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1.FİRMA BİLGİLERİM 

2.CRM TANIMLAMA FORMLARI

Yeni Müşteri Ekle

Firma Kayıt Formu

 Yeni kaydedeceğiniz müşterinizin kaydını bu alandan oluşturmanız gerekir. Müşterinizin iletişim bilgilerini 
doldurduktan sonra Fatura Bilgileri alanından adres bilgileri, vergi dairesi, vergi numarası, özel kod ve grup kodu 
alanları doldurulur. 

Firmanızın bilgilerini bu sayfada oluşturmanız gerekir. Bu alanda birden fazla kayıt girilmemektedir. İlk kaydınızın
üzerinde güncelleme yapılabilir.



 İlgili alanlarda yeni kaydınızı oluşturduktan sonra kullandığınız açılır kutu içerisinde yerini alacaktır.

 İl, İlçe, Özel Kod ve Grup Kodu alanlarında yeni bir kayıt girebilmek için açılır kutu içerisinde bulunan + Yeni Ekle
satırını kullanmanız gerekir.

+ Yeni Ekle satırını seçtiğinizde karşınıza ilgili alanın kayıt sayfasını açılır pencerede getirecektir.



Ürün Yönetimi

Hedef Tanımları 

 Personeller için satış alanında hedeflediğiniz miktarı ve prim oranını bu form üzerinden tanımlamanız gerekir.

 Kaydedilen ürünler Ürün Yönetimi sayfasında listelenir. Yeni bir ürün kaydı yapmak istediğinizde ‘Ürün/Hizmet Ekle’
butonuna basmanız gerekir.

 Bilgilerini düzenlemek istediğiniz ürün için listede ilgili satıra iki kez tıkladığınızda açılır pencere içerisinde ürünün 
kayıt formu gelir.

3.CRM İŞLEMLER



1.Ürün/Hizmet Ekle 

 Kaydedilecek ürünler form alanında belirtilen alanlara göre doldurulur. Kategori, Özel Kod ve Grup Kodu açılır
kutularında eklemek istenilen seçimler için + Yeni Ekle satırı seçilir. 



 Ürünlerinizin bilgilerini form alanında doldurduktan sonra sayfanın sağ alt köşesinde bulunan kayıt ikonuna
tıklamanız gerekir. 

Excel’den toplu aktarım hakkında bilgi almak için; 
https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/4606610S528658-Upload-File 

 Satır seçildikten sonra ilgili alanın kayıt oluşturma formu açılır pencere içerisinde gelir. İlgili alanlar doldurulduktan
sonra kaydedilir ve açılır kutu kendi içerisinde güncellenir.

https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/4606610S528658-Upload-File
https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/4606610S528658-Upload-File
https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/4606610S528658-Upload-File


 İşleminizden hemen sonra ekranınıza kaydınızın başarılı olduğunu gösteren bir bildirim gelir.

 Listede satıra bir kez tıklandığında oluşturduğunuz ürünün bilgileri formda ilgili alanlara doldurulur. Seçili ürün 
bilgilerinde bir değişim yapmak istediğinizde bu alanı kullanmanız gerekmektedir. Alanda değişiklik yapıldıktan sonra 
kaydet butonuna basmanız yeterli olacaktır.



2.Dashboard 

 Müşterilerinizin bilgilerini ve müşterilerinizle oluşturduğunuz görevlerin önceki ve sonraki tarihleri liste içerisinde
karşınıza gelir.

 Ürün Yönetimi alanında bulunan listede satır seçildikten sonra Dashboard butonu kullanımı durumunda ilgili ürünün 
günlük, aylık ve yıllık satışların toplam fiyatını ve adetini görebileceğiniz bir Dashboard karşınıza çıkacaktır. Ayrıca bu 
sayfada ürüne ait satışların işlem bilgileri ve aylık satış yapan müşterilerin aya göre toplam adet ve miktarı da 
görülebilmektedir. 

Müşteri Yönetimi



 Listede aramak istediğiniz metni yukarıda belirtilen metin kutusuna yazmanız

gerekir.  Liste üzerinde bulunan butonların görevleri:

 Yeni bir müşteri kaydı yapmak için kullanılır. Butona basıldığında Müşteri Ekle form sayfası açılır. Kayıt
tamamlandıktan sonra açılır pencere kapanmasıyla birlikte müşteri listesi güncellenir.

