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STANDARDIMIZ MÜKEMMELLİK
Günümüzde rekabet koşulları daha çetin. Kaliteli ürün, en uygun fiyatla ve en seri
şekilde pazara ulaşmak zorunda. Eğer işletmeniz uluslararası pazarda rekabet ediyorsa
ürününüzü en uygun fiyatla en doğru zamanda ulaştırmak zorundasınız.
Mikro, KOBİ’leri geleceğin büyük işletmeleri olarak görüyor. Bu nedenle üretim
yönetiminden muhasebe ve personel yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarınızı uzun yıllar
karşılayacak Mikro ENERJİ’yi hazırladık.









Üretim yönetimi,
Tedarik,
Planlama,
Lojistik,
Verimlilik,
Kapasitenin daha etkin kullanımı,
Maliyetlerin kontrol edilmesi,
Geleceğe dönük karar alabilme yeteneği...

MİKRO ENERJİ; KOBİ’ler için Kurumsal Kaynak Planlaması kavramına yeni standartlar
getiriyor.

Stratejilerinize ve hedeflerinize giden yolda en büyük yardımcınız...
MİKRO ENERJİ işletmenin tüm iş akışını gerçek zamanlı yöneterek başarı için etkili bir
uygulama olanağı sağlar.

Bilgiyi kusursuz yönetin.
Üretim yönetimi, Stok yönetimi, Hizmet ve masraf yönetimi, Satın alma yönetimi, Satış
yönetimi, Finans yönetimi, Karar destek sistemi, Personel yönetimi, Müşteri ilişkileri yönetimi,
Sabit kıymetler yönetimi ve Muhasebe modüllerinden oluşan Enerji tam bir ERP sistemidir.
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Enerjinizi avantaja çevirme zamanı geldi.
Enerji işletmeniz için gerekli her ayrıntıyı barındırır. Temel hedefi performans yükseltimi ve
kârlılık artışı olan ENERJİ, esnek kullanımı ile yaratıcılığınızı kullanmanıza imkân tanır. Tamamen
çözüme odaklanmış MİKRO ENERJİ ile cevapsız hiçbir sorunuz kalmayacak.

ENERJİ tüm ayrıntıları sizin için düşündü...
Programdan çıkmadan farklı firma datalarına giriş yapabileceksiniz.
Enerji size, birden fazla firma ile aynı anda hem daha hızlı ve kesintisiz hem de güvenli
olarak işlem yapabilme imkânı sunacaktır.

Program içinde iken aktif olarak çalışmak istediğiniz firmaları seçebilecek; aynı anda
farklı firmalarınız için kayıt girişi yapıp detayları raporlardan izleyebileceksiniz.
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Ortak bilgi havuzu...
Firmalarınızı isterseniz ayrı ayrı veri tabanı olarak, isterseniz de tek bir veri tabanına bağlı
firmalar olarak yapılandırabilirsiniz.
Enerji size tek bir veri tabanı içerisinde tanımlayacağınız şirketlerinizin verilerini esnek bir
yapıda inceleme imkânı sunacaktır.

Siz istediniz Enerji hayata geçirdi...
Enerji size, uluslararası standartlara uygun ölçü birimlerini tanımlı olarak sunacaktır.
Programı incelediğinizde ölçü birimlerine ilişkin tüm ayrıntıların düşünülmüş olduğunu,
hacimden miktara, zamandan alan birimine kadar her detayın programa kayıtlı olduğunu
göreceksiniz. Dolayısıyla stoklarınızı tanıtırken hangi birim ile takip edeceğinizi bu
tanımlamalardan yola çıkarak belirleyebileceksiniz.

Stoklarınıza ilişkin sınırsız sayıda fiyat tanımı yapabileceksiniz.
Enerji ile fiyat listeleri oluşturabilir, fiyat listelerine bağlı sınırsız sayıda fiyat
tanımlayabilirsiniz. Aynı zamanda kampanya dönemleriniz için formüllü fiyat ve ödeme
planlarının tanımlamalarını da aynı ekrandan yapabilirsiniz.

Hangi gün hangi toplantınız var? Artık bunların takibi çok kolay.
Çünkü Enerji’nin takvim ekranı sayesinde geçmiş randevularınızı takip edebilir,
gelecekteki randevularınızı şimdiden tanımlayabilirsiniz.

Ekrandaki bilgilerinizin ne kadar sürede yenilenmesini istersiniz?
Enerji ile föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarda, bilgileriniz istediğiniz süreler dahilinde
yenilenecek. Böylece diğer kullanıcıların yapmış olduğu değişiklikler herhangi bir işleme gerek
kalmadan ekranda görüntülenen kayıtlara yansıyacaktır.

