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Hakkımızda

“Subasoft yazılım , yazılım projelerinizi bütün olarak ele alır.”
Web site projelerini sadece “kod yazmak” ya da “arayüz eklemek” olarak görmüyoruz.Firmanızın ihtiyacını belirledikten sonra,
onun için en uygun stratejiyi geliştirir, geliştirilen strateji doğrultusunda hareket ederiz. Firmanıza özel çözümler sunar, projenin 
başarıya ulaşması için gerek kreatif gerekse dijital yenilikler açısından gerekli planları en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirir. 
Yapılan web sitesi, tasarımdan - içeriğe, hızlı çalışmasından - mobil uyumluluğuna, responsive yapısının akıcılığına kadar düzgün, 
görsel ve sorunsuz olmasını amaçlar. Böylece web siteniz, markanızın gerçek değerini yansıtmasını, imajınızı dijital görsellikle 
birleştirilerek sağlamlaşmasını sağlar. Bu sayede, güçlü bir alt yapı, sürdürülebilir ve kullanılabilir web siteleri ile kurumsal 
ihtiyaçlara göre hazırlanmış web tabanlı yazılımlar sayesinde işiniz kolaylaşacak ...

Günümüzde, söz konusu web sitesi, mobil uygulamalar veya web tabanlı yazılımlar olduğunda, güçlü bir yazılım altyapısından 
söz etmek yeterli olmaz. Aynı zamanda göze güzel gelen, özenle hazırlanmış, sürdürülebilir bir tasarım da büyük önem taşır.

Subasoft yazılım , günümüzün dijital ve yenilikçi gelişmelerini takip eden, yaptığı yazılım projelerinin işlevsel olmasını baz alan,
 kullanıcı dostu tasarım ve yazılım yapan uzman bir kadro ile çalışır. Bu yüzden Subasoft yazılım 'ın yapmış olduğu tasarımları, 
her zaman diğerlerinden farklı ve özel olarak yapmaktadır. Subasoft yazılım imzalı web siteleri, android ve ios uygulamaları, 
özel yazılım projeleri ilk bakışda ziyaretçinin gözüne çarpmaktadır.

Subasoft yazılım , yazılım firması olarak başladığı yolculuğunda,bu gün artık dijital yeniliklerin ve gereksinimlerin tamamını 
kullanarak hizmetlerine elektronik devre tasarım ile devam ediyor. Marka ve kurum, müşterileriyle bağ kurmak, satışlarını 
artırmak ya da sürdürülebilir hizmetler sunmak için sadece internet dünyasından değil, teknolojinin tamamından besleniyor. 
Mobil uygulama yazılımları, Eticaret Yazılımları, özel yazılımlar, CRM yazılımları, ERP yazılımları, sosyal medya ve web sitelerine 
kadar tüm alanlarda hizmet veriyor.
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MODÜLLER
Subasoft, Suba Crm ürününü geliştirirken binlerce satır kodu stabil şekilde sizin için 
hazırladı. Bulut teknolojisine sahip esnek yapı ile ekip çalışmasının ve işletmenizi 
büyütmenin keyfine bakın.

23
Farklı Modül Bulut Teknoloji Platform Bağımsız
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PROJELER
Güçlü proje yönetimi özelliği ile projeleri yönetin ve faturaları düzenleyin. Harcamaları ve görevler için harcanan zamanı takip edin ve bunları müşterilerinize 

ödeyin. Görev üzerinde birden fazla proje üyesi atama ve atanmış proje üyesi tarafından günlüğe kaydedilen zamanı izleme özelliğini kullanın.

FATURALAR
Profesyonel ve mükemmel görünümlü faturalar 

oluşturun. İstediğiniz dosyaları ekleyin ve faturalarınızı 

PDF de dahil olmak üzere birçok farklı formatta 

doğrudan müşterilerinize gönderin. 

Faturalarınızı farklı vergilere göre düzenleyin. 

Tekrar oluşturulacak faturalarınızı (her X ayda bir) 

otomatik olarak yeniden oluşturulacak yinelenen 

faturalar oluşturun. Yinelenen ay dilimlerini 1 ay ile 

12 ay arasında ayarlayabilirsiniz.
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PROFORMA
Bir dakika içinde etkili proforma  oluşturun. Müşterilerinize gönderin ve kabul etmesini bekleyin. Müşteri kabul ettikten sonra otomatik olarak proformayı 

faturaya dönüştürme olanağına da sahip olun. Üstelik müşterileriniz, sisteme giriş yapmadan proformanızı görüntüleyebilsin ve işlem yapabilsinler.

TEKLİF
İyi görünümlü teklifler hazırlayın ve potansiyel müşterilerinizi 

veya mevcut müşterilerinizi etkileyin. Güçlü düzenleyici ile 

tekliflerinize resim, tablo, youtube videoları ekleyin. 

