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Özet

Bu çalışma prim sistemi ile çalışan

firmaların personel bazında satış verilerini

analiz ederek personel prim oranlarını

performans ölçekli şekilde önermektedir.

Personelin satış verilerini tutarak yöneticiye

prim oranı belirlemede karar desteği sunar.

Aynı zamanda satış takip sistemi olarak

kullanılabilir.
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GİRİŞ  

Bir işletme personelin performans

değerlendirmesini yaparak, bir sonraki dönem

için prim belirlemesi yapmaktadır. Personelin

prim yüzdesi arttıkça performansının arttığını

göz önünde bulundurarak bu proje

geliştirilmiştir.

MEVCUT SİSTEMİN TANIMI, İNCELENMESİ

Proje Web tabanlı olup yöneticinin karar

almasına yardımcı olacak sistem üzerine

kurulmuştur. Personellerin performansına

dayalı, yöneticinin karar almasında ve bu karar

doğrultusunda personelin satış performansını

artırmak, personelin geçmiş verilerine bakarak

ne seviyede bulunduğuna karar vermeyi

amaçlamaktadır. Aylık bazda yapılan bu

çalışmada personelin satış performansına

doğru orantıda prim alması hedeflenmektedir.

YÖNTEM

Bu sistem bir işletme için geliştirilmiş ve

oluşturulan veriler rassal olarak atanmıştır.

Personelin prim yüzdesi ise satış verilerinin

analizi ile oluşturulacaktır. İşletme

bünyesinde çalışan personeller, yaptıkları

satışı sisteme girmektedir. Sistem bu verileri

analiz ederek prim oranı önerir. Yönetici de

önerilen prim oranı ve satış tutarına göre

personelin bir sonraki dönemde yüzde kaç

prim oranıyla çalışacağına karar verir.

Personel, Asistan ve Yöneticinin ayrı ayrı

panelleri vardır ve yetkisi olmayan menüye

ulaşamaz.

SONUÇLAR

İşletme ve personellerinin devamını 

sağlayabilmesi ve bu koşullar altında 

gelişebilmesi için personelin performansının 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

İşletme yönetici ve personellerin ilişkisini 

doğru oturtmalı, sürekli birbirlerinden 

haberdar politika izlemelidir. Bu sistem tüm 

işleyişi takip eder ve hem personele hem 

yöneticiye bilgi sunar. Geliştirilen sistemin 

amacına uygun kullanılması ve geleceğe 

dair planların bu sistem üzerinden 

oluşturulması işletme içi yapısallaşmanın

temellerini oluşturur. Gelişime açık bu sistem 

üretimden dağıtıma tüm sistemlerin 

entegresine açıktır.
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Kullanılan Yazılım Dilleri

• HTML   

• CSS        

• JavaScript

• PHP   

• MySQL

• jQuery
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