Enerji projelerinizi sizin için takip ediyor...
Proje takibi yapmak isteyen işletmeler için büyük kolaylık...
Tanımlayacağınız proje kartları ile teklif aşamasından üretime, üretimden muhasebeye
kadar geçen tüm süreçler için işlemlerinizi detaylı olarak takip edebilecek; projelerinizin
gerçek maliyetini izleyebileceksiniz.

Enerji

4

© 2010Mikro Yazılımevi A.Ş.

Enerji ile özel günlerde özel paketler oluşturun.
Enerji ile paket halinde satışını gerçekleştirmek istediğiniz stoklara yönelik detaylı paket
tanımı yapabileceksiniz.
Paket tanıtım kartından belirleyeceğiniz “fiyat uygulama şekli” ile paket satış fiyatlarınızı
detaylandırabilirsiniz. Aynı zamanda stoklarınızı bağlı oldukları paket ile ilişkilendirip; paket dışı
satışını engelleyebilirsiniz.

Föy, yönetim ve operasyonlar ile zamandan kazanın...
Föy, yönetim ve operasyon ekranları ile iş akışınız çok daha seri olacak.
Enerji’nin tüm modüllerinde yer alan föy, yönetim ve operasyon programlarımız, işlevsel
yapısı ile vazgeçemeyeceğiniz çalışma ekranlarımızdan olacaktır. Mouse göstergesinin etkin
bir biçimde kullanılabildiği bu ekranlar iş akışınızı kolaylaştıracak birçok ayrıntıyı
barındırmaktadır. İstediğiniz bilgiye göre kullanım şeklinin belirlendiği bu ekranları,

Enerji




Rapor ekranı olarak düşünüp evrak ve kartlara ait her ayrıntıyı inceleyebilir,
Üst bölümde yer alan menüler ve zengin kısa yol tuşları ile evrak ve kartların detayına
ulaşıp değişiklik yapabilir, yeni kart ve evrak girişi yaparak işleyişinizi yeniden
şekillendirebilirsiniz.



Listelenen bilgileri istenen başlığa göre gruplayıp sıralayabilir, Excel’e, Word’e,
html ve txt formatına sorunsuz çevrimini gerçekleştirebilirsiniz.



Birbirine bağlanmış bilgi kümecikleri olarak düşünüldüğünde föy ekranından
yönetime, yönetimden küp ekranlarına geçişleri kolaylıkla sağlayabilirsiniz.



Operasyon ekranlarımızdan her bir evrak hareketinin sonraki aşamasına
çevrimini otomatik olarak yapabilirsiniz. Siparişlerin irsaliyeye, irsaliyelerin
faturaya dönüştürülmesi, siparişlere onay verilmesi, tüm finansal evrakların bir
sonraki pozisyonları ile ilgili evrakların kolaylıkla oluşturulabilmesi
detaylarımızdan sadece birkaçıdır.
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Sürekli yaptığınız işler için programınızı programlayın... O; zamanı gelince sizin
için yapsın...
Enerji ile sınırsız sayıda makro tanımı yapabilir ve bu makrolar doğrultusunda programlarınızı
çalıştırarak iş akışınızı seri bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Makrolarınızı hatırlatıcı butonu ile ilişkilendirerek
de hangi zamanda hangi makroyu çalıştırmanız gerektiği ile ilgili bilgiyi anında görüntüleyebilirsiniz.

Kolay yorumlanabilen raporlar...
Enerji size sunduğu raporlama alternatifleri ile verilerinizi değişik açılardan yorumlama
imkânı sunacaktır.
İçerisinde birçok raporu standart olarak barındıran Enerji ile isterseniz var olan raporlara
sorgu ve formül ekleyerek geliştirebilir; isterseniz raporlama seçenekleri yardımı ile kendinize
özgü yeni raporlar oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz raporları kullanıcılarınızın menülerine
ekleyebilirsiniz.

Raporlamada farklı bakış açıları yakalayın...

Enerji

6

© 2010Mikro Yazılımevi A.Ş.

İş kaliteniz Enerji ile yeniden biçimlensin.
Geniş kitlelere hitap edecek olan Enerji, iş akışınızın kalitesini istekleriniz doğrultusunda
yeniden biçimlendirecek.






