1.Yeni Müşteri Ekle 

2.Müşteriyi Güncelle 



 Müşterinizin bilgilerini güncellemeniz gerektiğinde liste içerisinde satır seçildikten sonra Müşteriyi Güncelle butonu 
kullanılır. Açılır pencere içerisinde müşterinin bilgileri dolu sayfa gelir. İstenilen değişimler yapıldıktan sonra kaydet 
butonu kullanılır. Müşteri listesi, değiştirdiğiniz bilgilerle otomatik olarak güncellenir.

 Müşteri listesinden teklif oluşturmak istediğiniz müşterinizi seçtikten sonra Teklif Ekle butonu kullanılır. Açılır 
pencerede listede seçim yaptığınız müşteri teklif ekle formu içerisinde ilgili alanda otomatik dolum yapar. Teklifi 
Hazırlayan alanı aktif kullanıcıyı karşınıza getirir. Teklifi hazırlayan kişi değiştirilecekse açılır kutu içerisinden seçilmesi 
gerekmektedir.

3.Teklif Ekle 



4.Görev/Görüşme Ekle 

 Müşterinize oluşturmak istediğiniz görev ve görüşmeler için müşteri listesinden müşterinizin satırı seçildikten sonra 
Görev/Görüşme Ekle butonu kullanılır. Görevi sorumlusu aktif kullanıcı olarak otomatik gelir. Sorumlu farklı bir 
personel ise açılır kutu içerisinden kişi seçimi yapılır. Görüşme planlanan müşteri için görüşme durumu, görüşme tipi, 
başlangıç- bitiş tarihleri, konu ve açıklama alanları doldurulur.
 Düzenleme yapılması gereken geçmiş notlar varsa listeden ilgili satır seçilir. Seçimden sonra form üzerinde alanlar 
otomatik olarak dolar. Düzenleme işlemi bittikten sonra kaydet butonu kullanılır.

 NOT: Görev durumu ‘Tamamlandı’ ve ‘İptal’ durumlarında açıklama alanının doldurulması zorunludur.



 Müşterinizle oluşturduğunuz görüşmelere aktivite eklenmesi durumunda görevler listesinde ilgili görev satırı
seçilerek Aktivite Ekle butonu kullanılır.

 Aktivite girilecek görevin detayları formun yukarısında bulunan liste içerisinde karşınıza gelir. Aktivitenizin 
detaylarını, çalışma saatini ve tamamlanma yüzdesini doldurduktan sonra Aktivite Ekle butonu ile kayıt oluşturulur. 

Aktivitelerin gösterildiği detay liste içerisinde düzeltmek istediğiniz bir kayıt olması durumunda satır iki kere 
tıklanarak ilgili alanlar otomatik dolum sağlar. Düzeltmeniz bittikten sonra Aktivite Ekle butonu kullanılır. Gereksiz bir
aktivite girilmesi durumunda listeden satır seçilerek Seçili Görevi Sil butonu kullanılır. 



6.Ödeme Ekle 

5.Tahsilat Ekle 

 Müşterinize tahsilat eklemek istediğinizde müşteri listesinde satır seçimi yaptıktan sonra Tahsilat Ekle butonu 
kullanılır. Açılır pencere içerisinde tahsilat ekleme formu gelir. Listeden seçim yaptığınız müşteri form içerisinde ilgili 
alana otomatik dolum yapar. 



 Müşterinize ödeme eklemek istediğinizde müşteri listesinde satır seçimi yaptıktan sonra Ödeme Ekle butonu 
kullanılır. Açılır pencere içerisinde ödeme ekleme formu gelir. Listeden seçim yaptığınız müşteri form içerisinde ilgili 
alana otomatik dolum yapar.

 Müşterilere verilen teklifler, atanan görüşmeler ve notlar bu alanda listelenir. Müşteri Yönetimi sayfasında liste 
içerisinde satır seçildikten sonra Müşterinin Hikayesi butonu kullanılır. Açılır pencere içerisinde öncelikte müşteri ile 
yapılan görüşmelerin bulunduğu liste karşınıza gelir. Listeden seçili müşteri bu ekranda ilgili alanı otomatik doldurur. 
Filtre alanında müşterinizle planlanan ve gerçekleşen görevleri, müşterinize özel alınan notları ve daha önce verilmiş 
teklifleri bu alanda seçim yaparak liste ekranında görebilirsiniz. 

