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Vizyonumuz;
Geliþen dünya ekonomisine paralel olarak,
güncelliðini koruyan çözümlerini mümkün
olan en geniþ müþteri kitlesi ile buluþturan,
paydaþlarýnýn sürekli mutluluðunu saðlayan,
faaliyet gösterdiði tüm alanlarda lider bir
þirket olmak.

Misyonumuz;
Tüketicilerimize; iþ süreçlerinde daha
verimli ve rekabetçi olmalarýný saðlayacak
yeni nesil mobil uygulamalar ve iþ zekasýna
dayanan geniþlemeye açýk çözümleri, en
güncel teknolojilerle geliþtirip sunarak
deðer katmak ve bu sayede tüketicilerimizin
bizleri yani hissedarlar, çalýþanlar ve iþ
ortaklarýný daha iyi ve kaliteli yaþamla
ödüllendirmesi.

yenilenebilir

Hakkýmýzda;
Bilgera, biliþim sektöründe kurulduðu günden beri
öncülük yapan Escort Computer Elektronik San. ve
Tic. A.Þ. bünyesinde 2003 yýlýndan itibaren sürdürülen
araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinin ardýndan, Escort
Computer Elektronik San. ve Tic. A.Þ. iþtirakiyle
03.09.2007 tarihinde kurulmuþtur.
Dinamik ve uzman kadrosuyla, yeni nesil mobil
uygulamalar ve iþ zekasý çözümlerine odaklanan
Bilgera, hedeflediði sektörlerin ihtiyaçlarýný doðru
bir þekilde analiz ederek, müþterilerinin ihtiyaçlarýný
güncel teknolojilere dayanan akýlcý çözümler ile
karþýlamaktadýr.
Bilgera satýþ, depo, servis ve kanal yönetimi gibi alanlar
baþta olmak üzere sunduðu iþ zekasý çözümleri ile,
sektörün öncü firmalarýndan oluþan müþterileri arasýna
her geçen gün bir yenisini eklemektedir. Yarattýðý memnuniyet ile, mevcut müþterilerinin iliþki içerisinde olduðu
diðer firmalar tarafýndan da ilgi ile karþýlanan Bilgera
sunduðu çözümleri daha geniþ kitlelere ulaþtýrabilmeyi
ve tüm Türkiye çapýnda verdiði hizmet kalite ve hýzýný
daha da arttýrmayý amaçlamaktadýr.
Sunduðu çözümler ve ilgili hizmetler ile müþterilerinin
baþarýya odaklanmasýnda önemli bir rol oynayan Bilgera,
kendini kanýtlamýþ, uzman kadrolarý barýndýran, geniþ
satýþ ve destek kanalýna sahip çözüm ortaðý sayýsýný ve
nitelikli insan kaynaklarýna yaptýðý yatýrýmlarý sürekli
olarak arttýrmaktadýr.

Bir bakýþta
Focus Nedir?

Kimler Ýçin Geliþtirildi?

Focus, iþletmelerin farklý operasyonlarýnda
yönetim ve otomasyon ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere Bilgera tarafýndan geliþtirilmiþ yeni nesil
mobil teknolojilerle desteklenen bir iþ zekasý
platformudur.

Farklý sektörlerde faaliyet göstermekte olan;
 Üreticiler, daðýtýcýlar, toptancýlar ve bayilerin;
satýþ, kanal ve depo yönetimlerinde bireysel
ya da çok katmanlý bütünleþik kullanýmlarý için,
 Servis þirketleri, çaðrý merkezleri, yetkili servis
merkezleri, üretici, ithalatçý ve yedek parça
merkezlerinin bireysel ya da çok katmanlý
bütünleþik kullanýmlarý için,

Neden Sahip Olmalýyým?

