
Lisanslı depolarınızı
LİSDEP ile kolayca
yönetin!



LİSDEP Nedir?
LİSDEP, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve 5174 sayılı
TOBB Kanunu kapsamında dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan birçok
ülkelerinde uygulanan lisanslı depoculuk sisteminin ülkemizde uygulanması
noktasında işletmelerin tüm operasyonel süreçlerini merkezi bir platform
üzerinden yönetmelerini sağlayan gelişmiş bir yazılımdır.

Lisanslı depoculuk için gerekli olan Tartım, Analiz, Depolama, Elektronik Ürün
Senedi oluşturma gibi gerekli tüm modüllerin yanında, TMO ve Türkşeker vb.
paydaş kurumların ihtiyaç duydukları veri haberleşmesini sağlayan web
servis entegrasyonlarını barındırmaktadır.

Modern teknolojisi ve sektörel çözümlerinin yanı sıra, kullanıcı dostu
arayüzüyle; telefon, tablet, bilgisayar vb. cihazları kullanarak dünyanın
her yerinden LİSDEP’e bağlanıp lisanslı depoculuk işlemlerinizi
kolayca takip edebilirsiniz.



Lisanslı depoculuk için tam
kapsamlı yönetim
LİSDEP; lisanslı depoların tüm operasyonel işlemlerini tek bir yerden sağlıklı
bir şekilde yönetmek üzere son teknolojiler kullanılarak geliştirilmiştir.

Lisanslı depoların iş yoğunluğunu göz önüne alarak hazırlanan tüm modüller
kolaylığı ve pratikliği hep referans noktası olarak almıştır. LİSDEP, lisanslı
depoların ortak çalışma prensiplerine bağlı kalarak personellerin spesifik 
görevlerini yönetmesinde büyük kolaylıklar sunmaktadır. 

Kolay Kullanım
Lisdep yazılımı işlerinizi daha hızlı ve hatasız
gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu sayede
işlerinizi kolaylıkla yönetebilir ve zamandan
tasarruf elde edersiniz.

Hızlı Destek
Müşterilerimizin işinin ciddiyetini anlıyor ve işlerinde
karşılacakları aksaklıkları en kısa sürede çözmeyi
hedefliyoruz.

Bulut Teknolojisi
Bulut altyapısı ve açık kaynak programlamasıyla
tüm platformlarda  ve dilediğiniz her konumdan
depolarınıza erişim sağlayabilirsiniz.



Bakanlık ve TMO tarafından belirlenen
lisanslı depoculuk yönetmeliğine
uygun gelişmiş modüller

LİSDEP modülleri, lisanslı depoların iş yoğunluklarını göz önüne alarak 
ortak çalışma prensiplerine göre personellerin görevlerini kolay ve pratik
şekilde yerine getirebilmeleri için tasarlandı.

Kantar Modülü

Lisanslı depolarda bulunan elektronik kantarlarla anlık veri alışverişi yapan
modüldür. Bu ek yazılım, yapılan tüm tartım verilerini kullanıcı müdahalesine
gerek kalmadan anlık olarak Lisdep yazılımına ulaştırır.

Laboratuvar ve Numune Modülü

Yetkili sınıflandırıcılar tarafından belirlenen personelin kullanımı için Numune
Alım ve Analiz Yapımı gibi özel sayfalardan oluşmaktadır. TSE Standartları ve
TMO/Bakanlık kanunları çerçevesinde belirtilen analiz işlemlerini gerçekleştirir
ve raporlanması sağlar. TSE değişiklikleri kısa sürede merkezi olarak güncellenir.

Muhasebe Modülü

Mudi - Hesap Tanımlama işlemleri, Giriş-Çıkış Faturaları’nın kontrolü, MKK
ELÜS Giriş ve Çıkış İşlemleri’nin gerçekleştirilmesi ve MKK online entegrasyonu
ile ELÜS oluşturma gibi önemli sayfaları içermektedir.

Silo - Stok Modülü

Silolarınızı aktif olarak yönetmek için kullanılan bu modülde, silolarınıza ISIN
tanımlama, Stok ve Depo Raporlamaları, Stok Defteri, Depolar Arası Aktarım,
Fazlalık /Noksanlık gibi alt modüller ile kolaylıkla tüm depolarınızı kontrol
edebilirsiniz



Personel Modülü

Bu modülde her personel belirlenen yetkiler doğrultusunda kendi
modüllerini görebilmektedir ve yapılan her işlem farklı kullanıcı adı ve 
şifrelerle tanımlanmış personel adına kayıt edilmektedir. 

TÜRKŞEKER Analiz ve Alım/Satım Modülü

LİSDEP, Türkşeker ile anlaşmanız dahilinde Türkşeker için gerekli entegrasyon
özelliğine sahiptir. Anlık olarak SMS ve Fiyat Alma, Analiz Gönderme ve
Satış işlemlerini LİSDEP üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.

Muhafaza Modülü

Muhafaza modülü, silolarınızdaki ürünlerin kontrolü, ilaçlama ve bakım
işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan modülleri kapsamaktadır.
Exper tarafından gerçekleştirilen kontrollerin yapılması için gerekli tüm
işlemlerin olduğu bölümdür.