Enerji

Estetik anlayışla tasarlanmış ekran görüntüleri,
Tek bir tuşla ulaşılabilen en ince ayrıntılar,
Birbirine bağlanmış bilgi kümecikleri,
Program içinden anında ulaşılabilen yardım ekranları,
Sınırsız işlem hacmi,
Güvenle arşivlenebilen bilgiler,
Her bir detayın işlenebildiği kart ve evrak yapısı,
Kişiselleştirilebilen rapor, yönetim, operasyon, evrak ve kartlar,
Esnek raporlama seçenekleri,
Grafik ve küp formatında bilgilerin analiz edilebilmesi,
Tek evraktan farklı fatura cinslerine giriş yapabilme,
TCMB kur bilgisinin internetten anında güncellenmesi,
Farklı ortamlara değişik dosya tiplerinde veri gönderme ve alma (ascii, xml vb.)
Carilerin SMS ile anında bilgilendirilmesi,
Microsoft Office programları ile kusursuz iletişim (Outlook ile senkronizasyon, eposta, Excel, Word, html vb.),
Çalışma ortamının kullanıcı zevkine göre biçimlenmesi,
Carilerin birden fazla döviz cinsi ile takip edilebilmesi,
.ini dosyaları oluşturarak, program kullanıcıları için kendinize özel (Hesap ismi
girmeden hesap tanıtım kartı açılmasının engellenmesi vb.) kayıt zorunlulukları
oluşturma,
Unicode desteği ile çok dilli program kullanımı altyapısının oluşturulması.
Azerbaycan mevzuat desteği.
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İş akışınızı kolaylaştıracak her ayrıntı ENERJİ’de...
Üretim yönetimi
Üretimde enerjik boyutlar
Enerji, üretim sisteminiz için en uygun yazılımdır. Üretiminizi tanır, ölçer ve size önerilerde
bulunur. Sizin malzeme takip ve üretim planlama sistemlerinizin optimize edilmesinde en büyük
yardımcınızdır.
Enerji, sektör ayrımı yapmaksızın tekstilden elektroniğe, üretim tipi ayırt etmeksizin seri
üretimden proje tipi üretime kadar tüm sistemlere hızlı şekilde adapte edilerek kullanılabilir.
Şimdi ENERJİ üretim sistemini inceleyelim;
Tam entegre bir yapı için ilk etapta ürün ve reçete tanımlamalarının yapılması
gerekmektedir.

Stok veri tabanı içerisinden ürünlerinizi tanımladıktan sonra ürünleriniz için reçetenizi
sürükle bırak tekniği ile görsel olarak hazırlayabileceğiniz bir ekran sayesinde bu işlemlerin ne
kadar hızlı ve son derece eğlenceli olacağına siz de tanık olacaksınız.
Enerji’nin görsel reçete gibi, alanında yenilikçi bir kavramı kullanmasının nedenlerinin
başında ürünün gerçek yaşam ile bütünleştirilmesi ilkesi yatmaktadır. Enerji, ürün reçetelerinizin
üretim görevlileri tarafından da rahatça tanımlanabilmesi için bu tür kolaylıklar ile donatılmış
durumda...
Reçeteleriniz hazırsa artık üretim için de hazırsınız demektir.
Enerji’de üretimlerinizin ileriye dönük hangi tarihte teslim olacağının belirtildiği ve
planlamalarınızın temelini oluşturacak iki giriş yolu bulunmaktadır.

Enerji
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Bunlar;
a) Üretim planlarınız: Programda üretim talepleri olarak karşınıza çıkacak olan bu
bölümden tarih ve miktar detaylı olarak ileriye dönük üretim taleplerinizi girebilirsiniz.
b) Müşteri siparişleriniz: Satış departmanınızın almış olduğu satış siparişleriniz de üretim
planlarınızın en önemli parçasıdır.
Her iki yolla girmiş olduğunuz üretim planlarınızı bir çatı altında toplamanız da
mümkündür.

Planlanmış olan üretimleriniz için iş emri oluşturmak ise tek bir tıklama ile gerçekleştirilecek olan
bir konu.
Eğer üretim dinamizminiz plansız üretimler de içeriyorsa kolay iş emri oluşturma ve planlama
konularında Enerji’nin size sunduğu kolaylıklardan yararlanabilirsiniz.
Oluşturulmuş olan iş emirleri içerisinden planladığınız başlama tarihlerine göre satın alma
planlarınız otomatik olarak oluşacaktır. İş emri kartından bu tarih detaylarını değiştirebilir,
mamul üretim safhalarınıza uygun olarak hammadde alım taleplerini satın alma
departmanına iletebilirsiniz. Bu konular ile ilgili iş emri malzeme planlama fişi hemen bir tık
ötede...

