BİGUS B2B
Bigus B2B sistemi bir kısım bölümü Mikro Ticari Muhasebe Programıyla entegre, bir
kısım bölümü ise kendi yönetim paneliyle yönetilen web tabanlı B2B (Business to
Business) uygulamasıdır.

YÖNETİM PANELİ
TANIMLAMALAR
-

-

-

Site Parametreleri : B2B’nin genel çalışma sistemi ve mikro ile entegrasyon için bir
çok ayar ve parametre bulunmaktadır.
Genel Ayarlar: Genel web sayfası ayarlarının tutulduğu bölüm. (HTML Başlık vb.)
Kredi Kartı POS: Bu bölüm ile kredi kartı ödemelerinde kullanılacak banka kredi
kartları tanımlanır. (Örn: World – Axess vb) Tanımlamalarda Pos Ödeme Yönetimi
(Sanal Pos eşleşmesi), logo , font rengi, açıklama girilebilmektedir. Kredi kartı
ödemeleri bölümünde bu alandaki ayarlara göre kartlar görüntülenebilir. Banka
kartlarına taksit oranları bu bölümde bulunan Taksit alanından yapılmaktadır.
İstenilen sayıda taksit tanımlanabilir.
Pos Ödeme Yöntemleri: Bankalardan alınmış olan sanal pos bilgilerinin tutulduğu
bölümdür. Sanal pos ayarları bu bölümden yapılır. Burada oluşturulan ödeme
yönetimi kredi kartı pos bölümündeki bankalarla eşleştirilebilir. Şuan için sadece EST
sistemiyle çalışan banka posları aktif olarak kullanılabilmektedir. (Diğer sistemler ile
ilgili çalışacak poslar ayrıca entegre edilecektir.)
Banka Hesapları: B2B kullanıcı sayfalarında görüntülenecek banka hesap bilgileri
ve sipariş işlemlerinde havale ödeme seçeneklerinde görüntülenecek hesap bilgileri
bu bölümden tanımlanabilmektedir. Aynı satırda bir bankaya ait TL, USD, EUR
hesabı tanımlanabilmektedir.

GÜVENLİK
-

Kullanıcılar – Yetkiler: Yönetim panelini kullanacak kullanıcılar
tanımlama bölümüdür.
Ayrıca kullanıcıların mikro ile personel
eşleştirmeleri yapılmaktadır. Kullanıcılara ip sınırı verilebilmektedir.
bölümü ile kullanıcıların giriş yapacağı bölümler ve kullanıcı hakları
yapılabilmektedir.

için kullanıcı
ve kullanıcı
Yetkilendirme
tanımlamaları

İÇERİK YÖNETİMİ
-

Duyuru ve Haberler: Duyuru ve Haberler bölümüyle istenilen formatta duyurular
hazırlanabilir. , Vitrin haber seçeneği ile haberler banner şeklinde hazırlayarak
slaytlar halinde kullanıcılarınıza sunabilirsiniz. Duyuru ve haberlere detay haberi
yerine doğrudan başka bir linkte verilebilir.

-

Sayfalar: Sınırsız ağaç yapısında birbirine bağlı sayfalar oluşturulabilir. Yönetim
panelinden sayfaların konumları kolayca ayarlanabilir. Sayfa düzeni HTML Editör ile
ayarlanabilir zengin içerikler oluşturulabilir. Ayrıca link ekleyerek doğrudan başka bir
linke yönlenmesi sağlanabilir. Ayrı sayfada açılsın mı parametresiyle sayfasının
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-

-

tıklandığında yeni sayfada açılması sağlanabilir. Sadece bu bölümü kullanarak bile
dinamik bir web sayfası ortaya çıkartılabilir.
HTML Sayfa Editör: Sitedeki bir çok html alan bu bölüm ile yönetim panelinden kolay
düzenlenebilmektedir. 40 civarı sitedeki html alan bu bölümle düzenlenebilir. Bu
alanlar özel olarak isimlendirilmiştir. İlgili alan seçilerek html kodlara ulaşılır ve
kolayca düzenleme yapılabilir.
Mail Form Editör: Sistemden müşterilere yada müşteri temsilcilerine gönderilen mail
formları yada kullanıcılara gösterilen hazır formatlı şaplonlar bu bölüm ile kolayca
düzenlenebilir.
Banner ve Reklamlar: Bu bölüm ile sitenin bir çok alanına HTML, Resim ,Flash
formatında banner ve reklam eklenebilir. Bu alanlara link verilebilir. Ayrıca tarih aralığı
opsiyonu ile bu reklamların kullanıcıya gösterilme süreleri belirlenebilir.

