STANDART AİLESİ

TİCARİ VE ENTEGRE MUHASEBE OTOMASYONU

Standart Seri zaman kazandıracak...

Yeni iletişim teknolojilerini başarı ile kullanan Standart Seri, Microsoft Outlook yönetimini
program içinden gerçekleştiriyor.

Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir.
Hedefimiz isteklerinizi dinleyen programlar üretebilmektir. Gerek ara yüz gerekse formül
olarak daha da güçlenen Standart Seri’nin getireceği yenilikler, ihtiyaçlarınızı uzun yıllar
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Standart Seri; modüler ve genişleyebilir yapı ile en uygun maliyeti sağlar.
Standart Seri klasik menüye ilaveten geliştirilen yeni nesil MetroStyle görünümü ile de farklı
bir deneyimi sizlerin hizmetine sunmaktadır.

Programınız size bu aşamada Word, Excel veya OpenOffice olarak yeni bir çalışma sayfası
açacak, her türlü analiz, rapor ya da grafik çalışmaları yapmanız için hazır veri sunacaktır.
•
•
•
•

•
•

Çok boyutlu raporlama yapabilen veri küpleri,
Otomatik döviz kuru güncelleme (internet bağlantısı varsa),
Hızlı arama menüsü,
Tek veri tabanı içerisinde çoklu firma ve şubeler bazında veri girişi yapabilmek
(kayıtlar işlenirken sürekli olarak programdan çıkıp başka firmanın dataları
için tekrar programa girmek yerine, firma seçimi alanından firma değişikliği
yapılabilmesi),
Program içinden tüm kullanıcıların kendi aralarında mesajlaşabilmesi,
İstediğiniz zaman yapılacak işler için, sizi uyaracak hatırlatıcı bölümü, Makro
tanımlayabilir ve makrolar doğrultusunda programlarınızı çalıştırarak iş akışınızı
seri bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

MsSQL açık veri tabanı seçeneği kullanıcılara programda pek çok kolaylık ve geliştirme
seçeneği sunuyor.

Bilgileriniz güvende...

Veri yedekle - geri yükle özelliğine sahiptir. Program içinden yedekleme çalıştırıldığında
bilgiler hard disk’te açılan klasöre sıkıştırılarak kaydedilir. İstenildiğinde tekrar çalıştırılarak
yedeklenen bilgiler programa aktarılır.

Kolay öğrenilir, kolay kullanılır...

Standart Seri, esnek kullanım yapısının yanında kolay kullanılır, kolay öğrenilir özelliğine
sahiptir.
Kullanıcılarımız, “Mikro online yardım” hizmeti ile programın içinden bir tuşu tıklayarak
-internet erişimi aktifse- anında yardım alabilirler.
Standart Seri programları etkili bir kontrol sistemi sunar. Çok kapsamlı yetki tanımlamaları ile
kullanıcıların programda çalışabileceği tüm alanları belirleyebilirsiniz. Üstelik kullanıcıların
çalışmalarını; evrak işleyebilme, kayıt ekleyebilme, kayıt silme, kayıt silmeyi yasaklamaya
kadar denetleyebilirsiniz.

Sınırsız rapor seçenekleri...

Kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği tüm raporları bünyesinde barındırır. Ancak kullanıcılar,
bunların dışında kendilerine özel rapor üretme seçeneklerine sahiptir. Programınız çeşitli
araçları ile size sınırsız sayıda rapor üretme seçeneği sunar.

TİCARİ SET

Stok yönetimi, Satın alma yönetimi, Satış ve satış kanalları yönetimi, Finans ve bütçe
yönetimi bankalar ile uyum, daha kapsamlı analizlere ihtiyaç duyan kullanıcılar için; ilave
edilecek olan Karar destek sistemi, Sabit kıymetler ve Genel muhasebe modülleri ile birlikte,
işletmelerin tüm finansal süreçleri Finansal Yönetim Sistemi ile takip edilebilir.

