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LJK Freight Forwarder Yönetim Uygulaması 
 

LJK, Freight Forwarding hizmeti veren firmalar için tasarlanmış 
yenilikçi, kolay ve ölçeklendirilebilir yapısıyla kullanıcılarına her yerden 
güvenli erişim sağlayan bir web tabanlı yönetim uygulamasıdır. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Neden LJK Almalıyım? 
 

LJK, web tabanlı çalışan ve farklı veri tabanları ile entegre olarak 
çalışabilen bir uygulama, aynı zamanda gelişmiş dahili e-posta kutusu ile başka 
bir e-posta uygulamasına ihtiyaç duymadan tüm süreçlerinizi tek bir ekrandan 
yönetebilirsiniz.  

LJK, tüm bu özellikleriyle sizin zaman ve 
kaynak tasarrufu yapmanıza olanak sağlıyor.  

 
 

 

 

LJK Ne Yapar? 
 

LJK, finans ve ön muhasebe işlerinizi yönetmenize olanak sağlar. 

 Cari İşlemler 
 Güncel Durum 
 Cari Hesaplar 
 Harcamalar 
 Satış Faturaları 
 Alış Faturaları 
 Kasa ve Bankalar 
 Raporlar 

 Kar-Zarar 
 Satışlar 
 Alışlar 
 Harcamalar 
 Gelir-Gider 

 



 

 

LJK, Müşteri ve Tedarikçi ilişkilerinizi geliştirmenize Müşteri ve 
Tedarikçi ilişkilerinizi yönetmenize olanak sağlar. 

 Müşteriler 
 Tedarikçiler 

 Tedarikçi Tipleri 

 

LJK, Dahili e-posta kutusu ile tüm süreçlerinizi tek bir ekrandan 
kullanmanıza ve zamanınızı en etkili şekilde kullanmanıza olanak sağlar. 

 E-posta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 LJK, Talep Yönetimi, Teklif Yönetimi ve Rezervasyonlar ile 
müşterilerinizden gelen talebi tedarikçi talebine çevirebilir. Tedarikçinizden 
gelen teklifi müşteri teklifine çevirebilir, müşterileriniz için ön rezervasyon 
yapabilir ve ön rezervasyonlarınızı tedarikçi rezervasyonuna çevirebilirsiniz. 



 

 

Tüm süreçlerinizi tek bir referans numarası ile takip edebilir, aynı zamanda 
sisteme kayıtlı verileriniz ile şirketinizin verimliliğini ölçebilirsiniz. 

 Fiyat Listesi 
 Deniz 

 Talep Yönetimi 
 Müşteri Talebi 
 Tedarikçi Talebi 

 
 Teklif Yönetimi 

 Müşteri Teklifi 
 Tedarikçi Teklifi 

 Rezervasyonlar 
 Müşteri Rezervasyonları 
 Tedarikçi Rezervasyonları 

Belgeler ile Müşterileriniz için gerekli belgeleri düzenlemenize, 
yazdırmanıza ve arşivlemenize olanak sağlar. 

 Belgeler 
 Yükleme Notası 
 Master B/L 
 House B/L 
 Müşteri Ordinosu 
 Tedarikçi Ordinosu 
 Cargo Receipt 
 Freight Note 
 Credit Of Letter 

LJK’nın Diğerlerinden Ne Farkı Var? 
 Tüm operasyonel iş süreçlerini ve dokümantasyon işlemlerinizi tek bir 

ekrandan yönetebilirsiniz. 
 İnternet tabanlı her yerden güvenli erişim. 
 Ölçeklendirilebilir ve farklı veri tabanları ile çalışabilen dinamik alt yapı. 
 Yüksek güvenlikli veri depolama alanı. 
 Ulusal ve uluslararası mevzuat ile uyumlu parametreler. 
 Geliştirilmiş müşteri ilişkileri yönetimi. 
 Akıllı cihazlarınızla uyumlu mobil ara yüzü. 

 


