
TM





1

Ataşehir’deki



İki Problem
Tek Çözüm

Gelişmiş Servis Otomasyonu
Profesyonel Ticari Entegre



Ne öneriyoruz ? 
Müşterilerinize daha kaliteli ve hatasız hizmet sunmak ve farklılık yaratmak, aynı zamanda 
firmanıza ait tüm finansal, envanter ve performans bilgilerini tek bir dijital platformda 
toplamak hedefi ile yeni nesil bir servis otomasyon programı

Artan rekabetin daha verimli çalışmak için bilgisayar ve program kullanımını zorunlu hale getirmesi

Sürekli eklenen ve değişen stok bilgilerinin artık distribütör firmalarca dijital ortamda yayınlanır olması

Müşterilerin her geçen gün daha kaliteli, hatasız ve farklılık yaratan hizmet beklentileri

Bilgisayar otomasyonu olmayan servislerin müşteri gözünde profesyonellik anlamında eksik 
bulunması eğilimi

Oto servis programı adı altında sunulan programların ticari operasyon yeteneklerinin zayıf olması buna 
karşın kabul görmüş ticari entegre yazılımlarının da oto servise ait sektör çözümlerinin bulunmaması.

Firmamızın 1996 dan bu yana otomotiv odaklı sektör tecrübesi  

Neden Öneriyoruz? 
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Servisiniz için 
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Gereken herşey

 

 

 

 

1996’dan beri gelen otomotiv sektör tecrübemizi yazılıma döktük…

Araç tanımlarından servise kabulüne, iş emrinden faturalamaya, teklif

hazırlamaktan satın almaya, depo yönetiminden satış operasyonlarına,

nakit işlemlerden banka, çek ve kredi kartlarına kadar eksiksiz entegrasyon

tam kontrol...

NOS GARAGE SYSTEM

Oto servis odaklı çözümler üretir…
 

 

Size özel çözümler



Kolay Kullanım...



Öne Çıkan Özellikler
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Birbirine çok benzer giriş ekranları 

Bir çok ekranda fare kullanmadan da klavye üzerinden hızlıca ilerleyebilme

İstenildiği kadar ekranları üst üste açabilme kolayca birbirine geçiş yapabilme

Tek bir yerden kullanılan işlem tuşları ( yeni - kaydet-sil–rehber -yazdır)

Ana menüden özet raporlara kolayca ulaşabilme

Aktif pencere izleme ekranı

Her işlemin kim tarafından yapıldığını sorgulama imkanı

Aynı programda birden fazla şirketin bilgilerini bağımsız tutabilme özelliği

Müşteri ile yapılan tüm kontakların saklanabileceği görüşme notları modülü

Görev yöneticisi modülü
 

Kolay Kullanım



Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...
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Öne Çıkan Özellikler

 

 
Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...

Tüm detayları ile araç kabul formu
Araç giriş ekranından kolaylıkla iş emri ekranına geçiş

Hasarlı araçlarda, dosya takibi ve ekspertiz modülü
İş emrinden tek bir tuşla faturaya geçiş özelliği

Servis modülleri ile ticari fonksiyonların tam entegrasyonu
Tam barkod uyumlu gelişmiş depo yönetim modülü

Teklif hazırlamadan , siparişe profesyonel satış ve dağıtım yönetimi
Kredi kartı , çek , banka modülleri ile eksiksiz bir finansman modülü

Detaylı analiz ve performans raporları



Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...

 
 



Plaka / şase veya müşteri isminden araç sorgulayabilme

Servise Araç Girişi
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Bağımsız müşteri ve araç tanımlama
Müşteri kartı üzerinden araç tanımlayabilme

 

Marka ,model teknik tip tanımları
 

Model yılı, motor no girişi
 

Ruhsat sahibi bilgileri
 

Anahtar kodu girişi 
Radyo kodu girişi 

Trafik ve kasko başlangıç bitiş tarihleri 
Araç sahibini hızlı değiştirebilme 

Müşteriden bağımsız araç geçmişi kayıtları 
Detaylı araç kabul kartı ekranı 

Servise giriş kilometre 
Tahmini teslim tarihi , teslim alan ve teslim eden bilgileri 

Detaylı müşteri şikayetleri / istekleri giriş ekranı 
Detaylı araç teslim alma bilgileri girişi ( yakıt , stepne ,kriko vb.) 

