
ÜRETİCİLERE VE BÜYÜKİŞLETMELERE

MİKRO YAZILIM’DAN KURUMSALYAZILIM:

MiKROFLY
EN BÜYÜK OLMAK İÇİNUÇ!



Büyümekisteyenherşirketelazım.

mikro.com.tr

Büyük bir işletmeye sahipseniz ama en büyük olmak istiyorsanız, rekabetin dışında  
kalmak değil, önünde yer almak istiyorsanız Mikro Fly tam size göre!

Mikro Fly ile grup içindeki tüm şirketlerinizi tek yönetimde birleştirebilir,  
tedarikçinizden müşterilerinize kadar uzanan bütünleşik bir yapı kurabilirsiniz.

MiKRO FLY: iHTiYACINIZA UYGUN  
ŞEKiLLENENYAZILIM!
Mikro Fly’ın zengin fonksiyon seçeneği sayesinde, yazılımınızın içeriği  

ihtiyaçlarınıza ve ilgili olduğunuz sektörlere göre şekillenip genişleyebilir.  

Böylece siz de ihtiyacınız olmayan ve asla kullanmayacağınız özellikler için  

ekstradan para ödemek zorunda kalmazsınız. Üstelik Mikro Fly, işletmenizde  

kullanılan diğer yazılım ürünleriyle kolay bir şekilde entegreolur.





Mikro Fly, Türkiye’deki şirketlerin yapısına ve işleyişine uygun şekilde,

%100 yerli Mikro Yazılım tarafından geliştirilmiştir. Böylece işletmenize  
uymayanyabancıbir sistemeuyumsağlamakzorundakalmazsınız.
Ayrıca bütçenizi deyormazsınız.

Tüm iş süreçlerinizi uçtan uca kontrol altına alacağınız  
Mikro Fly ile hem işiniz hem de içiniz rahatedecek.
Üstelik Mikro Fly sizi ulusal ve uluslararasırekabette  
bir adım öteyetaşıyacak.

HEMPERFORMANS
HEM FiYAT AVANTAJI  
MiKROFLY’DA!





MiKRO FLY’DA  
LiMiTGÖKYÜZÜ!

Büyümekisteyenherşirketelazım.

mikro.com.tr

• Satış, satın alma, üretim, finans, muhasebe, insan kaynakları  

fonksiyonlarının otomasyonu sayesinde kaynaklarınızı etkin şekilde  

kullanabilirsiniz. Böylelikle kârlılık ve verimlilik artışı sağlayabilir,  

zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz.

• Üretim maliyetlendirmesüreçlerini tek yapı altında, departmanlar arası

koordinasyonlayönetebilirsiniz.Maliyetkontrolüvekârlılıkanalizlerini,

kontrollüvehızlı birşekilde yapabilirsiniz.

• e-Dönüşümhizmetlerinetekbirprogramüzerindenentegreolabilirve

tüme-Dönüşümhizmetlerinizikolaycayönetebilirsiniz.

• Günlük iş akışı sonucunda oluşan muhasebe/personel verilerini otomatik  

olarak entegre edebilirsiniz. Üstelik ek bir çalışmaya gerek duymadan,  

muhasebe verilerinizi hazırlayabilirsiniz.



• Rapor çeşitliliğinin yanı sıra, işletmeye özel  

hazırlayabileceğiniz raporlar ve analizlerle işletme  

performansınızı anlık takip edebilirsiniz. Bu sayede,  

doğru veriler ışığında ve zamanında karar alabilirsiniz.

• Kullanıcı yetkilendirmeleri sayesinde, veri güvenliğine  

bağlı olarak oluşabilecek personel hatalarının minimum  

seviyeye inmesini sağlayabilirsiniz.

• Para, iş gücü, ekipman gibi her türlü kaynağınızı kolaylıkla  

planlayabilir, iş süreçlerinizin kontrolünü yapabilirsiniz.