 Saha aktiviteleri yapan veya sahadan bilgi

 Ýþletmelerin çeþitli operasyonlarýnda, istenilen veriye, istenilen yerde ve istenilen
anda ulaþabilmelerini saðlar.

toplayan ajanslar ve araþtýrma þirketlerinin
bireysel ya da müþterileriyle bütünleþik

 Ýþletme içi ya da iþletme dýþý tüm birimler arasýnda tam bir bütünleþme saðlar.

kullanýmý için.

 Operasyonun pek çok aþamasýný otomatik hale getirerek zaman ve maliyet
avantajý saðladýðý gibi, hata ihtimalini en aza indirir.
 Saha personelinin görevlerini kolaylaþtýrýrken, idari kademelerin operasyonun
çeþitli aþamalarý üzerinde tam bir kontrole sahip olmalarýný saðlar.
 Focus platformu, üzerinde çalýþan ürünler ile birlikte iþletmelerin, günlük
sorunlardan uzaklaþarak baþarýya odaklanmalarýný saðlar.

Farký Nedir?






Mevcut ticari paket programlarýnýzla ve pek çok mobil cihazla uyum içerisinde çalýþýr.
Geliþime ve geniþlemeye açýktýr.
Ýhtiyacýnýz doðrultusunda, focus ailesinin farklý çözümlerini entegre olarak çalýþtýrabilir.
Tamamen web tabanlý ve çok katmanlý bir mimariye sahiptir.
Focus platformu ve ürün ailesine satýn alarak sahip olabileceðiniz gibi,
saha çözümleri sunan ürünlere kullandýðýnýz kadar ödeme imkanýyla da sahip olabilirsiniz.

focus

sales

Satýþa Odaklanýn

Focus On Sales Nedir?

Sýcak ve/veya soðuk satýþ sistemiyle çalýþan iþletmelerin (üretici, daðýtýcý ya da bayi)
satýþ organizasyonlarý için kullanýlan sistemde, saha satýþ elemanlarýnýn el terminalleri
üzerinde çalýþan mobil uygulamalar ile tüm saha satýþ iþlemleri (sipariþ, fatura, tahsilat vb.)
müþteri yanýnda gerçekleþtirilebilmekte ve yönetim araçlarýyla satýþ organizasyonunun
verimliliði en üst düzeye ulaþtýrýlmaktadýr.

Geniþleme Paketleri:
Neleri Ýçerir?
Satýcý gruplarý, rota takibi, hedefler, alokasyonlar, müþteri
gruplarý, daðýtým listeleri, harita daðýlýmlarý, ürün gruplarý,
fiyat, kampanya, onay mekanizmalarý gibi pek çok bilgi ve yönetim
aracý, kullanýlmakta olan mevcut muhasebe paketleriyle entegre
olarak ve önceden belirlenmiþ süreçlerle
ilerlemektedir.
Focus On Sales kullanmakta olan
bir üretici; sistemin daðýtýcýlarý ve bayileri
tarafýndan da kullanýlmasý durumunda tüm
kanalýna rahatça odaklanabilmekte ve
istediði raporlara anlýk olarak
ulaþabilmektedir.

B2B: Ýþletmeler kanallarýndaki diðer firmalarla (daðýtýcý, bayi)
elektronik ortamda entegre olabilmekte ve elektronik sipariþ
aktarým sistemleri ile -örneðin zincir maðazalardan- sipariþlerini
elektronik ve otomatik olarak iþleme alabilmektedirler.
Visio: Yapýlan ziyaretlere iliþkin fotograf ve video gibi görsel
kayýtlar alýnabilmekte ve raporlamalara görsellik kazandýrýlabilmektedir.
Track: Satýþ temsilcileri takip edilebilmekte, müþteri harita
koordinat bilgileri kayýt altýna alýnarak harita üzerinde istenilen
ölçekte raporlamalar yapýlabilmektedir.
MobileSign: Alýnan sipariþ merkeze anlýk olarak iletildikten
sonra, müþteri cep telefonuna gelen mesajýn müþterinin
elektronik imzasý ile teyit edilmesi saðlanmaktadýr.
Navigation: Satýþ elemanlarýnýn, rotalarýndaki bir sonraki
ziyarete en etkin þekilde ulaþmalarýný saðlayacak ulaþým
bilgileri harita üzerinde saðlanmaktadýr.
Survey: Ziyaretlerde uygulanmasý istenilen anketler,
merkezden anlýk olarak tüm saha ekiplerinin terminallerine
gönderilebilmekte ve anket sonuçlarý anlýk olarak derlenip
raporlanabilmektedir.
Cube: Sistemde tanýmlý standart raporlarýn dýþýnda, yöneticilerin haklarý doðrultusunda istedikleri raporu kolayca, anlýk
olarak kendilerinin tasarlamasý ve elde etmesi saðlanmaktadýr.
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Faydalarý Nedir?

