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TIGER BAYİ YÖNETİM SİSTEMİ (B2B)
Tiger Bayi Yönetim Sistemi(B2B) ile Firma – Bayi arasında iletişimin kontrollü şekilde sağlanması,
işlemlerin güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi, siparişlerin hata paylarının minimize edilmesi ile
siparişlere dönüş hızının arttırılması sağlanmıştır. Firmaların bayileri ile yapılan tüm faaliyetlerini tek
platformda gerçekleştirmesi ile daha verimli çalışılması amaçlanmıştır.

1.ÖZELLİKLER
1. Sipariş modülü ile sipariş verilebilir ve verilen siparişlerin durum takibi kolay bir şekilde yapılabilir.
2. Siparişten teslimat işlemlerine kadar olan tüm süreçlerdeki işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde
gerçekleştirilmesi ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlanabilir.
3. Sorunsuz ve güvenilir alt yapısı ve kullanımı kolay ara yüzü bulunur.
4. Firmaya özel tasarımlar geliştirilerek kurumsallık sağlanabilir.
5. Bayiler kendi cari hesaplarını ve hesap hareketlerini sistem üzerinden kontrol edebilir.
6. Program responsive özelliği ile masaüstü, tablet ve mobil olan tüm cihazlara uyum sağlayabilir.
7. Bayiler çek, senet, irsaliye ve ekstrelerinin takibini kolay ve detaylı bir şekilde yapabilir.
8. Bayilerin firmalarla ilgili şikayetlerini görsellerle destekleyerek bildirebilmeleri, şikayetleri ile ilgili
yapılan işlemlerin sonuçları bayilerin mail adreslerine gönderilerek bilgilendirmeleri sağlanabilir.
9. Bayiler firma ürünleri ile ilgili en güncel bilgileri kolay bir şekilde firmadan talep ederek bu bilgilere
ulaşım sağlayabilir.
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2.KULLANIM
Bosfor Tiger Bayi Yönetim Sistemi’ne giriş yapmak için tarayıcı üzerinden ilgili adrese erişilir. İlgili
adrese ulaşılmasının ardından kullanıcı bilgilerinin girileceği Giriş Ekranı görüntülenir. Bayi Kodu ve
Şifre bilgileri girilerek, Giriş düğmesine tıklanır.

1.Giriş Ekranı

Girilen bilgilerin doğru olması durumunda, Tiger Bayi Yönetim Sistemi’ne ait işlemlerin yer aldığı Ana
Sayfa Ekranı görüntülenir.
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Yeni bayi kaydı oluşturulabilir. Yeni bayi kayıt ekranı, kullanıcı isteğine bağlı olarak
form vb. şekilde tasarlanabilir.

2.Yeni Bayi Kayıt Ekranı

Şifrenin unutulması durumunda, kullanıcı şifre yenileme sayfasına yönlendirilir.

3. Şifre Yenileme Ekranı
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Bayi Kodu ve Güvenlik Kodu bilgileri doldurularak Gönder düğmesine tıklanır.
Sisteme kayıtlı mail adresine gönderilen mail ile şifre yenileme işlemi gerçekleştirilir.

1.2. ANA EKRAN – MALİ DURUM MODÜLÜ
Sisteme giriş yapan bayilerin kendilerine ait mali bilgilerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilmesini
sağlayan ekrandır. Ürün arama alanı ile sistemden istenilen ürüne kolay ulaşım sağlanabilir.

4.Ana Sayfa- Mali Durum Ekranı

Ana Sayfa Ekranı ile bakiye ve vadesi geçen ödeme bilgileri görülebilir.
Sağ üst bölümde bulunan Duyuru ve Sepet düğmelerine tıklanarak, duyurular ve sepette bulunan
ürün sayısı görülebilir.
Duyurular alanında, Tümünü Gör düğmesine tıklanarak, Duyurular modülüne yönlendirilir ve tüm
duyurular listelenerek görüntülenir.
Sepet alanında, Sepete Git düğmesine tıklanarak, Siparişler modülüne yönlendirilir ve sepet
içerisinde bulunan ürünler listelenerek görüntülenir.
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5. Duyuru – Sepet Alanları

Vadesi Gelmeyen Çekler, Vadesi Gelmeyen Senetler, Teslim Edilmemiş Siparişler, Faturası
Kesilmemiş İrsaliyeler ve Ekstre bilgilerinin görüntülenebilmesini sağlayan bağlantılar bulunur. Bu
bağlantılara tıklanarak, detayları görülebilir.

6. Ana Sayfa- Mali Durum Ekranı

Program responsive özelliğe sahiptir. Bu sebeple tüm cihazlara entegre olarak hızlı ve kolay kullanım
sağlar.
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2.1.1. Vadesi Gelmeyen Çekler
Vadesi gelmeyen çek kayıtlarının portföy numarası, vade tarihi, borçlu firma adı ve tutar bilgileri
listelenir.
Bayi, vadesi gelmeyen çek bilgilerini görüntüleyerek bütçe planlaması yapabilir.

