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TTM (TermTech Master) – ATM Back Office Suite 

ATM Inventory Management (Alpha) 

Kurumlar satın aldıkları ATM’lerin kullanım ömüleri boyunca takibi konusunda ciddi sıkıntılar 

yaşamaktadırlar.  Satın alınan bir ATM’in hurdaya çıkıncaya kadar geçen tüm süreçlerinin tek sistem 

üzerinden yönetilmesi, takip edilip raporlanması ve ilgili kişilerin bu sistemi ortak bir altyapı gibi 

kullanabiliyor olması satın alım sonrasında kurumlar için ciddi kolaylıklar sağlayacaktır. 

TermTech geliştirmiş olduğu TTM (TermTech Master) - ATM Back Office Suite ürün ailesi üyesi ATM 

Inventory Management (Alpha) yazılım ürünü ile ATM seri numarasının oluştuğu ilk andan itibaren ATM’in 

geçirdiği tüm aşamalar sistemde takip edilebilmektedir.  

Kurum tarafından satın alınan bir ATM aşağıdaki aşamalardan geçmiş olabilir: 

➢ ATM üretim bandından çıktı taşıma aşamasında 

➢ ATM gümrüğe geldi 

➢ ATM gümrük işlemleri tamamlanıp ana depoya taşınıyor 

➢ ATM kurum deposuna geldi 

➢ ATM kontrolleri ve yazılım kurulumu yapıldı 

➢ Kabin siparişi verildi 

➢ İnşaat emlak ve altyapı işlemleri tamamlandı 

➢ Kabin kurulumu tamamlandı 

➢ ATM ana depodan şubeye taşınıyor 

➢ ATM şubeye (kurulum yerine) ulaştı 

➢ ATM X şubesine kuruldu 

➢ ATM aktif edildi ve hizmete hazır 

➢ ATM’in makbuz yazıcısı, EPP’si, ekranı değiştirildi 

➢ ATM kurulu bulunduğu yerden alınması için firmaya bilgi verildi 

➢ ATM yeni yerine taşınıyor 

➢ ATM Y şubesine kuruldu 

➢ ATM aktif edildi ve hizmete hazır 

➢ …. 

➢ ATM kullanılamaz durumda olduğu için depoya taşındı 

➢ ATM Z firmasına satıldı 

Yukarıda belirtilen örnek işleyişlerin, aşamaların tamamı ve ihtiyaç duyulabilecek ilave aşamalar parametrik 

olarak sisteme kullanıcılar tarafından eklenebilmekte, takip edilmekte ve tüm aksiyonlar ATM’le 

ilişkilendirilerek istenildiği anda rapor alınabilmektedir. Bu sayede bir ATM’in kurum açısından tüm yaşam 

döngüsü detaylı olarak dosyalanmakta ve tüm ATM’lere yönelik envanter takibi yapılabilmektedir.  

ATM Inventory Management (Alpha) yazılım ürünü ile ATM’e ait tüm durumlar ve aksiyonlara ilişkin loglar 

sistemde kayıtlı tutulmakta, sürece yönelik tüm parametrik tanımlanmış aşamalar detay ve özet bazda 

raporlanabilmektedir.  


