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Daha verimli çalışın, zamandan tasarruf edin ve süreçleri dijitalleştirin.

Merkezi Sakarya Üniversitesi Teknokent’te bulunan kullanıcı dostu, 

kompakt, inovatif çözümler sunan yazılım firmasıyız.

17 yılı aşkın ERP alanındaki uzmanlığımıza ve tecrübelerimize, üretim işletmeleri, 

toptancı ve perakendeciler için 400’ün üzerinde uluslararası proje deneyim-

lerimize, işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için yenilikçi yaklaşımlara, otomas-

yona ve ölçeklenebilirliğe güveniyoruz.

Üretim, satın alma, satış, depo, muhasebe gibi önemli şirket süreçlerin-

izi otomatikleştirmek ister misiniz? Yazılımımızla sizin için doğru 

çözüme sahibiz.

 

reybex, birçok sektör için doğru çözümleri sunar ve ihtiyaçlarınıza 

göre özel olarak uyarlanabilir. Tüm verilerinizi şeffaf bir şekilde kontrol 

eden ve dünyanın her yerinden erişebileceğiniz sistemimize güvenin. 

Müşterilerimiz, ayda 10 ila 50.000 sipariş hacmine sahip başarılı küçük, 

orta ve büyük ölçekli şirketlerdir.

reybex hitap ettiği sektörler;

 � Üretim İşletmeleri

 � Toptancılar

 � Perakendeciler

 � e-Ticaret  İşletmeleri 

 � Hizmet İşletmeleri

”17 yılı aşkın ERP ve e-ticaret deneyimi, şirketinizi   

dijitalleştirmek için tek bir sistemde buluştu. ‘‘

Biz Kimiz?
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İçerik

reybex Bulut ERP şirketinize birçok avantaj sunar
 
1. Kurulum olmadan en son teknolojiyi kullanın, bakım maliyetini ortadan kaldırın

2. Kişisel çözümünüze uygun ayarlarınızı yapın, hemen kullanmaya başlayın

3. Veri kaybı konusunda endişelenmeyin. Tüm verileriniz gerçek zamanlı olarak

kullanılabilir ve günceldir

4. Bulut ile hızla büyüyün, şirketinizin büyüklüğü kolayca ölçeklenebilir olsun

Bulut ERP
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Bir bakışta en önemli reybex fonksiyonları

E-TİCARET & ÇOK 
KANALLI SATIŞ

ÜRETİM

reybex ile Yapabilecekleriniz

Pazaryerleri & e-ticaret sitelerinde satış,  
perakende (yazarkasa / POS) ve toptan 

satış

MRP, ürün ağaçları, rota, kapasite plan-
lama, iş emri yönetimi, operasyonlar, 

seri/proje üretim

ÜRÜN YÖNETİMİ
Sipariş, müşteri ve tedarikçi  

yönetimi, kampanyalar,hatırlatmalar, 
tek panelde tüm müşteri verileri 

SATIN ALMA &  
SİPARİŞ

Ürün tedariğini, min. / max. sipariş  
seviyeleri, sipariş teklifleri, tedarikçi 

 yönetimi, kademeli fiyat

SİPARİŞ YÖNETİMİ  
& FATURALANDIRMA

Teklif, sipariş, irsaliye, tekliften 
 sipariş, sipariş onayı, fatura,  

toplu faturalama

DEPO 
YÖNETİMİ

Mobil depo ( app ), stok yönetimi, sipariş 
toplama , paketleme ve paketleme 

listeleri,stok hareketleri
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NAKLİYE 
İŞLEMLERİ

Kargo entegrasyonu,gönderi 
 etiketlerinin oluşturulması 

 / yazdırılması,  gönderi takip

EDI

Yazılımımız, müşteri gereksinimleri göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilmektedir.

E-FATURA & E-ARŞİV 

Otomatik e-Fatura & e-Arşiv tanıma, hızlı, 
kolay toplu faturalandırma,  

maliyet avantajı,  zaman tasarrufu

FİNANS & MUHASEBE

Cari yönetimi, ödeme işleme/ kasa,  
nakit akış, alacak yönetimi, karlılık  

analiz raporu, BA/BS formu 

PROJE YÖNETİMİ

Zaman yönetimi, görev  yönetimi, 
 randevu yönetimi, zaman kaydı,  

raporlama

ÇOKLU ŞİRKET 
YÖNETİMİ

Lokasyonlar, şubeler, fabrikalar, birçok  
kurumsal yapı eşleştirilebilir.

Siparişler içe aktarılır, fatura ve irsaliyeler 
elektronik olarak iletilir



reybex ile ürün / varyant yönetiminde  liste fiyatı, indirimli fiyatı, net-brüt fiyat, satın alma fiyatı, birim  
çevirimleri, set ürün, 3. parti, marka, barkod, teslimat süresi, resim, varyant, uzun-kısa açıklama, dokü-
manlar, depo-stok yeri ve birçok detayda ürün yönetimi imkanı sunmaktadır. Ürünler tek tek, toplu 
olarak, CSV (excel) formatında veya API ile kolayca eklenebilmektedir. 

Ürün Yönetimi

Fiyat, ürün açıklamaları, resim 
ve tüm ürün bilgilerini  
tek panelden yönetin.

Tedarikçilerinizle tarih / miktar  
bazlı fiyat anlaşmaları oluşturun,  
MRP / Satın alma isteklerini 
siparişe, siparişleri faturaya  
dönüştürün.

