




Nasıl mı ? işte cevabı ;
Programı hazırladık, işi şansa bırakmadık.
Parcakontorltd programı ile neleri 
yapabildiklerinize bir bakın, 

Vaktinizi 
boşa harcamayın.

Ezberleri bozduk, 
telefonlarımız çalmıyor.
Eşimiz ile işimizin 
arasını düzelttik !
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Çelik muhafaza ile 
güvenlik koruması.
.
Parcakontorltd yazılımı ile kontör ticaretinizi ve fatura 
tahsilatlarınızı etkin, hızlı ve güvenli bir mecrada 
gerçekleştirebilirisiniz.
Şunu unutmayın ki bu sektördeki programlar içerisinde ciddi 
bir para ve veri trafiği oluşmaktadır.  Bu kadar önemli 
dataların yönetimi de profesyonelce çalışan yazılım ve 
donanım ekipleri ile gerçekleştirilebilir. İşte bu sebeple 
Parcakontorltd programı sektör içerisindeki ticaretinizde 
sizin için güvenli bir liman özelliği oluşturmaktadır.

Gerek çalışan ekiplerimiz, gerekse donanımsal olarak her an 
aktif iş yapan, ayrıca yedeklerimizi alan hızlı ve etkili çalışan 
çoklu server sistemlerimiz ile sizlere en güvenli ortamı 
programımızın yayında olduğu dönemden itibaren 
hizmetinize sunmaktayız.

Ayrıca programımızda sms doğrulaması, sabit ıp tanımlama 
ve güvenli kasa seçimi, api limitleme, her işlem için özel kod 
ve şifre tercihleri gibi çeşitli ölçülerde güvenlik modülleri de 
bulunmaktadır.

Sistemin içerisinde çalışanların yönetimi ve kontrolüne
yönelik işlem kayıt takibi  hem yönetim panelinizde hem de 
bayilerinizde bu hizmeti standart olarak  sağlamaktadır; 
çünkü kontrolsüz güç,  güç değildir.
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Akıllı api yönetimi ve 
operatör paketlerinin etkili 
bir şekilde müşterilerinize 
sunulması.
.
Sanal ortamdaki programlarımız api bağlantıları ile 
birbirlerine bağlanmakta, bu bağlantılar ile tedarik kanalları 
ve satış kanalarına açılmaktadır. Akıllı api yönetimleri 
programımız için olmazsa olmaz özelliklerden biridir. Çoklu 
tedarik kanallarına bağlanmamız durumunda çok çeşitli 
seçenekler ile (bakiyesine,sıralamaya,maliyetine göre gibi 
)apilerimizi yönlendirebilmekte ve kontrolünü etkili bir biçimde 
sağlamaktayız. Gerek programımız içerisindeki bakiyelerimiz 
kontrolü gerekte anlık maliyetlerimiz hususunda ayrıntılı 
raporlamalar ve uyarı sistemlerimiz ile en etkili çalışma 
ortamına sahibiz.

Ayrıca son dönemlerde sektörde operatörlerce oluşturulan 
çok çeşitli ürünlerin kontrolü ve sistemizin içerisinde bayi 
ağınıza sunulması hususunda da parcakontorltd programımız 
hızlı ve etkili çözümler sağlamaktadır. Paket sorgulama diye 
adlandırdığımız bu özellik, sistemimiz içerisinde hem turkcell 
hem de vodafone operatörlerinde son kullanıcılara yönelik 
çok tercih edilen bir özellik olmuştur.
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Masa başından kurtaran, 
rahat çalışma ortamı 
sağlayan full otomasyon 
program.
.
Yüksek oranda ve süratli hareketlerin oluştuğu 
sektörümüzde eskiden manuel olarak  yapılan 
işlemlerin tamamında, parcakontorltd programı ile 
otomasyon çözümü sağladık.

