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MOBETRA (Mobil Satış / Sipariş Otomasyonu) 
 

Mobetra Saha Satış/Sipariş ve Tahsilat Otomasyonu, Netsis’in farklı ölçekteki firmalar için 
ürettiği tüm İş çözümleri yazılımları ile uyum içinde çalışabilmektedir. Firma içinde Netsis’in size 
sağladığı üstün özelliklerden faydalanırken, var olan tanımlamalarınızı aynen kullanarak sahada da 
Mobetra ile satış/sipariş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.  

Sahada ki kullanıcı sayınız ne olursa olsun Mobetra ile çözümsüz kalmazsınız. Saha da ki 
kullanıcılarınıza istediğiniz düzeyde yetki verebilirsiniz. 

Farklı marka el terminallerinde çalışabilir, farklı yazıcı setleri kullanabilirsiniz..Baskı aldığınız 
dizaynı kendiniz yapabilirsiniz. Plasiyerlerinizin bilgilerini isterseniz gün sonunda aktarır, isterseniz 
anında aktarabilirsiniz. 

Dağıtım uygulamalarınız için en iyi çözüm Netsis ile birlikte Mobetra… 

MOBETRA TEMEL ÖZELLİKLERİ  
 
Satış/Sipariş İşlemleri ile ilgili; 
Satış faturası, sipariş toplama, peşin satış, satış irsaliyesi 
Sipariş teslim tarihi sınırlaması 
Farklı depolara sipariş alabilme 
Farklı depoların stok bakiyelerini güncelleyebilme 
Satışta eksi bakiye kontrolü 
Yeni cari açabilme özelliği 
Tevkifat desteği 
Fiyat birimi, fiyat grubu, varsayılan ölçü birimi 
5 farklı birimden işlem yapabilme 
Cari risk kontrolü 
Sabit kart fiyatı veya fiyat listesi desteği 
Ağırlıklı Barkod (miktarsal barkod) desteği 
Dövizli satış desteği 
Seri desteği 
Proje Kodu desteği 
KDV dahil/hariç seçeneği 
Cari ve Stoğa göre KDV hesabına yönelik tanımlama seçeneği 
Geçici KDV sıfırlama desteği 
İade alış  
Hızlı Satış ve Sipariş (Özellikleri kısıtlı az ürünü bulunan, sadece cari ve stok kartındaki 
bilgileri kullanarak işlem yapanlar için hızlı ve pratik bir ekran eklendi. Bu modülde kısıtlı 
özellik desteklenmektedir) 
Sipariş ve fatura kaydında proje kodunun cari veya stoğa bağlı olarak tanımlama özelliği. 
Hızlı Penetrasyon  
Hızlı Araç yükleme-boşlatma 
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Promosyon İşlemleri ile ilgili; 
Sibetra’da kolay promosyon tanımlama 
Cariye bağlı iskonto, fiyat listesi, fiyat grubu desteği 
Cariye bağlı vade desteği 
Koşul detayda cari tanımlayabilme 
Ek koşul desteği 
Koşulda çoklu seçim desteği 
Sibetradan koşul tanımlama işleminde koşul detay tanımına cari kısıtı seçeneği 
sibetradan koşul tanım ekranında mal fazlası tanımı yapılırken ana stok ve mal fazlası stok 
için farklı ölçü birimi tanımlama seçeneği. 
Netsiste tanımlanan ek koşullar mobetrada da desteklemektedir.  
Satır bazlı vade desteği 
Kısıtlı iskonto desteği 
Vade günü, sabit vade tarihi 
Vade kodu uygulaması 
Satır iskontoları 
Mal fazlası iskontosu 
Mal fazlası grup desteği 
Farklı tutar/miktarlara farklı iskonto aralığı desteği 
 
 
On-Line İşlemler; 
GPRS/WiFi  ile anında alınan siparişin merkeze aktarımı 
GPRS/WiFi  ile anında stok bakiyesini görebilme 
GPRS/WiFi  ile sahadan cari riski anında güncelleyebilme 
GPRS/WiFi ile plasiyerin tüm bilgileri merkeze Gönder-Al yapabilme 
 
