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Yenilikçi ve sürekli geliştirilen altyapısı sayesinde 
operasyonlarınıza daha az zaman ayırın.

İster satış ofisinizde, ister şantiyenizde, isterseniz 
de müşterinizle gittiğiniz bir iş yemeğinizde, 
dilediğiniz cihazdan güvenli olarak erişin, 
işletmenizi yönetin, satışınızı    gerçekleştirin.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde satış temsilcilerinizi 
kolayce adepte edin. 
Siz işinize odaklanın, satış ve erişin, işletmenizi 
yönetin, satışınızı    gerçekleştirin.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde satış temsilcilerinizi 
kolayce adepte edin. 
Siz işinize odaklanın, satış ve müşterini yönetiminizi 
Yapısoft ile çok daha zahmetsiz takip edin. müşterini 
yönetiminizi Yapısoft ile çok daha zahmetsiz takip edin.ARTIK

YAPISOFT
VAR !

Yapısoft; inşaat ve 
gayrimenkul şirketlerine, tüm 
satış süreçlerini yönetip,  
müşteri ve finansal kayıtlarını 
takip edebilecekleri bir 
uygulama alanı sunar.

3



01
Müşteri Yönetimi 
Kayıtlarınızı tutun, 
görüşmeler-
inizi kaydedin, 
potansiyel 
müşterilerinize 
ulaşın
Sizi satışa ulaştıracak tüm müşteri bilgilerini kaydedin 
ve bunları en etkili şekilde kullanın. görüşme ve bildirim 
sistemi sayesinde olası satış fırsatlarını kaçırmayın.

02
Satış
Satış personelinizi 
ve satışlarınızı en 
kısa yoldan takip 
edin.
Müşteri temsilcilerinizi oluşturun. Onların 
satışlarını ve görüşmelerini izleyin, yeni 
görüşmeler atayın, satış işlemine uzanan 
süreci listeleyerek doğru stratejiler üretin. 

Yapısoft; size bütünleşik bir 
satış ve yönetim sistemi sunar. 



03
Finans ve Belge
Yönetimi
Tahsilat, gider ve 
belge yönetiminizi 
kontrol altına alın. 
Müşterilerinizden yapacağınız tahsilatları tarihsel 
olarak planlayın. Alacaklarınızı takip edin, geçikme 
durumlarını inceleyin. Satış ve satış sonrası evrak 
takip işlemlerinizi ekranlarınız üzerinden sürdürün.

04
Raporlama
Geçmişe 
dönük tüm 
işlemlerinizi tek 
tıkla raporlayın, 
yazdırın
Rapor ve sunum hazırlama sürecinden kurtulun. Tüm 
raporlarınız otomatik olarak oluşturulsun. Siz sadece 
ekranınızda n analizinizi yapın. Sürecinizi hızlıca yönetin.       

VE
DAHA
FAZLASI
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TÜM 
PROJELERİNİZİ VE
SATIŞLARINIZI
TAKİP EDİN

YÖNETMEK
YAP ISOFT İLE
ÇOK KOLAY



YENİLİKÇİ VE
GÜVENLİ  
ALTYAPI
HER
PLATFORMDAN
ERİŞİM İMKANI

SIFIR
DONANIM
MALİYETİ
KOLAY
KULLANILABİLİR 
ARAYÜZ
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yapısoft
inşaat yönetim sistemi
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