
DataRut: Web Mobil Sıcak, Soğuk Satış Rut Planları Yönetim Sistemi



DataRut



Rut, saha satışı/ziyareti yapan firmaların, gerek
randevu gerekse lojistik sıralamaya göre yapmış
olduğu müşteri ziyaret listesi olarak tanımlanabilir.

Satış personelinin müşterileri hangi sıra ile ziyaret
edeceğinin belirlenmesi ve atanan görevlere ilişkin
verilerin (satış/tahsilat/ziyaret/anket) toplanarak
takibinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Rut Takibi

DataRut her türlü sıcak ve soğuk satış, pazarlama ve dağıtım yapan işletme ve
kuruluşlarda çalışan satış elemanları, pazarlama elemanları, sevkiyat
elemanları, tanzim/teşhir elemanları, ilgili tüm saha çalışanları ve
yöneticilerinin sahadaki çalışmalarını ve müşteri ziyaretlerini % 100 takip ve
kontrol eden bir sistemdir.



Rut Takibinin Genel Özellikleri

• İki ziyaret arasında geçen süre detaylı
olarak görülebilir,

• Saha personellerinin noktalarda kaldığı
süre ve girilen veri raporlanabilir,

• Saha personellerinin rutunda ziyaret
etmesi gerektiği halde uğramadığı
yerler raporlanabilir,

• Saha personellerinin rut dışında
yaptığı ziyaretleri gözlemlenebilir,



Rut Takibinin Genel Özellikleri

• Tüm saha personelinin mesaiye
başlayış ve bitiş saatleri görülebilir,

• Tüm saha ekibinin rutları tanımlanıp
çalışma alanları belirlenebilir,

• Sistemde tüm çalışanların görev
tanımlaması yapılabilir,

• Her saha ekibinin ziyaretlerini ne
zaman yaptığı saat ve süre bazlı
olarak takip edilebilir.



Mobil Koordinat ve Bölge Takibi

•Mobil uygulama
entegrasyonu ile
koordinat ve bölge
takibi yapılabilir.

•Raporlar
oluşturularak
otomatik e-mail yolu
ile bildirim
sağlanabilir.



Mobil Koordinat ve Bölge Takibi

Mobil koordinat ve bölge takibi sayesinde;

• Bir siparişin ve/veya veri girişinin sadece o 
tanımlanan alana geldiğinde yapılması 
sağlanabilir,

• Veri girişi yapılacak bölgede rut planları 
yapılarak saha ekibine rut ve bölgeler 
atanabilir,

• Tanımlanan rut ve bölgeye ilişkin, kaç km 
yakınında sipariş/veri girişi yapılacağı 
kontrol edilebilir ve raporlanabilir.



Günlük Ruta Uyum Raporu

Rapor 
görüntüleme 

lokal olarak ya 
da internet 
üzerinden 
yapılabilir.

•Rut müşteri sayısı; Rutunda olan müşteri sayısı
•Rut içi ziyaret sayısı; Rutunda olup ziyaret ettiği müşteri sayısı

•Rut dışı ziyaret sayısı; Rutunda olmayıp ziyaret ettiği müşteri sayısı
•Toplam ziyaret sayısı; Rut içi ve rut dışı ziyaret sayısı

Raporlar günlük, 
haftalık, aylık gibi  

kriterlere göre 
oluşturulabilir.



Günlük Ruta Uyum Şablonu

İlgili personelin bir günlük
detaylı bilgilerine erişmek
için, rapor üzerindeki link
aracılığıyla yapılan ziyaretlere
dair detaylar görüntülenebilir.



Ruta Uyum Koordinat Görüntüleme

Yine ziyaret edilen rut noktasının
detayları incelenmek istendiğinde,
rapor üzerindeki link aracılıyla o
noktaya yapılan tüm ziyaretler ve
koordinat detayları incelenebilir.



Anket Form Örneği

Ziyaret edilen rut noktasında, 
dinamik oluşturulan anket formu 
doldudulabilmekte, çekilen resim 

ile soru kategorileri 
ilişkilendirilebilmektedir. 



Ziyaret /İzin /Devamsızlık Örnek Rapor 

Saha personellerinin  
izin/devamsızlıkları 
nedenleri ile birlikte 

raporlanıp takip 
edilebilmektedir. 



Saha Analiz Rapor Örneği

Saha analiz raporu ile 
günlük saha durumu 

gözlemlenebilir.
Saha değerlendirmeleri 

yapılabilir.



Rut Gerçekleşme Oranları Rapor Örneği

Rut gerçekleşme 
oranları raporu ile 
günlük ruta uyum 

oranları takip 
edilebilmektedir. 



Sıcak Satış, hedeflenen müşterilere düzenli 
bir rut planı doğrultusunda yapılan, malın 
anında teslim edildiği ve önceden 
ayarlanmış tahsilat kurallarına uyulan satış 
sistemidir.

DataRut programında online/offline mobil 
cihazlardan ya da WEB portal üzerinden 
irsaliye/fatura kesilebilir. Mobil cihazlardan 
bluetooth özellikleri sayesinde, WEB portal 
üzerinden ise direk yazıcılara bağlanarak 
irsaliye/fatura basımı yapılabilir.

Sıcak Satış



Soğuk satış, hedeflenen müşterilere 
düzenli bir rut doğrultusunda yapılan, 
malın anında teslim edilmediği, 
müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak 
siparişlerin alındığı satış yöntemidir.

