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Ticari işletmenizde başarı elde ettiniz

Vega Web Mağaza ile sanal dünyanın kapılarını 
aralayın
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E-Ticarete adım atmak istiyorsunuz 
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Ürünler Farklı Mağazalarda ayrı fiyatlarla satışa sunabilir, aradaki komisyon farklarını 
kolaylıkla kapatabilirsiniz. 
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E-Ticaret sitenize ve Sanal Mağazalara Ürün, Envanter gönderin ve Sipariş alın
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Ürün sipariş alındığı anda Diğer 
mağazalardan anında 

envanterinden düşerek 
mağazaların eksi envantere 

düşmesinin engeller (N11 de 
10 adet bulunan ürün 1 tane 
satıldığında tüm mağazalarda 
eşzamanlı olarak 9 a düşer)



İşletmenizi E-Ticarete hazırlar ve sanal 
mağazalarda canlı stok takibi ile 
entegrasyonunuzu sağlar 

Vega Web Mağaza ile siparişlerinizi
tek ekrandan yönetebilir , fatura ve
kargo etiketleri hazırlayabilirsiniz

VegaWinA5 ve Arctos Programınızla Tam
entegrasyon
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E-Ticaret mağazalarınız varsa ve
siparişlerinizi takip edip fatura
kesmekte zorlanıyorsanız
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Sanal Mağazalarda ününü farklı 
fiyatlarla satabilirsiniz

Vegada stok kartlarından E-Ticaret’e 
gönderilecek ürünlerin ayrımını kolay bir 
şekilde seçimi yapılabilir

Ürünü farklı mağazalara eşzamanlı 
gönderebilme



Zamandan tasarruf

Tüm Sanal mağazalarınızla eş 
zamanlı envanter takibi
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Belirtilen zaman dilimlerinde kampanya
yapabilme

Fiyat değişimlerinin tüm sanal 

mağazalarınızda eşzamanlı 
entegrasyonu



01

02

03

04

Sevkiyat sonrası e-Fatura ve e-Arşiv 
faturalarınızı düzenler

Envanter durumunuza göre raporlama 
yapabilir, Sevk emirlerinizi oluşturur

(Arctos)  kargom nerede 
ile kargolarınızı takip 
eder
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Siparişlerinizi Vega Ticari Otomasyon 
sisteminize entegre eder Cari ve E-Sipariş  
olarak eksiksiz olarak geçer



E

G

A

Cari hesap 

kapatma 

Tahsilat Takibi
Sanal Mağaza Hesaplarınızı 

takip ederek risklerinizi 

azaltın

Sanal mağazaları 

borçlandırma
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Tek ekranda siparişlerinize 

erişin ve stok envanterini 

anlık tüm mağazalarda 

eşitleyin 
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Siparişlerinizi onaylayın 

Sipariş durumunu takip edin 



Siparişlerinizi Vega

Yazılıma Entegre Edin
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Siparişlerinizi Belgelerini

Yazdırın

Cari Kartlarınız sizin için

oluşsun



Ürünlerinize birden fazla resim

ekleyin
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Ürünlerinizin özelliklerinizi

tanımlayın

Vegadaki ürün

açıklamalarınızı

mağazalarınıza entegre

edin



Ürünlerinizi Vegadaki kategori

yapısına göre eşleyin
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Ürünlerinizi Bağımsız olarak

eşitleyin

Ürünlerinizi mağaza bazında

ortak eşitleyin



E ticarete çıkacak

ürünleri aynı anda farklı

mağazalara

gönderebilme
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Mağazalarda farklı fiyat

yapısı ile ürün gönderebilme



Sanal Mağazaları

ayrıntılı olarak inceleme
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Sanal Mağazalarda ürün

arama ve düzeltme



Sipariş ve ürün

entegrasyon

zamanlamanızı

ayarlayın
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e-Ticaret depolarınızı isteğe

bağlı ayırabilme

Ürünlerinizi isteğe göre

bağımsız alanlarla eşitleyin



Müşterileriniz ile iletişime geçin
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Sanal mağazalarınızdan gelecek 

sorulara tek panelden cevap 

verin

Sanal Dünyanın tadını çıkarın



Cube Raporlama ile verilerinizi 

analiz edin
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Gerçek Zamanlı olarak

Zamanı  Kazanca Çevirin


