


Rut Yazılım Kuruluş

Rut Yazılım, üretim ve satış yapan firmaların 

yönetimi ve planlaması konularında ilgili 

sektörlerde lider bir yazılım ürünü geliştiren, 

kendinden söz ettirir bir firma olma 

amacıyla, TÜBİTAK Marmara Teknokent 

bünyesinde 3 ortak tarafından 

kurulmuştur. Firmanın temel yazılımı 

DataRut’tur. Her bir ortağının deneyimleri ve 

bilgi birikimleri geliştirilecek olan DataRut 

projesiyle birebir ilişkilidir.



Rut Yazılım Kuruluş

• Kurucu ortaklardan Erdost Onur Berktaş yönetim ve

planlama bölümlerinde özellikle hızlı tüketim

sektöründe uzun yıllar çalışmıştır. Potansiyel

müşterilerin ihtiyaçlarının nasıl çözülmesi gerektiğini

bilmekte ve projede alan uzmanı olarak görev

almaktadır.

• Kurucu ortaklardan Burak Akkuş programın

geliştirilmesinde yazılım takım liderliği görevini

üstlenmektedir. Birçok firmadan edindiği bilgi

birikimini DataRut yazılımına aktarmaktadır.

• Kurucu ortaklardan Metin Çobanoğlu ise yazılım
tasarım ve sistem mühendisliği üzerine tecrübelerini
projeye yansıtmaktadır.



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



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



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.

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.

DataRut: Rut Takibi



• 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,

DataRut: Rut Takibinin Genel Özellikleri



• Tüm saha personelinin mesai
başlama 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.

DataRut: Rut Takibinin Genel Özellikleri



•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.

Mobil Koordinat ve Bölge Takibi



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



Mobil cihazlar üzerinde oluşturulan dinamik formlar aracılığıyla sahadan
veri/anket/fotoğraf toplanabilmekte, saha ekibinin faaliyetlerinin/aktivitelerinin
takibi daha düzenli ve doğru şekilde yapılabilmektedir.

Bu sayede saha ihtiyaçları tespit edilerek anında çözüm üretilip, müşteri
memnuniyetini ve dolayısı ile satışı artırmak hedeflenir.

Anket/Veri/Fotoğraf Toplama



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



DataAgent – Bayi/Distribütor Veri Toplama Yazılımı



Sistem, DataRut portal ve bayilere kurulan 
DataAgent servis yazılımı üzerinden çalışır. 

Bayilerin satış verileri belirlenen periyotta, web 
servis teknolojisi ile merkez sisteme aktarılır. 

Bayilerde çalışan kod açık olarak 
incelenebilmektedir.

Bayilerin kullandığı ticari yazılımdan verileri  
(Logo, Netsis, Micro, vb..) entegre olarak 

çekmekte ve dinamik olarak firmaya 
raporlamaktadır.

DataAgent Nasıl Çalışır?



Bayi/Distribütörlerin satış, 
müşteri ve stok verileri merkezi 

sisteme kart bazlı aktarılır. 

Bayi ürün verileri ile firma 
merkez verilerin eşleştirilmesi, 
gruplanması ve raporlaması 

rahatlıkla yönetilebilir.

Bayi yönetimi, özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından en 
zorlu süreçlerden biridir. Bu konuda kurumları en çok zorlayan etkenler ise bayinin 
birçok firma ürününü aynı anda satıyor olması, bayi ağının geniş olması, bölgesel, 

jeopolitik farklılıklar, bayilere verilen destekler ve bayi iletişim süreçleri olarak 
sayılabilir.

DataAgent Nasıl Çalışır?



Karar Destek Sistemi

Karar Destek



Üretilen bir mamülün/hizmetin 

üretici firma ya da pazarlama 

şirketlerince, satış noktalarına verimli 

olarak yapılan müşteri ziyaretlerine 

rut diyebiliriz.

Müşteri Seçimi ve Rut Optimizasyonu



Verilerin ve modellerin etkin kullanımını sağlayarak, karmaşık problemlerin çözümüne 

katkıda bulunup, insanların karar vermelerine yardımcı olan bilgisayar tabanlı bilgi sistemleridir.

İnsanların Karar Verirken Yaptığı Bazı Yanlışlar,

• İyi ifade edememe,

• Öncelik etkileri,

• Zayıf olasılık tahmini,

• Aşırı güven,

• Düşünsel olarak bir araya getirme önyargısı

Karar Destek Sisteminin Yaptıkları,

• Karar işlemlerini yapısallaştırma,

• Tekrarlanan kararlar,

• Organizasyonel planlama ve kontrol,

• Kararları otomatikleştirme,

• Analitiksel işi destekleme,

• Arkaplandaki veriyi sağlama,

• Yürütücüler ve yöneticiler için bilgi birikimi,

Karar Destek Sistemi



Genel Yararlar,

• İşletmeyi daha iyi anlama,

• Beklenmedik durumlarda hızlı cevap,

• Anında analiz yeteneği,

• Yeni anlayışlar ve öğrenme,

• Gelişmiş haberleşme,

• Kontrol,

• Maliyeti düşürme,

• Daha iyi kararlar,

• Daha iyi etkin takım çalışması,

• Zaman tasarrufu ve etkin veri kaynak kullanımı,

Kazanımlar



Aşağıda yer alan hususlar şirketin niçin başka bir sistemle değilde rut satış sistemiyle 

(doğrudan perakende) çalışması gerektiğini ortaya koymaktadır.