Not: içerik yönetimi bölümlerinde HTML Editör olarak Telerik firmasının RadEditor
komponenti kullanılmıştır. Bu komponent piyasada bulunan en işlevsel en başarılı
komponenttir. Bu komponentle Frontpage, dreamweaver gibi html düzenleme araçları
kadar etkin sayfalar hazırlanabilmektedir. Ayrıca kolayca resim, flash dosya,video
dosyası ve doküman eklenebilmektedir.

ÜYE YÖNETİMİ
-

-

Bayiler: Bayiler bölümü ile B2B’yi kullanacak bayiler kolayca tanımlanabilir ve Mikro
ticari programı ile eşleştirilebilir. Bayilerin çeşitli yetkilendirmeleri yapılabilir. Bayilere
sunulacak fiyat politikası bu bölümden yönetilebilir. Bayilerde yönetim panelinden
verilmiş olan yetkiler doğrultusunda istedikleri kadar kullanıcı tanımlayabilir ve
yetkileri sınırları içinde kullanıcılarına yetki verebilir.
Online Kullanıcılar: Bu bölüm ile şuan sistemde oturum açmış kullanıcılar takip
edilebilir. Şuan hangi sayfada oldukları görüntülenebilir
Kredi Kartı Ödemeleri: Bayilerin yaptıkları kredi kartı ödemeleri bu bölümden takip
edilebilir. Bu bölümden iptal işlemleri yapılabilir (Not: İptal işlemi karttan iade işlemi
değildir. İade işlemini bankanın size açtığı kullanıcı ekranından yapacaksınız ve
yaptığınız bu iade işlemini kredi kartı ödemeleri ekranından iptal edebileceksiniz)

SİPARİŞLER
-

Sipariş Takibi: Bayilerden alınmış olan siparişler bu bölümden takip edilebilmektedir.
Sistemden verilen siparişler doğrudan Mikro Ticari Programına kayıt edilebilmektedir.
Siparişler Mikro’dan da görüntülenebilmektedir. Sipariş takip ekranından sipariş tarihi,
onay durumu, bayi ,seri numarası kriterlerine göre arama yapılabilmektedir. Sipariş
detayına girildiğinde sipariş ile ilgili bütün bilgiler görüntülenmektedir. Sipariş Onayla
bölümüne tıklayarak sipariş onayı verilebilmektedir. Sipariş onayı verildiğinde bayiye
sipariş onay bilgi maili otomatik gitmektedir. Sipariş takip bölümü ayrıca yönetim
panelinden müşteri temsilcilerine göre yetkilendirilebilmektedir. Müşteri temsilcilerinin
sadece
kendi
siparişlerini
görüntüleyebilmesi
yada
onay
verebilmesi
sağlanabilmektedir. Müşterinin bakiyesi ayrıca sipariş detay ekranından
görüntülenmektedir.
Sipariş
detayından
müşteriye
doğrudan
mail
gönderilebilmektedir.
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ÜRÜN YÖNETİMİ
-

