işinizi net görün

Tekliften genel
muhasebeye tüm iş
süreçlerinizdeki en
önemli asistanınız.

Netx ile işletmenizin tüm iş yönetimini bilgisayar ortamında
rahatlıkla takip edebilir esnek raporlama teknikleriyle iş
süreçlerinize uygun formlar oluşturabilirsiniz.
e-Devlet uyumluluğu ile e-Fatura, e-Arşiv faturası ve
e-defterlerinizi hazırlayabilirsiniz. Çok gelişmiş alt yapısı ile
firmanıza uygun diğer yazılımlarla kolayca entegre edebilirsiniz.
Esnek, estetik, kolay ara yüzlü ekranlarımızla kullanıcılara farklı
bir yazılım kullanma deneyimini yaşatabilirsiniz.

işinizi net görün

Netx Erp Suite e-Fatura, e-Arşiv Faturası ve
e-Defter uyumludur.
Her kullanıcı için farklı kullanım dili seçerek çok
dilli kullanabilirsiniz.
Tüm raporlarımızı excel, pdf, HTML, CSV
formatına dönüştürebilirsiniz.
Tüm arama ekranları ve raporlarımızda kolon
bazında süzme ve çoklu seçim özelliğini
kullanabilirsiniz.
Giriş ekranlarında, arama ekranlarında ve
raporlarımızda kolonların görünümünü kendinize
göre özelleştirebilirsiniz. Ve her açıldığında aynı
şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz.
Tüm arama ekranlarını ve raporlarımızı e-posta ile
gönderebilirsiniz.
Tüm kayıtlarınızın tarihçesini detaylı log kayıtları
sayesinde izleyebilirsiniz.

Netx Yönetim Programı;
Netx ERP Suite ürünümüz veri tabanı olarak MSSQL 2008/2012/2014 versiyonlarını kullanmaktadır.
Windows 7 ve üzeri olan tüm bilgisayarlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Teklif Modülü
Ürün resimli teklif formu
hazırlayabilirsiniz.

Teklifleri proje bazlı takip edebilirsiniz.

İstediğiniz sayıda teklif tasarımı
kullanabilirsiniz.

Müşteri temsilcilerinin vermiş oldukları
teklifleri istenilen dönem aralığında
analiz edebilirsiniz.

Cari hesabı olmayan müşteriye de teklif
hazırlayabilirsiniz.

Tüm tekliflerinini excel, word, pdf ve
HTML bazında görüntüleyebilirsiniz

İstenilen döviz cinsine göre teklif
hazırlayabilirsiniz.

İstenilen teklif satırlarını sipariş
dönüştürebilirsiniz.

Tüm tekliflerinizi e-posta ile
gönderebilirsiniz.

Kısayol seçenekleri ile teklifin siparişine
gidebilirsiniz.

Teklif hazırlama ekranında stok seçimi
sırasında stok miktarını, stok resmini ve
ilgili alt stok gruplarını görebilirsiniz.
Teklif genel raporu ile teklif girişindeki
tüm alanlara göre raporlarınızı
süzebilirsiniz.

Sipariş Modülü
Ürün resimli sipariş formu
hazırlayabilirsiniz.
İstenilen sayıda sipariş formu tasarımı
kullanabilirsiniz.
İstenilen döviz cinsine göre sipariş
oluşturabilirsiniz.
Siparişlerinizi proje ve şube bazlı takip
edebilirsiniz.

Siparişlerinizde statü takibi yaparak
sevk edilip edilmediği ve ya faturalanıp
faturalanmadığını takip edebilirsiniz.

Sipariş genel raporu ile sipariş girişindeki
tüm alanlara göre raporlarınızı
süzebilirsiniz.

Siparişleriniz için onay takibi
yapabilirsiniz.

Sipariş giriş işlemi tamamlandığında
siparişin tüm satırlarının adetlere göre o
siparişe özel barkod etiketi basabilirsiniz.

Siparişlerinizi bayilerinizle
ilişkilendirerek bayi bazlı sipariş takibi
yapabilirsiniz.

Satınalma Modülü

Çek-Senet Modülü

Sipariş bağımlı ya da sipariş bağımsız satın alma
formu hazırlayabilirsiniz.
Firma kurumsalınızda tasarlanmış satın alma formu
hazırlayabilir ve ilgili tedarikçiye e-posta olarak
gönderebilirsiniz.

Hızlıca seri çek veya senet oluşturabilirsiniz.
İlgili çekin üzerindeyken çek hareketlerini
raporlayabilirsiniz.
İlgili banka çekine veya senete göre tasarım yaparak çek
ve senet yazdırabilirsiniz.

Satır bazında farklı döviz cinsleri kullanabilirsiniz.

Aldığınız çeklerin taranmış resimlerini saklayabilirsiniz.

İşlem dövizi tanımlayarak dövizli satınalma formu
düzenleyebilirsiniz

Detaylı bordro takibi yapabilirsiniz.