Örneğin; anlaşmalı bankalarınız ile yapacağınız ortak 
çalışmalar ile programınız, ödeme karşılama gibi sistem 
başında bulunarak hizmet vermenizi gerektiren konularda 
banka hareketlerine otomasyon oluşturarak paradan ve 
zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz. Siz dışarıda o içeride 
yükünüzü kaldırır. 

Özellikle kontör ve fatura tahsilatı işlemlerinde anlık olarak 
talimatları gönderen programımızı sadece elinizde bir 
internete bağlanabileceğiniz cihaz ile izlemeniz yeterlidir. 
Pek çok konuda sizinle irtibatta olan program onay 
gerektirecek hususlarda sizi sms bildirimi yaparak uyarır, 
takıldığı konuları size bildirir. Gerçek manada tam zamanlı 
örnek bir çalışandır.
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Gelişmiş raporlama özelliği 
ile her baktığınız alanda 
detaylı planlama.                                                                                                                        
.
Parcakontorltd programı yıllara dayanan sektörel 
tecrübesinin de faydasıyla geliştirmiş olduğu detaylı 
raporlama imkanını siz değerli kullanıcılarına da sunmaktadır. 
bu raporların içerisinde her türlü parasal veya operasyonel 
faaliyetlerin iki tarih aralığı filtresinde detaylı analizine 
ulaşabilirisiniz, peki raporlama neden bu kadar önemlidir?

Çünkü gelirinizi hangi müşterilerin oluşturduğunu, 
sırtınızdaki iş yükünün sebebini, bu yüke rağmen verimliliğin 
olup olmadığını, kaybettiğiniz müşterilerinizi ve kimler 
olduğunu, kazancınızın artan mı azalan mı oranda olduğunu, 
henüz iş işten geçmeden müşterilerinizin sizden kaymaya 
mı başladıklarını velhasıl işlerin iyiye mi yoksa kötüye mi 
gittiğini detaylı olarak gösterir. Geçmişten geleceğe doğru 
akılcı planlar yapmanızı sağlar.

Sektörümüzde bulunan ve her geçen gün sayısı artarak 
çoğalan operatör ürünleri ve fatura kurumları gibi unsurları 
kontrolümüz altına alabilmeyi, müşteri sayınızı, kaç talimat 
verilip bunların detaylarını neler olduğunu bu program ile 
göreceksiniz. 

Bu konudaki çalışmalarımız sizlerinde isteği doğrultusunda 
artarak devam edecektir.
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Her türlü e ticaret ve 
kurumların işlemlerini 
karşılama imkanı.
.
Tüm bayi ağınıza yönelik ürün satışı ve ticaret imkanını 
kolaylık ile sağlayan programımız pek çok alanda aynı 
zamanda satış yapabilme imkanı sağlar. iğneden ipliğe bayi 
portföyünüze neyin satışını yapmak isterseniz, yapabilirsiniz.

Farklı kurumlara yönelik ek modüler çalışmalar yapabilir, bu 
kurumlar ile olan ilişkinizi programımız vasıtasıyla sağlar ve 
hizmete sunabilirsiniz. Böylece işlerinizde bir bütünlük 
oluşturarak tek program çatısı altında kontör ve fatura 
tahsilatı işlemlerinize ek olarak farklı kurumlarında 
işlemlerini karşılayabilir, aynı anda bayilerinize çok farklı 
alanlarda ürünlerin hizmetlerini de sunabilirsiniz.

Özellikle e-ticaret ortamının olmazsa olmaz olduğu son 
dönemde parcakontorltd programı ile kazancınızı 
arttırırsınız.
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Farklı ticari enstrümanlar 
ile satışlarınızı 
arttırabilirisiniz.
.
Programda çeşitli modüller aracılığıyla, ticaretinizin 
içerisinde çeşitli aksiyonlar alabilirisiniz. Fırsatlı satışlar, 
taahhütlü satışlar, kampanyalar ve anket çalışmalarında 
bulunabilir, farklı müşteri taleplerini çeşitli ticari seçenekler 
ile karşılayabilirisiniz.                  