 � Satın alma isteği

 � Satın alma siparişi

 � Satın alma faturası

 � Tedarikçi bazlı  fiyatlandırma

 � Miktar bazlı fiyatlandırma 

 �  Tedarikçiye yönelik ikazlar

Bir veya birden fazla depoyu stok 
yerlerini ( raf),  stok giriş, çıkış, sayım 
ve hareketlerini barkod sistemi ile 
mobil olarak yönetin.

Ürün Yönetimi Satın Alma Yönetimi Nakliye ve Depo
Tüm veriler tek sistemde Optimum iş akışınızı oluşturun Nakliye ve depo yönetimi

“Biri zaman değişene kadar bekler,
diğeri onu yakalar ve harekete geçer!” 

 - Dante Alighieri

 � Yeni ürün 

 � Varyant yönetimi 

 � Set ürün yönetimi 

 � Toplu ürün yönetimi

 � Seri / Lisans numarası yönetimi

 � Tedarik yönetimi

 � Depo yönetimi

 � Mal giriş, çıkış, sayım

 � Stok hareketleri

 � Çoklu depo yönetimi

 � Paketleme tablosu

 � Çeki  (toplama) listesi

 � Gönderi  etiketleri
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Sayfa 5



reybex Bulut ERP – Satın Alma Yönetim Modülü ile satın alma isteği, anlaşma, sipariş ve faturalandırma 
vd. tüm tedarik süreçleri yönetilebilmektedir.  Satın alma modülünde ürün başına birden fazla satın alma 
fiyatı, satın alma için kademeli fiyat, minimum stokların otomatik olarak güncellenmesi, sipariş isteklerinin 
otomatik olarak oluşturulması vb. özellikleri yeralmaktadır. Stok Yönetimi modülü entegrasyonu sayes-
inde satın alımı gerçekleştirilmiş malzemelerin stoğa girişi doğrudan satın alma belgesine istinaden 
gerçekleşir. Fatura Kontrol modülü entegrasyonu sayesinde sipariş belgeleri faturalar ile eşleştirilerek 
siparişin fatura giriş durumu izlenebilir. Malzeme İhtiyaç Planlama modülü entegrasyonu sayesinde kritik 
stoğa sahip malzemeler için otomatik satınalma istekleri oluşturulabilir. 

Satın Alma

MRP / satın alma isteklerini, satın alma  
siparişine dönüştürün. Mal girişlerinizi 
yapın. Satın alma faturalarınızı işleyin. 
Tüm kalemler giriş faturasıyla ve siparişle 
kıyaslanmaktadır.

Birden fazla tedarikçiyle miktar bazlı, 
(kademeli  fiyat), satın alma anlaşması 
oluşturabilirsiniz. Tedarikçilere uyarı 
yapıp, teslimatları yönetebilirsiniz.

Sipariş Yönetimi Tedarikçi Yönetimi Fonksiyonlar
Sipariş  yönetimi planlaması Satın alma anlaşmaları Öne çıkan özeliikler

 � MRP satın alma isteği

 � Satın alma siparişi

 � Satın almaya bağlı mal girişi

 � Satın alma fatura işleme 

 � Açık, kapalı, kısmi sipariş statüsü

 � Tedarikçi listesi

 � Satın alma anlaşmaları

 � İade işlemleri 

 � Tedarikçi uyarıları 

 � Min. stok otomatik güncelleme 
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler
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 � Ürün bazlı birden fazla satın alma 
fiyatı tanımlama

 � Miktar bazlı kademeli fiyat tanımlama

 � Sipariş isteklerinin otomatik 
oluşturma

 � Karlılık için maliyet hesaplama

 � Alış faturası muhasebeleştirme

 � Min./ Max. sipariş miktarı belirleme

 � Satın alma stok gecikme listesi

 � Satın alma raporları



reybex Satış Modülünde, tüm satış süreçleri teklif, anlaşma, sipariş, irsaliye, fatura gibi belgelerini 
birbirleri ile ilişkilendirip takip edebilmekte,  müşteri veya müşteri grubu, ürün veya ürün grubu bazında 
fiyat politikaları yönetebilmektedir. Teklifler için ayrı metin taslakları oluşturulabilmekte, bu sayede 
teklifler  hızlıca  revize edip  kısa sürede kişisel teklifler hazırlanabilmektedir. Oluşturulan teklif, sipariş 
veya fatura sistem üzerinden mail olarak iletilebilmektedir. Toplu işleme fonksiyonu ile kolayca örn; Tüm 
ödenmiş ancak henüz gönderilmemiş siparişleri filtreleyin ve seçin. Bir sonraki adımda, bunları toplu 
işlemle ile eşzamanlı olarak düzenleyebilirsiniz ve birden fazla sipariş için tek adımda çeki listesi, fatura-
lar ve gönderi etiketlerini oluşturulabilmektedir.

Satış Yönetimi

Kesilen faturalar otomatik olarak eFatura & 
eArşiv modülüne aktarılır. Bu faturalarda ki 
carilerin e-Fatura mükellefi olup olmadığı 
reybex tarafından otomatik olarak tespit 
edilir. Buraya aktarılan faturalar tek tek veya 
toplu olarak onaylanabilmektedir. Ya da onay 
sürecine tabii olamadan doğrudan e-Fatura / 
e- Arşiv Fatura oluşturulabilmektedir. 

e-Ticaret, perakende, toptan tüm kanallardan 
gelen siparişlerinizi sadece birkaç tıklama 
ile fatura ve irsaliye oluştururken aynı anda 
dilerseniz gönderi etiketleri ve çeki listesini de 
oluşturarak topluca yazdırabilirsiniz.

