
Uygulama Ana sayfası
Futurino Market isimli e-ticaret 
uygulamamızı google play ve apple 
storedan indirebilirsiniz. 

Uygulamızı, bireysel müşteriler de 
bayiler de kullanabilir. B2B ve B2C 
türlerini aynı anda bünyesinde 
bulunmaktadır.

Ana sayfamızda henüz uygulamaya 
kayıt olmadan veya giriş yapmadan 
ürünlerimizi ve liste fiyatlarını 
inceleyebilirsiniz.



Ürün Detayı

Herhangi bir ürüne dokunduğunuzda, 
ürünün detay bilgilerini görebilirsiniz. 
Fiyat, test ve sayfa sayısı, 
kategorileri vb.

Bu ekrandan kategori ismine 
dokunarak o kategorideki ürünlere de 
erişebilirsiniz.



Kayıt Ol / Giriş Yap
Uygulamız tüm kullanıcılara açıktır. 
Kayıt olup herkes liste fiyatlarımız ile 
alışveriş yapabilir. 

B2B türünde kullanmak için kayıt 
olurken, “bayilik talebinde bulun” 
butonuna basmalısınız. 

Bu şekilde kayıt işlemi 
gerçekleştirildiğinde, bayilik talebiniz 
merkez birimimizde görüntülenecek 
ve incelenip onaylandıktan sonra 
cüzdan bilgileriniz ile iskonto oranınız 
sisteme eklenecektir. 



Menü

Sol menümüzde, cüzdan, adreslerim, 
siparişlerim, profil gibi tüm 
işlemlerimizi gerçekleştirebilirsiniz.



Adreslerim

Adreslerim sayfasından birden çok 
fatura ve teslimat adresleri 
oluşturabilirsiniz. Her siparişinizde bir 
çok adres arasından seçim 
yapabilirsiniz. Alt bayiler ve kurumlar 
için ayrı ayrı teslimat ve fatura 
bilgileri girebilirsiniz. 



Cüzdan Cüzdan sayfamızda, mevcut bakiyeniz, onaylanması 
beklenen bakiyeniz, bugüne kadar tüm yükleme 
yaptığınız tutar ve tüm harcadığınız tutar görülmektedir. 
Ayrıca cüzdanınız ile ilgili tüm hareketleri de işlemler 
sayfasından görebilirsiniz.

Bakiye: Mevcut, markette kullanabileceğiniz paranız.

Gelecek bakiye: çek, senet vb bir şekilde tarafımıza 
bakiyenize eklenmesi için iletmiş olduğunuz para.

İşlemlerde sağ kısımdaki renkler durum bilgisini 
göstermektedir. 

Yeşil onaylandı, turuncu beklemede, kırmızı reddedildi.

Bu ekranda sağ alttaki “+” artı simgeli buton ile bakiye 
ekleme talebinde bulunabilirsiniz. 

Eklemek istediğiniz bakiye, bakiyenin karşılığında 
gönderilen evrağın kargo takip numarası ve belge türü 
seçmeniz yeterlidir. 



Profil Profil sayfasında kullanıcı bilgilerinizi 
değiştirebilirsiniz.

Bayilik durumunuzu kontrol 
edebilirsiniz. Bireysel - Bayi (onay 
bekliyor) - Bayi şeklinde 3 ayrı durum 
mevcuttur.

Kimlik fotokopisi, vergi levhası ve 
imza sürkülerinizi de bu ekrandan 
yükleyerek tarafımıza iletebilirsiniz.

Belgeleriniz gerektiğinde teyit 
edilebilmek için ve sözleşme için 
gereklidir.



Sepetim

Ana sayfadan ürünleri sepete 
eklediğinizde, sepetim ekranından 
toplu halde veya her ürün çeşidi için 
tek tek stok miktarı belirleyebilirsiniz.



Sipariş Oluştur Sepetim ekranından sonraki adımlarda siparişiniz oluşmaya başlar. 
öncelikle adreslerinizi seçmelisiniz. Daha sonra da ödeme 
yönteminizi seçmelisiniz.

Ödeme yöntemi, üyelik tipi ve dönemsel olarak farklılık gösterebilir.

Örnek olarak, Havale-Cüzdan-Kredi Kartı vb ödeme yöntemleri 
mevcuttur.

Havale  / Eft seçeneği seçildiği zaman siparişinizi tamamladığızda, 
sipairşiniz tarafımıza iletilecektir ve onay sürecine girecektir. Sipariş 
numaranızı not kısmına yazarak, havele / eft yaptığınızda 
tarafımızdan kontrol edilecek ve siparişiniz onaylanacaktır.

Siparişiniz hazırlanma ve kargolanma süreci ancak havale / eft 
işlemi gerçekleştirilip, onaylandıktan sonra başlamaktadır.

Cüzdandan ödeme işleminde siparişiniz tarafımıza direkt olarak 
düşecektir. Siparişin onaylandı, hazırlandı, kargolandı vb takiplerini 
siparişlerim sayfasından takip edebilirsiniz.

Kredi kartı ile ödeme işleminde, sipariş otomatik olarak onaylandı 
durumundan başlayacaktır.



Cüzdan

Siparişleriniz sonrasında, cüzdan 
ekranındaki işlemler bölümünden 
harcamalarınızı takip edebilirsiniz.

Harcamaların durumlarını 
yanlarındaki renklerdenk ontrol 
edebilirsiniz.

Yeşil : onaylandı

Turuncu : beklemede

Kırmızı : reddedildi



Siparişlerim / Sipariş Detay

Siparişlerim ekranından 
siparişlerinizin durumunu kontrol 
edebilirsiniz.

Henüz onaylanmamış siparişleri 
isterseniz iptal edebilirsiniz.


