
FREEBIRD INFLIHGT 
CAFE CLOUD PROJE



YÖNETİM PANELİ

• Veri tabanı ve yönetim parametreleri yönetimi.

• Kullanıcı ve yetki parametreleri yönetimi.

• ERP Entegrasyon parametre yönetimi.

• Firma ve antrepo yönetim modülü.

• Ekipman yönetim modülü.

• El terminali yönetim modülü.

• Tedarikçi yönetim modülü.

• Döviz tipleri ve parite yönetimi. 

• Kasa ve banka tanımlarının yapılması

• Kabin personeli ve ekip tanımları.



OPERASYON 
MODÜLÜ / ANA 
KAYILAR

Uçuş planlarının oluşturulması.

Destinasyon tanılarının yapılması.

Referans yükleme bloklarının 
oluşturulması.

Fiyat listelerinin oluşturulması.

İkram tanımlarının yönetimi.



OPERASYON 
MODÜLÜ / UÇUŞ

Tedarikçi yüklemelerinin kabulü.

Tedarikçi fiyat /miktar analizi ve uyarı 
mekanizmalarının kurumu.

Uçuş bazında kabin personeli ve ekibi 
atanması.

Tedarikçi eksik yükleme tutanaklarının 
sisteme işlenmesi.

Tamamlanan uçuşların iadelerinin 
kabulü.



OPERASYON 
YÖNETİMİ / İADE 
SONRASI 
İŞLEMLER

Sonlanan ilgili uçuşun çağrılması.

Cash Report üzerinde yer alan satış verisinin ilgili uçuşa işlenmesi

Cash Report üzerinde yer alan  tahsilat verisinin ilgili uçuşa 
işlenmesi.

İlgili uçuşta yer alan ikram verisinin uçuşa işlenmesi.

İlgili uçuşta gerçekleşen kabin personeli borç/alacak ilişkisinin 
oluşturulması.

İlgili uçuşta eksik /fazla stok ilişkisinin kontrolü.

Tedarikçinin ilgili uçuş sayım ve iade verisinin uçuş ile 
ilişkilendirmesi.

İlgili uçuşa ait satış fişlerinin oluşturulması ve uçuşun kapatılması.



Operasyon / 
Genel Finans 
Yönetimi

Kasa ve banka tiplerinin döviz cinslerine göre bölge bazlı 
tanımlanması.

Bölge kasaları arası virman fişleri.

Bölgeden merkez kasaya transfer fişleri.

Merkezden bölge kasalarına transfer fişleri.

Bölge kasalarından banka hesaplarına para transferi.

Banka hesaplarından bölge kasalarına para çekim fişleri.

Bölge banka hesaplarından merkez banka hesaplarına para 
tranferi.



Tedarikçi ekranları 
ve kullandırımı

• Bu ekranlar gerekir ise her tedarikçi için ayrı ayrı 
tasarlanabilir ( uygun görülen bir standart 
yakalamak )

• Tedarikçiler uçuş bazında yüklemelerini ve bu 
yüklemelere ait dokümanları yükleyebilecekleri ve 
kullanıcı bilgileri ile ulaşabilecekleri gerçek zamanlı 
ekranlardır.

• Referans bloklarında değişiklik talebi yapabilecekler.

• Ürünleri kullanım dışı bırakabilir , yada yeni ürü 
önerisinde bulunabilirler. 

• Uçuş yükleme bilgilerini sisteme yükleyebilirler. 

• İade işlemlerini sisteme girebilirler.

• Faz 2 de iade sonrası finansal işlemlerde ilave 
edilerek , Cloud tabanlı tedarikçi yönetim paneli 
oluşturmuş oluruz. 



Raporlar ve Power 
BI entegrasyonu

• Ürün , ikram ve envanter raporları.

• Tedarikçi raporları.

• İade ve kabin borç/alacak raporları.

• Döviz kasa raporları.

• Kasa ve banka ekstreleri.

• Kabin B/A raporları.

• Yükleme ve referans raproları

• Bürüt karlılık raporları.

• Power BI entegrasyonu ayrıca FAZ 2 için 
görüşülmeli.



Projede görev 
alacak personel ve 
Adam/gün hesabı.

Geliştirme ekibi ;

Front-end Developer  1 Adam X  15 Gün =15 
Adam/Gün

Back-end Devoloper 1 Adam X 90 Gün =90 
Adam/Gün

( Back-end sürecinde Dev. Sayısı 2-3 çıkarılar süre 
kısaltılabilir.)

User-test admin 1 Adam X 15 Gün 
= 15 Adam/Gün

Project Manager 1 Adam X 45 Gün
= 45 Adam/Gün



Kadir KARTAL
Project Maneger

kadir.kartal@romsis.com.tr
0533 432 49 72

Teşekkürler…

mailto:kadir.kartal@romsis.com.tr