Enerji
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Satın alma planları hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı...
Hammaddelerinizin toplam planlamasını kontrol etmek isterseniz sizi tarih, minimum stok
seviyesi, tedarik tarihlerinin de değerlendirildiği detaylı bir satın alma planı karşılar Enerji’de.
Size düşen ise program tarafından önerilen tarihlerdeki satın alma detaylarına tıklamak ve
satın alma taleplerinizi ilgili departmana iletmek.

Satın alma talepleriniz tedarikçilerinize ileteceğiniz kesin siparişlere dönüşmeden önce
tavsiyemiz, alacağınız teklifleri programa girmeniz ve detaylı olarak karşılaştırabilmenin tadını
çıkarmanız olacaktır.

Enerji ile kaliteye önem verin...
Sipariş, onay, irsaliye, vb. gibi sizin parametrik olarak kurgulayacağınız safhalardan
taleplerinizi geçirdikten sonra ürünü üretebilmek için artık hammaddeleriniz kalite kontrol
deponuza girilecektir. Kalite kontrol departmanınız parti bazında hammadde kalite
kontrollerini kayıt edebilecek ve hatta programınız stoklarınız için önceden belirlenmiş kalite
kontrol değerlerinin (minimum ve maksimum değerler) aşımında sizi uyaracaktır.
Belirlenen partinin kabul, red veya şartlı kabul işlemlerinden geçirerek iade veya
malzeme deposuna depolar arası sevki sağlayabilirsiniz.

Artık üretime hazırsınız...
Üretime sevk işlemi, kabul edilmiş olan hammaddelerinizin üretim sahasına sevkini
gerçekleştirdiğiniz aşamada kullanacağınız Enerji evrakınızdır. Üretim sahasına sevk edilen
hammaddeleriniz ile bir yandan da malzeme maliyetinin ve muhasebesinin oluşması
(opsiyonel) sizin için ikinci bir kolaylık olacaktır.
Üretim safhalarının tamamlanması akabinde ürün giriş işlemlerini kapatmayı ve bu
aşamada ürün maliyetine ulaşmayı (opsiyonel) lütfen unutmayın.

Enerji
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Peki ya üretim raporları?
Hazırlamış olduğunuz reçetelerinizin döküm veya kontrolünü gerçekleştirmek mi
istiyorsunuz?
Ya da gerçekleştirdiğiniz üretimler ile planlanan malzeme listeleri arasındaki farkları mı
raporlayacaksınız?
Hepsi ve çok daha fazlası programınız Enerji’de. Planlanan tüm üretimler, yapılan tüm
işlemler raporlar ve analizler ile kontrolünüz altında...

Maliyetlerinizin sıkı takipçisi...
Enerji üretim maliyetlerinizi çok sıkı takip altına alıyor. Malzeme, genel giderler ve
personel giderleri gerçek değerleri ile ürünler üzerinde gözlemleniyor.
Maliyet oluşumunu safhalandıracak olursak;
Hammadde maliyetleriniz seçmiş olduğunuz maliyet hesap şekli üzerinden üretime sevk
fişleri ile ürün üzerine gönderiliyor.
Bunun üzerine güncel dönemde gerçekleşmiş olan genel gider ve personel giderlerinin
bu ürünler üzerine yansıtılması gerekecektir. Bu değerlerin yansıtılmasında mevcut muhasebe
değerleri kullanılmaktadır. Aynı birim maliyet değerleri de gelecek dönemlerde kullanılacak
olan maliyet tahmin değerleri olarak kullanılacaktır.
Kısaca Enerji; işinizin karşılığıdır.
Enerji, üretimin her safhasını detaylı takip etmek ve bu işlemleri en efektif yoldan
elektronik ortama taşımak isteyenler için en ideal seçimdir.

Enerji
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İlişkiler yönetimi
Enerji ile müşterilerinizle güçlü iş birliği sağlayacaksınız.
Müşteri odaklı hizmet anlayışının ağırlık kazandığı günümüz koşullarında cari ile
kurulabilecek her türlü iletişim de aynı oranda önem kazanmaktadır. Enerji kuracağınız her
türlü iletişimle müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye getirebilmenize olanak sağlayacak,
müşteri portföyünüzü artırmanıza yardımcı olacaktır.