GENEL MUHASEBE

Muhasebe süreçlerinin tümünü detaylı olarak takip edebileceğiniz Finansal Yönetim
Sisteminin ayrılmaz bir parçası olan Genel Muhasebe Yönetimi ile, çalışma alt yapınızı bir
sefere mahsus oluşturmanız, akabinde oluşan kayıtlarınızı sadece yorumlamanız
yeterli olacaktır. Muhasebeden oluşturmak istediğiniz evraklarınız için fiş sihirbazları
tanımlayabilecek, bildirge ve beyannamelerdeki MİKRO farkını makro düzeyde
yaşayacaksınız...

İTHALAT YÖNETİMİ

İthalat Yönetim modülü ile formaliteler problem olmaktan çıkıyor. İthalat ile ilgili her türlü
işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz, her türlü evrak basımını gerçekleştirebileceğiniz İthalat
Yönetimi ile; ithalat maliyetlerinizi hesaplayabilir, DİİB takibini ihraç kayıtlı mal alışlarınızı
takip edebilir, her türlü işlemlerinizin detaylı raporlarını alabilirsiniz.

taleplerini bir tuşa basarak ilgili servis noktasına iş emri olarak atamalar yapabilir, servis
operasyon süreçlerinizi tüm detayıyla takip edebilirsiniz. Parça dâhil/hariç servis faturasının
düzenlenebilmesi, üstelik anında muhasebe bağlantısı mümkündür.

PERSONEL YÖNETİMİ

Personel mevzuat takibine yönelik tüm işlemler için eksiksiz, hatasız, hızlı ve güvenli bir
çözüm. İşletmeniz ne kadar büyük olursa olsun ve ne kadar personel çalıştırırsanız çalıştırın,
tüm işlemleri zaman ve insan kaynaklarını minimum seviyede kullanarak çözer.

SABİT KIYMET YÖNETİMİ

İşletmenizdeki tüm sabit kıymetlerinizin tanımını yapabilir, zimmet yerlerini belirleyebilir,
faydalı ömür tanımları, finansal sözleşmeler ile ilgili tanımlamaları yapabilirsiniz. Amortisman
ve yeniden değerleme meblağlarını muhasebeleştirebilir, enflasyon düzeltmesi muhasebe
uyarlamaları ile ilgili detaylı raporları alabilirsiniz.

KARAR DESTEK SİSTEMİ (OLAP)

Karar Destek Sistemi ile raporlara bakış açınız değişecek. Verilerinizi istediğiniz detayda
inceleme imkanına sahip olacak, var olan veri küplerini kullanabileceğiniz gibi kendi
küplerinizi kolaylıkla oluşturabileceksiniz.

DIŞ YAZILIM AKTARIMLARI

Dış Yazılım Aktarımları modülü ile Renault, Ford, Tofaş otomotiv ana sanayi, Aras Lojistik
ve Yurtiçi Kargo lojistik firmaları ve IMS, Fidelio, AC Nielsen, Evrim, Arkman, Maestro,
Vizyonex, Micros, Mekom v3, Nexus 32 bit v1.14, Pepsi, GMSS, Tarım Bakanlığı, Omni –
Vectron yazılımlarıyla entegrasyonu tek tuşa basarak yapabilirsiniz.

e-DEFTER

Mikro e-Defter uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerini, GİB’in
belirlediği standartlarda hazırlayabilir ve oluşan dosyayı elektronik olarak GİB’e kolayca
gönderebilirsiniz. Böylece, defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli
ve maliyetli işlemleri artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapabilirsiniz.

İHRACAT YÖNETİMİ

İhracat Yönetim modülü ile her türlü evrak basımını gerçekleştirebilirsiniz. İhracat Yönetimi
ile packing list, gümrük çıkış beyannamesi, döviz alış belgesi, menşei şehadetnamesi,
A.TR belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası, Form A tanımlamalarınızı takip edebilir, her türlü
işlemlerinizin detaylı raporlarını alabilirsiniz.