 Hedeflere odaklanmayý ve ölçümlemeyi saðlar.
 Saha ekibi üzerinde tam kontrol saðlar.
 Hata ihtimalini ortadan kaldýrýr.
 Operasyonel verimliliði ve iþlem hýzýný arttýrýr.

Kimler Kullanabilir?
Satýþ organizasyonuna sahip tüm üretici, daðýtýcý ve bayiler.
Focus platformunun
diðer çözümleriyle de

Müþterilerimizin

Yo r u m l a r ý

ayný baþarýyý elde
edeceðimize
güvenimiz tam

"Henkel olarak güncel teknolojilere dayanan akýlcý iþ zekâsý çözümleri kullanmanýn sürdürülebilir
baþarýya odaklanmak ve elde etmek için kaçýnýlmaz olduðu inancýndayýz. Satýþ ve kanal yönetimi
operasyonlarýnýn tamamýnda kullanmakta olduðumuz focus platformu ve ürün ailesiyle, saha
personelimizden satýþ & daðýtým kanalýmýza kadar tüm operasyonumuzu her an etkin bir þekilde
yöneterek, ayný hedefler doðrultusunda ilerleyebilmenin memnuniyetini yaþýyoruz. "

Bilgera ailesi ile 4 yýlý aþkýn zamandýr çalýþmaktayýz. Süreç ile ilgili
biz hiçbirþey yapmadýk.Bilgera takip etti, geliþtirdi, kurdu ve
eðitimleri verip kullanýmýmýza sundu. Satýþ kanadýnda sipariþler
ilk günden bu yana Focus On Sales üzerinden Barillaya
aktarýlmaktadýr.

Eskiden müþteri listelerini alýp bölgesel analizler yapmaya
çalýþýrken þu anda 6 binden fazla müþterinin harita üzerinde
daðýlým raporlarý üzerinden rota planlamasý yapabiliyoruz.
Mobil platforma geçerken en büyük korkumuz kaðýt kalemi
býrakacaðýmýz için yaþayabileceðimiz teknik problemlerden
dolayý sipariþ kaybýna uðramaktý. Focus On Sales ile þu anda
saha aktarýmlarý ile gelen sipariþlerde sýfýr kayýp ile çalýþýyoruz.

Satýþa Odaklanýn
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Kanalýnýza Odaklanýn

Focus On Channel Nedir?
Satýþ ve daðýtým kanalý bulunan iþletmelerin (üretici ya da daðýtýcý) bayilerine ait satýþ verilerini
(fatura, sipariþ, stok vb.) beyana dayalý bildirimler yerine direkt olarak bayilerin kullanmakta
olduðu ticari paketlerden elektronik ortamda toplamaktadýr.

Geniþleme Paketleri:
Neleri Ýçerir?
Daðýtýcýlarýn/Bayilerin kullanmakta olduðu ticari paketlerden
üreticinin/daðýtýcýnýn belirleyeceði verileri çekerek merkezi iþ
zekasý platformuna aktaran entegratörler ve merkezde tanýmlý
ürün, müþteri, satýcý hiyerarþilerine göre toplanan tüm verilerin
üreticinin/daðýtýcýnýn belirleyeceði standartlarda ve
görünümde analiz edilmesini saðlayan raporlama
uygulamalarýný içermektedir.
Focus On Channel kullanmakta
olan bir üretici/daðýtýcý, tüm
daðýtýcýlarýnýn/bayilerinin detaylý satýþ
verilerine anlýk olarak ulaþabilmekte ve
sahaya hýzlý ve verimli þekilde
odaklanabilmektedir.

