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Satış ek�pler�, f�rmaların gel�r yaratmasını ve büyümes�n�
sağlar. Bu ek�b�n her dak�kası f�rmanız �ç�n çok kr�t�kt�r. 

Satış ek�b� yönetmek mal�yetl� b�r organ�zasyondur. 10 k�ş�l�k b�r satış ek�b�
yılda ortalama 1.2 M�lyon TL mal�yete sah�pt�r. Ver�ms�z yönet�m sebeb�yle
yaklaşık 780.000 TL buharlaşır.

Bu kayıpları önlemen�n en �y� yolu �se etk�l� zaman yönet�m�d�r.

Vak�t Nak�tt�r.

Etk�l� zaman yönet�m� satış süreçler�n�n ver�m�n� arttırırken 
satışlarınızı da arttırır. 

Ver�ml� Zaman Yönet�m�



Yönet�c�ler Neye Vak�t Harcıyor?
Satış Ek�b� Neye Vak�t Harcıyor?

Raporlama Süreçler�n� Otomat�kleşt�r�n
Planlı ve Anlamlı Z�yaretler� Arttırın
K�ş�sel B�lg�ler� Kurumsal Hafızaya Dönüştürün

Neye Zaman Harcanıyor? 
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Satış personelinin gelir getirmeyen
aktiviteler için harcadıkları zaman 

Ins�de Sales’�n yaptığı araştırmaya göre satış ek�pler� zamanlarının
%65’�n�, satış yönet�c�ler� �se zamanlarının %41’�n� gel�r get�rmeyen
faal�yetlere harcamaktadır.

Satış Get�rmeyen Akt�v�teler

Ver�ml� Zaman Yönet�m�

Neye Zaman Harcanıyor?

Satış yöneticilerinin gelir getirmeyen
aktiviteler için harcadıkları zaman 



Hedef�n�z� bel�rled�kten sonra  bu hedeflere ulaşmak �ç�n zaman planlamaya
başlayab�l�rs�n�z. Unutmayın! Hedef�n�ze h�zmet etmeyen her şey bekleyeb�l�r. 

HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

Ver�ml� Zaman Yönet�m�

C�ro hedef�, 
Satış kotası, 
Portföy hak�m�yet�n� arttırmak, 
Müşter� memnun�yet�n� yükseltmek, 
İade oranını düşürmek, 
Günlük z�yaret sayısını arttırmak, 
Tahs�lat oranını yükseltmek, 
Ödeme vadeler� kısaltmak, 
Yen� müşter� ed�nmek g�b� hedefler
bel�rleyeb�l�rs�n�z.

Öncel�kle b�r�nc�l hedefler� bel�rlemel�s�n�z. 
Satış ek�pler�n�n en öneml� görev� ned�r? 

Bunu kend� kend�n�ze cevaplamalısınız. 
Sonrasında bu cevap doğrultusunda ek�b�n�ze
hedefler koymalısınız. 



Satış ek�b�n�z b�r bölgen�n satın alma davranışlarını, sektörünüzün
trendler�n�, tahm�n� satış ver�ler�n� ve satış performanslarını s�ze Excel
sayfaları hal�nde ulaştırır. Ancak bu ver�ml� b�r süreç m�d�r? Tab�� k� de hayır!

Ayda neredeyse 16-17 saat�n�z boşa g�der. Satış Otomasyonu Uygulaması
veya Mob�l CRM kullanırsanız, ek�b�n�z� hızlandırırsınız. Hem satış ek�b�n�z
hem s�z haftada 4 saatten fazla tasarruf eders�n�z.

Satış sürec�nde en büyük zaman kaybı, ver�ler�
raporlama ve anal�z etme aşamasında yaşanır.

Whatsapp, Excel, E-posta g�b� dağınık kanallardan
toplanan ver�ler�n beyan esaslı olması ve otomat�k
toparlanmaması raporların doğruluğunu ve
güncell�ğ�n� düşürür.

1-) Raporlama Süreçler�n�
Otomat�kleşt�r�n

Bu süreçte d�j�tal çözümlerden destek
almak zaman ver�ml�l�ğ� sağlar. 