7.Müşterinin Hikayesi



8.Uygulama Hakkında

Uygulamanın kullanışı hakkında videodan destek alabilirsiniz.



Müşteri Kanban

 Müşterilerinizin bilgilerini kayıt formunda doldurduktan sonra Müşteri Kanbanında Müşteri Adı, Müşteri Yetkilisi,
Telefon, E-mail ve Müşteri Sorumlusu bilgileri görülür. Kaydedilen müşteriler şirketiniz ile ilişki durumuna göre bu
alanda listelenir.

 

Müşteri Adayı: Yeni kayıt oluşturulan, herhangi bir görüşme ve teklif sunulmamış müşteriler bu alana otomatik 
olarak yerleşir.
İlişki Geliştirilen: Toplantı, görüşme vb. planların organize edilmiş kayıtlı müşterileriniz bu alana otomatik olarak 
yerleşir.
Teklif Verilen: Teklif ve sipariş verilen müşterileriniz bu alana otomatik olarak yerleşir. 

Kazanılan: Satış yapılan müşterileriniz bu alana otomatik olarak yerleşir.



Teklif Ekle

 Teklifin bilgileri doldurulduktan sonra Evrak No Al butonu kullanılır. Yeni bir evrak numarası alındıktan sonra
bilgilendirme mesajı karşınıza gelir.

 Oluşturulması istenilen teklifler bu alanda hazırlanır. Yeni oluşturacağınız teklifler için teklif başlığı metin kutusuna
manuel yazılır. 



NOT: Daha önce oluşturulan teklifleri görmek veya kullanmak için teklif başlığı metin kutusunun yanında arama
butonuna basılır.

 Teklif başlığı metin kutusuna basıldığında karşınıza daha önce kaydedilen tekliflerin listesi açılır pencere içerisinde 
gelir. Listede bulunan teklifi kullanmak için Ekle butonuna basılır. Kayıtlı teklifin detayları form sayfasına ilgili alanları 
doldurur.



Teklif Detayları:

 Yeni oluşturulan teklif için evrak numarası alındıktan sonra teklifin detayları oluşturulur. Daha önce ürün/hizmet 
için kayıt yapılmadıysa + Yeni Ekle satırı seçilir. Bu seçimden sonra Yeni ürün ekle form sayfası açılır pencere ile 
karşınıza gelir. 

Ürün/Hizmet açılır kutusu içerisinden satır seçildikten sonra birim fiyatı ürünü tanımladığınız alandan otomatik 
olarak gelecektir. Burada adet kısmını doldurmanız yeterlidir. Tutar alanında adet ve birim fiyatın işlem sonucunu 
gösterir. Teklif detay alanında birden fazla işlem yapılabilir. Bu alanda işleminiz bittikten sonra kayıt butonuna basılır.



 Ürün/Hizmet bilgileri oluşturduktan sonra detaya eklemek için Ürün Ekle butonu kullanılır. Listeye eklenen bilgilerin
KDV dahil fiyatlarının toplamı listenin altında bulunan Genel Toplamda gösterilir.

 Listeden çıkartılması istenilen ürün kayıt satırı seçilerek Ürün Sil butonu ile listeden silinir.

Teklif Kanban

 Teklifler durumlarına göre bu alanda ilgili kolona bağlı kalacak şekilde sıralanır. Herhangi bir teklifin durumunu
değiştirmek için teklif başlığından tutup istenilen kolona sürükleyip bırakılır.



 Daha önce hazırlanan teklifler bu alanda kampanyaya dönüştürülür.

 Kaydedilen tekliflerde detayını görme veya düzenleme yapılması için Detay butonuna basılır. İşlemden sona Teklif 
Detay açılır penceresi karşınıza gelir. Teklif üzerinde bir değişim yapılması durumunda kayıt butonuna basılır. Yapılan 
düzenlemeden sonra Teklif Kanbanı otomatik olarak güncellenecektir.
 Kanban içerisinde aranacak metni Arama Metin kutusu içerisine yazarak listede karşınıza gelecektir.

Kampanyalar 



NOT: Teklif başlığı metin kutusunda manuel yazılmaması gerekir. 

Metin kutusunun yanında bulunan arama butonu ile daha önce kayıtlı tekliflerin bulunduğu açılır pencere karşınıza 
gelerek istenilen teklif Ekle butonu ile seçilir. Kampanya sayfasında teklif başlığı alanını otomatik olarak doldurur. 