Cube: Sistemde tanýmlý standart raporlarýn dýþýnda,
yöneticilerin haklarý doðrultusunda istedikleri raporu
kolayca, anlýk olarak kendilerinin tasarlamasý ve elde
etmesi saðlanmaktadýr.
Rebate: Müþterilerin kestikleri faturalar üzerinden dönemsel
veya fatura baþýna verilecek ciro bazlý destekler (reklam,
promosyon, insert vb.) onay süreçlerinden geçerek
tanýmlanabilmekte ve takip edilebilmektedir.

focus

channel
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 Bayi aðý üzerinde tam kontrol saðlar.
 Geçmiþe dönük satýþ verileri ile trend
analizlerinin yapýlmasýný saðlar.
 Müþterilere uygulanan kampanya ve
promosyonlarýn kontrolunu saðlar.

 Otomatik veri aktarýmlarý sayesinde anlýk
satýþ verisine ulaþýlmasýný saðlar
 Beyana baðlý bilgilendirme yerine gerçek
verilere ulaþýlmasýný saðlar.
 Hata ihtimalini ortadan kaldýrýr.

Kimler Kullanabilir?

Satýþ organizasyonuna sahip tüm üretici ve daðýtýcýlar.

Müþterilerimizin

Yo r u m l a r ý

Alternatifler arasýnda focus
platformunu tercih ederek,
hedeflerimize ulaþabilmek
bizi memnun ediyor.

Kanalýmýzý teknolojik yatýrýmlarýmýzla geliþtirme kararý aldýðýmýzda, çeþitli çözümleri inceledikten
sonra bizim ulaþmak istediðimiz noktaya varmamýzda en etkin araç olarak Focus platformunu
benimsedik. Satýþ ve kanal çözümleriyle, mevcut kanal BT altyapýlarýyla hýzlý ve güvenilir þekilde
entegrasyonu saðlayabiliyor ve kanalýmýza daha etkin odaklanabiliyor olmamýz, kararýmýzýn
doðruluðunu kanýtladý.

"Focus On Channel, daðýtým kanalýmýz ile tam zamanlý
entegrasyonumuzu saðlayarak, daha geniþ kitlelere ulaþmamýz
ve ayný zamanda kanalýmýzý da motive edebilmemiz için
mükemmel bir sihirbaz."

Kanalýnýza Odaklanýn
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Maðazaya Odaklanýn

Focus On Store Nedir?
Maðazalarda gerçekleþtirilen pazarlama ve satýþ destek aktivitelerini mobil platforma taþýyarak
iþletmelerin (üretici, daðýtýcý ya da bayi) maðazalarda yürüttükleri tüm operasyonlarý elektronik
ortamda takip ve kontrol etmelerini saðlamaktadýr.

Geniþleme Paketleri:
Neleri Ýçerir?
Aktvite, görev, problem, rota takibi, stand talep
ve takip, harita daðýlýmlarý, fiyat, stok, önyüz, son
kullanma tarihi, rakip ürün, anket, supervizor takip, onay
mekanizmalarý gibi pek çok bilgi ve yönetim aracý
mobil ortamda maðazalarda kullanýlmaktadýr.

