Arkman Programları
Arkman Bilet 9.xx
Arkman Cari Hesap 9.xx
Arkman Coper05

Turizm Acentesi – Arkman sistem işleyişi
• Sistemdeki çalışma prensipleri:
▫ Web üzerinden ve/veya Turizm Acentesi ofisinde
satılmış bilet, otel ve turizm operasyon işlerinin
Arkman içine işlenmesi,
▫ Arkman tarafında bu işlerin FATURALANMASI, CARİ
TAKİPLERİNİN YAPILMASI, RAPORLANMASI, İSTATİSTİK
RAPORLARININ ALINMASI işlemlerinin kolayca yapılır
hale gelmesi,
▫ Basılmış faturaların RESMİ MUHASEBE (Arkman, Logo,
Netsis, Mikro, vb) içine aktarımının yapılması.

Rezervasyon sonrası işlemler
Rezervasyon Sistemi
Web üzerinden gelen rezervasyonlar (Web Service, XML, Text, vb),
Elle yapılan rezervasyonlar

Arkman tarafında gönderilmemiş rezervasyonların sistemde
bekletilmesi (Web Service, XML, Text, vb)

Arkman Bilet – Coper05 – Cari Hesap
Bilet:

Cari Hesap:

Coper05:

•Biletlerin Detaylı Takipleri,
•Bilet Faturalandırma,
•Alt Acente Komisyon Takipleri,
•İade, Void Takipleri,
•Havayolu raporları,
•Satış Raporları,
•İstatistikler, Grafikler,
•(Ops.) Dot9 ile Alt Acenteye Online Ekstre
gösterebilme,

•Cari Kart Tanımları
•Ekstre, Mizan,
•Masraf Merkezi Raporları (Departmanlar, Satış
Kalemleri, vb gruplama)
•Referans Raporları (Voucher, Tur Kodu Bazlı, vb
gruplama)
•Günlük Borçlu Listesi,
•Fatura Kapatma Sistemi,
•(Ops.) POS – Banka Maliyet Sistemi

•Otel, Paket Tur, Rent a Car, Transfer, vb REZERVASYON
TAKİPLERİ,
•Faturalama (Satış, Komisyon),
•Alış Fatura girişleri (Otel, Rent a Car, Transfer, vb),
•Kotasyon Raporları,
•İsim Listeleri,
•Forecast Raporları,
•Alt Acente Komisyon Takipleri,
•Otel Komisyon Takipleri,
•Vize Takip Sistemi,
•Yolcu History (CRM),

RESMİ MUHASEBE AKTARIMI

Arkman Tarafında kesilmiş faturaların Resmi Muh. tarafına FATURA AKTARIMI olarak aktarılması

Bilet 9.xx
Bilet Otomasyon sistemi olan Bilet 9.xx, Arkman Bilgisayar tarafından turizm sektörüne
kazandırılmış, turizm sektörünün en eski, en köklü, en çok kullanıcıya ulaşmış olan yazılımıdır.
Bilet satışı yapmakta olan acenteler Arkman Bilet kullanmayı iyi bilen elemanları özellikle
aramaktalar ve bu paket sayesinde işlerinin büyük yüklü bölümlerini minimum zamanda
maksimum verime çevirmeyi başarmaktadırlar.
Bilet Paketi sizlere biletlerinizi tek kayıt girerek detaylıca faturalama, raporlama, cari kayıt
tutma, mizan alma gibi bir çok detaylı bilgiye sadece TEK BİLET GİRİŞİ sayesinde ulaşmanıza
olanak tanımaktadır.
Bilet Paketi ile Cari Hesap Paketi online entegre çalışan iki pakettir. Bileti işlemeniz, cari
kayıtların oluşması için yeterlidir. Bu sayede girişler kısa ve hızlı, raporlar ve çıktılar ise
detaylı ve sayıca fazladır.