Bayilerinizi toptan ticarete sevk edebileceğiniz fırsat 
satışları  ile bayilerinizin toptan alım şevkini artırırken, iddialı 
bayileriniz için de  taahhütlü satışlar ile aksiyonuna destek 
vererek anlaşmanıza  özel fiyatlardan yararlandırıp, karşılıklı 
kazanç imkanlarını oluşturursunuz.

Bunu yanı sıra anket çalışmaları ile genel olarak arzularının 
neler olduğunu sorgulayabilir, aksiyon almak istediğiniz 
alanlarda verilecek tepkileri önceden belirleyerek çeşitli 
kampanyalar oluşturabilirsiniz.

Bayileriniz ile programın içerisinde değerlendirmelerde 
bulunabilir, nelerden ne kadar fayda görebileceğinizi ölçerek,  
çalışma ortamında akılcı adımlar atarak ilerlersiniz.
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Aynı sistem üzerinde farklı 
bayi tiplerine göre 
müşterilerinizi tanımlayarak 
sunduğunuz hizmetleri 
çeşitlendirebilirsiniz.
.
Parcakontorltd programında bayilerinizi çeşitli şekillerde 
çalışma imkanı verebilirisiniz. Standart, distribütör veya 
toptancı bayilikler oluşturabilirsiniz. Farklı çalışma şekillerine 
sahip grupları tek çatı altında yönetebilirsiniz. Standart 
bayilerinize herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendi 
sisteminiz üzerinde direk son kullanıcıya ulaşacak şekilde 
hizmet sunabilirsiniz.

Önemli bir özellik olarak distribütör tipi bayilik verme 
imkanınız olup, bu şekilde çalışacak bayilerinize kendi alt 
bayileriyle beraber sistem üzerinde bir bütün olarak hizmet 
sağlama imkanı verebilirsiniz. Bu tip bayileriniz ayrıca kendi 
domainleriyle de çalışabilir, kendi markalarıyla 
sisteminizden bağımsız bir görüntü altında, herhangi bir 
karışıklık olmadan hizmet sunabilirler.

Sektördeki tüm programlara rahatlıkla api yaparak toptancı 
bayileriniz ile de aynı panel üzerinde yönetim kolaylığı altında 
karşılıklı ticarette bulunmanın, farklı tedarikçi kanalları  ile 
çalışmanın avantajlarını yaşarsınız.
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Kesintisiz hizmet ve 
destek.
.
Parcakontorltd yazılım olarak yayında olduğumuz 2012 
yılından beri kesintisiz olarak sektöre hizmet vermekteyiz. 
bizimle beraber çalışan Türkiye geneline yayılmış tüm 
program kullanıcısı ticari partnerlerimiz ile ciddi sayıda bir 
bayi ağını server sistemlerimizde barındırıyoruz.  

Bulunduğumuz sektör itibariyle program kullanıcılarımız, 
onların bayileri ve yine son hizmet alan müşteriler dahil 
olmak üzere binlerce kişinin işlemlerini doğru, hızlı ve 
kesintisiz olarak sonlandırmak hizmet akışını problemsiz 
yönetmek durumdayız. Bir de şu açıdan bakın,

Bunun sonucu olarak telefonlarınız hiç durmadan aranıp 
durmakta, farklı farklı talepler ile devamlı meşgul 
olmaktasınız. Birde işin program kısmında sıkıntınız 
olduğunda, düşünün halinizi. Aradığınız aboneye ulaşılmayan 
bir de yazılımcınız varsa vay halinize…! 

Sadece oluşturmuş oldukları birkaç özel müşteri ve 
gruplarına hizmet verenlerden olmayan, görevi itibariyle 
herkesin değerlendirmelerini dikkate alan ve eşit mesafede 
yaklaşan  Parcakontorltd ailesi olarak, böyle durumlarda size 
kesintisiz hizmet vermeye, sorun çözemeye odaklı, 
aradığınızda ulaşabileceğiniz kişiler ile çalışmaya davet 
ediyoruz. 