Focus On Store kullanmakta
olan bir iþletmenin ayný zamanda Focus On Sales
uygulamasýný da kullanmasý durumunda, satýþ destek ekibi
ile saha satýþ ekibi arasýnda tam entegrasyon (aktivite
aktarýmlarý, öneri sipariþler, geçmiþ problem bilgileri,

Visio: Yapýlan ziyaretlere iliþkin fotograf ve video gibi
görsel kayýtlar alýnabilmekte ve raporlamalara görsellik
kazandýrýlabilmektedir.
Track: Satýþ temsilcileri takip edilebilmekte,
müþteri harita koordinat bilgileri kayýt altýna alýnarak
harita üzerinde istenilen ölçekte raporlamalar
yapýlabilmektedir.
Navigation: Satýþ elemanlarýnýn, rotalarýndaki bir
sonraki ziyarete en etkin þekilde ulaþmalarýný
saðlayacak ulaþým bilgileri harita üzerinde
saðlanmaktadýr.

fotoðraf paylaþýmlarý) saðlanabilmekte ve tüm ekip
müþteriler ile ilgili verileri ortak bir platformda
takip edebilmektedir.

Survey: Ziyaretlerde uygulanmasý istenilen anketler,
merkezden anlýk olarak tüm saha ekiplerinin
terminallerine gönderilebilmekte ve anket sonuçlarý
anlýk olarak derlenip raporlanabilmektedir.

Cube: Sistemde tanýmlý standart raporlarýn dýþýnda,
yöneticilerin haklarý doðrultusunda istedikleri raporu
kolayca, anlýk olarak kendilerinin tasarlamasý ve elde
etmesi saðlanmaktadýr.
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 Rakiplerin saha aktivitelerinin anlýk olarak takibini saðlar.
 Fiyat, önyüz, stok bilgilerinin anlýk iletimi ile hýzlý aksiyon alýnmasýný saðlar.
 Maðazalar ile ilgili görsel aktivite, problem, ziyaret arþivlerinin oluþturulmasýný saðlar.
 Maðazalarda aktivitelerin anlaþýlan sekilde uygulanmasýný ve kontrolunu saðlar.
 Görevlerin atanmasýný ve tamamlanma oranlarýnýn takibini saðlar.
 Hata ihtimalini ortadan kaldýrýr.

Kimler Kullanabilir?
Focus platformu,
þirketimizin dinamik

Müþterilerimizin

Yo r u m l a r ý

yapýsýna ayak uydurmakla
kalmadý, ayný zamanda
beklentilerimizi de arttýrdý.

Maðazalarda ürünü bulunan tüm iþletmeler,
Saha aktivitesi gerçekleþtiren tüm medya þirketleri.

Focus platformunun On Store ürünü özellikle aktivite bazlý görsel raporlar ve arþivleme sistemleriyle
sahaya olabilecek en etkin þekilde odaklanmamýzda en önemli aracýmýz haline geldi. Platformun
geniþlemeye açýk yapýsý sayesinde, aktivitelerin yaný sýra sahadaki ürün portföyümüzün de
yönetilebilir olmasý verimlilik beklentilerimizi daha da arttýrdý. Bu dinamizmiyle sahaya hýzlý ve
güvenilir entegrasyonu saðlayabilmesi bizleri þaþýrtmýyor.

Focus platformu ürünlerinden Focus On Store ile sahadaki tüm
aktiviteleri yönetebiliyor ve raporlayabiliyoruz. Bu da bizim
hizmet verdiðimiz sektör için büyümenin en önemli anahtarý.

SOFÝDEL KAÐIT

SOFÝDEL

Maðazaya Odaklanýn

focus
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Deponuza Odaklanýn

Focus On Warehouse Nedir?
Ýþletmelerin (üretici, daðýtýcý ya da bayi) tek noktada veya farklý coðrafyalarda bulunan
depolarýný ve depolarýnda görevli araç ve personellerini mobil altyapý ile elektronik ortamda
yönetmelerini saðlamaktadýr.

Geniþleme Paketleri:
Neleri Ýçerir?
Depo, müþteri, ürün, sipariþ ve araç yönetimi,
manuel ve otomatik çekme ya da toplama emir
atamalarý, barkod ve stok oluþturma, yükleme,
sevkiyat ve kamyonlaþtýrma iþlemleri gibi pek çok
uygulamayý barýndýrýr.