Enerji ilişkiler yönetimi (CRM, VRM) her türlü iletişimin tarih, saat ve süre bazında
arşivlenmesini sağlayacaktır. Hangi tarihte, hangi müşteri ile hangi konuda, nerede ve hangi
personel aracılığı ile iletişim kurulmuş sorularına tek bir ekrandan cevap bulunabilecektir.
Enerji İlişkiler yönetimi; müşterileriniz ile ilişkilerinizin analizini yaparak, sonuçlarına göre
farklı değerlendirmelere yönelmenizde yol gösterici olacaktır. Programınız her cari için birden
fazla iletişim kartı tanımlayabileceğiniz, iletişiminizde önemli gördüğünüz ve sizin için kritik olan
detayları not edebileceğiniz yapıdadır. Carileriniz ile gerçekleştirdiğiniz iletişimlerinizi tek bir
ekrandan tarih tarih izleyebilecek, aynı zamanda hangi personel hangi cari ile iletişim kurmuş
sorularına da personel bazında cevap bulacaksınız. SMS ve e-posta gönderimi ile
müşterilerinize önemli olduklarını hissettireceksiniz.

Enerji
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Stok yönetimi
Günümüz rekabet koşullarında stok maliyeti her geçen gün biraz daha önem arz
etmektedir. Artık minimum stok seviyeleri ile satıştan üretime, satın almadan muhasebeye
kadar akan süreçlerin sistem içerisinde takibi gereklilik halinden çıkıp zorunluluk olma yolunda
ilerlemektedir.
Sağlıklı kurulacak Stok yönetimi, firmanızın göstereceği performans ile kârlılığa doğru
giden zincirin ilk halkasını oluşturacaktır. İster ticari mal alıp satan bir işletme olun; isterseniz
üretim yapan bir işletme... Enerji Stok yönetimi; stok veri tabanınızı firmanıza özel detaylar da
tanımlayabileceğiniz yapıda tasarlanmıştır.
Enerji ile fiyat politikanızı esnek bir yapıda oluşturabilirsiniz. Fiyat listelerinizi formüllerle
oluşturabileceğiniz gibi; tanımladığınız her bir fiyata farklı ödeme cinsi ve ıskonto detayı
atayabilirsiniz.
Borkodlu uygulama artık stok yönetimlerinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Stoklarınıza
sınırsız sayıda barkod oluşturabilir, birime özel barkodun yanı sıra isterseniz renk ve beden
detaylı barkodlar tanımlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz barkodlarınızın Barkod etiket basım
modülü ile basımını sağlayabilirsiniz.
Profesyonel çalışma hayatında her işletmenin müşterisi için doğru ürünü, doğru
zamanda, doğru yerde, eksiksiz olarak temin edebileceğinin garantisi, iyi oluşturulmuş
depolama sistemine bağlıdır. Enerji ile sınırsız depo tanımı yapabilir, her deponuzu kendi içinde
fiyatlandırabilirsiniz. Programınız stoklarınızı depolama ve fiyatlandırmada size yol gösterecek
birçok ayrıntıyı barındırmaktadır.

Enerji
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İşletmenizde gerçekleştirdiğiniz tüm hareketleriniz için en ince ayrıntısı düşünülerek
tasarlanmış stok evrakları ile işlemlerinizi sorunsuz ve hızlı olarak oluşturabilecek, raporlardan
hareketlerinizi detaylı olarak inceleyebileceksiniz.
Sayımdan satın almaya, virman fişinden depolar arası sevke, ilave maliyet yedirme
fişinden mal millileştirme işlemine kadar her hareketi gerçekleştireceğiniz zengin evrakları ile
stok yönetimi iş akışınıza farklı yön verecektir.
Enerji Stok yönetimi ile; envanterinize hakim olmanın güvenini yaşayacaksınız...

Enerji
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Hizmet ve masraf yönetimi
İşletmelerin tüm gelir ve gider kalemlerini detaylı olarak takip edebilmeleri için
hazırlanmış Hizmet ve masraf yönetimi ile her türlü hizmet satışı ve masraf alımlarınızı kontrol
altında tutabilirsiniz.
Her detayın düşünülmüş olduğu Hizmet ve masraf yönetiminde;




Sözleşmeli hizmet alış ve satışlarınızı,
İşletmenizin her birimine özgü gerçekleştirilen masraf dağıtımlarınızı,
Proje kapsamındaki tüm iş akışlarınızı en ince ayrıntısına kadar takip edebilirsiniz.

