
LastikTakip.net ARTIK 
SİZLER İÇİN SAHADA!

Te^âir platforma zaman ve 
Jdrtıf^her şey daha hoCay...

İşletmenizi;
Planlayan,
Koordine eden,
Raporlayan ve 
İşletmenize çok ötesi 
PAZARYERİ” fırsatı sunan 

çözüm ortağınız!

LASTİK M  TAKİP
www.lastiktakip.net Sakarya Üniversitesi Teknokent A  B lok B02 

Serdivan/SAKARYA 

0264 606 0 876 bilg i@ lastiktakip .net

0538 058 48 22 w w w.lastiktakip.net
Sakarya Teknokent Bölgesinde G eliştirilm iştir

http://www.lastiktakip.net
mailto:bilgi@lastiktakip.net
http://www.lastiktakip.net


RAPORLAMA
Stok analizi, fiyat analizi ve 
müşteri analizi raporları oluşturma

SMS
Müşterilere lastik değişim zamanı ve 
randevu hatırlatma oto sms gönderimi

RANDEVU
Müşteriler lastik değişimi için online 
randevu oluşturma ve yönetimi

PAZARYERİ
Lastik Oteller Arası Sıfır ve 2. El 
Lastik Alımı-Satımı
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LastikTakip.net TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1) MÜŞTERİLER MENÜSÜ

< ıifc Müşterilerinizi bu sayfada toplu veya tekil olarak ekleme 
yapabilirisiniz.

Bu sayfada müşterileriniz arasında kolayca filtreleme yapabilir, 
pdf veya excel'e aktarabilir ve düzenleme yapabilirsiniz.
Bu sayfada müşterileriniz arasında kolayca filtreleme yapabilir, 
pdf veya excel'e aktarabilir ve düzenleme yapabilirsiniz.

2) LASTİKLER MENÜSÜ

Müşterilerinizin lastiklerini filtreleyebilir, pdf veya excel'e 
aktarabilir ve detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Müşteriye özel "Lastik Muhafaza Hizmet Sözleşmesi"ni 
buradan yazdırabilirsiniz.

Lastik Bilgi kısmından ise lastikleri depoladıktan sonra kimlere 
ait olduğunu rahat bir şekilde anlayabilmek adına buradan çıktı 
alabilirsiniz.
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LastikTakip.net TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3) RANDEVULAR MENÜSÜ

Randevular menüsünde şirketinizinden randevu alan 
müşterilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Müşterilerinizin sizden kolayca istediği günde istediği saatte 
randevu alabilerler bu alınan silinen ve düzenlenen randevular 
sîzlere mail yoluyla bilgilendirilecektir.

4.1) Stok Analiz Raporu
Lastik stoklarınızı bu safyada görüntüleyebilirsiniz. 

Lastiklerinizin Yaz/Kış/Mevsimlik olarak ayırt edebilir.

Kaç tanesinin satılıp kaç tanesinin satılmadığını görüp 
deponuzdaki tüm lastikleri görüntüleyebilirsiniz.

Fiyat analiz raporu safyasında hangi müşterilerinin ücreti 
alındığını hangilerinin alınmadığını.

Toplam olarak ne kadar ücret alınacak veya ne kadar ücret 
alındığını detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

4.3) Müşteri Analiz Raporu
Müşterilerinizin lastiklerinin en son değişim süresi altı(6) ay'ı

4) RAPORLAR MENÜSÜ

4.2) Fiyat Analiz Raporu

geçenler bu sayfada görüntülenir ve kolayca 
düzenleyebilirsiniz.
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5) DEPO & ŞİRKET AYARI

Depo Ayarlarında Lastiklerinizi stokladığınız depoları burada 
isimlendirip kaydedebilirsiniz. Toplu müşteri eklerken depo 
kısmına size özel verilen bu menüde gördüğünüz İD'yi 
eklemelisiniz.

Şirket Ayarlarında Bu alandan şirketinizin logosunu, adresini, 
telefon numarasını, çalışma saatlerini (Randevularınız bu 
çalışma saatleri arasında verilecektir.) girebilirsiniz ve muayene 
süresi ise randevuların kaç dakika ara ile verilmesi gerektiğini 
belirtir.
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