Focus On Warehouse uygulamasý
iþletmelerin Focus platformundaki diðer
çözümleri de kullanmalarý durumunda, ürün
kabulünden, depolanmasý, sipariþ alýnmasý veya fatura
kesilmesi ve müþteri sevkiyatýna kadar tüm adýmlarý
kapsayan bir alt yapýyý kullanmalarýný
saðlamaktadýr.

WFlow: Sistemde, depoda takip edilecek tüm
durumlar iþ akýþ sistemi üzerinde tanýmlanmakta
ve kullanýcýlara kendi haklarý doðrultusunda
sunulmaktadýr.
Cube: Sistemde tanýmlý standart raporlarýn dýþýnda,
yöneticilerin haklarý doðrultusunda istedikleri
raporu kolayca, anlýk olarak kendilerinin tasarlamasý
ve elde etmesi saðlanmaktadýr.
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 Otomatik emir atama sayesinde depo iþlemlerin tamamýnýn etkin þekilde planlanmasýný saðlar.
 Web tabanlý alt yapýsý ile bir veya birden fazla deponun merkezi yönetimini saðlar.
 Dinamik olarak tanýmlanabilecek emir parametreleri ile geniþlemeye açýk bir yapý sunar.
 Depo operasyonlarýnda süreç tanýmlamalarý ve otomasyon ile personel baðýmlýlýðýnýn
kalkmasýný saðlar.
 Sistem dahilindeki tüm kullanýcýlarýn performans takipleri ile kontrolü arttýrýr.

Kimler Kullanabilir?

Müþterilerimizin

Yo r u m l a r ý

"Focus On Warehouse
çözümünün de eklenmesi
ile Hedef Grup
bünyesinde yürütülen
tüm saha iþlemlerini tek
bir platforma baþarý ile
taþýyacaðýz"

Bir veya daha fazla deposu bulunan tüm iþletmeler

"Focus On Warehouse Türkiyenin deðiþik bölgelerinde yer alan
depolarýmýzý merkez ofiste kurulu muhasebe sistemimizle tam
entegrasyona geçirecek ve etkin bir þekilde takip ve
yönetimimize imkan saðlayacak."

Deponuza Odaklanýn
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Servise Odaklanýn

Focus On Service Nedir?
Servis organizasyonu barýndýran iþletmelerin (üretici, daðýtýcý ya da bayi) ve baðýmsýz servis aðlarýnýn,
iþ ve süreç yönetimlerini konum baðýmsýz web tabanlý alt yapýya taþýyarak, müþteri iliþkileri ve
servis yönetiminin takip ve kontrolüne odaklanmalarýný saðlamaktadýr.

Geniþleme Paketleri:
Neleri Ýçerir?
Müþteri iliþkileri yönetimi, çaðrý merkezi, süreç
tanýmlama ve yönetimi, garanti takibi, SMS bilgilendirme
sistemleri, dýþ servis atamalarý, servis performans takibi
ve hakediþ sistemi, parça takip, arýzalý parça analizleri,
mesajlaþma sistemi, teknisyen takip ve atamalarý,
yurt dýþý parça sipariþ sistemlerini içermektedir.
Focus On Service uygulamasý
özellikle yurt içi ve yurt dýþý parça yönetim
operasyonlarýnýn daha etkin yürütülebilmesi ve müþteri
faturalaþma iþlemlerinin tek noktadan yürütülmesi için,
iþletmelerin kullanmakta olduðu ticari paketler ile entegre
çalýþarak, depo yönetim ve müþteri parça çýkýþ
iþlemlerinin de tek bir platformda tam kontrol
ile gerçekleþtirilmesini saðlar.