Bilet 9.xx

Bilet Satış ekranı
sayesinde hızlı bilet
giriş imkanı

•Tüm Havayolları biletlerinin hızlıca
işlenebilmesi,
•Biletlerin Faturalanması,
•Tüm havayolları için raporların alınabilmesi,
•Servis Ücreti ve/veya Komisyon takip
imkanları,
•Biletin ödeme tiplerinin kolayca girilmesi,

•Peşin – Vadeli – Kredi Kartlı ödemelerin
hızlı işlenmesi,
•Firma Kartı ile alınan biletlerin kolay girişi,
•Biletin parçalı ödemesinin hızlı giriş imkanı,
•Detaylı uçuş bilgileri takip imkanı

Bilet 9.xx (Rapor ve Grafikler)
Mukayeseli Ciro Grafiği

BSP – Charter Devre Raporu

Cari Hesaba Göre Fatura Kesim Ekranı

Bilet ile ilgili tüm işlemlerinizi SADECE TEK BİLET GİRİŞİ
sayesinde faturalama, hızlıca raporlama, grafiklere
dökme, detaylı inceleme imkanına sahipsiniz

Bilet 9.xx (Günlük Satış Raporu)

Günlük satış raporu sayesinde;
-İstediğiniz tarih aralığında,
-İstediğiniz özelliklerdeki biletleri,
-Detay – Özet şeklinde….
.... Raporlamanız mümkündür.

Özet Sayfası ile;
Havayolu dağılımlarını,
Tahsilat dağılımlarını,
Servis Ücretleri Dağılımlarını
Raporlamanız mümkündür.

Bilet 9.xx (POS Ekstresi – Firma Kartı Ekstresi)
Firma Kart Ekstresi ile;
Firma kartınız ile yapmış
olduğunuz uçak bilet
alımlarını (Atlas Jet gibi)
ekstre olarak
raporlayabilirsiniz

Banka POS Ekstresi ile;
Firmanızın POS
cihazlarından çekilmiş
tutarların
(Bilet+Servis+Diğer)
ekstre olarak dökümünü
alabilirsiniz

Bilet 9.xx (Mukayeseli Müşteri Raporları)
Mukayeseli Satış İskonto
Raporu ile;
Müşterilerinizi TUTAR /
ADET olarak
sıralayabilirsiniz.

Müşteri Bazında Gelir
Dağılım Raporu ile;
Müşteri bazında ne
kadar satış yaptığınızın
ve ne kadar kar
ettiğinizin hızlı ve
anlaşılır raporlanmasını
sağlayabilirsiniz

Coper05
Coper05 turizm sektöründeki en detaylı TURİZM OPERASYON yazılımlarından bir tanesidir ve
turizm sektöründeki EN ESKİ yazılımdır.
1982 senesinde Türkiye’nin ilk Incoming yazılımı olarak geliştirilen Oper, ilerleyen yıllarda
değişimler ve gelişimler ile bugünkü şeklinde dönüşmüş ve Coper05 adı ile turizm
acentelerinde kullanılmaya devam etmektedir.
Turizm Operasyon yazılımları arasındaki farkını ONLINE olarak çalıştığı Cari Hesap paketi ile
göstermekte olan Coper05, bu sayede satışı yaptığınız anda faturası basılmak üzere bekleyen,
cari hareketleri işlenmiş bir kayıt halini alır.
Yapmış olduğunuz rezervasyon kaydının anında carileşmesi sayesinde, muhasebenin satış
tarafını kontrolünün ve borçlu –alacaklı listelerinin takiplerinin çok kolaylaştığı Coper05
sayesinde iş yükünüz azalacak, tuttuğunuz kayıt detayları artacak ve verimlilik artışınız ile
daha etkin satış stratejileri ve maliyet azaltma politikalarını Coper05 sayesinde kolaylıkla
izleyebileceksiniz.

Coper05 (Satıcı Tanımları)
Her satıcınızın (hizmet yeri)
kolayca tanımlanabildiği ekranlar
sayesinde
Hızlı ve detaylı satıcı tanımları yapabilir
Ve özelleştirmeleri girebilirsiniz.

- Satıcı tanıtımları sayesinde tüm satıcılarınızı detaylı tanımlamanız mümkündür.
- Sistemde Varsayılan satıcı tipleri dışındaki satıcılarınızı ya da hizmet kalemlerinizi de
DİĞER başlığı altında tanımlayabilir ve detaylı raporlarını alabilirsiniz.