 Listeden kayıtlı teklif seçilerek kampanya başlığı olarak getirilir. Kampanyanın sorumlusu olarak sisteme kayıtlı olan 
personeliniz seçilir. Kampanyanın hangi tarihler arasında geçerli olduğunu Teklif Tarihi ve Geçerlilik Tarihi alanında 
belirtilir. Kampanyanın anlaşılır olması için açıklama kısmı doldurulur. Teklif Aşaması Kampanya olarak zorunlu seçim 
uygulanır. 

Kampanya evrak bilgileri doldurulduktan sonra Evrak No Al butonu ile yeni bir numara alınır. Numara alımından 
sonra Kampanya Detayları alanı doldurulur.



Kampanya detayına müşteri ekleme işlemi bittikten sonra evrakın kaydedilmesi için kaydet butonu kullanılır.

 Hazırlanan kampanya için çoklu müşteri seçilebilir. Kampanya detayları altında bulunan Gelişmiş Filtreleme Alanında 
Müşteri Temsilcisi, İl, İlçe, Özel Kod ve Grup Koduna göre farklı kombinasyonlarla Müşteriler filtrelenir. Müşteri açılır
kutusunda birden fazla seçim yapılır. Seçimleri yapıldıktan sonra Müşteri Ekle butonu ile kampanya detayına 
müşteriler eklenir.



Kampanya Yönetimi 

 Kampanyada düzeltme yapılması durumunda listede ilgili satır çift tıklama yapıldığında kampanyanın detayı açılır
pencere ile karşınıza gelir. Kampanya Detayı açılır penceresinde düzenleme yapabilir ve/veya müşteri ekle-sil gibi
işlemler yapılabilir. 

 Kayıtları oluşturulan kampanyalar bu alanda listelenir. Müşterilerin onayı neticesinde ilgili satır seçilerek 
Kampanyayı Teklife Dönüştür butonu kullanılır. Kampanyanın durumu Teklife Dönüştürüldü olarak listede görünür.



Teklifler Yönetimi

 Kaydedilen teklifler bu sayfada listelenir. Liste içerisinde arama yapmak için liste üzerindeki, Listede Aranacak
Metni Giriniz mesajı verilen, metin kutusu kullanılır. 



 Teklifin onaylanması durumunda ilgili satır seçilerek Teklifi Sözleşmeye Dönüştür butonu kullanılır. Teklifin
reddedilmesi durumunda Teklifi Reddedilene Dönüştür butonu kullanılır. Teklif reddedilene dönüştürülürken
açıklama girilmesi zorunludur.
 Listede düzenleme yapılması gereken teklifler için ilgili satıra çift tıklama yapıldığında Teklif Detay açılır penceresi
karşınıza gelir. Bu alanda teklife ait düzenlenmesi gereken alanlar değiştirilir kaydet butonu kullanılarak kaydedilir.

NOT: Teklif Detayında bir düzenleme yapılacaksa yeni bir evrak numarası alınmaması gerekir. Evrak No Al butonu 
basılması durumunda sistem yeni bir kayıt atar.

 Teklif Detay içerisine yeni bir Ürün/ Hizmet eklemek için Ürün/Hizmet, Adet, Birim Fiyat ve Tutar alanları 
doldurulduktan sonra Ürün Ekle butonu kullanılır. 
Detay içerisinde (varsa) çıkarılması istenilen satır seçilerek Ürün Sil butonu kullanılır. İşlemler bittikten sonra kaydet 
butonu kullanılarak pencere kapatılır. Açılır pencerenin kapanmasıyla birlikte Teklifler sayfası otomatik olarak 
güncellenir.



Satış Yönetimi 

 Teklif durumu Satış olan evraklar Satışlar sayfasında listelenir. Listede arama yapmak için liste üzerinde bulunan
metin kutusu kullanılır.

 Müşterilerin anlaşması üzerine satış durumu sözleşme aşamasına dönüştürmek için ilgili satır seçilerek Satışı 
Sözleşmeye Dönüştür butonu kullanılır. 

Müşteri ile satışın olumsuz gitmesi üzerine satışın reddi olması durumunda ilgili satır seçilerek Satışı Reddedilene 
Dönüştür butonu kullanılır. Reddedilene dönüştürmeden önce işlemin açıklaması Açıklama metin kutusunda 
belirtilmesi gerekir.