Exper - Yükleyici Modülü

Ürünlerin hangi silolara giriş veya hangi silolardan çıkış yapılacağını
belirleyen  modüldür. Detaylı stok raporlamasıyla analiz sonucunda
belirtilen ürünler hatasız olarak depoya sevk edilebilir ya da depodan
çıkış işlemi gerçekleştirilebilir.

ELÜS Modülü

Bu modül sayesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılacak
Hesap Doğrulama, ELÜS İhraç, ELÜS İlk İhraç İptali ve ELÜS İhraç
iptali işlemlerinizi kurumunuz adına şifreli sertifikasyon altyapısıyla hızlı,
kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Modülü

LİSDEP, Toprak Mahsulleri Ofisi ile anlaşmanız dahilinde TMO için gerekli
olan tüm entegrasyon özelliklerine sahiptir. Anlık olarak SMS ve Fiyat Alma,
Analiz Gönderme ve Satış işlemlerini LİSDEP üzerinden hızlı ttkolaylıkla yapabilirsiniz.



Yedekleme ve Güncelleme Modülü

LİSDEP Yazılımı merkezi güncelleme sistemine sahip olup, son değişiklikler
aynı gün içerisindeki depolar da otomatik güncellenecek şekilde
tasarlanmıştır. Ayrıca günlük olarak deponuzun verileri cloud sunuculara
yedeklenmektedir.

Yetkili Sınıflandırıcı Modülü

Lisanslı depoculuk yazılımı ile bağlı olduğunuz yetkili sınıflandırıcılara
analiz aktarımını başarıyla yapabilirsiniz. Yetkili sınıflandırıcınız tarafından
verilen Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileriyle analiz faturalarınızı kolaylıkla
gönderebilirsiniz.

Mobil Uygulama Desteği
App Store ve Google Play mağazalarından LİSDEP mobil

uygulamasına erişebilirsiniz.

Analiz Cihazları Bağlantı Modülü

Lisdep yazılımı, ürün analiz aşamasında sıklıkla kullanılan Perfen, FOSS
gibi gelişmiş analiz cihazlarıyla entegre şekilde çalışır ve cihazlardan
elde edilen verileri yönetim paneline senkronize eder.

Kurutma Sistemi, Fire ve Fiyat Hesaplama Modülü

Depolarınızda eğer kurutma işlemi yapıyorsanız, yazılım sizin için kurutma
fiyat tarifesine göre otomatik olarak tartım firelerinizi ve fiyatlarını hesaplar
ve size raporlar. Kurutma sistemi mevcut ise, %14-%28 nem arasındaki
mısır için kurutma tarifesi sistem üzerinde hazır olarak gelmektedir.



İşlerinizi Kolaylaştıracak
Diğer Modüller
LİSDEP’te lisanslı depoculuk sisteminde bulunması gereken modüller
haricinde lisanslı depoların kullanım süreçlerinde ihtiyaç duyabileceği
aşağıda belirtilenler haricinde diğer birçok modüle ulaşabilirsiniz.

-   Detaylı Stok Raporlama Ekranları

-   Yönetici/Patron Ekranı

-   İş Takibi Modülü

-   Depo Sevk ve Silo Barkod Modülü

-   Uzaktan Yönetim Sistemi

-   Fazlalık/Noksanlık Modülü

-   Revizyon ve İşlem Geçmişi Takip Modülü



Depo Kira/Gün
Fatura Takip Sistemi
LİSDEP ile lisanslı depoculuk mevzuatına uygun, Tarım Bakanlığı ve
paydaşlarının talep ettiği formatta Depo Kira ve Yükleme/Boşaltma
ücretlerinizi hatasız bir şekilde hızlıca faturalaştırabilirsiniz.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan MKS programından alınan;
     RP373 Depo Gün
     RP374 Alım-Satım
     RP354 Elüs İhraç İptali
raporlarını sisteme tek seferde yükleyip kolayca faturalaştırabilirsiniz.

Alım satım sonucunda gerçekleşen çıkış işlemlerinde sistem otomatik
olarak KDV tahsilat belgelerini oluşturmaktadır.

Faturalarınızı aylık olarak ya da alım-satım ve çıkış işlemleri sonrası oluşturup
muhasebe yazılımınıza anında gönderebilirsiniz. Ayrıca ürün çıkışlarında
uygulanan hizmet faturalarınızı da çıkış işlemi sonrası oluşturabilirsiniz.



Karmaşık Excel
Hesaplarından Kurtulun
Otomatik faturalaştırma sistemi sayesinde her ay yapmanız gereken karmaşık
excel hesaplarından kurtularak işlemlerinizi eksiksiz ve hızlı bir şekilde
yaparak kira faturalarının ağır iş yükü ve hesap hatalarından kurtulabilirsiniz.

Sistem üzerinden MKK stoklarınızı kontrol edebilir, hakediş raporlama
sistemiyle aylık olarak kesmeniz gereken kira bedelinizi kontrol edebilirsiniz.
Fazla ya da eksik kesilen faturaların önüne geçebilirsiniz.

Sistem üzerinden aylık olarak alım-satım kira bedeli, çıkış kira bedeli ve çıkış
hizmet bedellerini detaylı raporlama ekranları sayesinde takip edebilirsiniz.



Lisanslı depo yönetimlerinde
LİSDEP’i tercih ettiler






