, ileri dönem 
 planlarınız için önünüzü daha iyi görün.

Detaylı
bilgi

Uzmanımızdan 
dinleyin

Müşterilerinize ne kadar konforlu bir 
alışveriş deneyimi sunuyorsunuz? 

https://www.innova.com.tr/download/files/akilli-magazacilik-cozumleri_2394932915.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JFII3k0xnKg&index=2&list=PLYrSENGLjVAcEzzP8dVHrnSP-u5iAtUqw


KİŞİ SAYMA
SİSTEMİ

• Mağaza içindeki müşteri trafiğini anlık olarak takip edin,
• Kampanyalarınızın efektifliğini mağaza içindeki 
 müşterisi sayısı ile ölçün,
• Mağazalarınızın performansını karşılaştırın ve analiz 
 edin,
• Esnek entegrasyon yeteneği sayesinde mağazaya giren 
 kişi sayısı ile yapılan alışveriş miktarını karşılaştırarak, 
 mağaza personelinizin performansı, kampanyalarınızın 
 geri dönüşü vb. kilit performans göstergelerini (KPI) 
 değerlendirin. 

Gün içerisinde mağazanızı kaç kişi 
ziyaret ediyor?

Detaylı
bilgi

Uzmanımızdan 
dinleyin

https://www.youtube.com/watch?v=jXURYiMO3l0
https://www.innova.com.tr/download/files/akilli-magazacilik-cozumleri_2394932915.pdf


DIGITAL SIGNAGE & 
SELF SERVİS

• Yönlendirme (AVM ve mağaza içi navigasyon amaçlı)
• Bilgilendirme ve Tanıtım (Kampanya, indirim, sezon 
 tanıtımı vb) 
• Self Servis Hizmetler (e-ticaret kiosku, otopark fişi,
 bilet alım, sıra numarası kiosku vb)

Mağazanızda self servis teknolojileri kullanarak maliyet 
avantajı sağlayın.

Farklı kanallar aracılığı ile müşteri 
deneyimini artırın. Ziyaretçilerinize 
unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunun.

Detaylı
bilgi

Uzmanımızdan 
dinleyin

http://www.innova.com.tr/kiosk/digital-signage/
https://www.youtube.com/watch?v=v29uBxNDKPY


DİJİTAL
ETİKET
• Ürün fiyatlarını anlık ve merkezi olarak güncelleyin, bu 
 sayede dinamik kampanyalar düzenleyin,
• Etiket basım ve işçilik maliyetini ortadan kaldırın,
• Etiket fiyatlandırma aşamasında yapılabilecek hataları 
 minimuma indirin.



YOĞUNLUK
HARİTASI
• Mağaza içinde en çok ziyaret edilen noktaları kolayca 
 belirleyin. Ziyaretçilerin hareketlerini kolayca takip edin.
• Hangi reyonların ne kadar ziyaret edildiğini analiz edin. 
• Reyonlarınızı satış stratejisine uygun olarak düzenleyin.
• Reyonlardaki yoğunluğa göre personel planlaması 
 yapın.

Detaylı
bilgi

Uzmanımızdan 
dinleyin

https://www.innova.com.tr/download/files/akilli-magazacilik-cozumleri_2394932915.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JFII3k0xnKg&index=2&list=PLYrSENGLjVAcEzzP8dVHrnSP-u5iAtUqw


KASA
ÖDEME NOKTASI



KASA KUYRUĞU
ÇÖZÜMLERİ

• Kasa personeli planlama: Kasa veya gişelerdeki 
 yoğunluğa göre anlık personel planlamanızı 
 gerçekleştirin.
• Mobil kasiyer: Ödeme işleminde müşterilerinize
 alternatif bir kanal sunun. Taşınabilir ÖKC’ler sayesinde 
 kasayı mağaza içerisinde gezinen müşterinizin ayağına 
 götürerek kasa önü kuyruklarını ortadan kaldırın.
• Kasa önü beklemeleri nedeniyle müşterilerinizin satın 
 almadan vazgeçme ihtimalini asgariye indirin.

Kasalarda oluşan kuyruk problemine
son verin. 