İşlenecek tüm siparişleri seçin ve tek 
işlem adımında irsaliye, fatura, gönderi 
etiketi, gerekirse iade etiketi, çeki listesi 
gibi belgelerini tek tıkla oluşturun.

Faturalandırma Sipariş Yönetimi Toplu İşlemler
e- Fatura EntegrasyonuSatış Süreç Yönetimi Süreci otomatikleştirin

 � Toplu işlemler

 � Gönderi etiketi

 � Fatura

 � Sipariş onayı

 � İade faturası

 � Çeki listesi
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Ayrıntılı olarak seçilen fonksiyonlar
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 � Toplu sipariş onaylama

 � Toplu çeki listesi oluşturma

 � Toplu gönderi etiketi oluşturma

 � Toplu irsaliye fatura vd satış belgesi 
oluşturma

 � Fatura durumlarını anlık takip

 � Fatura onay süreç yönetimi

 � İade-iptal süreç yönetimi

 � Toplu ön izleme ve yazdırma



Çoklu depo, stok yeri, depo lojistiği, stok rezervasyonu, son kullanma tarihlerinin ve fatura 
numaralarının kaydedilmesi, fiyatlı envarter değerleme, barkod etiketlerinin düzenlenmesi, 
komisyon belgesinin düzenlenmesi gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındırmaktadır. 
Kullanıcı, hangi malzemelerin hangi depo/stok yerinde ve ne miktarda mevcut olduğunu 
kesin olarak bilir.  Diğer modüller ile entegrasyonu sayesinde malzeme hareketleri ve depo 
stokları uçtan uca çözümler sunar. 

Depo ve Stok

Çeki listelerinde ürünlerin stok yerleri ve 
miktar verileri yeralır. Ürünleri aramayı 
kolaylaştırmak için, bir EAN kodu, ürün resmi 
ve üretici numarasıyla birlikte sipariş fişleri 
yazdırabilirsiniz. Mal toplarken zamandan 
tasarruf ederek ve depodaki optimal rotayı 
planlayabilirsiniz.

Mal kabul, mal sevkiyat, sayım, transfer, 
stok hareketleri, barkod oluşturma, 
barkod yazdırma vd. birçok işlem 
yapılabilmektedir. Mal girişi barkod, 
ürün kodu sipariş no, tederikçi no ile 
gerçekleştirilebilmekte, ürünler parti/
seri numarası bazında izlenebilmektedir.

Stok giriş-çıkış, toplama vb depo 
işlemleri mobil şekilde ürün, 
sipariş barkodları kullanılarak 
gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcı 
depoda her zaman hareket halinde 
olabilir ve mal hareketlerini son derece 
kolay bir şekilde yönetebilir.

Mal ToplamaStok İşlemleri Mobil Depo
Optimal rota ile zamandan tasarrufStok  yönetiminizi kolaylaştırın Esneklik ve kolay kullanım

 � Çeki listesi kullanımı

 � El terminali ile toplama

 � Optimum toplama rotalarını 
planlaması
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 � Manuel mal girişi kaydı

 � Satın almaya bağlı mal girişi

 � Depolar arası transfer

 � Rezervasyon, sayım, sevkiyat vd.

Çoklu depo yönetimi Kullanılabilir stok
Envanter değerlemesi Fiyatlı stok değerlendirme 
Stok yeri yönetimi Stok rezervasyonu 

Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Sayfa 8

 � Ürün ve sipariş barkod kullanımı

 � Gerçek zamanlı stok modülüne veri 
aktarımı

 � Kulanıcıya depoda hareket esnekliği



reybex, eksiksiz bir gönderi süreciyle; gönderi etiketi ve iade etiketi basımı dahil olmak üzere 
kargo firmaları ile entegre bir gönderi çözümü içerir. Örneğin, doğrudan gönderi etiketiyle 
veya müşterinin talebi üzerine e-posta ile de gönderebilirsiniz.

Nakliye ve Sevkiyat 

 � Sevkiyat işlemleri hızlanır ve kolaylaşır 

 � Gönderi takip kodu iletebilirsiniz

 � Hata riskini azaltır

 � Maliyeti azaltır

 � Şubeye gitmek zorunda kalmazsınız

 � Zamandan tasarruf edersiniz

 � İade işlemleri kolaylaşır 

 � Hızlı teslimattan müşteri memnuniyeti

Şu anda entegre çalışan kargo fimaları; reybex, gönderi etiketini oluştururken 
kargo firmasından takip kodunu alır ve  
doğrudan müşteri siparişine kaydeder. 
Talep üzerine bunu faturasıyla birlikte 
e-posta ile müşteriye otomatik olarak 
gönderebilrsiniz.

Avantajlar Kargo Entegrasyonları Gönderi Takibi 
Kargo entegrasyonu avantajları Doğrudan entegre Gönderileri doğrudan reybex’te takip edin
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 � Aras Kargo

 � MNG  Kargo

 � Yurtiçi Kargo

Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Sayfa 9



reybex ile alıcı ya da satıcı cari hesapları, banka, kredi kartı, kasa işlemleri ve nakit akışı yönetebil-

irsiniz. Açık kalemleri görebilir ve etkin alacak yönetimi gerçekleştirebilirsiniz. Her bir müşteri için 

faklı düzeylerde bireysel uyarı sistemi oluşturabilir, elektronik ortamda ihtar gönderebilirsiniz. 

Fatura-ödeme eşleştirmesinin yanı sıra karlılık analizleri de yapabilirsiniz.