Sipariş modülünden satınlama modülüne rezervasyon
yapabilirsiniz.

Dövizli çekler için giriş yapabilirsiniz.
Portföydeki çek veya senetleri ciro, tahsil, teminata veya
bankaya verebilirsiniz.

Stok Modülü
İstediğiniz kadar fiyat listesi
hazırlayabilirsiniz.

Tüm stok kartları için minumum ve
maximum stok tanımlayabilirsiniz. Bu
limitler aşıldığında e-posta ile uyarı
vermesini sağlayabilirsiniz.

Siparişlerinizi için rezervasyon
yapabilirsiniz.

Tedarikçilerinizin göndermiş
olduğu fiyat listelerini excelden
içeri alma modülümüz ile çok hızlı
güncelleyebilirsiniz.

Fiziksel ve gümrük rejimi ile ilgili
bilgileri tanımlayabilirsiniz.

Resimli stok kartı tanımlayabilirsiniz.

Liste bazında stok kartlarınınız tüm
detaylarını bir ekranda değiştirip bir kere
de güncelleyebilirsiniz.

Şubeler ve depolar arası transfer fişleri
oluşturabilirsiniz.

Stok kodu alanı dışında 10 farklı alan
tanımına göre detaylı stok takibi
yapabilirsiniz.

Toplu ürün kartı barkodu basabilirsiniz.

Sayım fişleri ekranı ile son derece hızlı
bir şekilde sayımlarınızı girebilirsiniz.

Örneğin tekstilde renk, beden parti
takibi gibi.

İstediğiniz sayıda farklı barkod etiketi
tasarımları kullanabilirsiniz.

Excel’den aktarım ile ya da barkod
okutarak bu işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Toplu fiyat listesi değişikliği
yapabilirsiniz.

Sipariş, stok ve üretim ile bağlantılı
çalışabilirsiniz.

İstediğiniz sayıda farklı irsaliye tasarımı
kullanabilirsiniz.
Stok kartınızla ilgili tüm dokümanları
stok kartında saklayabilirsiniz.

Cari Modülü
Her firmaya özel fyat kataloğu, müşteri
temsilcisi ve bölge tanımlıyabilirsiniz

hazırlayıp bunu toplu olarak e-posta ile
gönderebilirsiniz.

Her firma için ayrı kredi limiti ve risk
limiti belirleyebilirsiniz.

Aynı şekilde firma kurumsalınıza uygun
şekilde cari mutabakat formu hazırlayıp
toplu olarak e-posta ile gönderebilirsiniz.

Her firma için sınırsız sayıda firma
yetkilisi tanımlaya bilirsiniz.
Her firma için sınırsız sayıda adres bilgisi
tanımlayabilirsiniz.

Tüm firmaların cari ekstrelerini
toplu olarak ilgilisine e-posta ile
gönderebilirsiniz.

Kendi kurumsalınıza uygun BA-BS Formu

Her firma için istediğiniz sayıda banka

bilgisini ekleyebilirsiniz.
İlgili cari hesapla ilgili tüm sözleşme
doküman v.b. tüm dökümanları cari
kartında saklayabilirsiniz.
Stoklu cari hesap ekstresi alabilirsiniz.
TL ve döviz bazında cari ekstre
alabilirsiniz.
Cari Hareket fişleri ile alacak dekontu,
borç dekontu gibi işlemleri girebilirsiniz.

Fatura Modülü
Firma kurumsal tasarımızda faturanızı önizlemesini alıp e-posta
olarak gönderebilirsiniz.

Sipariş, Satınalma ve stok modülü ile entegre şekilde
çalışabilirsiniz.

İstediğiniz kadar irsaliyeyi tek faturada birleştirebilirsiniz

Fatura işlem dövizi tanımlayabilirsiniz.

Faturada çıkmadan tek tuşla irsaliyeleştirebilirsiniz.

Her fatura satırında farklı döviz cinsleri kullanabilirsiniz.

Seçim yapılan firmaya göre e-fatura veya e-arşiv faturası
oluşturabilirsiniz.

Tevkifatlı, İstisnalı, ÖTV’ li, dövizli fatura ve ihracat faturası
düzenleyebilirsiniz.

Her şubenin sadece kendi kayıtlarını görebilmesini
sağlayabilirsiniz.

Fatura girişi sırasında cari kart veya stok kartı ekranlarına erişim
sağlayabilirsiniz.

Faturanın nakit ödeme durumuna göre kasa kaydının otomatik
oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Fatura üzerinden anında muhasebe fişine erişebilirsiniz.

Banka Modülü

Kasa Modülü

Tüm banka hesaplarını tanımlayabilirsiniz.

Her şube için sınırsız kasa tanımlayabilirsiniz.

Banka sözleşmelerini ve yazışmalarını banka kartında saklayabilirsiniz.