Serbest not giriş ekranları 
Tek tuşla iş emrine geçiş imkanı

 İstenen dizaynda giriş formu düzenleyebilme
 

Kağıda  
yazmayın, 

NOS GARAGE SYSTEM 

her aracı

hatırlayacaktır…
 



Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...



İş Emri
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Araç kabul formu üzerinden tek tuşla iş emrine geçebilme
7 farklı kritere göre rehber arama

İşlem durumu tanımlayabilme
İşlem tipi tanımlayabilme

İş emri üzerinde müşteri istekleri görüntüleyebilme
Kalemler üzerinde stok bakiye kontrolü

Aynı araç ve müşteriye ait önceki fiyat sorgulama
Stok ve hizmet olarak iki farklı kalemde satır girişleri

Uzun açıklama girilebilen özel notlar alanı
4 farklı açıklama giriş ekranı

Depodan ilgili plakaya çıkışları otomatik satırlara taşıyabilme özelliği
Her işlemi gerçekleştiren servis personeli girişi

İşçilik ve parça toplamlarını ayrı ayrı izleme
Tek tuşla iş emri faturaya dönüştürebilme

Faturalanmayan iş emirlerini ayrı izleyebilme
Detaylı veya özet iş emri raporları

Kim yaptı ?

Neler yaptı ?

Ne kullandı ?

Hepsi iş emrinde…



Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...



Sigorta / Ekspertiz
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Servisteki araç listesinden ekspertiz dosyası açabilme

 

6 ayrı kritere göre rehber sorgulama

 

Evrak üzerinde sigorta şirketi , araç ve müşteri bilgileri girişi

 

İstenildiği kadar hasarlı araç resmi ekleyebilme

 

Gelişmiş stok arama seçenekleri

 

Stok ve hizmet olarak farklı iki kalemde giriş imkanı

 
 

Sigorta şirketi tanımlama ve cari hesap tutabilme

 

Eksper bilgisi girişleri

 

Hasar dosya no girişi
  

Şirket veya şahsa göre eksik evrak kontrolü
 

İstenilen dizaynda ekspertiz raporu basabilme özelliği
 

Tek tuşla ekspertiz dosyasından iş emri dosyası oluşturabilme
 

Hasar dosya 

 

takibi artık 
 

çok kolay…
 

 





 

Depo Yönetimi
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Detaylı stok kartı tanımla ekranı
Rehber üzerinde farklı kriterlere göre arama seçeneği

Rehber üzerinde bakiye ve fiyat bilgileri sorgulayabilme
Stok Gruplama alanları

Farklı birimlerden giriş çıkış özelliği
Marka , model ve teknik tip girebilme özelliği

Reyon /Raf takibi
3 ayrı resim ekleyebilme

Tam barkod desteği
Farklı depo kodları tanımlayabilme

Stok sayım giriş ekranları
Stok sayım bilgisayar fark raporu

Stokları otomatik sayım sonucuna eşitleme fonksiyonu
Asgari , azami ve optimal stok miktarı girişi

Kritik stok seviye kontrolü
Alış siparişi açabilme

Tek tuşla siparişten alış irsaliyesi oluşturabilme
Farklı tiplerde maliyet hesaplayabilme

Seçilen maliyet tipine göre envanter raporu

Kaç tane ?  

Hangi rafta ?
 

Kaç lira ?
 

Sadece tek tıklama...



Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...
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Satın Alma

 

  

 

Satın alma siparişi modülü
İstenen formda satın alma sipariş dizaynı

Tek tuşla sipariş ekranından irsaliye ve faturaya geçebilme
Siparişlerin eksik teslimatı halinde kalan bakiye takibi

Sipariş yönetici onay butonları
Cari hesaba veya stok kalemine göre kümülatif veya detaylı sipariş raporu

Stok giriş miktarı kadar otomatik barkod basabilme özelliği
Dövizli çalışma özelliği

İki farklı para biriminden bakiye görüntüleyebilme
Evrak üzerinde ilgili stok kaleminin önceki hareketlerini görüntüleyebilme

Seçilen stok kaleminin işlem gören cari ile hareketleri ( aynı firmadan önceki
alış fiyatları ) kontrolü

Satırlarda 4 fatura altında 2 olmak üzere toplan 6 ayrı  iskonto oranı girişi

 

Fatura ekranı üzerinde farklı tip ödeme giriş özelliği
Detaylı açıklama ve not giriş ekranları

 

 

 

 

Ne eksik ?

Kimden ?

Ne kadara ?

Nos Garage System

 

cevap versin… 

  



Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Araç Teslim - Faturalama
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Yeni bir kayıt girişine gerek kalmadan servisteki araçların tek tuşla teslimi 
Çıkış yapılan tarih saat kontrolü 

Teslim alan ve teslim eden kişi girişleri 
Araç kabul ve iş emrinden gelen bilgilerin otomatik olarak ekranda

görüntülenebilme özelliği 
Detaylı açıklama girişine elverişli not alanları

Firmaya özel teslim formaları 
İş emrinden tek tuşla faturaya geçebilme 

İş emirlerini toplu faturalama 
Araç sahibinden farklı cari hesaba fatura kesebilme 

Farklı para birimlerinden işlem olanağı 
İstenen dizaynda fatura çıkışı hazırlayabilme 

Fatura ekranı üzerinden tahsilat yapabilme 

Aracı 

Ne zaman ? 

Kim teslim aldı ?

Artık kayıt altında...



Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...



Yedek Parça Satış
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Teklif hazırlama modülü
Özel dizayn teklif çıktıları

Onaylanan tekliflerin otomatik sipariş / fatura dönüşümü
Satış siparişleri

Sipariş yönetici onay mekanizması
Tek tuşla sipariş - fatura dönüşümü

Sipariş formunda müşteri temsilcisi takibi
Fatura eksi bakiye stok uyarısı

Cari hesap risk kontrolü
Önceki satış fiyatlarını görüntüleyebilme

Farklı para birimlerinden satış özelliği
Perakende satış fişi ile hızlı satış

Farklı ödeme tipleri ile parçalı tahsilat
Satışta tam barkod uyumluluğu

Kime ?  

Kaç liradan ?

Ne satıldı? 
 

Artık  cevabı 

Nos Garage System’de...

  



Araç girişinden, teslimata tam otomasyon...



Finans
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Detaylı Banka modülü
Farklı kasalar tanımlayabilme

Kolay , pratik benzer giriş ekranları
Kasa tahsilat
Kasa tediye

Gelen havale
Giden havale

Hesaba para yatırma
Hesaptan para çekme

Virman işlemleri
Kredi kartı ile tahsilat

Banka kredi kartı ödemeleri
Firma kredi kartları ile ödemeler

İşlem esnasında cari bakiye bilgisi
Tüm çek senet operasyonları

Dövizli işlem özelliği
İnternetten otomatik kur güncelleyebilme

Alacak verecek hesabı 

Nos  Garage System

ile sorun olmaktan 

çıkıyor…  



Tel : +90 216 295 09 09
  Fax: +90 216 445 09 51
E-mail : info@eryaz.net

Fevzipaşa Cad. Kandiş Plaza No: 59 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL

www.eryaz.net 

Nos Garage Sytem Eryaz Yazılımın tescilli markasıdır • Katalogda ismi geçen markalar tescilli oldukları kuruluşlara aittin • Katalogdaki belirtilen özellikler tercih edilen ürüne göre değişiklik gösterebilir. • Yazılım ürün üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir • Hata ve unutma müstesnadır

Basım Tarihi : 18.05.2015

www.kosgeb.gov.tr


