
 

BİGUS SİPARİŞ DEPO YÖNETİMİ 

Bigus Sipariş Depo Yönetimi ile Mikro programınızı daha etkin ve verimli bir şekilde 

kullanabileceksiniz.  Çeşitli platformlardan gelen siparişler tek ekrandan takip edilebilir. Müşteriniz ile 

ilgili değerlendirmeyi aynı ekrandan 

yapabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipariş takibinizi yukarıdaki seçeneklere göre filtreleme yapabilirsiniz.  Seçilen kritere göre 

gelen siparişlerin belirli zaman aralıkları ile yenilenmesini sağlayabilirsiniz. 

Siparişlerinizi Bekleyen,Onaylanmış,Teslim Edilmiş,Eksik siparişler gibi kriterlere göre 

gireceğiniz tarih aralığına göre listeleyebilirsiniz. Listedeki siparişlere tıklayarak siparişin 

detayına ulaşabilirsiniz ve sipariş operasyonunuzu devam ettirebilirsiniz.  Stok koduna göre 

eksik siparişlerinizi listeleyebilirsiniz. 



 

Yeni bir sipariş alındığında ekranınızın alt köşesinde bir uyarı mesajı gözükür. Bu mesaj siz o mesajı 

kapatıncaya kadar ekranın alt köşesinde durur.  Böylece gelen siparişleri takip etmek için sürekli 

sipariş ekranına  bakmak zorunda kalmazsınız. Bigus Sipariş Takip sipariş geldiğinde sizi uyarır. 

Böylece şirket çalışanlarınızın daha verimli çalışması sağlanmış olur. 

 

 

Sipariş takip ekranında listelenin siparişin durumunu siparişin cinsini görüntülüyebilirsiniz. İstediğiniz 

şekilde gruplama yapabilirsiniz. 

 

Bigus Sipariş Takip Depo Yönetim programı Mikro Versiyon 12 ticari programı ile yüzde yüz 

uyumludur.   

Sipariş Takip programı bir kaç aşamadan oluşan onay mekanizmasına sahiptir. Webden,El 

terminallerinden,plasiyerler tarafından girilen siparişler Bigus Sipariş takipe Bekleyen Siparişler olarak 

düşmektedir. Onaylama yetkisi olan kullanıcı siparişi değerlendirip onaylar.  Onaylanan siparişleri 

depodan sorumlu kullanıcı görüntüler ve mal hazırla komutunu vererek depo elemanına depodan 

alınacak sipariş formu listesi verilir. Ayrıca siparişte depoda olmayan ürünler mevcut ise bu sipariş 

kalemleride depoda olmayan siparişler adı altında raporlanır. 



 

 

Sipariş evrakını açan kullanıcı direk olarak sipariş evrakındaki stokların depo durumunu depo adetini 

görebilir. Bigus Sipariş evrakında mikro sipariş evrakına ek olarak. Teslim Edilecek,Depodaki 

Miktar,Karşılanan Miktar , Kalan Miktar adında kolonlar konmuştur. Bu alanlar sayesınde kullanıcı 

siparişin durumunu kolaylıkla analiz edebilme şansına sahiptir. Yeni gelen sipariş onaylandıktan sonra 

siparişin sevkini ve çıkışını sağlayacak kullanıcı Teslim Edilecek hanesine siparişte karşılık gelen stokun 

adetini girerek depocuya mal hazırlama emiri verir. Teslim Edilecek miktar ürünün sipariş adeti 

,depodaki miktar ve karşılanan miktarının durumuna göre varsayılan bir değer ile gelir kullanıcı bu 

değeri depo durumları yada sipariş durumları aşmamak koşulu ile değiştirebilir. 



 

seçilerek. Depocuya mal hazırlama emiri verilmiş olur. Ayrıca kullanıcıya kesilecek olan evrak 

belirlenmiş olmaktadır. 

 

 

 

Mal hazırlama emiri verilen siparişler. Hazırlanan siparişler bölümüne düşer. Yetkisi olan kullanıcı 

Hazırlanan siparişleri görüntüler depo görevlisi sipariş formu ile birlikte hazırlamış olduğu siparişi 

getirdiğinde evrakın faturası yada irsaliyesi kesilir. Çıktısı alınarak sevkiyat işlemi yapılır. 

Mal hazırlama emri 

verilirken İrsaliyeli 

Fatura, İrsaliye olarak 

seçenekler 

bulunmaktadır. Mal 

hazırlama emri sırasında 

müşteriye kesilecek 

evrak belirlenmektedir. 

Mal hazırlama komutu 

verildiğinde evrak 

numarası seçim 

ekranından evrak 

seri,sıra belge numarası 



 

 

 

Kullanıcı yetkilendirme bölümü ile kullanıcılarınız hangi bölümleri hangi menüleri kullacağınızı 

belirleyebilirsiniz. Bu sayede sipariş alımınıdan sevkiyatına kadar bir akış yetkilendirme sistemi 

yapabilirsiniz. 