WFlow: Sistemde, cihaz veya parçalarýn kabulden müþteri
teslimine kadar takip edecekleri tüm durumlar iþ akýþ sistemi
üzerinde tanýmlanmakta ve çaðrý merkezi, merkez ve yetkili
servislere kendi haklarý doðrultusunda sunulmaktadýr.
Cube: Sistemde tanýmlý standart raporlarýn dýþýnda,
yöneticilerin haklarý doðrultusunda istedikleri raporu
kolayca, anlýk olarak kendilerinin tasarlamasý ve elde
etmesi saðlanmaktadýr.

focus

service
Faydalarý Nedir?

www.bilgera.com.tr

 Servis operasyonlarýnda süreç tanýmlamalarý ile teknisyen baðýmlýlýðýný kaldýrýr.
 Tüm servis organizasyonunun merkezi tek bir sistemden yönetimini saðlar.
 Parça takip ve yönetim iþlemlerinin tam otomasyona geçmesini saðlar.
 Müþteri iliþkileri yönetim sistemi sayesinde müþteri memnuniyetinin artmasýný saðlar.
 Ürün  müþteri iliþkileri ile daha etkin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesini saðlar.
 Teknisyen ve servis performans takipleri ile organizasyonel kontrolü arttýrýr.

n,

Kimler Kullanabilir?

Müþterilerimizin

Yo r u m l a r ý

Servis organizasyonu olan tüm iþletmeler

"Focus On Service, sadece yüzlerce aþama ve iþ akýþýndan oluþan
Toshiba global sistemleri ile entegrasyonu gerçekleþtirmekle
kalmadý ayný zamanda, üretim bandýndan çýktýðý an itibariyle
ürünlerimizin; markamýz, müþterilerimiz, servislerimiz ve çaðrý
merkezimizle tam bir entegrasyona kavuþmasýný saðladý."

Servise Odaklanýn

Ýþ Ortaklarýmýz
focus

Uyum Ýçinde Çalýþtýðýmýz
Ýþ Ortaklarýmýza Hergün
Yenileri Ekleniyor;

VEGA
YAZILIM
Yalnýz Deðiliz;

Bilgera olarak geliþtirdiðimiz çözümlerin,
kendisini kanýtlamýþ ve yaygýn kullanýma
sahip olan markalarýn ürün ve hizmetleri
ile tam uyum içinde çalýþmasý için iþ ortaklarýmýzla beraber hareket ediyor ve iþ
ortaklarýmýzýn sayýsýný her geçen gün
arttýrýyoruz.

sales | channel | store | warehouse | service

ESPOS

MediaLoca

Bilgeranýn Diðer Çözümlerinden...
Symmy : Üyelerine 3G/Wifi/GPRS ile uyumlu mobil cihazlar üzerinden,
ücretsiz konuþma, mesajlaþma, video & dosya paylaþýmý saðlayan,
ücretsiz bir iletiþim platformu olan Symmy Bilgera tarafýndan
geliþtirilmiþtir.
Fstats : Yazýlý ve görsel medya baþta olmak üzere, ilgili federasyonlar,
spor kulüpleri ve spor adamlarýna, müsabaka öncesi ve sonrasý detaylý
analizler ve müsabaka esnasýnda gerçek zamanlý istatistikleri saðlayan
bir platform olan Fstats, Bilgera tarafýndan geliþtirilmiþtir.
MedyaStats: Üyelerine; tarihsel, sektörel ve bütçesel
olarak reklam analizlerini, reklam içeriklerini ve
karþýlaþtýrmalarý saðlayan bir platform olan
MedyaStats, Bilgera tarafýndan geliþtirilmiþtir.

ESPOS: Escort tarafýndan, maliye bakanlýðýndan onaylý olarak satýþa
sunulmakta olan POS sistemlerinin ön ofis ve arka ofis uygulamalarý
Bilgera tarafýndan geliþtirilmiþtir.

MediaLoca: Satýn alma kararý aþamasýndaki tüketiciye karar anýnda ulaþabilen, maðaza
reyonuna göre çeþitlendirilebilen, yeni nesil etkileþimli reklam platformu olan MediaLoca
Bilgera tarafýndan geliþtirilmiþtir.

www.beyazyapim.com

Baþarýya Odaklanýn
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