Coper05 (Rezervasyon Sihirbazı)
Rezervasyon Sihirbazı Giriş Ekranı

Rezervasyon Detayları

Tahsilat İşlemleri

Rezervasyon sihirbazı sayesinde detayları atlamadan kolay ve hızlı rezervasyon girişi
mümkün.
Yolcu Detaylarını girip,
Rezervasyon detayları sayfasında Otel, Transfer, Rent a Car, Vize, vb hizmetlerden
istediğinizi seçip detaylarını girip sepet mantığı ile ekleyebiliyorsunuz,
Sonraki adımda isterseniz tahsilat işlemlerini de girebiliyorsunuz,
Son adımda da Dokümanlarınızı düzenleyip hızlıca rezervasyonu sonlandırabiliyorsunuz.

Coper05 (Rezervasyon Sihirbazı – Otel Detay)
Satıcılara özel detaylı satış
ekranları ile;
Hızlı SATIŞ,
Hızlı MALİYET,
Hızlı REZERVASYON DETAY…
… gibi bilgileri girip kayıtları
oluşturabilirsiniz.
HER SATICI TİPİ İÇİN
FARKLI ÖZEL EKRANLAR
MEVCUTTUR

Örnek olarak gördüğümüz OTEL DETAY ekranında OTEL GİRİŞ – ÇIKIŞ TARİHLERİ, SAAT, ODA TİPİ (SGL, DBL, TRL,vb),
ODA KONUMU (DENİZ, STANDART,VB), ODA SAYISI, TOPLAM SATIŞ TUTARLARI gibi tüm gerekli detayları
girebilmemiz mümkün.
Maliyet sayfasında ise otelin KİŞİ BAŞI veya ODA veya TOPLAM olarak maliyetlerini de girebileceğimiz ekran
bulunmaktadır.
Eğer otele bir ödeme yapmış ve bunu Coper05 SATICI ÖDEMELERİ içine girmişsek YAPILAN ÖDEMELER sayfasında
bu bilgiyi de görebiliriz.

Coper05 (Rezervasyon Sihirbazı – Otel Detay)

Her satıcı detayında SATIŞ fiyatlarına etki eden KDV YÜZDESİ mevcuttur. Bu sayede;
- Faturalarda KDV ayrımları kolaylaşır,
- Matrah hesapları kolaylaşır,
- Karlılık raporlarında KDV tutarından arındırılmış raporlar alınabilir,
- KDV raporları alınması kolaylaşır,
- Tek faturada FARKLI KDV YÜZDELERİNE sahip hizmetler kolayca fatura edilebilmektedir.
Satış detaylı ekranlardaki tutarlar ve bilgiler üzerinden işleyen Coper05 size, kayıtları, rezervasyon bazında
detaylandırma imkanı sunar.

Örneğin, PAKET TUR alan birisinin otel giriş çıkışını değiştirebilir, transfer aracını kaldırıp, özel bir günlük tur
ekleyebilir, otelini değiştirebilir, ve tüm bunlara ek olarak istediğiniz özel işlere ek fiyatlar verip, paket fiyatına ek
olarak fiyatlandırabilirsiniz.

Coper05 (Rezervasyon Sihirbazı – Faturalandırma)
Otel Satışı Faturası detayında gördüğümüz
üzere,
Her yolcunun ayrı ayrı basılmış bilgisi,
Otel ile ilgili fatura detayları,
Otel ekstrasının ayrıca gösterilmesi,
KDV toplamları ve ayrıştırmaları,
Ayrı ayrı matrah toplamları,
Dip toplamlar…
… kolayca faturalandırılmıştır.
Bu tipteki satışların fatura işlemleri elle çok
daha uzun ve hata payı yüksek işlemler
olduğundan dolayı Coper05 sizlere büyük
zaman kazancı ve hatadan tasarruf
sağlamaktadır.

Coper05 (Rezervasyon Sihirbazı – Satıcıya Yapılan Ödeme)

Rezervasyon sırasında eğer tur operatörlerinden ya da direk otellerden, ya da diğer hizmet sağlayan yerlerden ÖDEME
YAPARAK hizmetleri satın almışsanız,
SATICILARA YAPILAN ÖDEMELER ekranı sayesinde rezervasyondan çıkmadan hızlıca girişlerinizi yapabilir, ve anında cari
kayıtlara yansımasını sağlayabilirsiniz.
Bu ekrandan girmiş olduğunuz bilgiler KOTASYON FORMU içinde direk görüntülenebilecektir.