-

Ürün Grubu Özellikleri:
Ürün grupları Mikro ticari programındaki Stok Alt
Gruplarıdır. Bu gruplara özellik başlıkları eklenerek (Örnek: İşlemci hızı, Max. Ram,
Bluetooth vb…) bir ürüne özellik ekleneceği zaman ürünün bağlı olduğu gruba göre
özellik başlıklarının otomatik gelmesi sağlanabilir.
Stoklar Özellik / Resim: Bu bölüm ile stoklara özellik tanımlanabilir. Bir stoka sınırsız
sayıda resim eklenebilmektedir.
Penta Entegrasyon: Pentadan stok özellikleri ve resimler tek tuş ile sisteme entegra
olabilmektedir.
Mikro Entegrasyon: Mikro entegrasyon ile mikrodaki stok bilgilerini,fiyat bilgilerini
,depo durumlarını tek tuşla B2B’nin kendi tabloları üzerine alabilir. Web.Config’de
yapılacak küçük bir düzenleme ile B2B bölümünde stok bilgilerinin mikro üzerinden
değilde B2B sistemi üzerinden okunmasını sağlayabilir. Böylece mikro üstüne çok
yük binmemiş olur ve stok ile ilgili her türlü bilgiye bir çok tablodan ulaşmak yerine tek
tablodan ulaşilmış olur.

B2B KULLANICI ARAYÜZÜ
KULLANICI GİRİŞİ
Bayilerin kullanıcı girişi yapacağı ekrandır. “HTML Editör ile düzenlebilir alan”
yazan bölümler yönetim panelinden değiştirilebilir. Kullanıcı kendisine tanımlanan
Müşteri Kodu Kullanıcı Adı Şifre ile sisteme giriş yapar. Şifremi unuttum bölümü
ile tanımlanmış olan mail adresine şifre gönderimi yapılır. Şifre gönderim mail
formu ayrıca yönetim panelinden düzenlenebilir.
Girilecek basit bir parametre ile sertifikanız var ise giriş sayfanızı SSL’li güvenli
sayfa olarak ayarlayabilirsiniz.
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B2B ANA SAYFA
Bayi kullanıcı giriş ekranını geçip ana sayfaya ulaştığında son derece kullanışlı bir
sayfa ile karşılaşır. Ana sayf, yönetim panelinden HTML Editör , Haber ve Reklam
modülleriyle oldukça işlevsel hale getirilebilmektedir. Aşağıdaki sayfada şuan
gözükmeyen bir çok alana html editör ile müdahale edilebilir. Dilerseniz sol
menüye reklam yada banner ekleyebilirsiniz.
Ürün bul bölümüyle doğrudan ürün arama işlemleri yapılabilir. Esnek menüsüyle
kullanıcılar aradıkları her şeye kolayca ulaşabilmektedir. Ayrıca sisteme menü
olarak yönetim panelinden sınırsız sayıda sayfa eklenebilmektedir. Bu sayfalar
kullanıcılara sol tarafta, ağaç diyagramında açılabilir menü olarak görüntülenir.
Ana sayfada anlık döviz kurları , müşteri temsilcisi bilgileri, şuan sistemdeki
kullanıcı sayısı bilgileri görüntülenmektedir.
Yönetim panelinden bayilere verdiğiniz yetkiler doğrultusunda bayiler menülerde
dolaşabilmektedir. Ayrıca bayilerin kullanıcılarıda bayilerin verdiği yetkiler
doğrultusunda menülerde dolaşabilmektedir.
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ÜRÜNLER
Ürün arama seçeneklerinden birini kullanarak kolayca aranılan ürün bulunabilir Ürün
listelerini bayiler marka sirali,fiyat sirali, stoktaki ürünler gibi kriterlere göre
sıralayabilir ve filtreleyebilmektedir. Ayrıca seçtiği ürünleri karşılıklı olarak
karşılaştırabilmektedir.
Listelemelerde standart olarak 3 fiyat seçeneği gözükmekte. Bu fiyatlardan
hangilerinin gösterileceği bayilere göre ayrı ayrı belirlenebilmektedir. Bayilerde kendi
yetkileri oranında kullanıcılarına fiyat seçeneklerinden hangilerini görebileceğini
belirleyebilir.
S.Kull => Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıdır.
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Bayi => Bayi fiyatıdır.
Yukarıdaki iki fiyat site parametrelerinden fiyat listeleri içinden seçilerek belirlenir.
Özel => Bayi için seçilmiş olan özel fiyat listesidir.
Listede ayrıca parabirimi , Garanti süresi ve Stok durumları görüntülenebilmektedir.
Kulanıcı miktar alanlarına almak istediği adedi yazıp sepete ekle düğmesine basarak
ürünlerini sepete ekleyebilir.