Satış ek�b� kağıt-kalem yer�ne tek b�r mob�l
çözüm kullanırsa doğru b�lg�ler� doğru yolla
toplar. Hem of�s ek�b�n�n hem satış ek�b�n�n
raporlamaya ayırdığı zamanı azaltır.

Ver�ml� Zaman Yönet�m�



2)Planlı ve Anlamlı Z�yaretler�
Arttırın
Müşter� z�yaretler�, en ver�ms�z yönet�len süreçt�r. 

Ver�ml� Zaman Yönet�m�

Bu kaybın önüne geçmek �ç�n z�yaretler önceden
planlanmalı ve yönet�c� tarafından tak�p ed�lmel�d�r. 

Yönet�c� ve ek�p arasındak� �let�ş�m eks�kl�ğ� sebeb� �le
sağlıksız z�yaretler yapılıyor olab�l�r. Z�yaret planını
ve müşter�lerle olan �let�ş�m� herkes�n önceden
b�lmes�, hem üretkenl�ğ� hem ver�m� arttırır. 

Doğru planlama ve etk�l� �let�ş�m haftada ortalama 3 saat kazandırır.



3)K�ş�sel B�lg�ler� Kurumsal
Hafızaya Dönüştürün

Kurumsal hafızada b�r�ken b�lg�ler �le ver�ye dayalı
öngörüler de bulunur. Bu sayede �y�leşt�rme
yapmanız gereken kısımları göreb�l�rs�n�z.

Bu adımda doğru yazılımlardan destek almak
CRM'e ver� g�r�ş�n� otomat�kleşt�rerek, beyan esaslı
raporlamanın da önüne geçer. 

Müşter� talep - ş�kayetler�n�, satış sürec�nde
kayded�len �lerlemeler�, müşter�ye da�r öneml� notları
tek b�r yerde depolamak ve bunlara tek b�r yerden
ulaşmak satış ver�ml�l�ğ�n� sağlar. 

Ver�ml� Zaman Yönet�m�

Sahadan toplanan ver� g�r�ş�n� ve ver�ye er�ş�m� doğru yazılım �le yönetmek
haftada ortalama 2.5 saat zaman kazandırır.

Personel s�rkülasyonunu sorun olmaktan çıkartır. 



Raporlama ve konum b�ld�rme g�b� normalde satış personeller� tarafından
tamamlanan sıradan görevler� otomat�kleşt�rerek yalnızca zaman kazanmaz,
aynı zamanda satışlarınızı arttırır ve pazar hak�m�yet� sağlarsınız. 

TEKNOLOJİ
Zaman kayıplarını tesp�t ett�ğ�m�ze göre, bunları düzeltmek �ç�n neler
yapab�l�r�z? Teknoloj�, satış süreçler�n�z�n ver�m�n� artırmanıza yardımcı
olur. 

Ver�ml� Zaman Yönet�m�

Örneğ�n, satış raporlarına ger� dönel�m.
Yönet�c� olarak bu raporlar, satış
stratej�s�nde b�r projeks�yon görev� görür
ve ek�b�n hedefler�ne ne derece
yaklaştığını göster�r. 

B�r satış personel�n�n gerçekleşt�rd�ğ�
z�yaretlere anlamlandırıp, portföyüyle
dengel� b�r şek�lde  �let�ş�m kurmasını
sağlarsınız. 

Akt�v�teler� anlık olarak görüntülemek ve
raporlamak satışları arttırır. 



Çözüm, mob�l b�r CRM’den çok daha fazlası olan satış ek�b�
otomasyonudur. 

Satış ek�b� otomasyonları (SFA'ler) telefon görüşmeler�, e-
postalar, z�yaretler, gönder�len tekl�fler g�b� satış akt�v�teler�n�
gerçek zamanlı kaydeder.

SFA kullanan ş�rketlerde satış persoller�n�n %65’� satış kotalarına
ulaşırken geleneksel  CRM kullanan personeller�n sadece %22's�
hedefler�ne ulaşır. 

Detaylı b�lg� �ç�n: 
0212 951 08 01
�nfo@ekmob.com

ÇÖZÜM
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