Sipariş gönderileri sonucunda siparişin kalan bakiyesi artık karşılanmayacak yada müşteri tarafından 

iptal edildi ise. Sipariş miktarı teslim edilen miktara eşitlenir. Hiç karşılanmamış siparişler ise silinir. 

Kullanıcılar sipariş girişinde siparişlerini direk olarak excell den alıp, excelle aktarabilir. 

 Not: Bigus Sipariş Depo Yönetim programı Bigus Depo Raf Yönetimi,Bigus Web Sipariş,Bigus Mobil 

Shop programlarıyla entegre çalışabilmektedir. 



BİGUS DEPO RAF YÖNETİMİ 

Mikro kullanıyorsanız ve sürekli değişken bir raf sisteminiz var ise Bigus Depo Raf Yönetimi 

sizin için uygun çözümü sunuyor.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bigus Raf yönetim sistemi ile 

deponuzda  rafta hangi ürünler  ve  

ürün hangi raflarda sorularına kolayca 

yanıt alabilirsiniz. 

Raf  girişlerinizi daha düzenli, raf 

çıkışlarınızı çok daha kolay 

gerçekleştirebilirsiniz. 

Raflar arasında ürün değişimini kolayca 

yapabilirsiniz. 



Depo raf yönetim sisteminde raf giriş – raf çıkışlarınızı Mikro programından yada Bigus Sipariş Depo 

Yönetim programından girmiş olduğunu evrakları cinsine göre cağırarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

Raf durum raporunda evraktaki stoklar ve o stokların bulunduğu raflar ve raflarda kaç adet  

bulunduğu gösterilir.  Evrakın her bir satırırının altında o stoğun hangi raflarda bulunduğu ve kaç adet 

bulunduğu görüntülenmektedir. Raf adetinin yanında ise Adet adında boş bir hane bulunmaktadır. 

Depo görevlisi ilgili rafa kaç adet ürün yerleştirmişse adetini buraya yazacak. Ayrıca eğer raf dolu ise 

depocu ürünü başka raflara yerleştirebilir. Diğer raflar için her ürün altına iki adet raf giriş alanı 

konulmuştur. 

 

Depo görevlisi raflara ürün yerleşimini yaptıktan sonra raf durum raporunu depo yöneticisine teslim 

eder. 

Depo yöneticisi verilen evrakın tipine göre seri ve sıra numarasını girerek  evrakı görüntüleyebilir.  

Kullanıcı tüm işlemleri tek ekrandan yapabilmektedir. Kullanıcı sol tarafta evraktaki stokların listesini 

görüntüler.  Bu listede stokun evrak adeti ve evraktaki stoğun kaç adetinin raflara yerleştirildiği 

görüntülenir.  Program evrak miktarından fazla ürünün raflara yerleştirilmesine izin vermemektedir. 

Raf girişi yaparken mikro evrakınızın 

tipini seçip seri ve sıra numarasını 

giriyorsunuz. Raf dağıtım formuna 

basarak. Depocunun eline raflara 

yerleştireceği ürünlerin listesini ve o 

ürünlerin şuanda hangi raflarda 

olduğu raf durum raporu verilir. 



Stok listesinde hangi stok seçili ise sağ tarafta seçilen ürürün hangi rafta kaç adet bulunduğu 

görüntülenir. Alt kısımda ise ilgili evrak için raf giriş bölümü bulunmaktadır. Evrak formundaki 

bilgilere göre kullanıcı raf dağıtımını yapar ve en son kaydete basarak evrak için raf dağıtımını 

tamamlamış olur. Evrak tekrar çağırıldığı zaman evrakla ilgili raf dağıtım işlemleri 

görüntülenebilmektedir. Bu sayede yapılabilecek yanlışlıklar kolayca düzeltilmektedir. 

 

Raf çıkış işleminde ise depo yöneticisi mikro evrakını seçerek evrak detayını listeler. Raf girişinde 

olduğu gibi sol tarafta ürün listesi sağ tarafta ise seçili ürünün raflardaki durumu. Evrakta ürün çıkışı 

yapılacak ise o ürünün seçilen raftaki durumuna göre kontrol edilir. Raftaki ürün miktarı yeterli değil 

ise bu işleme izin verilmez. Evrakla ilgili tüm raflardan çıkış işlemi gerçekleştirildi ise en son aşamadan 

raf çıkış formu basılır. Depo sorumlusu raf çıkış formuna göre raflardan istenen ürünleri alır ve raf 

çıkışı tamamlanmış olur. 

Ayrıca depo içinde mikro evrakına bağımlı olmadan raflar arasında ürün değişimi yapmak 

mümkündür.  

Raf yönetim sisteminde istenildiği kadar raf eklenebilir. 