Finans ve Muhasebe

Cariler, müşteri adayı, müşteri ve tedarikçi 
olarak gruplandırabilir; anlaşma, teklif, irsaliye 
ve fatura gibi tüm süreçleri yönetebilirsiniz. 
Sistemde bulunan raporları kullanarak cari 
işlemlerini analiz edebilirsiniz.

Para giriş-çıkış işlemleri, kasa ve banka 
fonksiyonu kullanılarak takip edebil-
irsiniz. Bankadan alınan ödemeleri 
faturalar ile eşleştirip kalan bakiye 
durumunuzu yönetebilirsiniz.

Ay sonunda muhasebeye iletmeniz  
gereken faturaları reybex Luca, Zirve  
uyumluluğuyla tek bir tıkla doküman 
oluşturarak muhasebe gereksinimlerini 
karşılayabilirsiniz. Excel çıktı ile toplu 
fatura dökümünü ileterek kolayca mu-
hasebeciniz tarafından  hatasız ve eksik-
siz olarak işlenmesini sağlayabilirsiniz.

Cari İşlemler Ödeme İşlemleri BA/BS
Detaylı cari yönetimi Kasa- banka yönetimi Muhasebe işlemleri
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Muhasebe belgeleri Ödeme eşleştirme 

Hesap planı(özelleştirilebilir) BA/BS formu
Kar merkezi (iş birimleri) yönetimi
Maliyet merkezi muhasebesi

Muhasebe programı entegrasyonu

Nakit akım tablosu 
Alacak ve bakiye listeleri Mizan

Döviz yönetimi Hesap hareketleri
Farklı ödeme tipleri yönetimi Kolay arayüzü ve çok daha fazlası

Sayfa 10



e-Fatura Modülü ile faturalar toplu bir şekilde firmaya özel e- fatura şablonuyla kesilebilmektedir. Ke-
silen faturalar otomatik olarak e Fatura & e Arşiv modülüne aktarılır. Bu faturalarda ki carilerin e-Fatura 
mükellefi olup olmadığı reybex tarafından otomatik olarak tespit edilir Modüle aktarılan faturalar tek tek 
veya toplu olarak onaylanabilmektedir. Ya da onay sürecine tabii olamadan doğrudan e-Fatura / e- Arşiv 
Fatura oluşturulabilmektedir. e-Fatura Modül kullanımı ile basım/gönderim maliyetlerinden ve arşivleme/
depolama zorunluluğundan kurtulur, zamandan tasarruf edersiniz.

e-Fatura & e-Arşiv

reybex e- Fatura / e- Arşiv Fatura modülü 
ile faturalarınızı toplu bir şekilde firmanıza 
özel yapılan e- fatura şablonunuzda 
oluşturabilirsiniz. 

Faturalarınızı isterseniz tek tek veya toplu 
olarak onaylayabilirsiniz. Ya da onay süre-
cine tabii olmadan e-Fatura / e- Arşiv Fatura 
oluşturabilirsiniz. GİB’e gönderilen faturaların 
durumları reybex e- Fatura Modülü’nden anlık 
olarak takip edebilirsiniz. 

Oluşturulan faturaları tek tek veya toplu 
olarak ön izleme yapabilir, bilgisayarınıza 
dosya olarak indirebilir ve yazdırabilirsiniz. 

 � Fatura onay süreci aktif edilebilir

 � Statüler anlık olarak görüntülenebilir 
(beklemde-başarılı-iptal)

 � İptal süreçleri yönetilir

 � Toplu ve tek tek görüntüleme, 
yazdırma ve onaylama yapılabilir

 � Carilerin e-fatura mükellefiyeti oto-
matik tespit edilir 

 � Kolay ve merkezi kullanım sunar

 � Basım ve gönderim maliyetlerinden  
tasarruf edersiniz

 � Kayboldu ya da gelmedi durumlarını 
ortadan kaldırırsınız

 � Arşivlemek, depolamak zorunda 
kalmazsınız

 � Zamandan tasarruf edersiniz

 � Çevre dostudur

e-Fatura & e-Arşiv Fatura Avantajlar
e-Fatura işlemleri 

Fonksiyonlar
e-fatura & e-arşiv avantajları 
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler
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Öne çıkan özeliikleri



Sayfa 12

Üretim Yönetimi  
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Kollektif / Temel Üretim Yönetimi Mrp( Malzeme İhtiyaç Planlama)
Proje / Seri Üretim Fason Yönetimi
Ürün Ağacı ( Reçete ve Rota) Kapasite Planlama

reybex Bulut ERP - Üretim yönetimi modülü, üretimdeki tüm süreçleri kapsar ve bu süreçlerin optimizasyonuna 
katkıda bulunur. Üretim Yönetimi modülünde tek seviyeli ya da çok seviyeli (mamul ve mamul üretimi için 
ihtiyaç duyulan yarı mamuller) üretim yapabilmek mümkündür.  MRP tarafından oluşturulan üretim planların, 
plandan üretim emrine çevirmesi gerekir. Bir üretim emrinin oluşturulması sırasında eksik malzeme analizi 
otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu analizde, gerekli bileşenlerin mevcutta olup olmadığı kontrol edilir. Eksik olan 
malzemeler için satın alma isteği oluşturulur.  
 
Modülde fason süreçlerin yönetimi mümkündür. Kapasite Planlama modülüyle entegrasyonu, ilgili üretim emri 
için en uygun kaynak planlamasının yapılmasını sağlar.  Modül ayrıca Temel Veri Yönetimi, Ürün Ağacı Yönetimi, 
Rota Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Satış Yönetimi, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, modülleriyle entegre 
bir şekilde çalışmaktadır. 