Kullanıcılar listedeki ürünler üstüne tıklayarak ürün detayına ulaşabilmektedir. Ürün
detayında fiyat bilgilerinin yanında yönetim panelinde tanımladığınız stok özellikleri
ve resimler görüntülenmektedir.

BİGUS BİLİŞİM GELİŞTİRME ve UYGULAMA SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
Fulya Mah.Ortaklar Cad. Onur Apt. No:2 Kat:5 D:7 Mecidiyeköy 34394, şişli-İstanbul TURKEY
Telefon: 0212 2754700 pbx Fax:0212 2754740
e-mail:info@bigus.com.tr
www.bigus.com.tr

Ürün Detayı

Resim Detayı

En fazla 4 ürüne kadar en az 2 ürünü karşılaştırılabilmektedir. Özellikleri ve var ise
resimleri görüntülenebilmektedir.

Ürün Kıyasla
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DETAYLI ARA
Detaylı arama bölümüyle Ana Grup – Alt Grup ve Markaya göre birbirine bağlı olarak
ürünler görüntülenebilmektedir. Ayrıca fiyat aralığı ve sadece stoktakiler
seçeneklerini kullanarak filtreleme yapılabilmektedir. Seçimler yapıldığı anda liste
güncellenmektedir.

FİYAT LİSTELERİ
Sistemdeki bütün aktif ürünlerin gruplarına göre listelenmiş olduğu bölümdür. Bayiler
bu bölüm ile stok fiyat listelerini alabilmektedir. Ayrıca excell olarak kayıt
edebilmektedir. Xml formatında da bu listeleri alabilmektedir.

NOT:
Ürünler mikrodan doğrudan geldiği gibi tek bir parametre ayarı ile B2B’nin kendi
tablolarından da gelebilmektedir. Mikro ticari programında stok kartında yıl sezon
kodu “PASIF” olan stoklar pasif olarak kabul edilmektedir ve bayilere
gösterilmemektedir. Aktarım programındada bu durum dikkate alınmıştır yıl sezon
kodu PASIF olan stokların stok durumları pasif olarak kayıt edilmektedir.
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GİRİŞ
Bu bölümde firma ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu bölüm yönetim panelinde
Sayfalar bölümünden aktif yada pasif edilebilir içeriği değiştirilebilir.
-

-

Döviz Kurları: Son 1 aya ait döviz kurları görüntülenmektedir.(USD, EUR). Döviz
kurları bayinin kur hesaplama şekline göre gelmektedir. Kur hesaplama şekli mikroda
bayinin cari kartındaki kur hesaplama şekli parametresidir. Döviz kurları mikronun
veritabanından alınmaktadır.
Banka Hesapları: Yönetim panelindeki banka hesapları bölümünden eklenen
hesaplar bu bölümde görüntülenmektedir.
Kim Kimdir? : B2B Sistemini yöneten idari yapısını gösteren bölümdür. HTML Editör
bölümünden Kim Kimdir? Seçeneği seçilerek düzenlenebilmektedir. Ayrıca sayfalar
bölümünden aktif yada pasif edilebilip tamamen kaldırılabilmektedir.
Nasıl Giderim?: Firmanın adres bilgilerinin görüntülendiği bölümdür. HTML Editör
bölümünden Nasıl Giderim? Seçeneği seçilerek düzenlenebilmektedir. Ayrıca
sayfalar bölümünden aktif yada pasif edilebilip tamamen kaldırılabilmektedir.
Eleştiri Formu: Bayilerin dileklerini, önerilerini , şikayetlerini iletebilecekleri formdur.
Bu formdan gönderilen mesajlar site parametrelerinden tanımlanmış olan ilgili
maillere gitmektedir. Ayrıca gönderilecek mailin formatı Mail Form Editor bölümünden
düzenlenebilmektedir.