Coper05 (Rezervasyon Sihirbazı – Kotasyon Formu)
Kotasyon Formu sayesinde;
Rezervasyon içindeki
-Satışlarınızın detaylarını ve tutarlarını
-Alışlarınızın detaylarını ve tutarlarını
-Satıcılara yapılmış ödemeleri
-Müşteriden alınmış ödemeleri
-Kar toplamınızı ve Kar yüzdenizi
TEK SEFERDE RAPORLAYABİLİRSİNİZ

Coper05 (Rezervasyon Sihirbazı – Tur Kayıt Formu)
Tur Kayıt Formu ile,
Müşterinize vereceğiniz özet bilgi formunu
basıp, arkasında kontratı ile beraber
imzalatabilir, ve bu form sayesinde ileride
oluşabilecek bir çok karışıklığın önüne
geçmiş olursunuz.
Tur kayıt formu üzerinde bakiye bilgisine
kadar tüm bilgiler mevcuttur.
Üst kısmına kendi firma logonuzu
bastırabilirsiniz.

Coper05 (Rezervasyon Sihirbazı – Rezervasyon Fişi)

Rezervasyon fişi ile;
Otellere YENİ – DEĞİŞİKLİK – İPTAL fişlerinizi
kolayca basabilir,
Değişiklik ve İptal fişlerini hangi fişe istinaden
bastığınızı belirtebilir,
İsterseniz Otel ile aranızdaki komisyon
tutarlarını da basarak onaylatabilirsiniz.

Coper05 (Forecast Formu)
Oteller ile ne sıklıkta çalıştığınızın kolay, hızlı
ve tek sayfada raporlanmasını sağlayan
FORECAST size tek bakışta otelinizle nasıl
pazarlık edeceğiniz konusunda yol gösteren
bir rehberdir.
Her Ayın
Her Günü
İçin

ODA ve YATAK olarak
Gecelemeleri,
Ay toplamlı ve Genel Toplamlı
almanıza yarar

Coper05 (Satış Raporları)
Satış Raporu Detay

Satış Raporu Özet

Satış raporları sayesinde DETAY ( Her rezervasyon içindeki satıcı detayları ile ), ve ÖZET (
Rezervasyonları tek satır olarak toplam ) olarak tüm satış raporunuzu istediğiniz kriterler
(Cari koda göre, Satıcı Tipine göre, Tur Operatörüne göre, Hesap Grubuna göre, vb) ile
istediğiniz şekilde alabilmeniz mümkündür.
Raporlarımızdaki ŞABLON yapma sayesinde raporun içeriğini kendinize göre özelleştirebilir,
istediğiniz başlıkları verebilir, istediğiniz sütunları alabilirsiniz.

Coper05 (Bakiye Listesi)
Bakiye Listesi ile,
Müşterilerinizin ister teker teker
ister toplu olarak,
Hangi rezervasyondan ne kadar
bakiyeleri kalmış,
Hangi rezerevasyonların
bakiyeleri kapanmış
Hızlı ve kolayca takip edebilirsiniz

Coper05 (Alt Acente Komisyon Takipleri)
Acente Komisyon Tanıtım Ekranı

Alt acentelerinizin komisyonlarını kolayca takip
edebilir, kolay şekilde tanımlayabilir ve
raporlayabilirsiniz
İsterseniz Rezervasyon başına,
İsterseniz Toplam
raporlamanız mümkündür.
Acente Komisyon Rapor Ekranı

Coper05 (Yolcu CRM Takip Sistemi)
Yolcu Adres Tanıtım Ekranı

Yolcu History (Geçmişi) Ekranı

Yolcularınızın detaylı bilgilerini tutabilirsiniz.
History sayesinde yolcunuzun tüm geçmişine çok kısa bir sürede ulaşabilir ve
bu bilgiyi raporlayabilirsiniz.