Raflardaki stok durumu ile rafınızda hangi ürünlerden kaç adet olduğunu ve stoğunuzun hangi 

raflarda olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. 

Raf yönetim sistemi Bigus Sipariş Depo yönetimi ile entegre çalışabilmektedir. Raf çıkış işlemi mal 

hazırlama emiri verilirken gerçekleştirilmektedir. 

 



BİGUS KANTAR 

Bigus kantar Mikro ve Tunaylar tartim kullanan nakliye firmaları için yapılmış özel bir yazılımdır. Bigus 

Kantar ile sevkiyatlarınız daha hızlanacak,mikro ile daha verimli çalışacaksınız. 

Tunaylar programından tartılan kamyon kantar bilgileri Bigus Kantar ile okunur.  Kullanıcı 

Kantar fişine gore kantar listesinden seçimini yapar. Kantar fişi ile ilgili bilgiler kullanıcı ekranına 

yansır. Kullanıcı kaydete basarak kayıt işlemini tamamlar. İrsaliye çıktısını alır. 

 

 

İrsaliye evrakı Mikroya satış irsaliyesi olarak işlenir. Böylece operasyon bölgesindeki işlemler büyük 

bir hız kazanmış olur. 

 

 

 

 

 



BİGUS AKTARICI (KONSOLİDASYON) 

Bigus aktarıcı Mikro veritabanları arasında veri aktarımını otomatik yada manual olarak sağlayan 

esnek bir aktarım programıdır.  

Parametrik yapısıyla kullanıcıların isteğine göre şekil alabilmektedir. 

Kart aktarımı ve Evrak aktarımı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. 

Mikrodaki bütün evraklar seçilecek seri numaralarına göre aktarım yapılabilmektedir. Evrak aktarımı 

için seri no seçiminde bir sınır bulunmamaktadır. Kullanıcı istediği seri numaralarını listeye ekleyerek 

seçtiklerine göre aktarım yapabilir. 

Bigus Evrak Konsolidasyon ile irsaliyelerinizi,faturalarınızı,çeklerinizi dekontlarınızı mikroda bulunan 

bütün finans hareketlerinizi sorunsuz hızlı bir şekilde güvenli olarak aktarabilirsiniz. Kayıtlı olan 

evraklarınızın diğer firmada güncellenmesini sağlayabilirsiniz. 

 

 

 

Aktarım işlemleri  iki ayrı server veya tek serverde iki ayrı firma arasında gerçekleştirilebilir. Dünyanın 

iki ayrı ucundaki mikrolar arası aktarım kolayca gerçekleştirilmektedir. 

Aktarım seçenekleri; 

 İki tarih arası evrak aktarımı 



 İki tarih arası kart aktarımı 

 Bütün kartların aktarımı 

 Anlık evrak aktarımı 

 Anlık kart aktarımı 

 Gunluk evrak aktarımı 

 Gunluk kart aktarımı 

Bir aktarım 3 farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcı tarih aralığı verip seçtiği tarih 

arasındaki evrak yada kartların aktarımını sağlayabilir, gün içinde belirli bir zaman belirleyerek o 

zamanda kart ve evraklarının aktarımı gerçekleştirebilir yada belirli bir dakika aralığı vererek o zaman 

aralığında sürekli olarak aktarım sağlayabilir. 

Aktarım parametrelerini kullanarak istediğiniz kartın anlık istediğiniz kartın günlük aktarılmasını, 

istediğiniz kartın aktarılmamasını sağlayabilirsiniz. 

 

 



HAFELE BAYİİ SİSTEMİ İLE MİKRO ENTEGRASYONU 

 

Programdan .txt formatında gelen Stok kayıtları ve stok fiyatları mikroda 

ilgili yerlere kayıt edilir. Web servisi aracılığı ile online olarak stok miktarı 

sorgulama ve müşteri sorgulama yapılabilir. Ayrıca yeni açılan müşteri 

kayıtları yine online olarak Hafele bilgi sistemine kayıt edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 



TEKNİK SERVİS 

 

 

Programdan entegre şekilde Cari kartı 

oluşturulabilir ayrıca tüketici kartı oluşturmaya 

gerek kalmadan bu cari kartı ile var olan bir 

cihaz veya yeni oluşturulacak bir cihaz kartı 

kaydı yapılabilir. Ayrıca cariler için istenilen 

sayıda adres girilebilir ve  cihazlar için bakım 

sözleşmeleri oluşturulabilir. 

Ürün kabul ile servise cihazlar alınır ve çeşitli 

aşamalardan geçirilerek durum bazında takip 

yapılabilir. 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Temsilci bazında 

fiyatları toplu 

halde görebilir ve 

fiyat değişikliği 

yapabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENAULT MİKRO AKTARIM PROGRAMI 

 

 

Renault’ dan 

gelen formatlı 

dosyalardaki 

faturaları 

mikroya entegre 

eden yazılım. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