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ

Tamir Servis Merkezi Yönetimi ile işletme içinde veya dışında bulunan servis noktalarınızı
kontrol altına alabilirsiniz. Müşterilerinizden gelen garanti dâhilinde ve haricinde servis

e-FATURA MODÜLÜ

Türkiye’de 397 sıra No’lu VUK ile hayata geçirilen e-Fatura; kâğıt fatura ile aynı hukuki
niteliklere sahip, veri format ve standardı (UBL-TR) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı,
satıcı ve alıcı arasındaki merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik
bir belgedir. Mikro e-Fatura modülü; e-Fatura alım/gönderim işlemlerinizi Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından açıklanan e-Fatura Portalı, Entegrasyon ve Özel Entegrasyon olmak
üzere üç yönteme de hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

e-FATURA SUNUCUSU

STOK YÖNETİMİ

Standart Ticari programının Stok modülü ile işletmenizin tüm mal ve depo hareketlerini
hatasız takip edebilirsiniz. Stok menüsü kullanıcıların bir stokla ilgili tüm hareket ve detaylara
menüler arasında gezinmeden ulaşabilmesini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Hareket
föyleri yardımı ile tek bir ekrandan evrakların detayına inebilir; isterseniz giriş-değişikliksilme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Stok hareketlerinizle ilgili detaylı maliyet ve kârlılık analizleri; verimlilik hedeflerinize çok
kolay ulaşmanızı sağlayacaktır.

GİB tarafından standartları belirlenen Entegrasyon yöntemini seçen işletmeler, Mikro
e-Fatura sunucusu ile kesintisiz olarak GİB ile online haberleşme alt yapısını kurmuş
olacaktır. Mikro e-Fatura sunucusu; e-Fatura modülünden oluşturulan e-Fatura’larınızı
otomatik olarak GİB’e alım/gönderim işlemlerinizi yapar.

Stoklarınıza sınırsız ﬁyat tanımı yapabilirsiniz...

ÇOKLU DİL DESTEĞİ

Çeşitli ürün satan ticari işletmelerde önemli bir ihtiyaç ise adetlerin doğru sayımlar ile
takip edilebilmesidir. Programlar bu amaçla el terminallerini destekleyen yapıya sahiptir.
Bu cihazlarla yapılan sayım bilgilerini otomatik olarak programa aktarabilir ve sayım
sonuçlarınızı güncelleyebilirsiniz.

Türkçe dışında programda kullanılabilecek diğer dillerin çalışabilmesi için hazırlanmış
olan modül ile programı İngilizce, Almanca, Azerice, Bulgarca, Arapça ve Rusça dillerinde
kullanabilirsiniz.

Ayrıca stok tanıtım kartında; stoklarınızı ana ve alt grup, üretici, sektör, renk, beden,
parti, parti+lot, seri No., bağ bazında, bağ+parti+lot bazında detaylandırabilir ve takibini
yapabilirsiniz. Stok kartlarınıza stoklarınızın resmini ekleyebilirsiniz.

HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ

Hizmet ve masraf yönetimi modülü; işletmenizin tüm hizmet alım ve satımları ile ilgili
carileri tanımlayabileceğiniz, fatura kesebileceğiniz ve giriş işlemlerini yaparak bunlarla ilgili
detaylı rapor ve analizleri alabileceğiniz alandır.
Hizmet ve masraf yönetimi modülü ile gelir ve gider kalemlerinizin detaylı olarak takip
edilmesini sağlayabilirsiniz.

SATIŞ YÖNETİMİ

Satış yönetimi modülü işletmeniz için gerçek bir “satış yönetimi” sağlar.
Tüm müşterilerinizin bilgilerini ve hareketlerini detaylı olarak izleyebileceğiniz satış modülü
ile;
• Her müşterinizi sizin belirlediğiniz risk ve kredi aralıklarında takip edebilir,
• Hesap kapama özelliğini kullanarak düzenlediğiniz fatura ile aldığınız ödemeleri
kapayabilir,
• Müşterilerinize özel satış şartları oluşturabilir,
• Detaylı satış şartları, alınan sipariş ve/veya siparişlerin sevkiyatı, sipariş tahminleri
raporları alabilir,
• Standart fiyat değişikliği, müşteri durum raporları, ekstreleri, bakiye yaşlandırma
raporları ve detaylı risk raporları -isterseniz döviz detaylı olarak- alabilir,
• Satılan malın maliyetlerini, ürünlere göre satış hızlarını takip edebilir; hareket devir
hızı ve hedef karşılaştırma raporlarını, satın alma şartına göre satış kârlılık raporlarını,
yıllık satış ve mal sevkiyat raporlarını, detaylı satış elemanı ve plasiyer raporları ile en
çok satılan ürünler raporlarını alabilirsiniz.