 Listede düzenleme yapılması gereken satışlar için ilgili satıra çift tıklama yapıldığında Satış Detayı açılır penceresi
karşınıza gelir. Bu alanda satışa ait düzenlenmesi gereken alanlar değiştirilir kaydet butonu kullanılarak kaydedilir.

NOT: Satış Detayında bir düzenleme yapılacaksa yeni bir evrak numarası alınmaması gerekir. Evrak No Al butonu 
basılması durumunda sistem yeni bir kayıt atar.

 Müşterilerin anlaşması üzerine sipariş/sözleşme durumu satışa dönüştürmek için ilgili satır seçilerek Siparişi Satışa
Dönüştür butonu kullanılır. 

Müşteri ile siparişin olumsuz gitmesi üzerine siparişin reddi olması durumunda ilgili satır seçilerek Siparişi 
Reddedilene Dönüştür butonu kullanılır. Reddedilene dönüştürmeden önce işlemin açıklaması Açıklama metin 
kutusunda belirtilmesi gerekir.

 Teklif durumu Sipariş olan evraklar Siparişler sayfasında listelenir. Listede arama yapmak için liste üzerinde bulunan
metin kutusu kullanılır.

Sipariş Yönetimi 



 Listede düzenleme yapılması gereken siparişler için ilgili satıra çift tıklama yapıldığında Sipariş Detayı açılır penceresi
karşınıza gelir. Bu alanda siparişe ait düzenlenmesi gereken alanlar değiştirilir kaydet butonu kullanılarak kaydedilir.

NOT: Sipariş Detayında bir düzenleme yapılacaksa yeni bir evrak numarası alınmaması gerekir. Evrak No Al butonu 
basılması durumunda sistem yeni bir kayıt atar.

Reddedilen Teklifler Yönetimi 



 Daha önce hazırlanan teklifler, sözleşmeler ve siparişlerin redde dönüştürülmesi durumunda evraklar Reddedilen
Teklifler sayfasında listelenir. Evrak içerisinde düzeltme yapılması durumunda ilgili satırda çift tıklanarak Red Detay
açılır penceresinde evraka ait değişimler yapılır. 

Notlarım



 Oluşturulan notlar formun altında bulunan Not Listesinde sıralanır. Notlarda bir değişim yapılacaksa ilgili satır
seçilerek formu geri doldurur. Düzenleme bitirildikten sonra kaydet butonu kullanılır.

 Bu sayfada Müşterilere hazırlanan tekliflere özel notlar alınır. Müşteri alanında seçtiğiniz müşteriye ait daha önce
hazırladığınız teklifler Teklif alanında açılır kutu içerisinden seçilir. Açılır kutulardan seçimler yapıldıktan sonra İlgili
Görev/Görüşme, Tarih ve Not alanı doldurulur ve kaydet butonu kullanılır.

 Müşterilerinizle oluşturduğunuz görüşmelerin kayıtları bu sayfada listelenir. Düzenleme işlemi için ilgili satır çift 
tıklanarak Görev/Görüşme Detay açılır penceresi karşınıza gelir. Düzenleme bittikten sonra kaydet butonu kullanılır.

4. CRM RAPORLAR

Görev/ Görüşme Raporu



 Listede görüşme kaydı yapılan müşterilere göre filtrelenmesi için Müşteri açılır kutusundan seçim yapılır. Bu alan 
dışında Listede herhangi bir kolonda metin aramak için Listede Aranacak Metni Giriniz mesajı verilen metin kutusuna
yazılır.

 Takvim Yönetimi sayfasında sadece aktif kullanıcının görebileceği program takvimi karşınıza gelir. Bu alanda günlük,
aylık, haftalık vb. filtreleme seçeneklerine göre ekrana yansıtılır. 

Takvim Yönetimi



Kaydedilen hesapların ekstresini görmek için listeden ilgili satır seçilir ve Hesap Ekstre Raporu butonu kullanılır.

 Firmanıza ait hesaplar bu alanda oluşturulur. Hesabınızın ismi, türü ve açıklamasıyla birlikte doldurarak kaydet
butonu kullanılır.

 Takvim üzerinde kayıtlı programın detayını görmek veya bir düzenleme yapmak için Takvimde görülen görevin 
konusuna çift tıklama yapılır. Görev/Görüşme Ekle formu açılır pencere ile karşınıza gelir. Burada düzenleme 
yapıldıktan sonra kaydet butonu kullanılır.

