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30. Yaşımızda 
Daha da Güçlüyüz

Satış, servis ve lojistik konularında
sunduğumuz çözüm platformumuz
Panorama 30 yıldır birçok şirketin dijital
dönüşüm yolculuğuna destek oldu.

Son teknolojiler ışığında, sunduğumuz değeri
artırma gayesi içerisinde Panorama 
Dünyasını zenginleştirmeye devam ediyoruz.

30. yılımızda Panorama 8 ile daha da 
güçlüyüz.



LojistikSatış

Servis

25.000+
Mobil Kullanıcı

130+
Canlı Proje

40+
Ar&Ge Çalışanı



Tedarik Yönetimi Depo ve Üretim
Yönetimi

Çoklu Kanal Satış
Yönetimi

Satış Sonrası Hizmet
Yönetimi

Sahadan Bilgi 
Toplama ve Mobil Ekip 

Yönetimi

Kurumsal
Sosyal Ağ



Yenilikleri
Yenilenen Teknoloji
P8 yeni nesil teknoloji araçları ile geliştirildi. Kullanıcı odaklı yaklaşımı
estetik tasarımlarla bir araya getirerek dijital dönüşüme katkısını
güçlendiriyor.

Hızlı Destek
Panorama kullanıcılarının Univera Çağrı Merkezi ekibi ile anlık sohbet
imkanı sağlayarak, destek süreçleri hızlanıyor.

Hızlı Kurulum
Paket geçişleri mail onayı ile otomatikleşerek
yeni fonksiyonların kullanımı hızlanıyor.

İletişim
Anlık mesajlaşma özelliği ile kullanıcılar arası iletişim sistemi
güçleniyor.

Kullanım Kolaylığı & Görsel İyileşme
Tüm ekran boyutlarına uyumlu olan arayüzler tüketici sınıfı kullanıcı deneyimi
sağlıyor. Gerçek zamanlı veriler ile geliştirilen analitik yapımız güçlendi artık daha
isabetli tahminler karar süreçlerinizi hızlandırıyor.



Kullanıcı Deneyimi
Panorama 8 altyapısında sunulan yeni 

arayüzler kullanıcı deneyimini geliştiriyor. 

Tüm ekranların uyumlu (responsive) olması

kullanım kolaylığını artırıyor. Yeniliğimizde

verilerin görsel sunumunda da iyileşme

sağladık.



İletişim Altyapısı
P8 iletişim altyapısı hızlı, kesintisiz ve online 

çalışma imkanı sağlıyor. .Net Core tabanlı

yeni yapıda gerçek zamanlı bildirim sistemi

barındırıyor. Güvenli mobil iletişim katmanı

eklenen yapıda sunucularda düşük kaynak

kullanımı sağlanıyor. Asenkron görevler ve

entegrasyon imkanı sağlanarak takibi kolay

iş süreç yapısı güçleniyor.



Arama Özelliği
Panorama 8'in arama özelliği kullanıcıların

fonksiyonlara hızlı erişimini sağlıyor. 

Program kullanımını kolaylaştıran

özelliğimiz zamanın etkin kullanımına

destek oluyor.



Canlı Destek
Panorama 8 kullanıcıların destek ihtiyacı

olduğu zamanlarda gerçek zamanlı sohbet

özelliği ile daha hızlı destek imkanı sunuyor. 

Bu özelliğimiz ile müşterilerimizin iş

süreçlerinin devamlılığına destek oluyoruz.



Hızlı Kurulum
P8'de paket geçişi işlemleri otomatikleşerek

yeni fonksiyonları hızlı olarak kullanımınıza

sunuyor. Mail onay prosedürü ile geçişlerde

çoklu sunucu kullanımı ve sunucu yeterlilik

durumunun kontrol edilmesi ile iş

süreçlerinin sorunsuz ve kesintisiz devam

etmesi sağlanıyor.



Yeni fonksiyonları ile dijital dönüşüm
yolculuğunuzda yükünüzü hafifletiyor.

Kullanıcı
Deneyimi 
(UI/UX)

Teknoloji
Ek

Fonksiyonlar
Üretkenlik

Yeni
Hizmetler

• Yeni arayüz tasarımı
(gelişen UI&UX)

• Koyu tema (dark mode) 
seçeneği

• Tüm ekranlarda
uyumlu(responsive) 

kullanım
• Dinamik dizayn altyapısı

• Unisync ile otomatik
versiyon geçişi

• Online çalışan analitikler
• StokBar Android 

uygulaması
• Mobil Extended Api

desteği
• Yeni iletişim servisleri

altyapısı

• Anlık mesajlaşma
• CRM-Fırsat yönetimi
• Takvim uygulaması

• Outlook entegrasyonu

• Mobil uygulamadan
Panorama arayüz erişimi
• Uzaktan canlı destek

• Elastic Search özelliği ile
hızlı arama

• Mobil cihazlarda bildirim
özelliği

• Outlook üzerinden iş akış
yönetimi



Teşekkürler

univera.com.tr
info@univera.com.tr

232 445 94 70

Bizimle iletişime geçin.