Sayfa 13

Malzeme İhtiyaç Planlaması
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Planlama Stratejileri (MRP Metotları) Doğrudan İş Emri Oluşturabilme
Satın alma İsteği Oluşturma Planlamada Sipariş Kontrolü
Üretim Planı Oluşturma Proje Takibi

reybex Bulut ERP - MRP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü, bir şirket içindeki tüm lojistik zincirinin kalbidir. 
Gelen taleplere istinaden oluşacak tüm ihtiyaçlar için malzeme bazında planlama yapılır.  reybex Bulut ERP MRP 
modülünde yeralan farklı planlama stratejilerini kullanarak olası senaryolar  farklı planlamalarda yapılabilir. MRP 
modülü tarafından oluşturulan satınalma istekleri ve üretim planları Üretim Yönetimi ve Satınalma Yönetimi 
aracılığı ile satınalma siparişi ve üretim emri gibi belgelere dönüştürülür.  

Böylece sistem üzerinde yapılan planlar, faaliyete geçirilir. Temel Veri Yönetimi, Ürün Ağacı Yönetimi, Rota Yönet-
imi, Satış Yönetimi, Stok Yönetimi, Üretim Yönetimi, Satın alma Yönetimi modülleri olmak üzere malzemeler ile 
ilgili modüllerin tamamıyla entegre çalışır.  



Sayfa 14

Üretim Ağacı Yönetimi  
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Üretilecek Ürünlerin Ağaç Kontrolü Satın Alma İçin Özel Bilgilendirme
Reçete Tanımı Aynı Ekranda Rota ve Bileşen Tanımlama
Depo ve Stok Yönetimi 

reybex Bulut ERP - Ürün Ağaçları Yönetim Modülü ürün ağaçlarının oluşturulmasına, kopyalanmasına, 
değiştirilmesine ve denetlenmesine olanak sağlar.  Klasik bir ürün ağacında, ilgili parametrelerin üretim süre-
cinde kullanılmak için belirlenmesi amacıyla bileşenler bir araya getirilerek hiyerarşik bir yapı oluşturulur. Üretim 
ve satınalma süreçleri için ürün ağaçları temel alınır.  Bileşen içerisindeki açıklama alanı kullanılarak satın alma 
için özel bilgilendirme yapılabilmektedir.  

Rota Yönetimi ve Üretim Yönetimi modülleri gibi temel üretim süreçleri için anahtar rol oynamasına ek olarak; 
Malzeme İhtiyaç Planlaması, Satın alma Yönetimi, Stok Yönetimi modülleri için de temel oluşturur. Aynı ekranda 
rota ve bileşen tanımlayabilme hız ve verimlilik sağlar.



Sayfa 15

Rota Yönetimi  
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Üretim İş Akışı Departman Yönetimi
Operasyon Yönetimi Kapasite Planlama
Makine Yönetimi Fason

reybex Bulut ERP -  Rotalar ve İş Merkezleri modülü işletmedeki üretim ile ilişkili tüm iş merkezlerinin eksiksiz 
oluşturulmasına olanak sağlar. Operasyonların hangi sırada, hangi araçlarla, hangi iş merkezlerinde yapılacağına 
dair bilgileri kapsar. Rota Yönetimi modülüyle birlikte kullanılan Ürün Ağacı Yönetimi modülünde, üretim 
süreçlerinde kullanılacak malzeme listeleri bulunmaktadır. Rota tanımında, bu malzemeler ile ilgili operasyonlar 
karşılıklı olarak bir araya getirilir. 

 
Modülde yapılan ayrıntılı planlama, bileşenlerin ilgili operasyonlara atanmasına imkan tanır. Bu atama daha 
sonra kesin ve doğru bir malzeme ihtiyaç planlaması yapılabilmesi için temel oluşturur. Her bir rotanın 
operasyonları, kullanıcının planladığı bir üretim süresine sahiptir. Rota Yönetimi Modülü; Üretim Yönetimi, Kapa-
site Yönetimi modülleri için de temel oluşturur.



Sayfa 16

Kapasite Planlama 
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Departman Bazlı Kapasite Saatlik Kapasite Tanımlama
Hazırlık, Makine, Personel Kapasite Tanımı Kapasite Doluluk Takibi
İş Merkezi Haftalık Çalışma Günü Belirleme Üretim Planlama

reybex Bulut ERP - Kapasite Yönetimi modülüne üretim emirleri ile ilgili başlangıç ve bitiş süreleri, bekleme 
süreleri, iş akışı süreleri gibi pek çok bilgi üretim planlamaya aktarılır. Ayrıca modülde, kapasite kullanımının 
görüntülenmesi olanağı da mevcuttur. Bu özellik kullanıcıya ilgili üretim emrinde hangi kaynakların ne zaman 
ve ne kadar kullanıldığı ve tüketildiği bilgisini verir. 

 
Kapasite Yönetimi modülünde, personel kapasiteleri ile bağlantılı olarak, hangi çalışanın hangi operasyonda 
çalışacağı, personel kapasite durumu ve değerlendirilmeyen kapasiteler için başka bir planlama yapılıp 
yapılamayacağına yönelik veriler de sağlanır. Modülün, Üretim Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Rota 
Yönetimi modülleri ile sıkı bir etkileşimi vardır.



Projelerinizi dinamik olarak değişikliklere uyarlamak için proje yönetimi fonksiyonuna ihtiyacınız 
vardır. reybex proje yönetimi ile geleceği görerek ve proje planındaki sapmalara uyum sağlayarak 
tepki verebilirsiniz. Projelerin ilerleyişini bütüncül şekilde izleyebilirsiniz. Görevleri otoma-
tik olarak ekibinize dağıtabilir ve ihtiyaçlara göre esnek biçimde değişikliklere tepki verebilirsiniz.