5.CRM ÖDEME İŞLEMLERİ

Hesap Tanımlama



 Seçili hesabın ekstre raporu açılır pencere ile karşınıza gelir. Hesap ekstresinde kalan bakiye tutarını kaydedilen
hesapların listesinde görülür. 

 Firmanızın tahsilat işlemlerini bu sayfada yönetebilirsiniz. Tahsilat için form alanında Tarih, Cari Hesap Adı, Hesap, 
Tutar ve Açıklama alanları doldurularak kaydet butonu kullanılır. Geçmiş tahsilatlar Tahsilat Kayıtları alanında 
bulunan liste içerisinde görebilirsiniz. 

Listede aramak istenilen bilgileri ‘Listede Aranacak Metni Giriniz’ mesajı verilen metin kutusuna yazılır.

Tahsilat İşlemleri 



Firmanızın ödeme işlemlerini bu sayfada yönetebilirsiniz. Ödeme için form alanında İşlem Tarihi, Cari Hesap Adı,
İşlem Hesabı, Tutar ve Açıklama alanları doldurularak kaydet butonu kullanılır. Geçmiş ödemeler Ödeme Kayıtları
alanında bulunan liste içerisinde görebilirsiniz. 

Listede aramak istenilen bilgileri ‘Listede Aranacak Metni Giriniz’ mesajı verilen metin kutusuna yazılır.

 Düzenleme yapılması durumunda listede ilgili satıra basıldığında form alanını doldurur. Düzenleme bittikten sonra
kaydet butonu kullanılması gerekir.

Ödeme İşlemleri



 Müşterilerinizle olan hesapların raporlarını bu sayfadan yönetebilirsiniz. Liste üzerinde bulunan Cari Hesap açılır 
kutusundan Müşterinizi filtreleyerek daha önce yapılan ödeme, tahsilat ve satış işlemleri listede karşınıza gelir. 
İşlemleri Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ile filtreleme olanağı da mevcuttur. 

Liste içerisinde arama yapmak için liste üzerindeki, Listede Aranacak Metni Giriniz mesajı verilen, metin kutusu 
kullanılır.

 Düzenleme yapılması durumunda listede ilgili satıra basıldığında form alanını doldurur. Düzenleme bittikten sonra
kaydet butonu kullanılması gerekir.

 Cari Hesap alanından müşteri seçilerek liste içerisinde müşteriye ait tüm ödeme, tahsilat ve satış işlemleri görülür.
Listelenen raporu başlangıç ve bitiş tarihlerine göre filtreleme yapabilir aynı zamanda liste içerisinde kolonların 
yanında bulunan filtre ikonu üzerine tıklayarak görmek istediğiniz verileri seçebilirsiniz.

Cari Hesap Ekstra Raporu



 NOT: Listenin altında bulunan Toplam ifadeleri altında bulunduğu kolonun toplam miktarını gösterir. 

Dashboard Yönetimi



1-Müşteri Ekle Butonu: Bu sayfada işlem yaparken müşteri eklemek için bu butonu kullanılır.
2-Teklif Ekle: Müşterilerinize oluşturacağınız teklifler için teklif ekle butonu kullanılır.
3-Görev/ Görüşme Ekle: Firmanızda yapacağınız plan, toplantı ve görevleri oluşturmak için kullanılır. 
4-Bireysel Dashboard: Bu sayfada gördüğünüz her bir çalışma için bireysel sonuçları gösteren Dashboard 
sayfasına yönlendirecektir.
5-Yenile: Sayfa üzerinde yapılan değişikliklerde verilerin güncellememesi durumunda yenile butonu ile 
dashboard güncellenir.

 

NOT: Firmanın Dashboard Yönetimini yönetici ve personellere göre yönetim panelinden sınırlayabilirsiniz. 
https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/360011677899-Kullan%C4%B1c%C4%B1-Bilgisi 

 Firmanızın tüm personellerinin yapmış olduğu satış, sipariş ve reddedilen tekliflerin toplam miktarlarını yıl ve ay 
bazında grafiklerle karşınıza gelmektedir. Müşterilerinizle planladığınız toplantıları ve en çok satılan ürünleri grafik 
üzerinde bu sayfada görebilirsiniz.

https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/360011677899-Kullan%C4%B1c%C4%B1-Bilgisi

