
KOBİLERE MİKRO YAZILIM’DAN
TİCARİ YAZILIM: 

MiKRO JUMP 
YÜKSELMEK iÇiN SIÇRA! 



Büyümek isteyen her şirkete lazım.

mikro.com.tr

Sektör bağımsız çalışıyorsanız, birden fazla lokasyonda ya da sektörde faaliyet 
gösteriyorsanız, uçtan uca tüm ticari işlemlerinizi bir çatı altında toplamak 
istiyorsanız Mikro Jump tam size göre! 

Mikro Jump’ın, “Dış Ticaret” fonksiyonunu da kapsayan İşletme Yönetimi 
Çözümleri’ni, işiniz ve ihtiyaçlarınız büyüdükçe alabilirsiniz. Üstelik faaliyet 
gösterdiğiniz sektörlere özel ek çözümleriyle Mikro Jump’ı kendi iş süreçlerinize 
göre özelleştirebilirsiniz. Böylelikle, henüz ihtiyaç duymadığınız ya da işinizle bir 
ilgisi olmayan özellikler için ekstra para ödemek zorunda kalmazsınız.

MiKRO JUMP
iŞiNiZLE BiRLiKTE BÜYÜR.





Sürekli büyüme için, sürekli kontrol ve takip şarttır. 

İşte Mikro Jump, şirketinizi uçtan uca kontrol edebilmenizi ve Mikro Asistan güncelleme 
hizmeti sayesinde mevzuat değişikliklerinden etkilenmemenizi sağlarken, kontrollü 
büyümeniz konusunda en büyük yardımcınız olacak.

Mikro Jump’la sadece bir yazılıma 
değil, kurumsal bir iş ortağına da 
sahip olursunuz. 

KONTROLLÜ BÜYÜMEK iSTEYEN
HER ŞiRKETE LAZIM! 





MiKRO JUMP iLE
HEM iŞiNiZiN SAHiBi
HEM DE HAKiMi OLUN!

Büyümek isteyen her şirkete lazım.

mikro.com.tr

Mikro Jump’ın finansal analiz verileriyle nakit akışında kontrol sizde! 
• Program içinden bankalarla bilgi alışverişi yaparak, finansal hareketlerinizi daha kolay ve
 hızlı yönetebilirsiniz.
• Kasa, banka, kredi, çek ve senet işlemlerinizi yapıp nakit akışınızı etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. 
• Masraflarınızdaki yükseliş ve azalış trendlerinizi takip edebilir; oluşan masrafları departman bazlı  
 dağıtarak giderlerinizi kontrol altına alabilirsiniz.
• Gelir ve gider bütçelerinizi oluşturabilirsiniz. Üstelik bütçe planlarınızın dışına çıkıp çıkmadığınızı  
 tek tuşla takip edebilirsiniz. Böylelikle, almanız gereken kararları zamanında ve doğru bir şekilde  
 aldığınızdan emin olursunuz.

İşin en kolayı: Mikro Jump ile e-Dönüşüm
• e-Fatura, e-Arşiv, e-İhracat, e-İrsaliye, e-SMM gibi tüm e-Dönüşüm hizmetlerini tek bir program  
 üzerinden kullanabilirsiniz. 
   
Tedarik süreçlerinde beklenmedik sürprizlere son!
• Stok durumunuza göre satın alma yaparak, hatalı satın alımların önüne geçebilirsiniz. 
 Ayrıca tedarikçilerinizi kayıt altına alarak, etkin bir satın alma yönetimine sahip olabilirsiniz. 
• Satın alma şartlarını belirleyerek, satın almalarınızı finansal açıdan hatasız yapabilirsiniz. 





Tekliften siparişe, tüm satış süreçleriniz kontrol altında! 
• Müşterilerinizin ve potansiyel müşterilerinizin bilgilerini kayıt  
 altına alarak, etkin bir müşteri ve satış yönetimine sahip  
 olabilirsiniz. 
• Satışlarınızı, tekliften siparişe, siparişten faturalandırmaya hatta  
 iadeye kadar, fiyat değişikliklerini de işleyerek etkin bir biçimde  
 yönetebilirsiniz.
• Üreticiyseniz, üretim maliyetlerinizi bilir ve bu sayede fiyatlarınızı  
 rekabette öne çıkacak şekilde belirleyebilirsiniz. 