Ne duruyorsunuz? 
Arayın, tanışalım. Birlikte çalışalım.
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Program çözüm özellikleri
1. Ödeme bildirim banka otomasyonu

2. Turkcell ses paketleri sorgulama modülü

3. Vodafone fırsat paketleri sorgulama modülü                                                                                   

4. Akıllı Api Sistemi

Aynı anda çok sayıya api yönlendirmesi yapabilme

a. Alış fiyatlarına göre öncelik tanıma

b. Bakiye durumuna göre öncelik tanıma

c. Yönlendirilmiş apilerden öncelik durumuna göre

bakiye bitince yada max işlem sayısı   dolunca

diğerine otomatik geçme

d. Tedarikçiye aynı anda geçebilecek işlem sayısını

sınırlandırabilme

e. Tedarikçinin çalışma saatlerine göre otomatik

yönlendirme

f.  Tedarikçiye günlük işlem limiti belirleyebilme

g. İlgili tedarikçide belirlenen süreden fazla bekleyen

   talimat olması durumunda sms ile bilgilendirilme

h. Api bakiye takibi ile kaçakların önüne geçme

i.  Ürün eşleştirme modülü ile tedarikçiden ilgili

maliyetleri çekebilme

j.  Her apiye birebir maliyet girilmesi durumunda

kesin kar raporu görüntüleyebilme

k.  Bayiye özel api yönlendirmesi yapabilme

l.  Joker fiyat listesine özel api yönlendirmesi

yapabilme

m. İptal olan talimatı ikinci apide deneyebilme

n.  Aynı ürün için birden fazla apide aynı yada farklı

ürün olarak gönderim denemesi yapabilme

(Alternatif paket) 

5. Rapor dünyası

a.  Bayi bazlı talimat raporlama

b.  Tip miktar raporu

c.  Distribütör raporu

d.  Sistem kayıt raporu

e.  Distribütör kazanç raporları

f.    Bayi ile görüşme raporları

g.  Tüketim raporları

h.  Ödeme bildirim geçmiş raporları

i.    Talimatlar raporları

Rapor dünyası ile ürün satış miktarlarını, tiplerini, karlarını, kardaki 

bayi dağılımı, bayileri katılımlarını, bayilerin aylık etkinlikleri, talimat 

gün sayıları, talimat kaçağı gün sayılarını bayi bazlı kar operatörlere 

göre dağılımını karların operatörlere göre bayi bazlı dağılımını v.b 

rapor anlamında ihtiyaç duyulabileceğiniz tüm konuların detaylı 

olarak raporlarını görüntüleyebilir, excel, xml olarak indirebilir ve 

arşivleyebilirisiniz.

6.  Güvenlik paketi

a.  Güvenli kasa modülünde işlemler arası sms yetkisi ile bayi 

kasasında işlem yapabilirisiniz.

b. Api işlemlerinde de sms yetkisi ile bakiye limitli işlem yapabilirsiniz.

7.  Sabit ip tanımlama

8. Joker fiyat modülü

Bayi fiyatlarını operatör bazlı olarak komple farklı bir fiyat grubuna 

geçişini sağlayan modüldür; bu şekilde bayileri tek bir fiyat listesiyle 

çalıştırmak yerine bayi' nin alışveriş yapısına göre münhasır fiyatlar 

oluşturmanıza olanak sağlamaktadır.

a. Kontör ürünlerinde operatör bazlı joker uygulaması

b. Fatura tahsilatlarında müşteri bazlı önceden hazırlanmış fiyat 

grubuna atama..