• Tüm işlemleri; ek yazılım, aktarım, manuel işlemlere gerek  

kalmadan, tek bir program üzerinden tam entegre bir  

şekildeyürütebilirsiniz.



MiKRO YAZILIM’LA  
iSTER KiRALA,  
iSTER SATIN AL  
DÖNEMiBAŞLIYOR!
Mikro Yazılım’ın geliştirdiği alternatif  
lisanslama sistemi sayesinde, Mikro Fly’ı  
isterseniz kullandığınız sürece kiralayabilir,  
isterseniz de tek seferde yapacağınız  
ödemeyle satınalabilirsiniz.

Şirketinizde demo sunumu için  

hemen mikro.com.tr’ye tıklayın.

MiKROFLY
HANGi ANA MODÜLLERiiÇERiR?
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Genel ve SK
Muhasebesi
Yönetimi

•Limitsizkullanıcı  
arttırımı

•En genişfonksiyonalite

•Tüm işsüreçlerinin  
otomasyonu

•Çoklu dildesteği



iŞLETME YÖNETiMi  
ÇÖZÜMLERi’YLE  
MiKROFLY
Mikro Fly’ın İşletme Çözümleri’yle kusursuz bir yerli ERP  

yazılımına sahip olursunuz. Üretiminizi, tüm kaynaklarınızı  

planlayarak MRP2 boyutunda yönetebileceğiniz Mikro Fly’la,  

müşteri ve tedarikçilerinizle olan tüm ilişkilerinizi kayıt altında  

tutup analiz edebilirsiniz. Bunun yanı sıra, işe alımdan kariyer  

planına kadar tüm insan kaynakları süreçlerinizi takip edebilir,  

e-Dönüşüm süreçleriniziyönetebilirsiniz.

İlişkilerYönetimi

İleri Seviye Üretim Yönetimi  İleri

Seviye Muhasebe Yönetimi

İnsan KaynaklarıYönetimi

İşZekâsı
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SEKTÖREL  
ÇÖZÜMLERi’YL
E  MiKROFLY
Gayrimenkul, Perakende, İş Makinesi Kiralama,  

Akaryakıt veya Dayanıklı Tüketim Malları  

sektörlerinden birinde faaliyet gösteriyorsanız;  

Sektörel Çözümleri’yle Mikro Fly, işinize büyük  

katkısağlayacak.

Akaryakıt İstasyonuYönetimi

Tamir/Teknik ServisYönetimi

PerakendeYönetimi

AVM-RezidansYönetimi

PromosyonYönetimi

KiralamaYönetimi
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Otel veRestoran  

Kargo

Otomotiv  Gıda ve El

Terminali

Nielsen

e-Ticaret

Telekomünikasyon

VKN

Banka

e-Defter

ENTEGRASYON  
ÇÖZÜMLERi’YLE
MiKROFLY
Entegrasyon Çözümleri sayesinde,  

otomotivden e-Ticarete hangi sektörde  

olursanız olun, kullandığınız diğer  

programlarla Mikro Fly’ı kolayca entegre  

edebilirsiniz.
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E-DÖNÜŞÜM  
ÇÖZÜMLERi’YL
E  MiKROFLY
e-Dönüşüm mevzuatı yüzünden iş hayatınızı  

aksatmayın! Mikro Fly’ın e-Dönüşüm  

Çözümleri’yle tek bir program üzerinden

tüm e-Dönüşüm hizmetlerinizi yönetebilirsiniz.

e-Fatura

e-Arşiv  

e-Defter

e-Mutabakat  

e-Bordro

e-İhracatFaturası  

e-İrsaliye

e-SMM

e-Müstahsil Makbuzu  

KEP

F
in

an
s  

Y
ö

n
e
ti

m
i

Genel ve SK
Muhasebesi
Yönetimi

•Limitsizkullanıcı  
arttırımı

•En genişfonksiyonalite

•Tüm işsüreçlerinin  
otomasyonu

•Çoklu dildesteği