AKILLI SATIŞ
ASİSTANI

• ERP sisteminiz ile tam entegrasyon sağlayın,
• Zincir mağaza ağlarını tek merkezden yönetin,
• Mağaza bazında stok ve satış hareketlerini görüntüleyin,  
 (Otomatik stok güncelleme, ürün ve kategori bazında 
 iskonto yönetimi vb)

• Satış yönetimi
• Tedarik yönetimi
• Stok yönetimi
• Cari hesap yönetimi
• Mutabakat yönetimi
• Nakit akış

• Maliyet ve karlılık analizi
• Müşteri İlişkileri
• Tedarikçi İlişkileri
• e-Fatura
• e-Arşiv

Detaylı
bilgi

http://www.innova.com.tr/payflex-tahsilat/payflex-asa.html


MEMNUNİYET
ANKETİ

Detaylı
bilgi

• Kasa önlerinde ve mağazalarınızdaki stratejik alanlarda 
 konumlandırın,
• Müşterileriniz ile ilgili bilgileri kolay yoldan edinin, (mail 
 adres, telefon numarası vb) 
• Müşteri geri bildirimini en kolay şekilde alın, 
 müşterilerinizin ürün ve hizmetleriniz ile ilgili 
 memnuniyetini ölçün.

https://www.innova.com.tr/download/files/2003201201tr_anketkiosk_web_9928252767.pdf


MARKA
ORTAKLIĞI 

• Müşterilerinize harcamalarından dolayı hem sizin 
 markanızda hem de birbirinden farklı markalarda 
 harcanabilmek üzere puan kazandırın,
• Müşterilerinizi ödüllendirin, müşteri bağlılığınızı artırın,
• Kampanyaları dinamik olarak tanımlayın ve diğer 
 markalarla kolayca entegrasyon sağlayın… 

Detaylı
bilgi

Hediye, indirim, müşteriye özel teklifler, 
zaman limitli kampanyalar...
Kartlı ve kartsız işlem kolaylığı…

https://www.innova.com.tr/tr/uygulamalar/fintek-cozumleri/payflex-sadakat


BACK OFFICE



OYUNLAŞTIRMA

• Çalışanlarınızın bağlılık ve motivasyonunu artırın 
• İster personel özelinde ister mağazalarınız arası 
 oyunlaştırma senaryoları geliştirin
• Platform bağımsız altyapı desteği
• Mobil erişim ile oyunlaştırma çözümünüzü her an,
 her yerden takip edin
• Uçtan uca destek

• Hedef ve Bütçe Belirleme
• Puan kazanma kriterlerinin belirlenmesi
• Tasarım ve entegrasyonlar
• Kullanıma alma ve destek

Detaylı
bilgi

daha iyi
marka
temsili

motivasyonu
yüksek

çalışanlar

artan
satışlar

https://www.innova.com.tr/tr/uygulamalar/kurumsal-cozumler/mygame-gamification


PERSONEL
TAKİP

• Personelin geç kaldığı, izinli olduğu veya yarı zamanlı 
 çalıştığı günlerin raporunu alın,
• Personelin haftalık/aylık çalışma saatlerini düzenli ve 
 otomatik olarak  görüntüleyin,
• Müşteri yoğunluğuna göre personelinizin çalışma 
 saatlerini ayarlayın,
• Personel devamlılığının satışa etkisini en doğru şekilde 
 ölçün.

Detaylı
bilgi

Uzmanımızdan 
dinleyin

Etkin işgücü yönetimi ile müşteri 
memnuniyetini artırın. 
Operasyonlarınıza hız katın.

https://www.innova.com.tr/download/files/akilli-magazacilik-cozumleri_2394932915.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=keg1Kj4Jrog&list=PLYrSENGLjVAcEzzP8dVHrnSP-u5iAtUqw&index=3


İÇ İLETİŞİME YÖNELİK 
PORTAL ÇÖZÜMLERİ

• Kampanya bilgileri, duyurular ve haberlere yer verdiğiniz 
 ortak platform ile kurum içi iletişimi güçlendirin,
• Kurumunuzdaki farklı departmanlar, iş kolları, 
 tedarikçiler, bayiler ve mağazalar arası sinerji yaratın,
• Yer vereceğiniz anketler ile çalışan geri bildirimlerini 
 toplayın,
• Farklı yetkilendirme seçenekleri ile hassas bilgileri 
 güvenceye alın,
• Operasyonel bilgilerinizi (ürün bilgisi, teknik detaylar, 
 garanti ve servis koşulları) mağaza ağınızla anlık olarak 
 paylaşın,
• Kullanıcıyı tanıyan gelişmiş yapay zekaya sahip özel 
 arama motoruyla kişiye özel içerik gösterin.