Çek senet işlemlerinin kasa nakit işlemi olarak
işleyebilirsiniz

Döviz hesaplarının da takibini yapabilirsiniz.
Kredi hesaplarının takibini yapa bilirsiniz.
Hesap açılış fişleri ve virman işlemlerini girebilirsiniz.
Kredi hesapları ve takasa verilen çek ve senetler için ayrı entegrasyon
kodları tanımlayabilirsiniz.

Fatura ile ilgili gelir gider işlemlerini masraf
merkezlerine göre işleyebilirsiniz.
Günlük, haftalık ve aylık kasa raporu
alabilirsiniz.

Gelen ve gönderilen havale/EFT kayıtlarını işleyebilirsiniz.
Kredi kartı pos tanımlarınızı yapabilirsiniz. Ve bu pos tanımları için faiz
oranlarını, muhasebe entegrasyon kodları tanımlayabilirsiniz.
Tüm pos harekelerinin hesaba geçiş işlemlerini takip edebilirsiniz.

Genel Muhesebe Modülü

Üretim Modülü

Tümüyle e-defter uyumlu muhasebe kayıtlarınızı işleyebilirsiniz.

Sipariş bazında malzeme ihtiyaç planlaması yapabilirsiniz.

Hesapları TL veya dövizli olarak çalıştırabilrisiniz.

Siparişe özel reçete değiştirerek malzeme planlaması
yapabilirsiniz.

Muavin defter, Yevmiye defteri, Genel mizan ve Defteri Kebir
basabilirsiniz.
Dönem sonu kapanış ve açılış fişlerini otomatik
oluşturabilirsiniz.
İstenilen döviz bazında mizan ve muavin alabilirsiniz.
Fiş birleştirme işlemi yapabilirsiniz.
Her muhasebe kaydından kaynak ön muhasebe kaydına
ulaşabilirsiniz.
Yevmiye defteri basılmış ya da e-defter olarak gönderilmiş
kayıtları kilitleyebilirsiniz

Malzeme planlaması ile entegre bir şekilde satın alma
fişlerini oluşturabilirsiniz
Malzeme planlamasında anlık stok durumu sorgulayarak
rezervasyon yapabilirsiniz.
Sipariş anında üretim için barkodlu üretim iş emirleri
oluşturabilirsiniz.
Sipariş bağımsız üretim iş emirleri oluşturabilirsiniz.
Ana stok tiplerine göre reçete oluşturarak her stok kartı için
reçete girmeye gerek kalmadan malzeme ihtiyaç planlaması
yapabilirsiniz.
Üretim hareket fişleri ile barkodlu üretim takibi yapabilirsiniz.

Netx
e-Connect
e-Fatura, e-Arşiv Faturası
ve E-Defter Yazılımı
Ülkemizde uygulama başlanılan e-dönüşüm
ile artık tüm faturalarınızı ve defterlerinizi Netx
e-Connect hazırlayabilirsiniz. Netx e-Connect
yazılımımız ile tüm faturalarınızı müşterinizin
vergi numarasına göre ister e-Fatura ister e-Arşiv
faturası olarak hazırlayabilirsiniz. Netx içerisinde
oluşan her fatura kaydına ekstra bir müdahale
yapmadan otomatik olarak gönderimini
sağlayabilirsiniz. Otomatik numaralandırma
seçenekleri ile her şubenizin farklı e-Fatura ve
e-Arşiv faturası serisi vermesini sağlayabilirsiniz.
Şirketiniz de ciddi maliyet ve zaman tasarrufu
sağlayacak bu uygulamamız ile süreçlerinizi daha
hızlı yönetebilirsiniz.
Benzer şekilde e-Connect programımızla ile GİB
ve entegratörlerin istemiş olduğunu formatta
e-defter dosyalarını hazırlayabilirsiniz. Tüm
muhasebe kayıtlarının GİB ‘in istediği formatta
oluşmasını sağlayan Netx yazılımımız ile bu
dosyaları hazırlamak son derece kolay ve hızlı
olmaktadır.

www.netadam.net
P
+90-212-438-2893 F+90-212-438-2894
A
Oruçreis Mah. Tekstilkent 10-I 307 (A-21 Blok, No: 47)
TR-34235 Esenler - İstanbul - Türkiye
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startex

startexweb

startime

forsaleweb

forsalemobile

organizma

Konfeksiyon Yönetim Programı

Konfeksiyon Web Yönetim Programı

Zaman Planlama Yönetim Programı

Mağazacılık Yönetim Programı

Mağaza El Terminali Programı

Web Muhasebe ve Finansman Yönetim Programı

raptex

raptime

raptexs

fibertex

ortex

ziptex

colortex

Çorap Üretimi Yönetim Programı

Çorap Makineleri Yönetim Programı

Dikişsiz (Seamless) İç Giyim
Yönetim Programı

İplik Yönetim Programı

Örme Yönetim Programı

Fermuar Yönetim Programı

Boyahane Yönetim Programı