Proje Yönetimi

Müşteri destek hizmeti kapsamında, 
müşteri taleplerini karşılama amacıyla 
ticket sistemi  kullanılmaktadır.

reybex, proje yönetimi dahilinde 
çeşitli alanlardaki portföyleri raporla- 
manıza olanak tanıyan raporlama 
sistemi özelliğine sahiptir.

Görev listesi interaktiftir. Tıklayarak 
görev listesinden görevin veya pro-
jenin detay görüntüsüne geçebilirsiniz. 
Tablodan yeni bir görev oluşturup, 
projelerinizin durumunu izleyebilirsiniz.

Ticket Sistemi Proje Raporlama Görev Yönetimi
Otomatik bilet oluşturma Proje raporlama ve yönetimi Görev yönetimi
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 � Projelerle ilgili hedeflenen durum  
raporları

 � İlerleme kontrolü

 � Kaynakların etkin yönetimi

 � Proje bütçesine yönetimi

 � Zaman ve maliyetleri yönetimi

 � Destek talepleri mail üzerinden ticket 
açarak oluşturulabilmektedir

 � Ticket açıldığında ilgiliye mail olarak 
bilgilendirme yapılır

 � Ticket ile ilgili gelişmeler mail üzerin-
den takip edebilmektedir.

 � Talepler toplu olarak aktivitelerim 
sayfasından yönetilebilmektedir.

 � Zaman ve bütçe kontrolü 

 � Görev ilerlemesine hızlı bakış

 � Görev listesi ve detay çalışması

 � Yanlış kayıtların minimize edilmesi 

Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Sayfa 17



CRM Müşteri İlişkileri Modülü ile müşteri/tedarikçi ve adaylar ile kurulan tüm iletişimler kayıt altında 
tutulmaktadır. Ayrıca fırsat yönetimi, satış yönetimi, aksiyon kaydı oluşturulabilmektedir. Fırsat yönet-
imi uygulaması sayesinde ön görülen fırsatlar sistem üzerinden takip edilip raporlanabilir. Satış ve paz-
arlama departmanlarından elde edilen; geç aktiviteler, ilgili kişiler, adresler, rakipler ile ilişkiler ve raki-
plerin davranışları gibi konularda ayrıntılı bilgiler, stratejik ilişki yönetimi için kullanılabilir. CRM modülü, 
tekliften faturaya kadar satış sürecinin tamamındaki düzenleme ve denetleme çalışmalarını destekler. 
Adres defterinin ve müşteri ana verilerinin entegrasyonu sayesinde, belgeler hızlı ve hatasız şekilde 
düzenlenebilir ve eksiksiz olarak takip edilebilir.

CRM Müşteri İlişkileri

reybex’te teklifleriniz için  ayrı metin 
taslakları oluşturabilirsiniz.  Bu sayede 
tekliflerinizi  hızlıca  revize edip  kısa 
sürede kişisel teklifler hazırlayabilirsiniz.
Oluşturduğunuz teklifleri sistem üzerin-
den mail olarakta iletebilirsiniz.

reybex adres yönetimini hızlı fırsat kaydı 
yapılması için kullanabilirsiniz. Ayrıca 
adres verilerinin yanı sıra mali verileri, 
ürün verileri  veya ana adresle ilişkili diğer 
adresleri (şubeler, teslimat adresleri vs.) 

Fırsat yönetimi uygulaması sayesinde ön 
görülen fırsatlar sistem üzerinden takip 
edilip raporlanabilir; sıcak adaylar ile 
temas kurularak uygun kampanya veya 
teklif sunumlarıyla alım kararını vermel-
erini kolaylaştırabilirsiniz.

Teklif Yönetimi Adres Yönetimi Fırsat Yönetimi
Teklifleri etkin yönet Müşteri verilerini hızlıca yönet Fırsatları satışa çevir

 � Adres verilerinin içeriye aktarılması

 � Hızlı veri yenileme 

 � Etkileşimler hakkında hızlı  
bilgilendirmeler

 � Çoklu  adres yönetimi

 � Hızlı erişim

 � Kampanyalar için grafikler

 � Belgelerin doğrudan eylemler  
ile ilişkilendirilmesi

 � Fırsat yönetimi bağlantısıyla 
aday müşteri değerlendirilmesi

 � Telefon ve e-posta bağlantısı

 � Takvim kaydıyla etkileşim
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Sayfa  18

 � Tekliften revize teklif oluşturma 

 � Tekliften farklı müşteri için teklif 
oluşturma

 � Tekliften sipariş oluşturma

 � Açık, kapalı, teklif veren vb statüler 
ile teklif yönetimi

 � Raporlama ve csv formadında dışarı 
aktarma



reybex Kasa POS sistemi ERP sistemine entegre çalışmaktadır. Doğrudan ürün/stok verilerine 
ulaşılabilmektedir. Müşteri bilgileri otomatik olarak CRM modülüne kaydilmekte, ihtiyaç halinde ko-
layca erişilebilmektedir. Kasa işlemlerinin fiş/faturaları muhasebe finans modülüne otomatik kaydedilir. 
e-ticaret, toptan vd. kanal satışlarından kaynaklı stok değişimleri kasa modülüne gerçek zamanlı 
yansımaktadır. Satış, iade, hediye çeki, fiş/fatura, farklı ödeme tipleri, sık kullanılan ürün favori lis-
tesi vd. birçok fonksiyonuyla reybex Kasa POS molüyle kasa süreçlerinin hızlı ve kolay yönetim imkanı 
sunmaktadır.