Tahsilat İşlemleri ile ilgili; 
Nakit tahsilat (Her türlü döviz tahsilatı) 
Kredi kartı ile tahsilat 
Çek/Senet kaydı 
Kısmi senet tahsilatı 
Alınan Çek/Senet tahsil işlemi 
Özel hesap kapatma(Fatura fatura tahsilat) 
Tahsilat makbuzu basımı 
 
Araç yükleme/boşaltma; 
Plasiyerin kendi el terminali ile aracını yükleyip boşaltması 
Taşıma irsaliyesini araç yazıcısından çıktı alabilme 
Saha araçtan araca ürün transferi 
 
Anket Uygulaması ile ilgili; 
İstenen Anketi tanımlayabilme 
Birden fazla Anket desteği 
Zorunlu Anket uygulayabilme (Plasiyerlere göre değişken) 
Farklı tipte soru tanımlayabilme 
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Otomasyon faydaları; 

• Rut/kilometre veriminin artışı  
• Ziyaret edilen nokta sayısının artışı  
• Ziyaret edilen noktalarda önceden toplanan bilgiler sayesinde satış noktalarında geçmişe 

yönelik karşılaştırma yapabilmek. 
• Satış noktalarında ürün çeşitliliğinin artışı, saha uygulamalarının kurallarını tanımlayarak saha 

elemanının inisiyatifinden çıkarmak.  
• Saha personelinin ziyaret, satış ve sipariş toplama etkinliğini ölçmek.  
• Sahadaki tahsilatların takibini düzenleyerek valör kayıplarını önlemek  
• Ürün fiyatlandırması ve indirimlerin kontrol sistemini geliştirmek,  
• Demirbaş - promosyon malzemesi takibini kontrol altına almak kampanya yönetimini 

gerçekleştirmek.  
• Fatura hatalarının azalması, form maliyetlerinin azalması, el ile yapılan bilgi girişi hatalarının 

azalması.  
• El ile yapılan bilgi girişi için harcanan zaman ortadan kalkması ve kazanılan zamanı müşteri 

ilişkilerini geliştirmek için kullanılması.  
• Dağıtım departmanı nın verimini ve müşteri memnuniyetini arttırmak.  
• Araç ve depo stok kontrolünü etkin bir şekilde sağlayarak stok maliyetini düşürmek, tüm stok - 

cari hareketlerin tam denetimini sağlamak. 
 

 

 
MOBETRA yazılımı POCKETPC 2003 ve üzeri ile WinCE4.2 ve üzeri işletim sistemine sahip el 

terminalleri ile çalışabilen, Mobil Fatura – İrsaliye – Sipariş Toplama programıdır. Bu program 
sayesinde  kullanıcılar ( özellikle Plasiyerler ) tarafından sahada Fatura – İrsaliye Kesmek ve/veya 
Sipariş toplamak ve aynı zamanda tahsilat yapmak için kullanılmaktadır. MOBETRA, NETSİS in tüm 
ürün ailesi ile tam uyumlu bir yazılım gerçekleştirmiştir. Yeni teknolojilerle birlikte artık kullanılan el 
terminalleri GPRS üzerinden de on-line olarak çalışabilmektedir. 

 

 
 
Mobetra mobil el terminalleri ile marka bağımsız çalışmaktadır. Çözümlerimizde IP54 

standartlarında olan, endüstriyel el terminalleri ile uygulamayı gerçekleştirebilir veya kişisel el 
bilgisayarları olarak tanımladığımız PDA’ lar ile de çözüm sunabiliriz. IP54 veya IP64 standartlarına 
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sahip ürünler Toza, Rutubete ve özellikle 1.2 metreden beton zemine düşmeye dayanıklıdır. Bir günlük 
operasyonları başarabilecek pil gücüne de sahiptir. Endüstriyel tip ürünler yoğun kullanım gerektiren 
uygulamalara göre tasarlandığı için çok sağlam ve dayanıklıdır. Fiyat seviyesi normal bir PDA dan 
tabiatı ile biraz farklıdır. 