Not: Uygulanan joker fiyatları ister müşteri bazlı ister topluca olarak 

kaldırılabilmektedir ve işlem yapılmış bayilere topluca sms gönderim 

modülü bulunmaktadır.
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9.    Cari limit tahsis (otomasyon cari yükleme modülü)

10. Distribütör oluşturma

a.  Ek domain ile distribütör oluşturma

  i.   Bakiyede limitsiz

  ii.  Bakiyede limitli

11.  Online bayiler görüntüleme

12.  Bayiler detaylı filtre modülü

a. Özel fiyatlılar, borçlular, çöp kutusundakiler, jokerli bayiler

13.  Bayi istatistik

a.  1 ay ve 6 ay rapor oluşturur genel ciro, operatör bazlı ciro, kar son ay, 

son 6 ay raporunu verir

14.  Bayi'ye siteden sms gönderim

15.  Bayi sistem raporu

16.  Bayi kod ve şifre bildirim modülü

17.  Bayi aktif/pasif oluşturma modülü

18.  Siteler arası müşteri taşıma modülü

19.  Çoklu domain kullanımı; tek site ile birden fazla

domain ile site kullandırma. 

20.  Bayi ödeme sistemi atama modülü

a.  Bayi çalışma üst limit atama modülü

b.  Çalışma alanlarını atama modülü

c.  Bayi borçlandırma modülü

  i. Bayi aidat tahsilat otomasyonu

21. Bayi not arşivleme 

22. Bayilere topluca mesaj gönderim

23. Seçilmiş bayilere topluca sms gönderim

24. Tüm veya seçilmiş bayilere topluca fiyat uygulama ve oluşturulmuş 

özel fiyatları topluca kaldırma modülü

25. Bayiler hakkındaki tüm detay raporları excel veya xml olarak indirme

26. Banka hesap bilgilerini sms ile bayi' ye bildirim modülü

27. Distribütör alt bayi kasa bakiyesini koruma modülü

28. Fatura tahsilat modülü
a.  Çok sayıda kurum için sorgulama ve ödeme imkanı
b.  Seçili faturaları manuel sonlandırma imkanı
29. Kurum başvuru modülü
a.  Digitürk, d-smart, ttnet internet gibi hizmetlerin bayilere satışları
yönetim modülü
30.  Mağaza satışları
a.  Site üzerinden bayilere ürün satışları
  i.    Foto ekleme
  ii.   Departman ekleme
  iii.  Fiyat atama
  iv.  Satış ve tahsilat oluşturma
31.  Duyurular paneli
Yapmak istediğiniz duyuru için programın istenilen bölümünde ve
ürününde oluşturabilme imkanınız bulunmaktadır. ister genelde
isterseniz genele açmadan detayda duyuru yapabilirsiniz.
32. Fırsatlı satış modülü
33. Taahhütlü satış modülü
34. Bayi sms tanıtım modülü
35. Yönetici oluşturma modülü
İstenilen sayıda ve yetkide seçicilik ile yeni yöneticiler oluşturabilirisiniz.
36. Sisteminizi çeşitli şekillerde cari işlemlere açma veya kapama imkanı
a. cari isteğini otomatik yükleyebilirsiniz.
b. cari isteğini otomatik karşılarsınız lakin ilk bakiyesini kapatmadan 
ikinci bakiye onaylanmaz.
c. cari isteğine otomatik işlemlere kapalı tutabilirisiniz.
37. Seo /özel kod çalışma modülü
Bu alanda seo çalışmaları ile internet ortamında sitenizin bilinirliliğini 
artırır, arama motorunda üst sırada çıkmasını sağlarsınız.
38.  Kasa modülü

Muhasebe sisteminize göre tekli veya çoklu kasa ile bayilerinize çalışma 

imkanı oluşturabilirisiniz.

39.  Sistem sms bildirimleri modülü

40.  Bayi destek paneli ile bayilerinizin destek taleplerini karşılarsınız.

41. Sistem destek paneli ile program teknik ekibine online bağlantı ile 

ulaşabilirsiniz. Taleplerinize muhakkak cevap alırsınız.


