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Neden Romsis 
Master depo 
kullanmalıyım?

• Bir şehir planlamacısı gibi deponuzu yönetmek 
istiyor iseniz,

• Stok kartlarınızı detaylı ve lotlu takip etmek istiyor 
iseniz,

• Dünyanın en kolay stok barkodlama sürecini 
yönetmek istiyorsanız,

• Karmaşık tedarik zinciri süreçlerinizi pratik hale 
getirmek istiyor iseniz,

• Müşteri odaklı bir sevkiyat süreci planlamak istiyor 
iseniz,

• Hiçbir detayı atlamadan ve bir o kadar da pratik bir 
depo sayımı yapmak istiyor iseniz, 

• O zaman doğru yoldasınız. Çözüm : Romsis Master 
Depo. 



Artık bir depo 
mimarısınız.

• Deponuzda mahalleler oluşturun.

• Mahallenizde , caddeler oluşturun.

• Caddelerinizde binalar kurun ( Raf).

• Binalarınıza kat çıkın. (Raf Katları)

• Katlarda , daireler oluşturun ( Bölümler.)

• Oluşan bu dairelerin kapasitelerini belirleyin.

• Bu dairelere mektup adresleri atayın. ( Raf barkodu)



Detaylı envanter 
ve stok takibi ;

• Kendi süreçlerinize göre ürün kategorileri oluşturun.

• Bu kategorileri ürünleriniz ile doldurun.

• Ürünleri ister iseniz lotlu ve SKT ( son kullanma 
tarihleri) bilgileri ile takip edin.

• Ürün kartlarınıza sınırsız sayıda ürün resmi ekleyin.

• Ürünlerinizi birim setleri ile donatın, bir ürüne 
istediğiniz kadar birim ekleyin.

• Ürünlerinize istediğiniz kadar barkod ekleyin.

• Ürün bazında farklı depolarınız için kritik stok 
seviyeleri tanımlayınız.



Tedarik zinciri 
yönetimi 

• Tedarikçi siparişlerinizi oluşturun.

• Dijital olarak tedarikçilerinize gönderin.

• Gelen tedarikçi ürünlerini basit bir şekilde 
barkodlayın.

• Gelişmiş el terminali modülü ile kontrollü ve pratik 
bir şekilde mal kabulünü yapın. 

• Eksik veya fazla gelen malların takibini yapın.

• Oluşan irsaliyeyi kullanmakta olduğunuz ERP 
programına otomatik olarak gönderin. 



Sevkiyat 
Planlama

• Müşteri siparişlerini oluşturun. 

• Dijital onaylarını müşterilerinize mail ortamında 
gönderin. 

• Günlük , haftalık, aylık sevkiyatlarını planlayın.

• Oluşan sevkiyat aksamlarını pratik olarak revize edin.

• El terminali modülü üzerinden kontrollü bir şekilde 
sevk edin.

• Oluşan satış irsaliyelerini kullanmakta olduğunuz 
ERP entegre olarak gönderin.

• Ve ; J Mutlu müşteri deneyimi yaşayın. 



Depo sayım 
süreci ;

• Hangi depoları sayacağını , tarihleri ile planlayın.

• Sayıma katılacak personeli, sayıma atayın.

• Çoklu personel ile aynı anda sayıma başlayın.

• Mükerrer sayımı ortadan kaldırın.

• Personeliniz deponuzu sayar iken sizde onları, 
Romsis ekranlarından gözlemleyiniz.

• Sayım sonuç föylerini dökünüz ve imza altına alınız.

• Sayım sonucu değerlendirme raporu ile sayım 
eksiğinizi ve sayım fazlanızı tespit edin. 

• Oluşan sayım eksiği ve sayım fazlasının nedeni 
bulamıyor iseniz, sayım eksiği ve sayım fazlası fişi ile 
balans edin. 



TEŞEKKÜRLER…

bilgi@romsis.com.tr
Mobil : 0544 415 69 49 
Tel : 0212 210 55 24
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