 
Mobetra Satış/sipariş otomasyonu,  özellikle bu tür uygulamalarda yaşanabilecek sorunları 

da dikkate alarak ara bir uygulamaya gerek kalmaksızın direkt NETSIS’ i  kullanarak sipariş, fatura 
irsaliye, nakit – çek – kredi kartı tahsilatlarını tek bir tuş ile kayıt altına alabilmektedir. Böylece 
özellikle arka ofis kullanıcıları ve cihaza data yüklemek veya almak durumunda olan personel, bilgi 
değişikliklerini ofis ve saha personeli için iki ayrı yere bilgi girmeye gerek kalmaz ve tüm operasyona 
kısa zamanda adapte olabilmektedir. 

 
Sistemde iki farklı printer kullanılabilmektedir. Birinci alternatif yaklaşık 150 adet faturanın 

içindeki akü ile  basılabildiği, 40 kolonluk bir SLIP Dotmatrix printer bulunmakta ve bu sayede plasiyer 
istediği yere çantayı götürebilmektedir.  

 

      
 

Mobil yazıcılar çok çeşitli olmak ile beraber 40 kolonluk ve 80 kolonluk olmak üzere iki ana 
sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıf içindede sürekli form veya elle beslemeli olmak üzere çeşitli modeller 
mevcut. Tüm yazıcı modellerini Tetra Mühendislikten temin edebilirsiniz. Özellikle sıcak satış 
yaparken katalogdan ürün seçilme esasına göre operasyon oturturmuş ise gittiği bakkal, market ve 
benzeri yerlerde bu tarz çantayı taşı faturayı kes ve gerekirse cari mutabakat yap ve gerektiğinde 
nakit, çek, senet, kredi kartı tahsilatını bastırmak için oldukça uygundur.  

Mobetra Netsis ile birkaç farklı şekilde haberleşmektedir.  
 

1. Online olarak işleyiş;  

GPRS üzerinden veya Dial-Up modem ile merkeze bağlanan kullanıcı TCP/IP üzerinden MOBETRA 
T.A.K Server’ın yüklü olduğu makineye ulaşıp bilgi güncellemesi yapar. 

Bu güncellemeler esnasında SİBETRA da Aktarım parametreleri:  

Kayıt anında bilgiler merkeze aktarılsın mı? işaretli ise: El terminalinde yapılan kayıtlar anında 
On-line olarak TAK Server a ulaşır ve yönetici sahada olan işleri birkaç saniye gecikme ile takip eder.  

Yukarıda seçenek işaretli olup aynı zamanda “Merkeze Aktarılan Bilgiler Sisteme Otomatik 
Aktarılsın mı “ işaretli ise: Sisteme gelen kayıtlar aynı anda NETSİS ede işlenmektedir. Dolayısı ile saha 
dan sipariş alan bir plasiyer kayıt tuşuna bastığında bir kaç saniye sonra NETSIS in sipariş modülünde 
siparişleri görebilmekteyiz.  
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2. Offline olarak işleyiş;  

Route dönüşü PDA yı bilgisayara bağlayıp cihazın içi boşaltılır ve seçilen parametre uygunsa direkt 
NETSIS e data aktarımı yapar. Sahadan kayıt anında merkeze aktarım işaretli değil ise ve merkeze 
aktarılacak bilgilerde otomatik NETSİS e aktarılsın seçilmedi ise o zaman SİBETRA dan uygun kayıtlar 
ONAYLANIR ve NETSİS e öyle aktarılır. 

Mobetra Saha Satış ve Sipariş  Otomasyon Programı; 

• Netsis Entegre, Fusion st. ve Fusion tüm sürümlerinde çalışır. 
• Netsis ile tam uyum (bilgi alma ve sonuçları geri aktarma) 
• Kolay kurulum ve uyarlama süreci 
• Çok küçük müşteriden, büyük ölçekli müşterilere  
• Her marka el terminalinde çalışabilme (wince4.2,wince5.0, pocketpc2003, mobil5.0) 
• Yazıcı markası bağımsız çalışabilme (bluetooth desteği) 
• Belge dizayn desteği (fatura, sipariş ,tah.makbuzu,mail order  vb.) 
• Barkod okuyucu desteği 
• İhtiyaç ve performansa göre değişik cari ve stok ekranları 
• Sahadan bilgi alma, güncelleme 
• Yüzlerce özellik 
 

Sistemin Çalışması için Gereksinimler; 

• Netsis Fusion / Fusion Standart / Entegre@6  
• Netsis DLL Kütüphanesi 
• Sibetra Ara Ofis Yazılımı / Mobetra TAK Server 
• El terminalinde çalışan MOBETRA yazılımı. 
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Ve tabi ki uygun PDA, El terminalleri ve Mobil Yazıcılar. 
 