Hizmet ve masraf yönetimi ile; hizmet satış ve masraf alış faturalarının dışında; serbest
meslek makbuzu, gider makbuzu, kasadan ve bankadan ödenen masraf ve kira faturalarınız
ile ilgili evrakları düzenleyebilir, raporlar ile sonuçlarını izleyebilirsiniz.
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Satın alma yönetimi
Her koşulda ayakta kalmanın şart olduğu günümüz iş dünyasında alım gücünün
planlanabilmesi geleceğe yönelik hedeflerin belirlemesinde önemli rol oynamaktadır.
Enerji ile;


Satın alma talepleri ile başlayacak proseslerinizde size verilen tüm teklifleri sisteminize
girebilecek, karşılaştırma raporları ile kıyas yapabilecek,



Kurgulayacağınız onay sistemine göre siparişlerinizi onaydan geçirip; sipariş, irsaliye,
fatura zincirlerinin tek tuş ile gerçekleşmesini sağlayacak,



Alım koşullarınız dışında gerçekleştirmek zorunda kaldığınız alımlarınız için fark
faturalarınızı otomatik olarak oluşturacak,



Müşterilerinizden
düzenleyecek,



Stok yönetiminden belirleyeceğiniz kritik seviyelere göre;
parametreler doğrultusunda siparişlerinizi oluşturabileceksiniz.

aldığınız

siparişlere

istinaden

ana

sağlayıcı

firmaya

tercih

sipariş

edeceğiniz

Ayrıca Enerji Satın alma yönetimi ile;
Müstahsil carilerinizi sisteme detaylı olarak tanımlayabilir; hareketlerinin sonuçlarını
“Müstahsil raporları” altında inceleyebilirsiniz.
Enerji; Yatırım teşvik kapsamında olan tüm sabit kıymet ve stoklarınızın takibini de
yapacak; hangi stok ya da demirbaşın, hangi teşvik kartına istinaden alındığı bilgisini,
muhasebe kaydına kadar olan tüm aşamaları ile gerçekleştirecektir.
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Satın alma talep raporlarından Sipariş tahminlerine, mal alış dağılım raporlarından cari
hesap raporlarına, karşılaştırma raporlarından fiyat kontrol raporlarına kadar birçok rapor
alternatifini sunan Enerji Satın alma yönetimi ile satın alma süreçlerinizin her adımını analiz
edebileceksiniz.
Kısaca doğru yönlendirilmiş Enerji Satın alma yönetimi size; alım gücünüz ile rekabeti
belirleyici firma olma ayrıcalığını kazandıracaktır.

Enerji
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Satış yönetimi
İşletmenizin satış ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili tüm aşamalarını detaylı olarak takip
edebileceğiniz Satış yönetimi ile pazarınızı belirleyen firma olma özelliğine kavuşacaksınız.
Satış artırıcı kararlarda güvenli bir dost olarak tüm verilerinizi detaylı olarak analiz etme
imkânı bulacağınız Enerji Satış yönetimi ile;


Cari hesaplarınızı, müşteri, hedef müşteri, bayi, alt bayi vb. statüleri ile takip
edebilecek,



Cari hesaplarınıza birden fazla döviz cinsi atayabilecek,



Cari hesap analiz kartı ile müşterilerin birçok verisini istediğiniz döviz cinsine göre
inceleme imkânı bulacak; sipariş, irsaliye, fatura veya tahsilât evraklarını anında
düzenleyebilecek,



Plasiyerlerinizin
root
planlarını
tanımlayacak,
Rota
gerçekleştirdikleri hareketlerin sonuçlarını analiz edebilecek,



Plasiyerlerinize organizasyon şemanıza göre belirleyeceğiniz oranlar doğrultusunda
prim dağılımlarını gerçekleştirebileceksiniz.

yönetim

modülünden

Promosyon yönetim modülü ile de işletmenizde uygulamayı planladığınız
promosyonların tanımını yapacak; Kampanya ve satış fiyatları yönetiminden ise; fiyat
listelerinizi detaylı olarak oluşturabileceksiniz.
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Ayrıca Satış yönetimi bütçe modülü ile;
İşletmenizdeki tüm birimler için detaylı (satış, satın alma, masraf) bütçe tanımlamaları
oluşturup, Planlama küpü ile değer girebilecek; Bütçe yönetimi ile de hedeflenen gerçekleşen
bütçe değerlerinin karşılaştırmalarını yapabileceksiniz.
Taksitli satış modülü ise; Konfeksiyon satış mağazaları ve modüler mobilya mağazaları
için esnek taksitlendirme modellerini içermektedir.
Satış şartları veya verilen tekliflerden başlayan evrak operasyonlarını, sipariş, irsaliye ve
fatura akışını onay mekanizması ile kurgulayabilecek, fiyat değişikliklerinin hikâyesini
izleyebileceksiniz.
Enerji Satış yönetimi; tüm evraklarınız ile ilgili sonuçları detaylı olarak inceleyebileceğiniz
birçok raporu bünyesinde barındırarak karar verme sürecinize hız katacaktır.

