


Stok kayıt işlemi ve Stok Depo Toplamları

● Örnek bir stok kayıdı sol kısımda ilgili alanlar doldurularak yapılmaktadır.
● Stok kartı açılışında gelen ilk sekme ilgili stok hakkında depolara ait 

bilgileri pratik şekilde listelemektedir.



Stok Kartı - İşlemler

● İşlemler sekmesi içerisinde bulunan bilgiler , ilgili stok hakkında 
gerçekleşen tüm durumları listeleyerek stok hakkında yapabileceğimiz 
takibi kolaylaştırmaktadır.



Stok Kart - Sayım Sonrası İşlemler

● Sayım Sonrası İşlemler ekranı , ilgili stok hakkında sayımdan 
sonra gerçekleşen işlemlerin bilgisini sunmaktadır.



Stok Kartı - Sayım Listesi

● Sayım ekranı , ilgili stok hakkında yapılan sayım işlemlerini 
listelemektedir

● Depolara göre sayım kontrolleri yapılabilir.
● Depolarda bulunan ilgili stok miktarı takibi yapılabilir.



Stok Kartı - Kullanılan Reçeteler

● Kullanılan reçeteler ekranı , ilgili stoğun hangi ürünlerde kullanıldığının bilgisini 
vermektedir.

● Stok hakkında tüm kullanım şekilleri takip edilebilir.
● Ekranın en önemli özelliği ise hangi reçete için ne kadar kullanım 

yapabildiğimizi görebilmemizdir.



Stok Kartı - Pos Satışlar

● Pos Satışlar ekranı ,ilgili stoğun kullanıldığı ürünlerin satışlarını listelemektedir.
● Bu liste , ürün bazlı stoğun maaliyetini miktar ve yüzde olarak sunmaktadır.
● Bu bilgiler eşliğinde ürün satışından ne kadar gelir elde ettiğimizi ve bize ne kadar 

maaliyeti olduğunu da görebilmekteyiz.
● Bu işlemlere ek olarak bu ekrandan ilgili ürünün kayıdına da rahatlıkla 

ulaşabilmekteyiz.



Üretim için ilk bilgiler nelerdir ve bize sağlanan avantajlar nelerdir ?

● Stok modülü içerisinde kendi ürünümüzü üretebiliyoruz ve bu üretim esnasında 
kendi stoklarımızı kullanarak tüketim gerçekleştirip üretilen ürünümüzün stoğunu 
da tekrar tutabilmekteyiz.

● Bu üretim işlemini gerçekleştirdikten hemen sonra ilgili ekranda ürettiğimiz 
ürünün gerçekleşecek maaliyeti hesaplanmaktadır.



Barkodlar

● Eklediğimiz stoklarımız veya üretim yaptığımız ürünlere 
barkod numaraları ekleyerek barkod tarayıcı ile takibini 
kolaylaştırabiliriz.



Stok Faturası

● Elektraweb’de stok alış veya satış işlemlerimiz için fatura oluşturmak çok basit.
● Stok Listesi butonunu kullanarak açtığımız stok listesi ile faturamız içerisine tek bir işlem 

ile birlikte stok , fiyat bilgisi ve KDV gibi bilgiler çok kolay eklenmektedir.
● Bu işlemlerin yanı sıra Depo Seçimi , dilerseniz Masraf Merkezi ve Özel Kod tanımlaması 

da yapabilirsiniz.



Stok Fişleri

● Stok fişlerinin kullanılma durumu ana hedef olarak işlemlerimizi ilgili depoları belirterek 
muhasebeleştirmektir.

● Toplu muhasebeleştirme işlemi yapılabilmektedir.
● Bu özelliklerin yanı sıra depolar arası transfer işlemleri çok pratik şekilde bu kısımdan yapılabilmektedir.
● Diğer stok fişi tipleri içinde seçim yaparak farklı tipler de fiş oluşturulabilmektedir , fakat Elektraweb sizler 

için ürün satışları ve tüketim gibi durumlarda otomatik olarak bu fişleri oluşturabilmektedir.



Üretim nasıl yapılmaktadır ve aşamalar nasıl takip edilebilir 
?

● Tanımlanan yarı mamül ve bu mamül için kullanılacak stok seçiminden sonra 
üretimin ilk aşamasını bu kısımda gerçekleşmektedir.

● Planlanan ilk üretimin ardından sağlanan  en büyük avantaj üretimleri akıcı bir 
şekilde takip ederek bir sonra ki aşamalara ilerleyebilmektir.



Tüketim İşlemi Nasıl Yapılır

● Tüketim Prosesi , satılan ürünlerin reçete de tanımlanan miktarlarına  göre  
stoklardan tüketimlerini sağlar.



Tüketim Prosesi Fişi

● Tüketim prosesinin ardından oluşan tüketim fişleri görüntülenebilir.



Tüketim Fişleri

● Tüketim fişleri ekranında verilen tarih aralığına göre oluşan tüketim fişleri 
görüntülenmektedir.

● Tüketim prosesi sonucu , maliyet analizleri yapılabilir.



Stok Sayımı nasıl yapılır ? 

● Stok sayımlarımız artık Elektraweb ile daha pratik bu pratikliği sağlayan ve hatayı minimize eden Stok 
Sayım ekranı Çıkış Fiyatları düzenleyerek Sayımı özet ve detaylı olarak sunmaktadır.

● Bu stok sayımlarını istediğimiz periyotlar ve tarihler aralığında yapabileceğimiz esneklik ekran 
içerisinde mevcut olmak ile birlikte Sayım Entegrasyonu’nu da içermektedir.



Stok Sayım İşlemlerinde Aktarım

● Stok sayımlarımızı yaparken elimizde mevcut stokları Excel dosyası formatı ile 
sistem içerisine çok hızlı bir şekilde aktarabiliriz.

● Bu sayede daha önce ki dönemler de düzenleme yapabilir ve önceki stok 
verilerimizi koruyabiliriz.



Sayım Entegrasyonu Nedir ve Nasıl Yapılır ?

● Sayım Fiş Entegrasyonu bir çok süreç sonucunda optimize edilerek oluşturulmuş , ilgili 
döneme ait sayımlarımızı muhasebeleştirmek için kullanılmaktadır.

● Bu avantaj eşliğin de sayım fişleri hızlıca entegre olarak muhasebeleşmektedir.



Stok Fişleri

● Sayım entegrasyonu işlemi ardından oluşan muhasebe fişleri görüntülenebilir.