BAYİ BİLGİLERİ
Bu bölümde bayilerin genel bilgileri, kullanıcı tanımları, adres tanımları gibi
bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerin çoğuna sadece bayinin admin kullanıcısı
girebilmektedir.
-

-

-

Bilgilerim: Bayinin cari bilgilerinin görüntülendiği bölümdür. Bayi e posta adresini bu
bölümden güncelleyebilir.
Kullanıcılarım: Bayi bu bölüm ile kullanıcılarını tanımlayabilir ve onları
yetkilendirebilir.
Sevkiyat Adreslerim: Bayi sevkiyat adreslerini bu bölümden görüntüleyebilir.
Sevkiyat adresleri mikro ticari programının adresler bölümünden okunmaktadır. Bu
bölüm site parametreleri bölümünde parametrik olarak tanımlanmıştır. İstenildiği
taktirde sevkiyat adresleri bölümü iptal edilebilir.
Adres Talep Formu: Bayi yeni sevk adresi talebi için bu formu kullanabilir. Bu
formdan gönderilen mesaj site parametrelerinde tanımlanan ilgili maillere gider.
Ayrıca Mail Form Editor ile adres talep formu düzenlenebilmektedir. Bu bölüm site
parametreleri bölümünde parametrik olarak tanımlanmıştır. İstenildiği taktirde adres
talep formları kabul edilmemektedir.
Şifre Değiştir: Bayilerin şifrelerini değiştirebildikleri bölümdür. Kullanıcılar şifreleri
değiştiremez. Sadece bayilerin admin kullanıcıları şifre değiştirebilme hakkına
sahiptir. Bayilerin kullanıcı şifrelerini admin kullanıcısı Kullanıcılarım bölümünden
değiştirebilmektedir.
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SATIŞ
-

Sipariş Sepeti:
Kullanıcılar ürün listelerinden seçtikleri ürünleri sepete ekle
düğmesine bastıkları zaman siparişten önceki son aşama olan bu bölümde satın
alacakları ürünleri toplu olarak görüntülemektedir.

Sipariş sepetindeki ürünleri toplam fiyatlarını sipariş döviz kuru ve ülke döviz kuruna
göre görüntüleyebilir. Ayrıca sipariş sepetinde Sipariş Miktar hanesine miktar girerek
o anda sipariş miktarı güncellenebilir.
Sevkiyat adresi seçimi yapılabilir. (Site parametrelerinden sevkiyat adresi seçimi aktif
olarak seçilmiş ve bayiyede sevkiyat adresi seçimi yetkisi verilmiş ise)
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NOT: B2B sisteminde 3 katmanlı bir yetkilendirme bulunmaktadır. İlk yetki site
parametreleridir, daha sonraki aşama bayinin yetkileri en son aşama ise bayi
kullanıcıları yetkisidir.
Sepeti Kaydet ile şuanki sipariş sepeti daha sonra kullanılmak üzere kayıt edilebilir.
Kayıtlı sepetler bölümünden tekrardan sipariş sepeti olarak kullanılmak üzere
çağırılabilir.
Açıklama bölümüne sipariş için bayinin bir açıklaması var ise bayi girebilir.
Ödeme seçenekleri bölümünden ilgili ödeme seçeneği seçilerek sipariş verilebilir.
Ödeme seçenekleri site parametreleri ve bayiye göre sınırlandırılabilmektedir.
 Banka Havalesi : Bayi listeden havale için hangi bankayı seçeneğini
belirler ve siparişini tamamlar. Banka hesapları yönetim panelindeki banka
hesapları bölümünden gelmektedir. Banka havalesi bilgisi mikrodaki sipariş
evrakındaki sipariş açıklamalarına “Banka Havalesi” olarak ve Ctrl + Q ile
ulaşılan evrak açıklamalarına “Banka Havalesi” ve banka bilgileri yazılı
olarak kayıt edilir.