Enerji
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Finans yönetimi
İşletmeler ancak kazançlarını iyi yönetebildikleri sürece varlıklarını devam ettirebilirler.
Enerji Finans yönetimi; tüm finansal hareketlerinizi hatasız, güvenli ve en hızlı biçimde
yönetmenizi sağlayacaktır.
Enerji’nin kusursuz mimarisi, sizi finansal anlamda sürekli yapılan birçok işin külfetinden
kurtaracak şekilde tasarlanmıştır.

Resim altı yazısı...
Enerji; tüm finansal
kurgulanmıştır.

enstrümanlarınızı

detaylı

olarak

oluşturabileceğiniz

yapıda

Bankalarınızı detaylı olarak tanımlayabileceğiniz Finans yönetimi, birçok banka ile
kurduğu haberleşme sistemi ile verilerinizin elektronik ortamda güncellenmesini sağlayacaktır.
Enerji ile sınırsız sayıda kasa tanımlayacak; kasalarınızı nakit, çek, senet vb. kasalarının
dışında müşteri sözleri ve verilen ödeme emirlerine kadar detaylandırabileceksiniz.
Müşterilerinizin veya sizin kredi kartı ödemelerinizi, havale işlemlerinizi detaylı olarak takip
edebilecek, farklı para birimlerinden oluşan finansal evraklarınıza kur değerlemesi
yapabileceksiniz.
Finansal sözleşme tanıtım kartı size; leasing ile yapacağınız alımlarınızı sisteme girme
imkânı sunacaktır. Tanımlayacağınız sözleşmeye istinaden vadesi geldiğinde programınız;
finansal sözleşme kira faturalarınızın kolaylıkla oluşturulmasını sağlayacaktır.
Tahsilât, ödeme, dekont, banka başlıkları altında detaylandırılmış menülerden
evraklarınızı istediğiniz ayrıntıda girebilecek; isterseniz operasyonlar yardımı ile evraklarınızı tek
tuşla oluşturabileceksiniz.
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Nakit akış raporlarından firmanızın çeşitli hareketler sonucunda oluşan durumunu,
istediğiniz tarih aralığında ve detayda inceleme imkânı bulacaksınız. Hareketler dışında kalan
gelir ve giderlerinizi bütçeleyebilecek; birden fazla şirketinizin nakit akışını konsolide olarak
izleyebileceksiniz. Ayrıca; raporunuzu küp formatında oluşturarak istediğiniz bakış açısına göre
yorumlayabileceksiniz.
Cari hesaplarınızın detayında belirlemiş olduğunuz ödeme tercihlerine göre; ödeme
listeleri hazırlayabilecek, gerekli gördüğünüz düzenlemeler sonrasında programınızda, ödeme
bordrolarını oluşturabileceksiniz.
Enerji size; tüm modüllerde olduğu gibi, Finans yönetiminde de esnek raporlama ile
verilerinizi istediğiniz detayda inceleme imkânı sunacaktır.
Finansal araçlar menüsünde bulunan Kredi hesaplama aracı (071651) ile firmanızın
kullanacağı kredi maliyetlerini ve geri ödeme şartlarını izleyebilirisiniz.
Kredi sözleşmesi tanıtım kartını (071650) tanımlayıp, Kredi sözleşmesi taksit operasyonları
(071658) menüsünden takip edip vadesinde geri ödemesini yapabilirsiniz.
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Karar destek sistemi
Verilerinizi ayrıcalıklı ve kapsamlı ekranlarda incelemek ister misiniz?
Günümüzde işletmeler için, bilginin en doğru ve en hızlı şekilde harmanlanıp analiz
edilebilmesi, gelişim sürecinin en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. İster kendi işletmeniz,
isterseniz de ilişkili olduğunuz diğer işletmeler için, verimliliğin artırılmasında bu durumun göz
ardı edilebilmesi mümkün olmamaktadır. Enerji karar destek sistemi işletmelerin satışlarını,
masraflarını, siparişlerini, nakit akışlarını, çek senet, ödeme emri gibi değerli kâğıtların
durumlarını istedikleri dönemler için analiz edebilme imkânı sunar .
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Esnek bir yapıya sahip olan küplerimiz; mükemmel performansı ile sistemde depolanmış
olan verilere ulaşıp istenen şekilde işlenebilme özgürlüğü verir.
Sağlayacağı imkânlarla kendinizi her zaman özel hissedeceksiniz.