Kasa / POS

Kasa Pos modülü ile hediye çeki, 
ürün iade, gün sonu vd. işlemleri 
gerçekleştirebilirsiniz.

Müşterilerinize iade etmek istedikleri ürün-
ler için hediye çeki tanımlayabilirsiniz. 

Tüm kasa fişlerini, gün sonu/kapanış, nakit 
giriş/çıkış vd kasa hareketlerini rapor-
layabilir, çıktısını alabilir, PDF veya Excel 
dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. 

En çok satılan ürünler ile favori listesi oluşturma 
fonksiyonu işlemeleri hızlandırın.

Kasa POS modülü ERP sistemine entegre 
çalışmaktadır. Ürün ve stok verilerinize 
doğrudan erişim kasa işlemlerinizi kolaylaştırır. 
Barkod okuyucu ürün barkodlarını okutabi-
lirsiniz. 

Nakit, kredi/banka kartı veya nakit ve kart 
gibi farklı ödeme tipleriyle tahsilat yapa-
bilirsiniz. İşlem sonunda fiş yada fatura 
oluşturabilirsiniz. Kalem ve sepet bazlı, % ve 
tutar indirimleri uygulayabilirsiniz.

Müşteri kayıtlarınıza hızlıca ulaşabilir veya 
yeni müşteri kaydını kolayca oluşturabilirsiniz. 
Modülde giriş yapılan müşteri verileri daha 
sonra kullanabilmeniz için CRM sitemine oto-
matik kaydedilmektedir.  

 

Kasa/POS Modül İşleyişi Fonksiyonlar
Modül işlemleri Öne çıkan özeliikler

 � ERP ile tüm satış kanallarına tam 
otomatik stok entegrasyonu

 � Ürün / stok verilerine erişim

 � Barkodla ürün taraması

 � Nakit - Kart -Nakit&Kart ödeme tipleri

 � Fiş veya fatura yazdırma

 � Kalem ve sepet bazlı % ve tutar 
indirimi

 � CRM entegrasyonu ile müşteri 
kayıtlarına hızlı erişim

 � Hediye çeki, iade, günsonu işlemleri

 � İndirim ve kupon yönetimi

 � Kasa hareketlerini rapolama, PDF ve 
excel çıktısı
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Ayrıntılı olarak seçilen fonksiyonlar

Sayfa 19



Ürünlerinizi dakikalar içerisinde pazaryerinden (veya XML, CSV ile oluşturarak) import edip tüm paz-
aryerlerinde ve e-Ticaret sitenizde  listeleyebilirsiniz. Ürünlerin fiyat, başlık, açıklama, resim gibi tüm 
detaylarını pazaryeri bazlı özelleştirilebilmektedir. Siparişleriniz belirleyeceğiniz zaman aralıklarıyla 
sisteme otomatik olarak aktarılır. Stok güncellemeleri de bu süreçte otomatik olarak gerçekleşmektedir. 
Tek tıkla siparişlerinizden çeki listesi, toplu faturalandırma işlemlerini yapabilirsiniz.

e-Ticaret & Çok Kanallı Satış

Türkiye ve Avrupa’daki pazaryerleri 
bağlantısını gerçekletirip, e-ticaret 
süreçlerini kolayca yönetebilrisiniz.

Ürünleri ve varyantları içeri aktarabilir, verileri 
güncelleyebilir, resim yükleyebilir, sipariş ve 
kargo süreçlerini yönetebilirsiniz.

Ürün kartlarını  başlık, stok, fiyat, açıklama, 
resim vd. istenilen detaylar ile XML ente-
grasyonu sağlayabilirsiniz. Stok ve ürün 
verileri seçtiğiniz zaman periyodunda 
otomatik olarak güncellenir. Tedarikçileriniz 
için XML oluşturabilir, ürün ve stok bilgilerini 
paylaşabilirsiniz.

Pazaryeri Entegrasyonu e-Ticaret Site Entegrasyonu Dropshipping/3.Parti 
N11, Trendyol, Gittigidiyor, Amazon vd. Woocommerce, Opencart vd. XML işlemleri

 � Ürünleri tekil / toplu listeleme

 � Varyant listeleme

 � Ürün detayları (fiyat, başlık, açıklama, 
resim vd.)

 � Pazaryeri ve e-Ticaret sitesi bazlı 
resim ve fiyat listeleme

 � Sipariş aktarımı

 � Çeki listesi oluşturma

 � Kargo etiketi oluşturma

 � Toplu e-fatura & e-arşiv fatura

 � Otomatik stok senkronizasyonu

 � Woocommerce, Opencart, 
Prestashop, Shopware, Magent, Shopify

 � Ürün yönetimi

 � Varyant yönetimi

 � Otomatik stok ve ürün senk.

 � Depo & stok yönetimi

 � Sipariş yönetimi

 � Toplu faturalandırma 

 � Kargo entegrasyonu

 � Sanal POS
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

 � XML bağlantı işlemleri

 � Ürün import

 � Ürün/stok verileri güncelleme

 � Tedarikçiler için XML oluşturma
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reybex ile gelen siparişlerinizi faturalandırırken gönderi etiketlerini de basabilirsiniz. Farklı 
kargo firmalarıyla entegrasyonu bulunan reybex ile pazaryerinden gelen takip numaralarının 
yanı sıra kendi anlaşmanızı kullanmak istediğinizde sipariş bilgilerinizi kargo firmasına 
ileterek otomatik olarak gönderi etiketi bilgilerinizin oluşmasını sağlar. Böylelikle hiç kargoya 
gitmeden siparişlerinizi gönderime hazır hale getirirsiniz.