7. Vadesi Gelmeyen Çekler Ekranı

2.1.2. Vadesi Gelmeyen Senetler
Vadesi gelmeyen senet kayıtlarının portföy numarası, vade tarihi, borçlu firma adı ve tutar bilgileri
listelenir.

8. Vadesi Gelmeyen Senetler Ekranı
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2.1.3. Teslim Edilmemiş Siparişler
Teslim edilmemiş sipariş kayıtlarının fiş numarası, tarih, tutar, bayi kodu ve bayi adları listelenir.
Sağ üstte bulunan (+) düğmesine tıklanarak yeni sipariş eklenebilir.

9. Teslim Edilmemiş Siparişler Ekranı

İlgili kayıt bilgisine tıklandıktan sonra teslim edilmemiş olan siparişin detay bilgisinin görüntüleneceği
pencere açılır. Bu pencerede teslim edilmemiş olan siparişlerin tarih, ürün, miktar ve tutar bilgileri
yer alır.

10. İlgili Teslim Edilmemiş Sipariş Detay Penceresi
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Sipariş detay penceresinde bayilerin sipariş verdiği ürünleri, ürüne ne kadar
ödediği vb. bilgilerini görüntüleyebilmesi ve sipariş takibini kolay bir şekilde yapabilmesi
sağlanmıştır.

2.1.4. Faturası Kesilmemiş İrsaliyeler
Faturası kesilmemiş irsaliye kayıtlarının fiş numarası, tarih, tutar, bayi kod ve bayi ad bilgileri
listelenir.
Listelenen irsaliyelerden ilgili olana tıklandıktan sonra detay bilgisinin görüntüleneceği pencere
açılır.

11. Faturası Kesilmemiş İrsaliyeler Ekranı
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2.1.5. Ekstre
İlgili tarih aralıkları seçildikten sonra arama düğmesine tıklanarak hesap hareketlerinin dökümü
görüntülenir.

12. Ekstre Ekranı

Listelenen ekstrelerden ilgili olana tıklandıktan sonra detay bilgisinin görüntüleneceği pencere açılır.
Bu pencerede ilgili ekstrenin ürün kod, açıklama, miktar, birim, fiyat ve tutar bilgileri yer alır.

13. İlgili Ekstre Detay Penceresi
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Yönetim bilgilendirilerek, en güncel bilgilerin bayi tarafından talep edilmesi sayfa
sonunda bulunan güncel ekstre talep düğmesi ile sağlanır.

14. Güncel Ekstre Talep Düğmesi Gösterimi

2.2. DUYURULAR MODÜLÜ
Okunmuş veya okunmamış tüm duyuruların, duyuru tarihi, başlık ve açıklama bilgilerinin yer aldığı
alandır.

15. Duyurular Ekranı

Duyuru bilgilerinin en sağında bulunan işaretlenmiş düğme ile duyuru detayları görülebilir.
İşaretlenmiş olan düğme mavi renkte ise okunmayan duyuru, gri renkte ise okunmuş olan duyuru
olduğunu ifade eder.
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İşaretli düğmeye tıklanarak ilgili duyuru hakkında detay bilgi görülebilir.

16. Duyuru Görüntüleme Penceresi

2.3. SİPARİŞLER MODÜLÜ
Ana Ekran – Mali Durum dan da ulaşılabilen Siparişler modülü sistemde bulunan teslim edilmemiş
siparişleri listeleyerek takiplerinin yapılabilmesini sağlar.
Siparişe yönelik detay bilgilerine ulaşmak için ilgili siparişin yer aldığı alana tıklanır.

17. Teslim Edilmemiş Siparişler Ekranı

Yeni sipariş ekleme işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Siparişler modülü ayrı bir
alan olarak oluşturulmuştur.
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Yeni sipariş eklemek için Teslim Edilmiş Siparişler ekranında yer alan Yeni Sipariş
Ekle (+) düğmesine tıklanır.

2.4. ŞİKAYETLER MODÜLÜ
Bayilerin, firmadan aldığı ürünlerle ilgili şikayetlerini bildirebileceği ve görüntüleyebileceği ekrandır.

18.Şikayetler Ekranı

Sayfanın sağ üst kısmında yer alan (+) düğmesine tıklandıktan sonra Müşteri Şikâyet Formu
penceresi görüntülenir.

19.Müşteri Şikâyet Formu Penceresi
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Müşteri Şikâyet Forumu’nda şikâyet bilgileri doldurulur.
Oluşturulan şikâyet formuna dosya veya resim eklemek için ekranda yer alan Dosya Seç düğmesine
tıklanarak kullanıcının bilgisayarından seçilen dosya sisteme eklenir. Formu Gönder düğmesi ile
şikâyetin sisteme kayıt edilme işlemi gerçekleşir. Bu şikâyet formu aynı zamanda firmanın
yetkilendirdiği kişinin e-posta adresine iletilir.
Firmanın yetkilendirmiş olduğu kişi ilgili şikâyete cevap verebilir veya silebilir.
Şikâyet ile ilgili işlem gerçekleştirildiğinde mail ile bilgilendirilir. Şikâyette bulunan bayi, şikâyeti ile
ilgili yapılan işlemi onaylamazsa şikayetini tekrar aktif hale getirebilir.
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