TAKSİTLİ SATIŞ

Konfeksiyon, beyaz eşya, mobilya gibi yoğun taksitli satış yapan işletmeler için hazırlanmış
bir modüldür.
Taksit modülü ile; kredili müşteriniz ile ilgili kredi limitini kontrol edebilir, ödeme planlarınızı
oluşturabilirsiniz. Kredili satış esnasında program, taksit tarihlerini otomatik olarak ekrana
getirmektedir.

SATIN ALMA YÖNETİMİ

Satın alma yönetimi modülü; işletmenize özel satın alma taleplerini programa arzu ettiğiniz
gibi tanıtarak, tüm teklif, satın alma ve mal kabul süreçlerini etkin bir denetimle yönetmenizi
sağlar.
• Kurgulayacağınız onay sistemine göre siparişlerinizi onaydan geçirip; sipariş,
irsaliye, fatura hareketlerini gerçekleştirebilirsiniz.
• Aldığınız mallar ile ilgili fiyat farkı faturalarınızı otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
Standart Seri ürünlerinin, en önemli özelliklerden biri olan satın alma şartları ile; satıcı
firmadan alınan teklifleri programa tanıtarak tüm satın alma işlemlerini, kabul edilen teklif
detaylarına göre takip edebilirsiniz. Satıcı firmalardan gelen faturalar ve yapılan ödemeleri
arzu ettiğiniz biçimde eşleştirerek hesap kapamayı çalıştırabilirsiniz.
Satın alma modülü ile; raporlar alanından tüm satın alma hareketlerine ilişkin, sipariş,
teslimat, mal alış dağılım raporları, cari hesap raporları, satın alma karşılaştırma raporları,
müstahsil raporları ve detaylı ekstreleri alabilirsiniz.

Kredili ve peşin alışverişlerde ilk gelecek fiyat tiplerini belirleyebilirsiniz. Tüm tahsilât
işlemlerini kolayca takip edebilir, vadeleri inceleyebilirsiniz. Gecikmiş ödemeleri ve
oluşabilecek vade farklarını, programdaki çeşitli rapor ve analizler yardımı ile hatasız şekilde
takip edebilirsiniz.

FİNANS YÖNETİMİ

Tüm finans hareketlerinizi etkin bir şekilde izlemek ve denetlemek üzere geliştirilmiştir.
Finans modülü ile tüm kasa, banka, tahsilât ve ödeme işlemlerinizi takip edebilirsiniz.
Finans hareketlerinizi otomasyon sürecine taşıyan bu modül ile;
• Ödeme listeleri hazırlayabilir,
• Bankaların son durumları ve dönemsel durumlarını izleyebilir,
• Farklı kasa tiplerine göre; (nakit-çek-karşılıksız çek-senet-protestolu senet-verilen
senet kasaları-verilen ödeme emirleri-müşteri ödeme sözleri kasası) istenilen sayıda
kasa hesabı açabilir ve bu kasaların her birini tercih edilen döviz cinsi ile takip edebilir,
• Personel ve Demirbaş kartları tanımlayabilir,
• Otomatik kur farkı hesaplatabilir, çek ve/veya senet işlemlerinde kasalar arası
transferler yapabilir, finans kalemleri arasında virman işlemleri gerçekleştirebilir,