 
MOBETRA SİSTEMİ  ÖZET TANITIMI 
 

1. TANIMLAR 
2. BİLGİSAYARDAN(SİSTEMDEN) EL TERMİNALİNE BİLGİ AKTARMAK 
3. EL TERMİNALİNDE İŞLEMLER YAPMAK 
4. OLUŞAN BİLGİLERİ EL TERMİNALİNDEN BİLGİSAYARA (SİSTEME) AKTARMAK. 

 
 
 
1. TANIMLAMALAR 
 
Kullanıcı işlemleri, 

• Kullanıcılar tanımlanır, (Plasiyerler) 
• Kullanıcıların bilgileri aldıkları, Satış faturası hareketinin geri aktarılacağı şube, lokal depo 

seçilir,  
• Sipariş bilgilerinin geri aktarılacağı şube istenirse farklı seçilebilir, 
• Tahsilat yapılabilecek döviz kurları ve tahsilatların aktarılacağı kasalar seçilir, 
• Araç yüklemede çıkış yapılacak şube, lokal depo seçilir, (Sıcak Satış) 
• Kullanıcıların modül yetkileri (lisans dahilinde) belirlenir, 
• Kullanıcıların hakları belirlenir, 

 
 
Dizaynlar, 

• Dizayn modülünden 
Müş.Siparişi, 
Satış Faturası, 
Tahsilat makbuzu, 
İade Alış Fat. Tasarlanır 
Kredi kartı tahsilat makbuzu ve mail order formu. 

 
 
Dağıtım uygulaması varsa , 

• Araç ,  
• Bölge , 
• Stok dağıtım grubu, 
• Stok yükleme grubu, 
• Cari ziyaret neden kodları tanımlanır, 
• Cariler bölgelerle, 
• Stoklar stok dağıtım gruplarıyla, 
• Araçlar yükleme gruplarıyla, 
• Plasiyerler stoklarla,  
• Plasiyerler carilerle ilişkilendirilir. 

 
 
 
 
 
Rota takibi varsa, 

• Cari ziyaret frekansları tanımlanır 
• Belirlenen tarih aralığında rota oluşturulur 
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2. BİLGİSAYARDAN(SİSTEMDEN) EL TERMİNALİNE BİLGİ AKTARMA 
 
Aktarılması gereken bilgilerin tespiti, 

• Stok sabit, Stok birim, Stok adetleri 
• Cari sabit, Cari hareket bilgileri, Cari sipariş hareketleri, Cari risk bilgileri, 
• Çek Banka ve Şubeleri, 
• Dizaynlar,  
• Kullanım parametreleri, 
 

 
Aktarılacak bilgilerin hazırlanması, 

• Stok seçimi,  
Dağıtım uygulaması var mı? 
Diğer kısıtlar 

• Cari seçimi 
Dağıtım uygulaması var mı? 
Rota takibi var mı? 
Rota dışı cari yüklenecek mi? 
Sadece plasiyere bağlı carilerden mi? 
Diğer kısıtlar 

• Çek Banka ve Şubeleri, Netsis de tanımlı tüm bankalar 
• Kredi Kartı Bankaları, Cariler içinden seçilir 
• Belge numaraları, 

Fatura belge no 
Sipariş no 
Tahsilat makbuz no 

• Dizayn seçimi 
Sipariş 
Fatura 
Tahsilat makbuzu 

• Kullanım parametreleri, Kullanıcının kullanacağı modüller, haklar 
 
Bilgilerin aktarılması, 

• El terminalinden başlatılır 
• Alınacak bilgiler ve yöntemi merkez de belirlenir 
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3. EL TERMİNALİNDE İŞLEMLER YAPMA 
 