Coper05 (Yolcu CRM Takip Sistemi)
Yolcu Adres Tanıtım Ekranı

Yolcu PasaportTanıtım Ekranı

Yolcu Vize Tanıtım Ekranı

Yolcularınızın
ADRES DETAYLARINI,
PASAPORT DETAYLARINI,
VİZE DETAYLARINI
Ayrı ayrı tutabildiğiniz, görüntüleyebildiğiniz ekranlar mevcuttur
Vize satışı yaptığınızda Yolcu Vize ekranında vize bilgileri
otomatik oluştuğu gibi, yolcunuzun sizden almamış olsa bile,
mevcut vizelerini de buradan girebilirsiniz.

Coper05 (Vize Satışı – Vize Takip Ekranları)
Rezervasyon Sihirbazı Vize Girişleri

Vize Takip Ekranı

Vizelerinizin Satış ekranındaki girişlerini yaptıktan sonra,
Vize takip ekranı sayesinde tüm bu vize satışlarınızın takiplerini kolaylıkla yapabilir,
Pasaportların nerede olduğunun detaylı takiplerini yapabilirsiniz.

Coper05 (Vize Satışı – Vize Takip Ekranları)
Yolcu Pasaport Durum Ekranı

Vize Durum Ekranı

Pasaport Durum Ekranı

Yolcunuzun pasaportunun detaylı takiplerini
yapabilmeniz,
Nerede olduğunu belirtip, hızlı cevap verebilmeniz bu
ekranlar sayesinde mümkündür.
Vizenin durumunu da detaylı şekilde takip edebilir,
Çıkmış vizeyi girdiğinizde YOLCU ADRES EKRANI içine
anında yazılmasını da sağlayabilirsiniz.

Arkman Vize Paketi (Vize Giriş– Vize Takip Ekranları)
Vize Giriş Ekranı

Vize Giriş Ekranı ile
Tek Ekrandan Tüm Vize Pasaport
Bilgilerini girebilir,
Vize, Hizmet Bedeli, Sigorta Bedeli gibi
satış kalemlerinize
DEKONT ve/veya FATURA basabilirsiniz
Her satış kaleminize ayrı ayrı KDV %
belirleyebilirsiniz.

 Vize Giriş Ekranı sayesinde kolayca tüm detayları girebilir, fatura basabilir, dekont basabilir
ve ödemeleri kontrol altında tutabilirsiniz.
 Dilerseniz E tuşları sayesinde AVANS takiplerinizi de yapmanız mümkündür.

Arkman Vize Paketi (Vize Takip Ekranı)
Vize Takip Ekranı
sayesinde yolcularınızın:
•Vizeleri Çıktı mı?
•Pasaportları Nerede?
•Vize tarih aralıkları
nelerdir?
•Pasaport Bitiş Tarihleri
nedir?
•Pasaport teslim edildi ise
Kargo ile mi Elden mi
teslim edildi…
Gibi tüm bilgilere kolayca
ulaşabilirsiniz

Bu ekrandaki içeriği kendi istediğiniz şekilde ŞABLON olarak düzenleyebilir, kendi özel raporlarınızı
oluşturabilirsiniz.

Arkman Vize Paketi (Ödeme Alma Ekranı)

Ödeme Alma Ekranı sayesinde her kalem için ayrı ayrı tahsilat girebilirsiniz, bu işleri tek
ekrandan yaparak zamandan tasarruf edersiniz.

Arkman Vize Paketi (Cari Hesap Görünümü)

Vize satışlarınızın ve tahsilat hareketlerinizin CARİ HESAP 9.xx içinde anında
görüntülenmesi sayesinde takip kolaylığınız ve işlem giriş zamanınız minimuma inecektir.
(A) - ET (Evrak Tipleri) ViZe Satış, SiGorta Satış, OTher (Diğer hizmet, Hizmet Ücreti,vs)
Satış ile hareketleri kolayca ayrıştırmanız mümkün olacaktır.
(B) - Referans kodları olarak da VİZE TAKİP NO ve PNR NO bilgilerini otomatik olarak
carilere işlenecek ve takiplerinizi kolaylaştıracaktır.

