ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI ELEKTRONİK SATIŞ
SALONU İŞ AKIŞ ŞEMASI

Laboratuvarda işlemi tamamlanmış ürün numuneleri satışı
gerçekleştirmek üzere Elektronik Satış Salonuna getirilir. Salonda
satış işlemleri, Elektronik ortamda RFID kart okuyucu sistemi ile
yapılmakta, ürün numunelerinin satış masasında dolaşımı konveyör
bant taşıma sistemi ile yapılmaktadır.
Elektronik Satış Masasında ürün numuneleri her seansta 10’arlı
gruplar halinde RFID Kart Okuyucu Sistemine tanıtılarak Konveyör
Bant Taşıma Sistemi ile kayıt sırasına göre satışa sunulur. Elektronik
Satış Seansı yaklaşık 7 dakika süre verilerek başlatılır.
Elektronik Satış Salonda satış masasında bulunun alıcı Borsa üyeleri
alım yapabilmek üzere bilgisayar ortamında satış seansına kendilerine
tahsis edilen Usb Flash Bellekler ile sisteme giriş yaparlar. Her Alıcı
üye bir Usb Flash Bellek ile alım seansına katılabilmektedir.
Satışı yapılacak ürün numuneleri RFID kartlı numune taslarında
Konveyör Bant Taşıma sistemi üzerinde alıcı üyelerin önlerinden
geçer. RFID sistemi ile alıcı üyeler önlerinden konveyör bant taşıma
sistemi ile geçen ürün numunelerin fiziksel kontrolünü yapabilmek
üzere, masalarındaki numune tepsilerine örnekler alabilirler.
Alıcı üyeler önlerinde bulunan Dokunmatik Lcd ( Multitouch)
ekranlar üzerinde dokunmatik ekran kalemini ile ekrana dokunarak
satışa sunulan ürünlerin analiz değerlerini ve diğer bilgilerini görerek,
kalite kriterlerine göre almak istedikleri ürünlere seans süresince fiyat
verirler.
Satış seansı için verilen süre tamamlandığında ürünlere en yüksek
fiyatı veren alıcı üyeler kendi üzerlerinde kalan malların yıkılacağı
depoları sistemden seçerek alımı onaylarlar.
Alıcı üye tarafından onaylanan işlem otomatik olarak sistem üzerinde
tescil ve kantar programlarına gönderilir.
Ürünü borsaya satmak üzere getiren ürün sahipleri Ürün satış seansı
sırasında gerçekleşen fiyat artışlarını anlık olarak bekleme salonunda
bulunan Led ekranlar üzerinden izleyebilmektedirler.
Seans sonunda ürün sahibi ürün fiyat bilgilerini ve alıcı bilgilerini
tescil servisine gelerek öğrenir. Ürün sahibi belirlenen fiyata ürünü
satmak isterse satış işlemi gerçekleşir. Fiyatı beğenmez ise satış
işlemi iptal edilir.

Tescil servisinde Satış işlemi gerçekleşen ürüne ait Ürün sahibi, ürün,
alıcı, depo ve fiyat bilgilerini içeren 2 nüsha Ürün Satış Fişi
bilgisayardan yazdırılarak, 1 nüshası numune paketleme bölümünde bir
miktar ürün ile birlikte torbaya konularak ağzı yapıştırılmış olarak
üreticiye verilir.
Ürünü satan ürün sahibi,
Ürün borsa yerleşkesinde bir depoya indirilecekse;
Ürün yüklü aracı ve numune torbası ile kantara girip işlem numarası ile
1. Tartımı ( Dolu ) yapılır ve ücret alınmadan bilgisayardan çıkarılan
kantar tartım fişi verilir ve ürünü alan alıcının deposuna boşaltır.
Ürün borsa yerleşkesi dışında bir depoya indirilecekse;
Ürün yüklü aracı ve numune torbası ile kantara girmeden borsa
yerleşkesi dışındaki alıcı deposuna gider.
Ürününü borsa yerleşkesinde bir depoya indirilen ürün sahibi tekrar
kantara girip 2. Tartımı ( Boş Dara ) yaptırır. Bilgisayardan çıkarılan
Kantar tartım fişi verilir ve Ürünün net kilogramı belirlenir.

2.Tartım sonucunda sistem üzerinde fiyatı ve net kilogramı belli olan
ürünün araç cinsine göre kantar tartı ücreti ve otomatik hesaplanan tescil
ücreti kantar memuru tarafından bilgisayardan çıkarılan 3 nüsha Alındı
Makbuzu ile ürün sahibinden tahsil edilir.
Ürün sahibi daha sonra numune torbası, kantar tartım fişi ve kantar
alındı makbuzu ile birlikte ürünü satın alan firmadan müstahsil
makbuzu belgesini ve parasını alır.

Tescil servisi ilgili günde mal alımı yapan borsa üyelerinden kesmiş
oldukları müstahsil makbuzlarını alarak tescil beyannamelerini
düzenler ve istatistik-tahakkuk servisine gönderir.
İstatistik servisi ilgili gündeki beyannamelerin tahakkukunu keserek
beyannamelerini muhasebe servisine iletir.