Kargo İstasyonu  

reybex çeki listesi  ile topladığınız 
ürünlerin EAN kodlarını tarayabilirsiniz. 
Bir sipariş için kısmi teslimat mümkün 
ise reybex size işin tamamlandığını 
gösterirken  çeki listesini işlediğinizde, 
reybex otomatik olarak fatura ve 
gönderim etiketini de yazdırabilirsiniz. 
Sipariş kapatılır ve paketi anlaşmalı 
olduğunuz kargo firmasına teslim ede-
bilirsiniz.

 � Gönderi operasyonu için talimatlar

 � Nakliye gideri otomatik olarak faturaya 
yansıtılır

 � Takip numaraları otomatik olarak 
oluşur ve pazar yerlerine ve e-Ticaret 
sitenize iletilir

 � Gönderi etiketleri toplu olarak basım 
alınır

 � Hızlı ve sorunsuz sevkiyat

 � Kolay kullanım

 � Ürüne göre sipariş işleme

 � EAN numarasının taranması

 � Ürün resmi önizlemesi

 � Set ve varyant işleme

 � Doğrudan yazıcı bağlantısı

 � Gönderi operasyonu için talimatlar 

Ürün Paketleme İşlemleri Sevkiyat Operasyonu Fonksiyonlar
Raftan gönderim etiketine Gönderim süreçleri Öne çıkan özeliikler
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler
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Ayrıntılı Hak Yönetimi

Daha Fazla Fonksiyon

EDI Modülü
EDI modülü ile saniyeler içinde tedarikçilerinize ve müşterilerinize sipariş, 
irsaliye ve fatura gönderin. Verileriniz standartlaştırılır, hatasız iletilir ve 
reybex’te müşterilerden gelen siparişler manuel yerine otomatik olarak 
oluşturulabilir.

Profillerin bireysel alanlarını kullanıcı düzeyinde veya rol tabanlı 
olarak gösterebilir ve gizleyebilirsiniz. Örneğin, ana üründeki satın 
alma fiyatını satış ekibinizden gizleyebilirsiniz. Veri kaydı düzey-
inde yetkiler atamak da mümkündür. Örneğin: satış temsilciniz 
yalnızca kendi müşterilerini ve ilgili teklifleri, siparişleri ve faturaları 
oluşturabilir.

Çoklu Şirket Yönetimi
Büyük ve orta ölçekli şirketlerin ulusal ve uluslararası lokasyonları, 
fabrikaları veya şubeleri vardır. Bunları reybex çoklu şirket yönetimi 
aracılığıyla kolayca yönetilebilirsiniz. Örneğin: Şirketler arasında 
veri veya firmalar arasında geçiş yapılabilir. reybex ile firmalar arası 
işlemler de sorunsuz olarak yapılabilmektedir.
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Raporlama ve Analiz  
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Ayrıntılı olarak seçilen işlevler

Güçlü gösterge paneli ve filtre sistemi, satın alma, depo, satış ve online kanallardan (pazaryerleri ve e-Ticaret 

siteleri ) gelen tüm verileri net bir şekilde görüntülemenizi ve değerlendirmenizi sağlar.

Satış raporları Ürün bazlı satış analizleri
Müşteri bazlı  ürün satış analizleri Satış dönemleri  takibi
Ciro- marj raporları Satış gecikme listesi
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Proje / Seri Üretim

Mrp( Malzeme İhtiyaç Planlama)

Ürün Ağacı ( Reçete ve Rota)

Fason Yönetimi

Kapasite Planlama

Kollektif / Temel Üretim 

Perakende satış (Kasa)

Teklif- sipariş yönetimi

Toptan satış (B2B)
Toplu İşlemler

CRM
Mail ile bilgilendirme 

e- Ticaret

Satış raporları

Çoklu depo yönetimi 

Anlık stok durumu 

Envanter yönetimi
Dropshipping / 3. parti yönetimi

İptal ve iade
El terminali ile mal toplama

Mobil depo yönetimi 

Çeki listesi oluşturma 

Depo

MNG entegrasyonu

Aras entegrasyonu

Yurtiçi entegrasyonu

Sevk irsaliyelerinin,  
etiketlerinin yazdırılması

Gönderi takibi

Stok rezervasyonu

Maliyet muhasebesi
Cari takip
Hesap ekstresi

Hesap planı

Ödeme eşleştirme
Nakit akım

               

Tedarikçi yönetimi  
Satın alma anlaşmaları 
Satın alma siparişleri
Satın alma faturaları 

Satın alma için kademeli fiyat
Satın almaya bağlı mal girişi
Açık, kapalı, kısmı sipariş statüsü

Üretim

Satış

Kargo & Nakliye
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Satın alma

MRP satın alma isteği

ERP Çözümleri
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                     www.reybex.com/tr

EDIT ARGE  
SAÜ Teknokent D Blok 
Serdivan / Sakarya

Ücretsiz demo hesabını https://app.reybex.com/register adresinden oluşturun

Şimdi 14 gün boyunca ücretsiz dene-

www.reybex.com/tr

Facebook:  facebook.com/reybexerp 
Instagram: instagram.com/reybextr 
LinkedIn:        linkedin.com/company/reybextr

Selcuk Acar

Almanya Genel Müdürü

bilgi@reybex.com 

+49 201 360396 28 

Züber Doğan 

Türkiye Genel Müdürü

bilgi@reybex.com 

0850 307 54 04


