Petran • Finansal operasyonlarınızı etkili bir
programla yönetin, işletmenizin geleceğini
güvenceye alın
Kaybolan defterlere, unutulan hesaplara ve karmaşık programlara elveda deyip finansal
operasyonlarınızı etkili bir programla yönetmeye başlamanın sizce de zamanı gelmedi mi?

İşletmenizin sağlıklı biçimde büyümeye devam etmesi için sizinle kurumsal bir iş ortağı gibi
çalışarak şirketinizi uçtan uca takip etmenizi sağlayacak etkili ön muhasebe ve muhasebe
programlarına ihtiyacınız var. Mikro'nun ihtiyaçlarınıza uygun olarak şekillenen yazılımları ile
siz de işletmenizin finansal operasyonlarını daha etkili biçimde yönetebilirsiniz.

Ön muhasebenizi MikroX ile yapın, ilk adımınızı sağlam atın

Muhasebenin ilk adımı olduğu ve sağladığı avantajlarla şirketinizi daha etkin biçimde
yönetmenizi sağladığı için ön muhasebeyi işletmenizin kalbi gibi kabul edebilirsiniz. Bu
adımı sağlam atarsanız şirketinizin finansal organizasyonunun temeli de sağlam olur.
Böylece asıl enerjinizi işletmenizi büyütmeye ayırabilirsiniz.

Excel'de bir dolu karmaşık formülle oluşturacağınız tabloya, MikroX'te tek tıkla
kavuşursunuz. Tahsilat ve ödemelerinizin durumunu bir bakışta görebilir, gelir ve
giderlerinizi güncel olarak takip edebilirsiniz. Böylece nakit akışınızı kontrol altında tutar,
işletmenizin sağlıklı biçimde büyümesini sağlarsınız.

Online erişim sunan MikroX ile finansal operasyonlarınızı dünyanın her yerinden ve tüm
internet bağlantısı olan tüm elektronik cihazlardan yürütebilirsiniz. Ayrıca MikroX'e yazılım
bedeli haricinde hiçbir ücret ödemez, tüm güncellemelerden ücretsiz olarak faydalanırsınız.
Sade arayüzü ile hızlı ve kolay bir kullanım sunan MikroX ile aşağıdaki operasyonların
hepsini yalnızca birkaç tıkla gerçekleştirebilirsiniz:

1. Fatura takibi: MikroX ile faturalarınızı birkaç saniyede hazırlayıp kesebilirsiniz.

2. Müşteri ve tedarikçi yönetimi: Müşteri ve tedarikçilerinizin bakiyesini istediğiniz an
görüntüler, ödeme ve tahsilatlarınızı anlık olarak takip edersiniz. Bu sayede nakit
akışınızı etkin biçimde yönetirsiniz.
3. Gelir-gider takibi: MikroX ile kasa giriş çıkışlarınız, banka hesaplarınız ve
çalışanlarınızın yaptığı harcamalar her an kontrolünüz altında olur.
4. Stok ve depo yönetimi: Stoklarınızın güncel durumunu istediğiniz an görüp
satışlarınızı kolayca yönetirsiniz.
5. Raporlama: MikroX'in kapsamlı raporları ile ne zaman ne kadar satış yaptığınızı, ne
kadar ödeme alıp ne kadar harcama yaptığınızı tüm detaylarıyla görüntüler, gerekli
önemleri tam vaktinde alırsınız.
6. e-Fatura: MikroX'in e-fatura özelliği daha hızlı, kolay ve ekonomik olarak fatura
kesebilir, iş yükünüzü azaltabilirsiniz.
MikroX hakkında daha detaylı bilgi almak ve 15 gün ücretsiz denemek için tıklayın.

Daha kapsamlı bir muhasebe çözümüne mi ihtiyacınız var?

Eğer ihtiyacınız bir muhasebe programından fazlasıysa Mikro'nun ihtiyacınıza göre
seçebileceğiniz farklı muhasebe çözümleri Mikro Run, Mikro Jump ve Mikro Fly'ı da
inceleyebilirsiniz.

