
● Tamamıyla online bir süreç yönetimi

● Satıcılar için teklif giriş portalı

● Mobilden ve mailler üzerinden onay

● Teklif talebinin ve siparişlerin mail ile gönderimi

● Faturayı siparişten oluşturma ve kısmı teslimatların takibi

● Satınalma bildirimi

Satınalma Yönetimi Avantajları



• Süreç nasıl ilerliyor...

Satınalma Yönetimi



Yeni Talep Girişi

• Kolay talep girişi

• Hızlı stok ekleme

• Talep eden ve edilen depo seçimi



Yeni Talep Girişi(Stok Depo Toplamları)

• Depoya göre kalan miktarları 

görebilme

• İstenilen kalemler seçilerek 

talebe hızlıca aktarabilirsiniz.



Yeni Talep Girişi

● Talebe Doküman Eklemesi;
● Bilgisayarınızdan veya kameradan direkt ekleyebilirsiniz.
● Bu sayede heryerden hızlı erişim sağlayabilirsiniz.



• Detaylar kolonu ile talebin içine girmeden istenen stokları görebilme
• Filtremeler ile kolaylıkla talepleri sınıflandırma özelliği
• Ekranın tab özelliği ile ayrım yapmak çok kolaydır.

Anadepo Talepleri Listesi



• Tek bir tuşla stok transfer fişine dönüştürebilir.
• Depoda mevcut değilse sistem uyarı vermektedir.
• Talep stoklar bazında veya miktar bazında bölünebilir.
• Talep teklif almaya gönder butonu ile satınalmaya gönderilir.

Anadepo Talep Karşılama



• Detaylar kolonu ile hızlı tarama yapabilirsiniz.
• Ön teklif gönderip fiyat alabilirsiniz.
• Bekleyen onayları görebilirsiniz.

Satınalma Yönetim Paneli



• Hızlı teklif isteme
• Son alım veya son teklifleri görebilmek için kısayollar
• Geri gönderme özelliği
• Anlaşmalara hızlı erişim
• Yurtdışı alımları için dövizli işlem

Satınalma Yönetimi(Teklif Aşaması)



• Kolay ve çoklu teklif firması seçimi

Satıcı Seçme



Satıcıları Anlaşmadan Seçme ve Diğer Kısayollar

● Alımlara ve tekliflere hızlı erişim

● Seçilen stoğu başka talebe transfer etme

● Anlaşmadan seçme



Anlaşmaları Tanımlama

• Hızlı anlaşma kalemi ekleme

• Tarih aralığı belirleme

• Anlaşma markası belirleme



Teklif Maili Gönderme



Teklif Maili İçeriği

● Göndericinin bilgileri bulunur

● Yanıt mailinin ne olacağı belirlenebilir.



Uygun Teklifleri Seçme

● Uygun teklifi veren firmalar tek bir tuş ile 

seçilebilir.



Teklifleri Değerlendirme

● Hangi firmalar teklif verdi?

● Hangi firmalar seçildi?

● Onay kişileri



Onaya Gönderme

● Tek tuş ile onaya sunma



Satınalma Yönetimi(Onaylar)

● Ne zaman onaylandı?

● Sıradaki onaylayacak kişi kim?



Onay E-postası İçeriği

● Mail içeriğinde tüm detaylara erişebilme

● Mail üzerinden onay verebilme

● Analiz raporu ile analiz yapabilme



Benim Onaylarım

• Tek tuş ile onay verme veya geri gönderme

• Analiz raporu alabilme

• Soru sorma özelliği



Onay Seviyeleri Tanımı

● Onay sırasını belirleyebilme

● Fiyata göre kimlerin onayına sunulacağı ayarlama

● Şube ve depoya göre kişi belirleme



Sipariş Maili Gönderme

● Tek tuş ile sipariş maili gönderme



Sipariş Maili İçeriği



Sipariş Formu Örneği

● İstenilen stoklar ve miktarları firmalara 

iletilir.

● Adres bilgisi içerir.



Süreçler

● Süreçin ilerleyişini tarih ve saatiyle 

birlikte görebilirsiniz.



Mailler

● Mailler kısmı taleple ilgili atılmış tüm 

mailleri gösterir



Mesajlar

● Talebe girilen tüm notlar ve sorular 

gösterilir.

● Sorulara yönelik cevaplar girilebilir.



Benim Taleplerim

• Kendi taleplerimizi takip 

edebilme



Talep Soru ve Cevapları

• Sorular ve cevaplarına hızlı 

erişim

• Hızlı yanıtlama özelliği



Bekleyen Teslimatlar

• Gelmesi beklenen teslimatların listesi



Bekleyen Teslimatlar Formu

• Satıcı bazlı beklenen teslimatlar raporu



Fatura veya İrsaliyeyi Siparişe Bağlama

• Fatura veya irsaliye siparişe bağlanarak satınalma yönetimi kolaylaştırılır.

• Talep içerisindeki tüm stoklar geldiyse talep gelen teslimatlara geçer.



Akıllı Talep Sistemi

• Asgari miktarın altında kalan stokları otomatik talebe dönüştürülmesi



Günlük Menülerden Talep Oluşturma

• Tanımlanan günlük menülerin otomatik talebe dönüştürülmesi



Fiyat Anlaşma Detayları

• Fiyat anlaşmaları listelenir.



Fiyat Anlaşma Detayları Analiz

• Pivot rapor alınabilir.

• Kolonları sürükle bırak yaparak yeni raporlar oluşturulabilir.



Satınalma Durum Analizi

Satınalma stokları bazında durumuna göre rapor alınabilir.



Teklif Analizi

• Tüm teklifleri tek bir ekranda görebilir ve seçilen teklifin detaylarına ulaşabilirsiniz.