• Nakit fazlası ve nakit eksiğini gösteren proforma nakit akış raporları hazırlayabilir,
• Belli tarihler arasındaki finansal hareketleri, hareketlerin tiplerine, cari hesaplara
bağlı olarak borç-alacak ve bakiyeleri ile birlikte listeleyen “Finansal durum” raporu
veya birden fazla firmanın durumunu tek raporda izleyen “Konsolide finansal durum”
raporu hazırlayabilir,
• Ödeme işlemleri ile belirlediğiniz parametreler doğrultusunda ödeme bordrolarınızı
oluşturabilir,
• Tüm bu raporların yanında kartlar ve evraklar alanlarını kullanarak; banka, kasa,
cari hesaplar ile ilgili evrak ve hareketleri düzenleyebilir-izleyebilir, sorumluluk
merkezleri tanımlayabilir, nakit ve finansal akış tabloları hazırlayabilir,
• İstediğiniz bankalar ile online bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

Yardımcı tuşlar sayesinde hızlı fiş oluşturulabilir. Dönem sonu işlem fişleri program tarafından
otomatik olarak oluşturulmaktadır. Muhasebe hesap bütçesi takibi yapılmaktadır.

PERSONEL YÖNETİMİ

Personel-Bordro takibi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan tüm iş yerlerinde,
her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. İş kolu, iş yeri, departman, tabi olunan kanun,
meslek kodu vb. gibi kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği
ve her türlü çıkış formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı Personel yönetimi, bu
özelliklerinden dolayı çeşitli sektörlerin değişik ücretlendirme çeşitlerine tam uyum
sağlar. Personel işlemlerinin bilgi sistemi içerisinde uygulamaları sayesinde işletmede
çalışan personele ait vergi ve SGK yükümlülüklerinin yerine getirilmesini, personellere ait
bildirgelerin otomatik oluşturulmasını, SGK belgelerinin oluşturularak ve sistem üzerinden
otomatik gönderilmesi uygulamalarını kapsamaktadır.
Personellere ait oluşturulan tahakkuk hesaplamalarına bağlı olarak toplu ay ve yıl detaylı
personel raporları alınabilir.
Personel zarf dökümleri (ücret pusulası), genel ve özel icmal raporları, gerek kağıt ortamında
bildirge ve belgelerin dökümü gerekse elektronik ortamda verilecek olan e-Bildirgelerin
otomatik oluşturularak gönderilmesi sağlanacaktır.

GENEL MUHASEBE

Muhasebe modülü; kanuni olarak muhasebeye yönelik tüm resmi işlemlerinizin,
bildirgelerinizin, bilânçolarınızın ve kanuni defterlerinizin dökümlerinin yapıldığı, raporların
alındığı bölümdür. Tekdüzen hesap planı çerçevesi içerisinde işletmenin ihtiyaçlarına uygun
hesap planı tanımlanabilir. Hesap planı ile muhasebe fişleri düzenlenerek defterler, mizanlar,
bilanço ve gelir tablosu gibi raporlar oluşturulabilir, beyannameler veriler doğrultusunda
programda oluşturulabilir, xml oluşturma, raporlama, paketleme ve paket gönderimleri
otomatik yapılabilir.
Tüm zorunlu ve yardımcı defterlerin istenilen tarih aralığında ve farklı yapılarda dökümü
alınabilir. Konsolidasyon (merkez ve şubelerdeki fişlerin birleştirmesi) işlemleri yapılabilir.

İTHALAT MODÜLÜ

İthalat ve İhracat yönetimi programının bu modülü İthalat işlemlerine ayrılmıştır. Bu
bölümde yer alan programlar ile öncelikle ithalat işlemlerinizi yürüteceğiniz kartlarınızı
programa tanıtacaksınız.
Daha sonra her bir ithalat kartından aldığınız siparişleri ve faturaları programa girecek,
gümrük giriş beyannamesi ve döviz satış belgesi hazırlayabileceksiniz. Ayrıca bu modülde yer
alan zenginleştirilmiş rapor programları ile ithalat hareketlerinizi ayrıntılı olarak inceleme
imkânı bulabileceksiniz. Modülünüzün son menüsü olan Listeler ile de ithalat kartlarınızı,
siparişlerinizi ve faturalarınızı, ister evrak numarasına göre ister tarihe göre toplu olarak
listeleyebileceksiniz.