Detaylı
bilgi

https://www.innova.com.tr/tr/uygulamalar/kurumsal-cozumler/portal-ve-isbirligi-platformlari


PAYFLEX BIG

• Bankacılık uygulamaları arasında kaybolmayın,
• Farklı bankalarda bulunan birden fazla banka hesabınızı 
 tek noktadan yöneterek zaman tasarrufu ve verimlilik 
 sağlayın,
• Hesaplarınıza gelen havale ve EFT’lerin 7/24 işlenmesini 
 sağlayın,
• Hesaplarınıza gelen para transferlerinin cari 
 hesaplarınız ile otomatik eşleşmesiyle takip eden 
 aksiyonları en hızlı şekilde gerçekleştirin,
• Firmanızın nakit durumunu tek bakışta görün.

Detaylı
bilgi

Uzmanımızdan 
dinleyin

Tüm banka hesaplarınızı tek bir platform 
üzerinden yönetmek ister misiniz?

https://www.innova.com.tr/payflex-tahsilat/payflex-big.html
https://www.youtube.com/watch?v=AcJA6K-hkZU


TALEP ŞİKAYET
YÖNETİMİ

• Müşteriden gelen şikayetleri kayıt altında tutun ve ilgili 
 kişiye yönlendirilmesini sağlayın,  
• Müşteriden gelen şikayetleri sınıflandırıp anlamlı 
 raporlar haline getirin,
• Müşteri şikayetlerini tüm kanallardan dinleyin, (İnternet, 
 Mobil cihazlar, Çağrı Merkezi, Sosyal Medya)
• İş emirlerinin sorumlu bazında atanmasını ve takibini 
 sağlayın,
• Müşteri şikayetlerinin giderilmesini süre ve memnuniyet 
 açısından raporlayın.

Detaylı
bilgi

CRM sisteminiz sandığınızdan daha yetenekli. 
Müşteri şikayetlerini CRM sistemi üzerinden 
takip ederek müşteri memnuniyetini artırın

https://www.innova.com.tr/tr/uygulamalar/kurumsal-cozumler/musteri-iliskileri-yonetimi-crm


DEPO, STOK VE TEDARİK 
ZİNCİRİ YÖNETİMİ

• Tedarik zincirinin her aşamasını kolayca yönetin,
• Mağaza ve depolarınızdaki stokların anlık takibini 
 gerçekleştirin,
• Değişen taleplerinizi öngörün ve mağaza ve depo 
 stoğunuzu bu bilgilere göre yönetin,
• Tedarik zinciri maliyetlerinizi minimuma indirin.

Müşterileriniz ürünsüz kalmasın, 
satışlarınız kaçmasın.



İŞ ZEKASI
ÇÖZÜMLERİ İLE;

• Şirketinizin geleceğini daha net görün, daha doğru
 kararlar verin.
• Tüm verilerinizi anlık olarak görüntüleyin,
• Verilerinizi kolay ve anlaşılır tablolar haline getirin, veri 
 analizlerini kolaylaştırın,
• Kullandığınız farklı sistemlerin verilerini konsolide 
 ederek ihtiyacınıza göre raporlar elde edin.

Detaylı
bilgi

https://www.innova.com.tr/tr/uygulamalar/kurumsal-cozumler/is-zekasi-cozumleri


SAP RETAIL

• Pazarlama ve Merchandising
• Satınalma ve Özel Marka
• Tedarik Zinciri
• Omnichannel Müşteri Deneyimi

SAP Retail ile müşterilerinize istedikleri 
zaman ve yerde, istedikleri ürünleri, bilgileri 
ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunun. 