Soğuk satışta plasiyer için asıl olan, 
müşteri ihtiyaçlarının doğru bir şekilde 
analiz ve tespit edilmesi ve buna 
uygun satışın gerçekleştirilmesidir. 

Soğuk Satış



DataRut programı aracılığıyla online/offline mobil cihazlardan ya da WEB 
portal üzerinden sipariş oluşturulabilir.

Saha ekibi programdan sipariş girişi yaparak, belirli periyotlarda merkeze 
verileri gönderir. 

İstenirse sipariş onay sistemi konularak, onaydan sonra eğer entegre çalışan 
bir program var ise (Logo, Panorama, Eta, Netsis, Mikro, DinamoERP, 
QAD..vb) siparişler programlara aktarılabilir. 

Soğuk Satış



Soğuk Satış Sipariş Formu Örneği

Toplanan siparişler sistemde örnekteki form gibi görünmektedir.



Soğuk Satış Sipariş Onay 

• Oluşan siparişler istenilen hiyerarşik boyutta bir onay mekanizmasına
sokulabilmektedir.
• Yönetici onayı bölümünden onay verilir, gerekiyorsa açıklama girilebilir.
• Ön İzleme ile oluşturulan siparişin detayları incelenebilir.



Soğuk Satış Sipariş Durum Sayfası

• Toplanan siparişler ERP’lere aktarılabilir.
• Siparişlerin aktarılma durumu, verilerin kontrolü ve takibi sağlanabilir.



Anket/Veri/Resim Toplama

Mobil cihazlar üzerinde oluşturulan dinamik formlar aracılıyla sahadan
veri/anket/resim toplanabilmekte, saha ekibinin faaliyetlerinin /aktivitelerinin takibi
daha düzenli ve doğru şekilde yapabilmektedir.
Bu sayede saha ihtiyaçlarını tespit ederek anında çözüm üretip müşteri
memnuniyetini ve dolayısı ile satışı artırmayı hedefler.



DataRut sistemi mevcut durumda aşağıdaki ERP programlarıyla entegre 
çalışabilmektedir.

DataRut ERP Entegrasyonu



Saha ekibi, rut noktalarına yapmış olduğu
ziyaret/sipariş verilerini isterse online olarak
anlık gönderir (online veri aktarımı) ya da
ayarlanan servisle bu veriler belli periyotlarda
merkeze aktarılır.

İnternet problemi yaşandığı zamanlarda da
tüm ziyaret/sipariş verileri tek bir seferde
merkeze gönderilebilir. Böylece zaman ve veri
kaybı yaşanmadan saha operasyonları
aksamasız sürdürülebilir.

Rut Planları Saha Yönetimi



• Personel sahada girdiği verilerle kendi performansını
oluşturur.

• Personelin performansını etkilememesi açısından
sistemden izin girilerek (izinler süpervizör ya da
belirlenecek yetkililer tarafından girilir) o güne ait
performans kaybının sebebine ilişkin kayıt oluşturulur.

• Personelin prim sistemini yürütebilmek için
yöneticiler tarafından belirlenen hedefler sisteme
girilir ve gerçekleşme durumunun kontrolü sağlanır.

• Personelin performans karşılaştırmaları, izinleri ve
hedef tanımlamalarına ilişkin günlük takip raporları
alınarak performans ölçümleri yapılır.

Performans/Hedef/İzin Yönetimi



Müşteri/Stok/Aktif Ürün Yönetimi

Gelişmiş müşteri ve stok yönetimi,
müşteri bazlı aktif ürün tanımlayabilme
özelliğine sahiptir.

Müşteriye özel sadece saha ekibinin
görmesini istediği ürünler ya da sadece
depoda olan aktif ürünler eklenebilir. Bu
sayede sahada karışıklıklar önlenerek
daha hızlı ve doğru verilerle sipariş ve
stok sistemi yönetilebilmektedir.



Firmalar merkez ya da şube bazlı çalışabilmekte, dolayısı ile stoklar farklı
yönetilmek istenebilmektedir.

Örneğin, şubeye özel bir ürün üretilmiş ve bu ürünün siparişi oluşturulurken sadece
o şubenin görmesi istenmekte ya da sadece stokta olan aktif ürünlerin görülmesi
istenmektedir. DataRut ile bu ve benzeri her türlü özel durum için ürün yönetimi
sağlanabilmektedir.

Müşteri/Stok/Aktif Ürün Yönetimi



Dinamik Raporlama 

Dinamik Raporlama, veri tabanında ki tüm verileri istenilen kriterlerle göre 
oluşturan üstün performanslı bir raporlama aracıdır. 

Bu raporlarda grafik nesneleri de kullanılabilmektedir. Tüm raporlar otomatik 
olarak e-mail ile bildirim özelliğine de sahiptir.



OLAP Küpleri - Özet(Pivot) Tablo

• Verinin detaylı analiz yapılmasına 
imkan vermektedir. 

• Excel’deki özet tablo mantığında tüm 
veriler analiz edilebilir. 

• Bu analizler grafik nesneleri ile 
desteklenmektedir.



Yönetici Konsolları(Dashboard) 

Yöneticilerin kritik verileri
anında görüp hızlı karar
almasını sağlayan araçlardır.

Birden fazla raporun
birleşmesiyle oluşan esnek
veri değerlendirme raporudur.