Web Sitenizde Vize Raporunuzu Gösterin
• Web Sitenizde Dot9 sayesinde
alt acentelerinize ya da kurumsal
müşterilerinize VİZE RAPORLARINI
kendilerinin almasını
sağlayabilirsiniz.
• Ayrıca Vize Sorgulama iframe
sayesinde, VİZE TAKİP NO – TC
KİMLİK NO – PASAPORT NO
bilgilerini müşteri kendisi girerek
vizesinin ne durumda olduğunu,
pasaportunun teslim edilip
edilmediğini takip edebilmesini
sağlayabilirsiniz.

Web Sitenizde Vize Raporunuzu Gösterin

Vize detaylarında:
-Vize Durumu
-Vize Tipi,
-Giriş Tipi
-Alınması için gerekli olan tarih aralığı gibi önemli bilgileri
-Pasaportun nerede olduğu
-Kasada mı, teslim mi edildi?
-Konsolosluğa giriş tarihi ve saati ile tahmini çıkış tarihi ve saati, çıkmış ise konsolosluktan çıkış tarihi ve saati
Gibi önemli bilgileri kolayca TEK EKRANDA müşterinize gösterebilirsiniz. Ayrıca TESLİM EDİLMİŞ PASAPORT DETAYLARI
için de bir sonraki sayfada bilgileri görebilirsiniz.

Web Sitenizde Vize Raporunuzu Gösterin
Yolcunuzun pasaportunun teslim
edilmesi ile ilgili detayları detaylıca
yolcunuza Dot9 sayesinde web
siteniz üzerinden gösterme
imkanına sahipsiniz.
-Kargoya verilmişse
-Kargo firması
-Fiş no
-Teslim edilen şube ve telefonu
-Teslim edilecek şube ve
telefonu
-Elden teslim edilmişse
-Kim teslim etti
-Kime teslim etti
Bilgilerini girdikten sonra siteniz
üzerinden kolayca yolcularınıza
gösterebilir ve raporlatabilirsiniz.

Arkman Sistemleri Hakkında (Genel Bilgiler)
Arkman Coper05 – Arkman Vize – Bilet 9.xx – Cari Hesap 9.xx
Paketleri ile yaptığınız kayıtlardan müşterilerinize kolaylıkla
Bilet Uçuş Bilgilerini
Vize Bitiş bilgilerini
Pasaport bitiş bilgilerini
Doğum günü kutlamalarını
Özel gün kutlamalarını
Yolcularınıza SMS gönderebilirsiniz.
Firmalarınız bazında
En çok bilet alan firmalara
Uzun zamandır sizden bilet almamış firmalara
Yöneticilerine SMS ile özel kampanyalar yapıp gönderebilirsiniz.
SMS gönderimleri sayesinde nokta atışı müşteri memnuniyeti oluşturmak mümkün
olmakta ve Arkman bu işlemler için size CRM sistemleri yazdırmaksızın yardımcı
olabilmektedir

Resmi Muhasebe Entegrasyonları
Arkman Sistemlerinden KESİLMİŞ TÜM FATURALAR
Bilet Faturaları
Bilet İadeleri
Serbest Faturalar
Coper (Otel, tur, vize, rent a car, vb) Satış Faturaları
Coper Komisyon Faturaları
Coper Alış Faturaları
İstemeniz durumunda kullanmakta olduğunuz RESMİ MUHASEBE PROGRAMINA AKTARILIR.
Size özel yazılacak bu program opsiyoneldir ve istemeniz durumunda sizinle belirlenen
MAHSUPLAŞTIRMA koşullarını sağlayarak hazırlanır

Arkman Paketleri Hakkında
Turizm Acentelerinde 1982 senesinden beri tercih edilen Arkman Sistemleri,
Turizm Otomasyon konusunda sektörde lider konumdadır.
Yazılım / Destek / Danışmanlık hizmetleri ile acentelere yardımcı olan Arkman, Sizleri birer
müşteri gibi değil, birer aile ferdi olarak görmekte ve işlerinizde, sanki kendi işi gibi
çözümler sunmaktadır.
Eğer işiniz turizm ise sadece Arkman size yeter.

Arkman Bilgisayar Teknolojisi ve Yazılım LTD ŞTİ
0.212.274 80 34 – 35 / 275 65 35 – 36
www.arkman.com.tr
demirarkman@arkman.com.tr / bulent@arkman.com.tr