ALT YAPI



AĞ VE GÜVENLİK
ÇÖZÜMLERİ

Detaylı
bilgi

• Firewall ve IPS çözümleri
• VPN çözümleri
• LAN/WAN ve WLAN çözümleri
• Anti virüs ve anti spam çözümleri
• Log yönetimi çözümleri
• Bilgi güvenliği çözümleri
• Mobil cihaz yönetimi çözümleri
• Veri kaybı önleme (DLP)

Kurumunuzun altyapısını dönüştürün, 
tüm operasyonlarınızda maksimum 
verim elde edin.

https://www.innova.com.tr/tr/altyapi-operasyon/it-servisleri-yonetim-sistemleri/altyapi-cozumleri-it


YÖNETİLEBİLİR
HİZMETLER



YÖNETİLEBİLİR 
HİZMETLER

• MServer Management 
• Backup Management
• Virtualization Management
• MS Exchange Management
• MS Active Directory Management
• Database Management
• Network Management
• Security Management 
• Call center services, field

Detaylı
bilgi

Bilişim teknolojileri altyapınızı konusunda uzman 
ekibimize emanet edin. Operasyonel verimliliği 
sağlayın, kendi işinize rahatça odaklanın…

https://www.innova.com.tr/tr/hizmetler/yonetilebilir-hizmetler/yonetilebilir-hizmetler


OMNI CHANNEL



SAP HYBRIS

Detaylı
bilgi

• Ürünlerinizi, kampanya ve duyurularınızı müşterilerinize 
 tüm kanallardan ulaştırın. 
• Müşteri deneyimini web, mobil, mağaza, çağrı merkezi 
 ve sosyal medya gibi tüm kanalları tek bir platformdan 
 yönetin.

Bu hedefe ulaşmak için 3 ana kural;

1. Etkileyici sunum ve hoşgeldin kampanyaları ile yeni 
 müşteri kazanın
2. Sadakat uygulamaları ve özel teklifler ile müşteri 
 memnuniyeti sağlayın. Mevcut müşterinizi elde tutun
3. Müşteri başına en fazla kârı elde edin

Nihai hedef ciroyu ve kârlılığı artırmak...

https://www.innova.com.tr/tr/uygulamalar/kurumsal-cozumler/sap-hybris#tab1


SANAL POS

PayFlex Sanal POS size
• Gerçek zamanlı ödeme imkanı
• Güvenli bir ödeme süreci
• Kolay entegrasyon
• Ortak ödeme modülü
• Birden fazla sunucu üzerinde çalışma imkanı sunar.

Müşterilerinize internet üzerinden 
güvenli ve kolay ödeme imkanı sunun.

Detaylı
bilgi

Uzmanımızdan 
dinleyin

https://www.innova.com.tr/tr/uygulamalar/fintek-cozumleri/payflex-odeme-cozumleri#tab1
https://www.youtube.com/watch?v=tuzRdWNUndA&list=PLYrSENGLjVAeWsmJ-GYoFoseP6l5-tdH4


Nasıl mı?
• Farklı bazlarda hesaplanabilen parametrik offline ve/veya
 online kazanım-harcamalar (Yüzde, grup, zaman  ve ürün 
 bazında vb) 
• Mağaza bazında Kampanya/Promosyon mesaj yönetimi
• Dinamik puan kazanım/harcama şemaları
• Müşterilerin mağaza bazında segmentasyonu
• Mağaza, bayi bazında detaylı raporlama seçenekleri ve 
 daha fazlası

SADAKAT
UYGULAMALARI

Detaylı
bilgi

PayFlex Loyalty sadakat programı sayesinde 
müşterilerinize sürekli avantajlar sağlanarak 
müşterilerinizin markanıza bağlılığını ve memnuniyetini 
artırın. Müşteri profilinize, kurumunuzun yapısına, sizin ve 
müşterilerinizin hedef ve beklentilerine uygun sadakat 
sistemini PayFlex Loyalty ile tasarlayın.

https://www.innova.com.tr/tr/uygulamalar/fintek-cozumleri/payflex-sadakat


Detaylı bilgi için
info@innova.com.tr
www.innova.com.tr
+90 212 329 73 15

www.innova.com.tr