İHRACAT MODÜLÜ

İthalat ve İhracat yönetimi programının bu bölümü ihracat işlemlerinize ayrılmıştır. Bu
bölümde yer alan programlar ile öncelikle ihracat işlemlerinizi yürüteceğiniz kartlarınızı
programa tanıtacaksınız.
Daha sonra her bir ihracat kartından aldığınız siparişleri ve faturaları programa girebilecek,
çeki listesi (Packing list), gümrük çıkış beyannamesi, A.TR belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası
ve döviz satış belgesini orijinal formatlarına uygun olarak düzenleyebileceksiniz. Kredisini
aldığınız bankalara ihracat faturalarınızı göstermek amacıyla hazırlanan ihracat kredisi
evraklarını kullanabileceksiniz. Ayrıca bu modülde yer alan zenginleştirilmiş rapor programları
ile ihracat hareketlerinizi ayrıntılı olarak inceleme imkânı bulabileceksiniz. Modülünüzün
son menüsü olan Listeler ile de ihracat kartlarınızın, siparişlerinizin ve faturalarınızın
listesini, ister evrak numarasına göre ister tarihe göre toplu olarak alabileceksiniz. İhracat
siparişlerine yönelik çeşitli içeriklerde hazırlanmış raporlar alabileceksiniz. Ayrıca, yaptığınız
ihracatların firmalara ve ülkelere göre dağılımlarını da ayrı ayrı inceleyebileceksiniz.
İhracat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ihracat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir
karttır. Bu kart, ihracat işlemlerinin ilk adımı olup ihracatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca
bulunduğu bir alandır.

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ

Sabit kıymet takibi ile ilgili bilgi girişleri yapılacak, sabit kıymetleriniz ile çalışmakta
olduğunuz cari firmalarınızın (satıcı, müşteri, diğer cari) tanım ve takibini yapabilecek ve bu
bilgiler doğrultusunda raporlar, listeler ve demirbaşlarınıza ait ay-yıl bazında amortisman
raporları alınabilecektir. Ayrıca programınızın Finansal sözleşme kartı ve bu karta ilişkin
Evraklar bölümünde yer alan programlar ile leasing karşılığında demirbaş alımı yapabilecek
ve leasing ödemelerinizi taksitlere bölebileceksiniz.
A.T.İ.K Hareket föyü, herhangi bir sabit kıymetin istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen
hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara
ulaşmanızı sağlayan bir programdır.

FİNANSAL SÖZLEŞME TANITIM KARTI

Finansal kiralama (leasing) bir yatırım malının (sabit kıymetlerin), mülkiyeti finansal kiralama
şirketinde kalarak (bankalar ya da leasing firmaları), sözleşmeler dahilinde belirtilen

taksitlerle kullanım hakkının alıcıya (kiracıya) verilmesi ve yine sözleşmede belirlenen
değerler (taksitler) üzerinden alıcıya geçmesini sağlama yönetimidir.
Böylece sabit kıymetlerin direkt satın alınması yerine kiralanarak kullanılması, firmaların
işletme sermayelerini, diğer ihtiyaçlarını karşılamasında önemli rol üstlenir. Bu bölümden,
finansal kiralama ile sabit kıymet alımı yapacak firmaların leasing sözleşmelerine yönelik
girişleri yapılacaktır. Kısaca alınacak sabit kıymetlerin leasing taksitlerinin ne zaman ve ne
miktarda ödeneceği belirlenecektir.

KARAR DESTEK SİSTEMİ

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. Karar destek sistemi işletmelerin
satışlarını, masraflarını, siparişlerini, nakit akışlarını, çek senet, ödeme emri gibi değerli
kâğıtların durumlarını istedikleri dönemler için analiz edebilme imkânı sunar.
Esnek bir yapıya sahip olan küplerimiz; mükemmel performansı ile sistemde depolanmış
olan verilere ulaşıp istenen şekilde işlenebilme özgürlüğü verir.