Tek bir tuşla istenen verinin grafik formatında izlenmesi, e-posta olarak iletilmesi,
Excel ve Html formatına çevrilmesi,
Ekrandaki bilginin föy ve yönetim ekranına aktarılıp verilerin bu ekranlardan
izlenmesi,
Analiz boyutlarının ister yatay istenirse dikey olarak ekrana yerleştirilip bilgilerin
farklı açılardan incelenmesi,
Ekran görünümlerinin kullanıcının seçimine bağlı olarak ister düz, ister 3 boyutlu,
ister Win XP, istenirse de karışık olarak görüntülenmesi.

Her detayı ile kullanıcı tercihini ön planda tutan analiz küplerimiz çalışmalarınıza hız
katacaktır.
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Sabit kıymetler yönetimi
Enerji size Sabit kıymetleriniz için de detaylı bir menü sunmaktadır. Demirbaşlarınızı
ayrıntıları ile tanımlayabileceğiniz bu menü ile; sabit kıymetlerinizin zimmet yerlerini
belirleyebilecek; belli gruplar altında toplayacak, faydalı ömür tanımlamaları ile amortisman
ayrımını yapabileceksiniz.
Demirbaşlarınız ile ilgili alım satım işlemlerinizi yapabileceğiniz Enerji ile; yeniden
değerleme ve amortisman raporlarını tanımladığınız oranlara göre alabilir, muhasebeleştirme
işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
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24

© 2010Mikro Yazılımevi A.Ş.

Genel muhasebe
Enerji ile evraklar muhasebe için külfet olmaktan çıkıyor... Enerji; tüm modülleri ile
entegre kurgulanmış yapısı sayesinde hareketlerinizin muhasebe kayıtlarını -isterseniz- anında
oluşturur. Siz sadece devlete karşı yükümlü olduğunuz işlemleri gerçekleştirirsiniz...
Manuel fiş düzenleme isteğinizi de, esnek yapısı ile kurgulayabileceğiniz Enerji’nin
muhasebe modülü ile standart muhasebe fişi, dövizli muhasebe fişi, dönemsel işlemleriniz için
tasarlanmış fişin yanı sıra, otomatik olarak özel mahsup fişlerini oluşturabileceğiniz seçenekleri
de kullanabilirsiniz.

Fişlerinizin sonuçlarından yararlanılarak size sunulan defterlerin dışında, muhasebenizi
detaylı mizanlar ile inceleyebilir; muavin, fiş vb. dökümlerini alabilirsiniz.
Gelir gider tablolarından bilânçolara, bildirge ve beyannamelerden fon akım
tablolarına kadar olan tüm resmi evrak ve belgelerinizin oluşturulmasını gerçekleştiren Enerji ile
şirketiniz için yönetsel kararlara ışık tutacak verilere kolaylıkla ulaşabileceksiniz.
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Personel yönetimi
İnsan kaynağı bir işletmenin sahip olduğu en önemli değerlerden biridir.
Enerji personel yönetimi ile çalışanlarınızın sicil kartlarından puantaj işlemlerine, borç ve
devir tanımlamalarından izin kartlarına kadar her detayını kusursuz takip edebilirsiniz.
Yabancı döviz cinsinden maaş alan personellerinizin hesaplamalarını kolaylıkla yapabilir,
farklı SGK şubeleri için, hatta departmanlarınız için farklı çalışma şekilleri belirleyebilirsiniz.
Personellerinize ilişkin özel sigorta detayları, sosyal yardım detayları tanımlayabilir
personel devam kontrol sisteminden (PDKS) oluşan veya Excel ortamında tutulan günlük
puantaj verilerini kullanarak puantaj yapabilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait bildirgeleri, muhtasar beyannamelerini düzenleyebilir, eBildirge menüsü ile bildirgelerinizi xml formatında hazırlayıp, paketleme programı sayesinde
bildirgelerinizin paket dosyasını kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Banka ödeme emirleri bölümünden çalıştığınız bankalara personellerinizin maaş
tahakkuklarını gönderebilir, maaşlarının hesaplarına yatırılmasını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Personel yönetim menüleri kullanılarak işlemler pratik şekilde gerçekleştirilebilir.
e-Bildirge yönetimi kullanılarak SGK’ya gönderilmiş bildirgeler muhafaza edilebilir ve
istenildiği zaman program içinden görüntülenebilir.
Zengin rapor seçenekleri ile bordro ve zarf dökümü, puantaj raporları, personel bazında
raporlar alarak çalışanlarınızın ücretlerine yönelik her detayını ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz.
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