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Proticaret – Entegrasyon Yazılımı 

Muhasebe Programı 

SİPARİŞLER 

Envanter Takip 

Hesap Ekstreleri 
(Fatura ve 
Ödemeler) 

STOK Kartı 
 

(Stok Kodu, Stok 
Açıklaması, Ürün 
Kategorisi, Ürün 
Markası, Ürün 
Rengi-Bedeni-
Dropu-Fiyatı-
Resmi, Ürün 
Açıklaması) 



Proticaret Muhasebe Programları Entegrasyon Özellikleri 
 

ü Alınan ve durumu sizin tarafınızdan belirlenmiş olan (Ödendi, Kargo Edildi, Gönderildi 
vs.) siparişler sizin belirlemiş olduğunuz sürelerde muhasebe programınıza sipariş 
olarak düşer. Sipariş carisi yoksa sistem cari kartı; stok kartı yoksa stok kartını 
program kendisi açacaktır. 
 

ü Muhasebe programında açılan bir stok kartı internet sitenizde de bulunacaksa 
kategorisi, markası, rengi, bedeni, fiyatı, resmi, açıklaması vs bilgileri ile internet 
sitenize otomatik entegre edilir. 
 

ü Stok (Ürün) envanterleri online güncellenir. İnternet sitesinde gerçek stok (ürün) 
takibi yapılır.  
 

ü Müşteriniz (B2C ya da B2B) internet siteniz üzerinden hesap ekstresini alabilir, borç 
alacak hareketlerini online görebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online Entegrasyonunun Faydaları Nelerdir? 
 

ü İnternet sitesinden alınan siparişlerin operatör tarafından manüel olarak girişi, hem 
zaman hem maliyet hem de hatalı kayıt oranını arttırır. Bugüne kadar ki müşteri 
deneyimlerinden anlaşıldığı üzere günlük 25 ve üzeri olan sipariş girişlerinde otomatik 
entegrasyonun kullanılması hata oranını en aza indirmiş, personel maliyetini yarıya 
düşürmüş, günlük 50 ile 100 arasındaki siparişlerde personel kazancı %100 olmuştur. 
 

ü Siparişlerin online olması müşteri açısından da önem kazanmıştır. Müşteri gerçek 
envanteri anında görebilmektedir ve bu sayede siparişlerini daha doğru ve hatasız 
olarak verebilir. 
 

ü Entegre olmayan uygulamalarda tüm yeni stokları sisteme mükerrer olarak girme 
zorunluluğu vardır. Bir stok, hem muhasebe programına hem de e-ticaret portalına 
(internet sitesine) girilmek zorundadır. Proticaret ‘in entegrasyon modülü ile bu 
mükerrerlik ortadan kalkar. 
 

ü Müşteriler ticareti faaliyetlerinin sonucunda oluşan borç-alacak hareketlerini (hesap 
ekstresini, faturalar, ödemeler vb.) görmek isterler. Klasik yöntemle bu işlem telefon 
ve fakslar aracılığı ile iletişime geçilerek yapılmaktadır. 
Bu hem zaman hem maliyet hem de evrakların zamanında işlenememesi eksik bilgiyi 
de beraberinde getirir. Proticaret entegrasyon modülü tüm bu problemleri ortadan 
kaldırır ve müşterilerinizin online hesap hareketlerini görmesini sağlar. Bu hizmette 
kaliteyi de arttırır. 
 

ü Proticaret entegrasyon modülü bir ürünü değil bu ürünü farklılaştıran renk, beden, 
drop, kavala, kap, bel vs. özellikleri de otomatik olarak entegre eder. 
 

ü Proticaret entegrasyon modülüne sitenizin yoğunluğuna göre, alt sınırı 1 dakika 
olmak üzere üst sınır olmadan zaman sayacı tanımlayarak entegrasyon 
başlatabilirsiniz. 