Stok operasyonlarınızı kolayca denetim altına alın!  
• Stok giriş-çıkış hareketlerini takip edebilir, stok envanterlerini  
 yönetebilirsiniz. Stoklarınızı grup, kategori gibi başlıklarda kayıt  
 altına alıp raporlayarak maliyetlerini, kâr ve zarar durumlarını  
 izleyebilirsiniz.
• “Sayım İşlemleri” programları ve “Barkodlu Depo”, “Mal Kabul” ve  
 “Sevkiyat” özellikleri sayesinde, depo yönetimlerinizi daha az 
 iş yüküyle, daha verimli bir şekilde yapabilirsiniz. 





 MiKRO JUMP
HANGi ANA MODÜLLERi iÇERiR?

 MiKRO YAZILIM’LA 
iSTER KiRALA,
iSTER SATIN AL 
DÖNEMi BAŞLIYOR! 

Siz de büyümek istiyorsanız, ücretsiz demo için 

hemen         mikro.com.tr’ye            tıklayın.

Mikro Yazılım’ın geliştirdiği alternatif 
lisanslama sistemi sayesinde, Mikro Jump’ı 
isterseniz kullandığınız sürece kiralayabilir, 
isterseniz de tek seferde yapacağınız 
ödemeyle satın alabilirsiniz. Entegrasyon Çözümleri
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iŞLETME YÖNETiMi
ÇÖZÜMLERi’YLE
MiKRO JUMP
Mikro Jump’ın İşletme Yönetimi Çözümleri’yle, artan 
personel ihtiyacınızı en etkin şekilde yönetebilirsiniz. 
Ayrıca muhasebenizi kendi bünyenizde barındırabilir, 
işletme verilerinize dayalı kararlar alabilir, üretim, 
ithalat ve ihracat yapabilirsiniz. 

Personel Yönetimi

Dış Ticaret Yönetimi

Temel Üretim Yönetimi

Karar Destek ve Analiz

Genel ve Sabit Kıymetler
Muhasebesi Yönetimi

Entegrasyon Çözümleri

İşletme Yönetimi Çözüm
leri•Genişletilebilir

modüler yapı
•Sektörel çözüm

seçenekleri
•Çoklu dil desteği

Satın Alma ve

Tedarikçi

Yönetim
i

 Bütçe 

Yönetim
i

 Stok/Ürün ve
Hizmet

 Yönetimi

FinansYönetimi
M

asraf
Yönetim

i

Sa
tış

 v
e 

M
üş

te
ri

Yö
ne

tim
i

e-
Dö

nü
şü

m Çözümleri

Sektörel Ç
özü

m
le

r



Tamir/Teknik Servis Yönetimi

Akaryakıt İstasyonu Yönetimi

Perakende Yönetimi

Perakende Satış Yönetimi

Promosyon Yönetimi

Kiralama Yönetimi

Entegrasyon Çözümleri
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ÇÖZÜMLERi’YLE
MiKRO JUMP
Perakende, İş Makinesi Kiralama, Akaryakıt veya 
Dayanıklı Tüketim Malları sektörlerinden birinde 
faaliyet gösteriyorsanız; Mikro Jump’ın Sektörel 
Çözümleri işinize çok iyi gelecek. 



ENTEGRASYON
ÇÖZÜMLERi’YLE
MiKRO JUMP
Entegrasyon Çözümleri sayesinde, 
otomotivden e-Ticarete hangi sektörde 
olursanız olun, kullandığınız diğer 
programlarla Mikro Jump’ı kolayca 
entegre edebilirsiniz.  

Otel ve Restoran

Kargo

Otomotiv

Gıda ve El Terminali

Nielsen

e-Ticaret

Telekomünikasyon

VKN

Banka

e-Defter

Entegrasyon Çözümleri
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E-DÖNÜŞÜM
ÇÖZÜMLERi’YLE
MiKRO JUMP
e-Dönüşüm mevzuatı yüzünden iş hayatınızı aksatmayın! 
Mikro Jump’ın e-Dönüşüm Çözümleri’yle tek bir program 
üzerinden tüm e-Dönüşüm hizmetlerinizi yönetebilirsiniz.

e-Arşiv

e-Fatura

e-Defter

e-Mutabakat

e-Bordro

e-İhracat Faturası

e-İrsaliye

e-SMM

KEP

e-Müstahsil Makbuzu

Entegrasyon Çözümleri
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Büyümek isteyen her şirkete lazım.


