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TIGER BAYİ YÖNETİM SİSTEMİ 

Firmaların bayileri ile yapılan tüm faaliyetlerini tek platformda gerçekleştirmesi ile daha 

verimli çalışarak, zaman ve maliyetten tasarruf sağlanabilmesi için geliştirilmiştir. 

 

Programın Özellikleri: 

 Sipariş modülü ile sipariş verilebilir ve verilen siparişlerin durum takibi kolay bir şekilde 

yapılabilir.  

 Siparişten teslimat işlemlerine kadar olan tüm süreçlerdeki işlemlerin hızlı ve doğru bir 

şekilde gerçekleştirilmesi ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlanabilir. 

 Sorunsuz ve güvenilir alt yapısı ve kullanımı kolay ara yüzü bulunur. 

 Firmaya özel tasarımlar geliştirilerek kurumsallık sağlanabilir. 

 Bayiler kendi cari hesaplarını ve hesap hareketlerini sistem üzerinden kontrol edebilir. 

 Program responsive özelliği ile masaüstü, tablet ve mobil olan tüm cihazlara uyum sağlar. 

 Bayiler çek, senet, irsaliye ve ekstrelerinin takibini kolay ve detaylı bir şekilde yapabilir. 

 Bayilerin firmalarla ilgili şikayetlerini görsellerle destekleyerek bildirebilmeleri, şikayetleri ile 

ilgili yapılan işlemlerin sonuçları bayilerin mail adreslerine gönderilerek bilgilendirmeleri 

sağlanabilir. 

 Bayiler firma ürünleri ile ilgili en güncel bilgileri kolay bir şekilde firmadan talep ederek bu 

bilgilere ulaşım sağlayabilir. 

 

Ana Sayfa Ekran Görüntüsü:  
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                 BOSFOR BİLİŞİM 

 

Sektörde tecrübe ve birikimiyle 2007 yılında kurulan firmamız, Logo Yazılım 

Kurumsal İş Ortağı ve Logo Yazılım Çözüm Ortağı olarak hizmet vermektedir. Logo 

ürünleri satışı, kurulumu ve desteğinin yanısıra Logo’ya bağlı veya tamamen 

bağımsız size özel sektörel bazlı ürünler geliştirmekte ve çözümler üretmekteyiz. 

İşletmelerin beklentilerini bilen ve bu beklentilere en uygun çözümlerle cevap 

veren Bosfor Bilişim, bölgesindeki başarılarına her yıl yenilerini eklemektedir. Son 

3 yıldır Logo tarafından Akdeniz Bölge 1.si olarak ödüllendirilmekteyiz. 

Her biri alanında uzman ekimizle, ihtiyacınız olan çözümler sunuyoruz. Masaüstü, 

Web, Mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Logo ile çalışan veya tamamen size özel 

yazılımlar hazırlıyoruz. 

Logo çözüm ortağı olan firmamız, Logo platformu üzerinde geliştirilen ve Logo ERP 

ürünleriyle uyumlu çalışan sektörel çözümler sunmaktadır. 

                 Bu yazılım çözümlerimizden bazıları: 

 Bosfor Borç Takip Programı 

 Nakit Akış Programı 

 Perakende Hızlı Satış Programı 

 Fide Takip Programı (FİTAP) 

 Kantar Otomasyonu 

 Mobil Saha Otomasyonu 

 Yazarkasa Aktarım Programı 
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