Kredi Kartı: Bayi kredi kartı bilgilerini girerek ve kredi kartı bankasını
seçerek kredi kartı ödemesini yapabilir. Banka seçildiğinde bankalar ile
ilgili taksit oranları ve bu taksit oranlarına karşılık finansman giderleri
görüntülenmektedir. Finans gideri Kredi Kartı Pos bölümündeki taksit
seçeneklerinden girilmektedir. İlgili taksit seçeneği seçildiğinde finansman
gideri sipariş tutarına ek olarak eklenmektedir. Seçildiği zaman alt kısımda
eklenmiş tutar gösterilmektedir. Finansman gideri bir stok olarak
tanımlanmıştır. Siparişe stok kalemi olarak eklenmektedir. Kredi kartı ile
siparişi vermeden önce ÖDEME TALİMATI verilmek zorundadır. Ödeme
talimatına tıklandığı zaman yapılacak ödeme ile ilgili parametrik olarak
dolmuş hazır bir form açılmaktadır. Bu bayiden B2B sahibine
fakslanacaktır. Bu hazır form Mail Form Editör bölümünden ayrıca
düzenlenebilmektedir. Kredi kartı siparişi verildiğinde mikroya sipariş
olarak kayıt olmaktadır. Finansman gideri var ise oda siparişe eklenmiştir.
Ayrıca yapılan tahsilat mikroya tahsilat evrakı olarak kayıt edilmektedir.
Kredi kartına ilişkin açıklamalar sipariş ve tahsilat evrak detaylarına detaylı
olarak işlenmektedir.
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Burada 3 ayrı işlem yapılmaktadır. 1-) Sipariş Evrakı 2-) Tahsilat Evrakı 3-)
Banka Sanal Pos haberleşmesi



Cari Hesap: Bu ödeme seçeneği seçildiğinde sipariş açık hesap olarak
alınır. Baynin borç bakiyesine eklenmiş olur. Sadece Sipariş kayıt işlemi
gerçekleştirilir. İlgili açıklamalar Evrak Açıklamalar ve sipariş açıklaması
alanlarına işlenir.

Sipariş ver düğmesine basıldığında ilgili ödeme seçeneğine göre sipariş kayıt
işleme başlar. Sipariş işlemi tamamen mikro ticari programına entegre olarak
çalışır. Sipariş işlemi alınırken. Aşağıdaki tablolara , evraklara kayıtlar yapılır.
Sistem ya hep ya hiç mantığında çalışmaktadır. Etkin bir transaction yöntemi
kullanılarak işlemlerin hepsinin doğru tamamlanmış olduğunda kayıt ve ödeme
işleminin yapılması sağlanmıştır. İşlemlerden birisi bile hatalı olsa tüm işlemler
iptal edilmektedir.
Sipariş işlemi tamamlandığında bayiye ve bayinin müşteri temsilcisine sipariş
maili gönderilmektedir. Bu sipariş mail formu ayrıca Mail Form Editor
bölümünden düzenlenebilmektedir.
Müşteri temsilcisine düşen mailde müşteri temsilcisi ilgili linke tıkayarak
siparişe doğrudan onay verebilmektedir. Ayrıca sipariş takip sayfasınada
kolayca ulaşabilmektedir.
Sipariş sepetinde verilebilecek minimum sipariş tutarı kısıtlaması koyulabilir.
Bu kısıtlama yönetim panelinde site parametrelerinden yapılabilir. Böylece
belirlenen tutardan az işlemler sipariş olarak kabul edilmemektedir.
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-

Kayıtlı Sepetler: Bayilerin daha sonra kullanmak için kaydetmiş olduğu sipariş
sepetlerine bu bölümden ulaşılabilir. Seç , Seç ve Sil, Sil seçenekleri mevcuttur. Seç
seçeneği seçilirse kayıtlı sepet halen kayıtlı olarak kalır ve sipariş sepetine eklenir.
Seç ve Sil seçeneği seçilirse kayıtlı sepet listeden silinir ve sipariş sepetine eklenir.
Sil seçeneği ile kayıtlı sepet listeden silinir.
Sipariş Takip: Bayilerin siparişlerini takip ettikleri bölümdür. Sipariş hareketlerini
detaylı bir şekilde açıklamalarıyla birlikte görüntüleyebilir. Tarih ve sipariş onay gibi
kriterler vererek arama yapabilir.