• Gelişen perakende piyasalara doğrudan hakim olabilmek için,

• Mevcut dağıtım kanalında yeralan perakende satış noktaları arasındaki çarpraz rekabeti engellemek için,

• Aynı kademede yer alan dağıtım kanalı üyeleri arasındaki yoğun rekabeti engellemek için,

• Reklam çabalarının ne ölçüde yerine ulaştığını görmek için,

• Detaylı piyasa bilgi akışını derinleştirmek için,

• Riski dağıtmak için,

• Piyasa stok seviyesini-tonajı-iadeyi kontrol altında tutabilmek için,

• İsabetli satış tahmini yapabilmek ve doğru üretim planlaması için,

• Perakendenin gittikçe daralan likiditesinden düzenli ve artan payı alabilmek için.

Neden Rut Optimizasyonu ?



Raporlama 



Dinamik Raporlama 

Dinamik Raporlama, veri tabanındaki 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. 



DataRut Öne Çıkan Özellikleri



DataRut Proje Yönetimi modülü;
projeleri kapsamlı şekilde planlama
imkanı sağlarken esnek ve kullanıcı
dostu ara yüzü sayesinde projelerin
takip ve yönetimini de gerçek zamanlı
olarak yapmaya olanak sağlamaktadır.

Proje yönetimi; veri yönetimi, anket
projesi, sıcak sipariş toplama, soğuk
sipariş toplama, talep yönetimi, bütçe
yönetimi, yapı yönetimi gibi proje süreç
yönetimlerini kapsamaktadır.

Proje Yönetimi



Portal içerisinde yer alan tüm
uygulamalarda oluşturulan belgelerin,
oluşturulma anından itibaren
revizyona uğramış tüm hallerine geri
dönülebilmektedir.

Bu revizyon kayıtları ayrı
veritabanlarında tutularak, aktif
sistem veritabanını yavaşlatmadan
üstün performansla çalışılabilmektedir.

Belgeye Revizyon Bazlı Geri Dönebilme



Program içerisinde olmayan modüller, formlar,
uygulamalar dinamik olarak oluşturulabilmektedir.

Bu uygulamalar yazılımın tüm alt yapı imkanlarını
kullanabilmektedir (Loglama, Makro, Event Makro,
.Net Makro, Print Formlar…).

Özgün Veri Yapısı Tanımları



Yazılım içerisine, kullanıcı tarafında çalışan Event Makro (jQuery, Html), Makro 
(jQuery, Html), sunucu tarafında .NET ile (C#,VB) makrolar yazılabilmektedir. 

Sunucu tarafında yazılan makrolar kullanıcı tarafından çağrılabilmektedir. Makro 
ekran tasarımları kod yazılmadan oluşturulabilmektedir.

Event Makro,Makro, .Net Makro



Uygulama içerisindeki belgeler/veriler klasörlenerek
veya kendi içerisinde hiyerarşik olarak 

yönetilebilmektedir.

DataRut portalında uygulama içerisindeki bütünlük arz 
eden tüm veriler (Örneğin; satış siparişi, satış faturası, 

genel kullanıcılar), işletim sistemlerindeki kullanılan 
klasörleme mantığındaki gibi klasörler tanımlanarak 

yönetilebilir. 

Klasörlere erişim yetkisi tanımlanabilmekte, istenilen 
kullanıcı veya kullanıcı grubunun klasöre erişim yetkisi 

tanımlanabilmektedir.

Klasörleme özelliği tüm uygulamalarda bulunmaktadır.

Klasörleme ve Hiyerarşik Veri Yönetimi



Gelişmiş bir görev yöneticisi 
bulunmakta, makro, rapor gibi 
işlevler, istenilen zamanda veya 
periyotta çalıştırılabilmektedir.

Kişilere, istenilen zaman 
aralıklarında rapor gönderimi  

yapılabilmektedir.

Gelişmiş Görev Yöneticisi



XML formatta, başka 
belgeden belge kopyalama, 

belge indirme, belge 
yükleme özelliklerini 

barındırmaktadır.

Böylece programdan dışarıya 
belge aktarıldığı gibi, 

dışarıdan da programa belge 
aktarılabilmektedir.

Belge Kopyalama İndirme/Yükleme



Programın COM modülü 
bulunmaktadır.

Dış uygulamalarla bu modül 
üzerinden iletişim 

kurulabilmekte veya .NET 
Makro ile veriler üzerinde 

otomatik belge uygulamaları 
yapılabilmektedir.

Com Modülü