Teklifle ilgili yorumlar müşterilerle daha ileri seviyede 

görüşmelerde bulunmanıza imkan sağlasın.

SUBA CRM



SUBA.
SMART TECHNOLOGY SOLUTIONS

REHBERLER
Basit çizelgeleme yaklaşımı ile olası ipuçlarını takip edebilir ve ilerlemelerini kolayca izleyebilirsiniz. Dosyaları ekleme, müşteriye talep açma, otomatik ithalat, 

e-postayla talep açma, teklif oluşturma, not bırakma gibi özellikleri bu çizelgelerden takip edebilirsiniz.

GİDERLER
Şirket masraflarını kaydedin. Aynı zamanda tekrarlayan 

bir masraf oluşturarak belirtilen periyodun ardından 

otomatik olarak oluşturulacak düzenli masraflarla işinizi 

kolaylaştırın. Bu tekrar periyodu gün, hafta, ay veya yıl 

olabilir. Müşterilere veya projelere faturalanabilir giderler 

koyma becerisi de bir diğer önemli özellik.
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ÖDEMELER
Farklı para birimlerinde ödeme kaydedin ve alın. Müşteriler Paypal ve Stripe yoluyla ödeme yapabilirler.isterseniz size özel kodlama ile herhangi bir ödeme 

sistemine entegrasyon sağlaya biliriz. Her kayıttan ve ödemeden sonra otomatik PDF oluşturulur.

ŞİRKET İÇİ HABERLEŞME
Büyük şirket etkinliklerini paylaşın, belge yükleyin, çalışanlara kolayca ulaşın.

HEDEFLERİ İZLEME
Her şeyi takip edin. Kurulum hedefleri oluşturun ve bu hedeflerin

başarılarını izleyin. Çalışanları başarısızlıkları veya başarıları hakkında 

bilgilendirin, performanslar hakkında sürekli raporlarla işinizi besleyin.

DESTEK SİSTEMİ
Otomatik yanıtlı mükemmel destek sistemi özel personel notları,

 talep atamaları, ekler, önceden tanımlanmış talep cevapları, 

veri tabanı bağlantısını yerleştirme özelliği, 

talep öncelikleri, talep durumu gibi birçok şeyi 

kontrol etmenize yardımcı olur.

BİLGİ TABANI
Metin editöründen bilgi tabanlı makaleler ekleyin. 

"Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?" 

gibi geri dönüşlerle müşterilerinizi sürece dahil edin.

TAKVİM
Şirketinizin tüm etkinliklerini, faturaların son kullanma tarihlerini, 

sözleşmelerin geçerliliğini, öngörülen tahmin süresini, görevlerin 

bitiş tarihini net bir şekilde görün.
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GÖREVLER
Birden çok çalışana görev atayın, görev takipçileri ekleyin, izin verilen görev yorumlarını ekleyin, görev ekleri oluşturun.

SÖZLEŞMELER
Mevcut ve özellikli satışları kaydetmek için sözleşmeler özelliğini kullanın. 

Otomatik sözleşmeler gönderme özelliği sayesinde bir dakika içinde 

müşterilerinize özel PDF dokümanları oluşturun. Sözleşme bitmeden

 müşteriye hatırlatmalar gönderme olanağını kullanın. 

ANKETLER
Anketler hazırlayın ve müşterilerinizi etkileyin. Sorunuzu 

ekleyin ve şirket verimliliğinizi artırın. Potansiyel 

müşteriler / müşteriler / personel üyelerine anket 

gönderme ve elle oluşturulan posta listelerini aktarmaözelliği ile birlikte.
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ÖZEL ALANLAR
Tüm özellikler için kullanılabilir Özel alanlar oluşturun. Özel alanlarınızı gerekli olduğu durumlarda PDF faturalarda veya tahminlerde işaretleyebilirsiniz.

Raporlar, Satış raporları, Öğe Raporları Toplam 

rapor geliri, Müşteriye göre raporlar,Özel tarih 

seçici Dönüşümler gibi farklı alanlarda 

birçok rapor hazırlayabiliriz ve bu aracı 

kullanarak bunların takibini efektif bir ş

ekilde yapabilirsiniz. ANKET RAPORLARI ile

Güçlü anket raporları oluşturun.

RAPORLAR
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DESTEK SİSTEMİ
Otomatik yanıtlı mükemmel destek sistemi özel personel notları, talep atamaları, ekler, önceden tanımlanmış talep cevapları, veri tabanı bağlantısını 

yerleştirme özelliği, talep öncelikleri, talep durumu gibi birçok şeyi kontrol etmenize yardımcı olur.

GÖREVLER
Birden çok çalışana görev atayın, görev takipçileri

 ekleyin, izin verilen görev yorumlarını ekleyin, 

görev ekleri oluşturu
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SUBA CRM HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
ITOB  10032. SK İZMİR BİLİMPARK A106

MENDERES - İZMİR

(0232) 342 37 31

info@subasoft.com
www.subasoft.com