Size yalnızca işletmenizin ihtiyaçlarına uygun özellikleri sunan Mikro muhasebe çözümleri
ile kullanmayacağınız özellikler için ek bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Ayrıca, yeni
ihtiyaçlarınız olduğunda kullandığınız programın ek çözümlerinden alabilir ya da bir üst
programa fiyat avantajıyla geçebilirsiniz.

Mikro Run ile neler yapabilirsiniz?
•

Şirketinizin finansal durumunu bir bakışta görebilirsiniz.

•

Satışlarınızı ve müşterilerinizi kaydedebilirsiniz.

•

Stoklarınızın miktarını ve tutarını kontrol edebilir; stok kârlılığınızı, depo
durumunuzu, maliyetlerinizi ve satış sonrası kârlılığınızı takip edebilirsiniz.

•

Satın alma irsaliyelerinizi ve faturalarınızı kaydedebilir, birlikte çalıştığınız
tedarikçileri görebilirsiniz.

•

Varlıklarınızı, banka hesaplarınızı ve kasa nakdinizi başka hiçbir yazılım ya da
dosyaya ihtiyaç duymadan takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.

•

Takviminden faydalanarak çek, fatura, ödeme ve tahsilat günlerinizi bir bakışta
görebilir, tatsız sürprizlerle karşılaşma ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz.

•

Tek tuşla e-fatura ya da e-arşiv faturası oluşturabilirsiniz.

•

İhtiyaç halinde, Mikro Run'ın ek çözümlerinden alıp programınızı genişletebilir ya da
şirketiniz büyüdüğünde bir üst programa kolaylıkla ve fiyat avantajıyla geçebilirsiniz.

Mikro Jump ile neler yapabilirsiniz?
•

Nakit akışınızı kontrol eder, finansal operasyonlarınızın yönetiminde hız kazanırsınız.

•

Bankalarla program içinden bilgi alışverişi yaparsınız.

•

Masraf hareketlerinizi bir bakışta görür, departman bazlı dağıtarak giderlerinizi
kontrol altına alırsınız.

•

Bütçe planlarınızın durumunu anlık olarak takip eder, daha hızlı ve doğru biçimde
karar alırsınız.

•

e-Fatura, e-arşiv, e-ihracat, e-irsaliye, e-SMM gibi tüm e-dönüşüm hizmetlerini tek
program üzerinden kullanırsınız.

•

Stok durumunuzu anlık olarak kontrol eder, hatalı satın alımlarının ortadan
kaldırırsınız.

•

Stoklarınızı kategorize ederek maliyet, kâr ve zarar durumlarını izlersiniz.

•

Müşteri ve tedarikçi bilgilerinizi kayıt altına alır, müşteri ve satış yönetimini daha
verimli hale getirirsiniz.

•

Tekliften siparişe, faturalandırmadan iadeye tüm satış sürecini optimize edersiniz.

•

Üretim maliyetlerinizi takip edersiniz.

•

"Sayım İşlemleri" programları ile "Barkodlu Depo", "Mal Kabul" ve "Sevkiyat" özellikleri
sayesinde daha etkin bir depo yönetimi yaparsınız.

Mikro Fly ile neler yapabilirsiniz?

•

Satış, satın alma, üretim, finans, muhasebe ve insan kaynakları fonksiyonlarının
otomasyonu sayesinde etkin bir kaynak planlaması yaparsınız. Böylece zaman ve
maliyet tasarrufu yapar, verimliliğinizle birlikte kârlılığınızı da artırırsınız.

•

Üretim maliyetlendirme süreçlerini kolayca koordine eder, kârlılık analizi ve maliyet
kontrolünü daha etkin biçimde gerçekleştirirsiniz.

•

e-Dönüşüm hizmetlerine tek bir program üzerinden entegre olur, hepsini kolayca
yönetirsiniz.

•

Muhasebe ve personel verileriniz otomatik olarak kaydolur, hepsini anlık olarak
kontrol edersiniz.

•

İşletme rapor ve analizleriyle performansınızı anlık olarak takip edersiniz.

•

Kullanıcı yetkilendirmeleriyle, veri güvenliğine bağlı personel hatalarını minimuma
indirirsiniz.

•

Tüm işlemlerinizi ek bir yazılıma, aktarıma ya da manuel işlemlere gerek duymadan,
tek bir platform üzerinden tam entegre biçimde yürütürsünüz.