FİNANS BİLGİLERİ
-

Kredi Kartı ile Ödeme Sayfası: Bu sayfa ile bayiler kredi kartları ile doğrudan ödeme
yapabilmektedir. Doğrudan mikro ticari programına tahsilat evrakı olarak entegre
edilmektedir.
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Bayi banka seçeneğinden bankayı seçtiğinde o bankaya ait taksit oranları ve
finansman giderleri görüntülenmektedir. Tutar hanesine karttan çekim yapılacak tutarı
girer. Ödeme yapmadan önce Ödeme Talimatı düğmesine basılarak ödeme talimatı
hazırlanması ve bu formun firmaya fakslanması zorunludur.
Ödeme yap düğmesine basıldığında girilen tutar banka ile pos bağlantısı kurularak
kart sahibinden çekilir. Yazılan tutar finansman gideri farkına göre mikro ticari
programına tahsilat olarak eklenir . (Müşterinin alacak hanesine işlenmiş olur.)
Eğer finansman gideri var ise bu gider Mikro ticari programına finansman gider stoku
olarak sipariş olarak kayıt edilir. (Müşterinin borç hanesine işlenmiş olur.) Girilen tutar
ve finansman gideri arasındaki fark ise Tahsilat Evrakı olarak kayıt edilir. Ayrıca
yapılan kredi kartı ödemesi kredi kartı işlemleri tablosuna kayıt edilerek bayinin kredi
kartı ödemeleri bölümünden kartlarla yaptığı ödemeleri takip etmesi sağlanır.

Banka Sanal Pos ilişkisi (Banka ile bağlantı kurulup ödeme onayının
alınması)

Kredi kartı ödemeleri için minimum kredi kartı ödeme tutarı yönetim
panelinden site parametreleri bölümünden belirlenebilir. Böylece belirlenen
tutardan aşağıda kredi kartı ödemesi kabul edilmez.

-

K. Kartı Ödemeleri: Bayinin yapmış olduğu kredi kartı ödemelerini bu bölümden
takip edebilir.
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Hesap Ekstresi: Bayi cari hesap ekstresine bu bölümü kullanarak ulaşabilir. Tarih
aralığı vererek ekstre bilgilerini görüntüler.

Ayrıca fatura detayları ve cihaz seri no detay bilgilerine kolayca ulaşabilir.

BİGUS BİLİŞİM GELİŞTİRME ve UYGULAMA SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
Fulya Mah.Ortaklar Cad. Onur Apt. No:2 Kat:5 D:7 Mecidiyeköy 34394, şişli-İstanbul TURKEY
Telefon: 0212 2754700 pbx Fax:0212 2754740
e-mail:info@bigus.com.tr
www.bigus.com.tr

Bayi sisteme giriş yaptığı zaman eğer bayinin vadesi geçmiş ödemesi var ise bir uyarı
penceresi ile bayinin ekranına uyarı mesajı gösterilir. Bu pencere site parametreleri
bölümünden parametrik olarak ayarlanabilir. İstenildiği taktirde devreden çıkarılabilir.

KULLANILAN TEKNOLOJI
B2B sistemi Visual Studio .NET 2008 IDE’ si kullanılarak. .NET Framework 3.5
(ASPNET 3.5) kütüphanesiyle inşa edilmiştir. Yazılım C# dili kullanılarak N Katmanlı
mimaride geliştirilmiştir. Ayrıca AJAX teknolojisi kullanılarak daha verimli, daha hızlı
ve kullanıcı dostu hale gelmiştir. Veritabanı işlemleri için çok daha kullanışlı ve
sonradan yapılacak gelişmelere açık olan LINQ mimarisinde yapılmıştır. Veritabanı
olarak SQL Server 2005 kullanılmıştır. XML’in avantajları mümkün olduğunca
kullanılmıştır. Third Party bileşen olarak Devexpress ve Telerik firmasının en son
versiyon komponentleri kullanılmıştır.
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