           
         ANA EKRAN  
 

• MÜŞTERİ İŞLEMLERİ 
• STOK İŞLEMLERİ 
• TRANSFER İŞLEMLERİ 
• RAPORLAR 
• EK İŞLEMLER 
• ÇIKIŞ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      MÜŞTERİ İŞLEMLERİ   
 

• MÜŞTERİ SEÇİMİ PAREMETRİK  
       OLARAK AĞAÇ YAPISINDA VEYA  
       KLASİK REHBER OLARAK GELEBİLİR 
• MÜŞTERİ SEÇİMİ 
• GEÇMİŞ SİPARİŞ İZLEME 
• ÖZEL KOD1 / 2 
• KOŞUL SEÇİMİ 
• KOŞUL SCRİPT DESTEĞİ 
• BARKOD DESTEĞİ 
• REHBERDEN STOK SEÇİMİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
         TAHSİLAT İŞLEMLERİ     
 

• YTL, DÖVİZ,HAS ALTIN TAHSİLAT  
        DESTEĞİ 
• AYNI EKRANDAN TÜM TAHSİLATLAR 
• ÖZEL HESAP KAPATMA 
• SENET/ ÇEK TAHSİLATININ YANINDA 

               AYNI ZAMANDA MÜŞTERİYE AİT ÇEK  
       VE SENET İ NAKİTE DÖNÜTÜRME İŞLEMİ  
       (SENET /ÇEK MÜŞTERİYE TESLİM EDİLİR  
       NAKİT TAHSİLATI YAPILIR) 

               TAHSİLAT MAKBUZU ÖNİZLEME 
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• DİĞER İŞLEMLER 
– CARİ DETAY 
– CARİ RİSK 
– İADE ALIŞ FAT. 
– ZAYİ İADE 
– SAT. İRSALİYESİ 
– TAKAS 
– ANKET 
– PENETRASYON 
– DEMİRBAŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         STOK İŞLEMLERİ     
 

• ARAÇ YÜKLEME 
• ARAÇ BOŞALTMA 
• SAYIM (ARAÇ İÇİ SADECE BİLGİ İÇİN)  
• ARAÇTAN ÇIKIŞ 
• ARACA GİRİŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         TRANSFER İŞLEMLERİ   
 

• BİLGİ AL 
• BİLGİ GÖNDER 
• “PARAMETRE AL” DAN OLUŞAN  
         BASİT AKTARMA MENÜSÜ 
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          RAPORLAR  
 

• ALINAN MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ 
• SATIŞ FATURA VE İRSALİYELERİ 
• YAPILAN TAHSİLATLAR 
• STOK RAPORLARI  
(ARAÇTAKİ STOK BAKİYESİ , MERKEZ  
BAKİYE VE SİPARİŞİ ALINAN VEYA  
SATILAN STOK TOPLAMLARI        

 
 
 
 
 
 
 
 
HIZLI SATIŞ/SİPARİŞ 

 Özellikleri kısıtlı az ürünü bulunan, sadece cari 
ve stok kartındaki bilgileri kullanarak işlem 
yapanlar için hızlı ve pratik bir ekran eklendi. Bu 
modülde kısıtlı özellik desteklenmektedir. 

 

 
 
İşlem yapılacak ürün fiyatı ve mevcut miktar ürünün yanında görülmektedir. İstenen stoklar için 
miktar girilir. Toplamlar sayfasında toplam bilgileri görülebilir. Kaydet işlemiyle belge kaydedilir.  
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Kayıt Tamamlandı” mesajı çıktıktan sonra ok ye basıldığında yeni bir cari seçebilmek üzere bu 
ekrandan çıkar.. 
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PENETRASYON 

 Yandaki parametre işaretli ise geçerli olan, 
Penetrasyon modülünde tüm stokların 
listelenip hızlı kayıt yapıldığı ekran eklendi 
 

 
 
 
HIZLI ARAÇ YÜKLEME/BOŞALTMA 

 Yandaki parametre işaretli ise geçerli olan, 
Yükleme/Boşaltma modülünde tüm stokların 
listelenip hızlı kayıt yapıldığı ekran eklendi 
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