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Nobel Yazılım

Nobel Yazılım Hakkında

Nobel Yazılım olarak biz ,2006 yılından 

itibaren çeşitli projelerle,gelişen KOBİ’lere 
yönelik,platform bağımsız,sektörel,yazılım 
çözümler geliştiren,inovatif bir mühendislik 
firmasıyız.Yeni projelerin yanı sıra,mevcut 
ürünlere yeni modüller eklemekte ve çeşitli 
sektörler için yeni paket programlar

geliştirmekteyiz.Bilişim ürünleri için her yıl yurtdışına ödenen dövizleri 
azaltmak amacıyla,tam anlamıyla AR-GE çalışmaları yaparak,katma değer 
yaratmaktayız.Geliştireceğimiz ürünleri seçerken sektörlerinde öncü 
firmalarla pilot çalışmalar yaparak yola çıkmaktayız ki bu sayede tüm 
ihtiyaçları kaynağında görerek,amaca yönelik çalışmakta ve kendi içinde de 
verimliliği artırarak,doğru işlevleri bir araya getirmekteyiz.

Ürün ve servislerimiz arasında,Makina ve Yedek Parça sektörüne yönelik 
geliştirdiğimiz AK-CORE programı,server(sunucu) kurulumu,bilgisayar 
bakmı vb.bulunmaktadır.

Kaliteden ödün vermeksizin çalışan NOBEL YAZILIM ekibi olarak kendi 
geliştirdiğimiz programlar ileTürkiye ve Dünya çapında geniş bir kitleye 
ulaşmayı amaçlamaktayız.
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Program Genel Tanıtımı

J-Run Serbest tüketiciye yönelik Toptan Enerji Satışı yapan firmaların 

faaliyetlerini yürütmeleri amacı ile kullanılan bir yazılımdır. Bu sayede;

 Tüketici ile yapılan sözleşmelerin kaydı ve takibi kolaylıkla yapılır.

 Toplu fatura kesme işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütülür.

 Sayaçların konsolide edilmesi sağlanır.

 Tüketicilerin teminat bilgilerinin kaydı sağlanır.

 Kar ve verimlilik hesapları yapılabilir.

J-Run Çoklu Platform desteği ile mükemmel bir sistem.
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Programın Hedefleri

v Toplu fatura kesmeyi sağlamak.

v

v Tüketici ile yapılan sözleşmelerin kaydını ve takibini sağlamak.

v

v Temsilci ve prim hesapları yapmak.

v

v Kar ve verimlilik hesapları yapmak.

v

v  Bankalar ile online iletişim ve otomatik ödeme sistemi sağlamak.

v

v Veri güvenliği sağlamak.

v

v Çoklu ofis ve uzaktan bağlantı seçenekleri sunmak.

Sayaçların Konsolide edilmesini sağlamak.

Tüketicilerin teminat bilgilerinin kaydını sağlamak.

Sayaç okumalarını PMUM’a  online aktarmak.

TRT ve Belediye tüketim vergileri beyannameleri hazırlamak.

Çeşitli ve detaylı raporlama olanakları sağlamak.

Modüler yetkilendirmeler sağlamak.
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J-Run Program Modülleri

ŸTüketici Bilgileri

ŸTüketici Teminat 

ŸTüketici Fatura Bilgileri

ŸSayaç Abone Tipleri

ŸDağıtım Şirketleri

ŸBelediyeler

ŸTüketici Kullanım Bilgileri

ŸTüketici Hesap İşlemleri

ŸTüketici Sayaç Bilgileri
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Tüketici Bilgileri

Tüketicilere ait 
iletişim 
bilgileri,ticari 
bilgiler,kullanılan  
sayaçlar, teminat 
bilgileri tek bir 
ekran aracılığı ile 
kolaylıkla takip 
edilebilir.
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Abone Tipleri & Dağıtım Şirketleri

Tüketicilerin sahip olduğu 
sayaçların abone tipleri 
(konut,sanayi,tarım),bedelleri 
ve kesilecek vergi oranları 
(KDV,BTV,TRT vs) ve dağıtım 
şirket bilgileri kayıt altına 
alınabilir.



Tüketici Sayaç Bilgileri
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Tüketiciye ait sayaçların tüm bilgilerine kolaylıkla 
ulaşılabilir.

ŸSayaç Numarası
ŸAbone Numarası
ŸSayaç Açılış Tarihi
ŸSayaç Abone Tipi
ŸDağıtım Şirketi
ŸBağlı Bulunduğu Belediye Bilgileri
ŸSayacın Bulunduğu Adres ve İletişim Bilgileri
ŸSayacın Kullanım Bilgileri
ŸSayaca Kesilen Faturalar
ŸSayaca Uygulanan Fiyat Bilgileri

Kolay ve zengin raporlama sistemleri ile 
                                                         güvenli verilere ulaşın...
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