İş Süreçleri
Yöne.m Sistemi

AutoCad çizimlerinizden otomatik teklif
oluşturun, işlerinizi teklif
aşamasından montaj aşamasına
kadar takip edin….

Çözüm Üretir…

[ İŞLETME ÇÖZÜMLERİ ]

AKIŞ ŞEMASI ÇİZİMLERİNDEN
TEKLİFLENDİRME YAPABİLİRSİNİZ
AutoCad çizim yazılımına entegre tasarlanan
yazılımımız, fabrika kurulumlarında oluşturulan
akış şemalarından otomatik olarak teklif
oluşturur, bu süreçte yaşanan sorunları ve
zaman kayıplarını ortadan kaldırır. İş zekası
altyapısı ile stoklarınızdan karşılaştırma yapar,
hataları tespit eder ve çözüm önerileri sunar.
İŞLERİNİZİ GERÇEK ZAMANLI TAKİP EDİN!
Teklif ve sözleşme aşamasından sonraki üretim
süreçlerinizi takip eder, aşama aşama sonuç
verir, satın almanızı planlar, kalite
kontrollerinizi takip eder, sevkiyat, montaj ve
satış sonrası bakım-servis süreçlerinizi yönetir.
MAKİNE VE DEĞİRMEN SEKTÖRÜ İÇİN
TASARLANDI!
Makine sektöründe erp ve ticari yazılımlarla
kontrolü zor veya mümkün olmayan aşamaları
sırasıyla pratik olarak takip eder. Yazılım
içerisinde yapılan işlemleri ve sonuçları onaya
bağlar ve istenilen aşamaların yönetici onayı
olmadan oluşmasına izin vermez
DÜNYANIN NERESİNDE OLURSANIZ OLUN
ANINDA TEKLİF VEREBİLİRSİNİZ!

Oluşturulan teklifleri online olarak sunar ve
yöneticiler dünyanın neresinde olursa olsun
tekliflere ulaşabilir ve göndermek istediği
noktaya anında ulaştırabilir. Yine online sistemle
diğer iş aşamalarını takip eder ve raporlarını
alabilir.
FİRMA HAFIZANIZI OLUŞTURUN!
Yıllar önce alınan ve tamamlanan bir işte, hangi
evraklar alınmış, iş aşamalarında neler yaşanmış
gibi bilgilere gerektiğinde ulaşabilir, oluşan
verilerden istatistiki bilgiler oluşturabilir ve
üretim aşamaları İle ilgili firma hafızası
oluşturabilirsiniz. İşe, müşteriye, ürüne,
üretime bağlı dijital arşivler oluşturabilir ve
yıllar sonra bile bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Autocad Akış Şemalarından tekliflendirme sürecine
geçişte sorun yaşıyor ve zaman kaybediyorsanız, üretim
sürecinde ve sonrasında işlerinizi takip etmekte
zorlanıyorsanız çözümümüz tam size göre…

[ GENEL ÖZELLİKLER ]
AutoCad Entegrasyonlu - Teklif-Sözleşme-Proforma Modülü
AutoCad Akış Şemalarından otomatik teklif oluşturur, ayrıca çizim
bağımsız teklifl erinizi de kolayca oluşturur. Ürün reçeteleri, otomatikmanuel fi yatlama, revizyon takibi, istenilen dilde-dövizde teklif-sözleşmeproforma oluşturma, otomatik mail sistemi, termin süresi karar-destek
sistemi, modüller arası otomatik aktarma sistemi, modüller üzerinde çeşitli
formatlarda dışa aktarma ve paylaşma özellikleri ve tahsilat planı tabiki ile
tam bir teklif yönetimi sağlar

İş Emri Modülü
Onaylanan tekliflerde yer alan ürünlerin, reçeteleri ve firmaya özel üretim
teknikleri ile hazırlandığı modüldür. Modül içerinde üretimde olan
ürünlerin durumları ve termin sürelerine göre takipleri yapılabilir.

Satın Alma ve Tedarik Planlama Modülü
Üretim öncesi süreçte mamül, yarı mamül ve tedarikçi sürecini planlar ve
takibini sağlar, temin, taşeron ve stok yönetimini anlaşılır şekilde yönetir.
Satın alma taleplerini online teklif yöntemiyle elektronik ortamda hızlı bir
şekilde toplar.

Kalite Modülü
Kalite aşamalarını takip eder, kalite kontrol aşamalarını kalem kalem kayıt
altına alır ve hangi aşamadan önce hangi kontrollerin yapılması
zorunluluğunun yönetimini tamamen firmanıza özel hale getirir.

Sevkiyat Modülü
Sevkiyatlarınızı türlerine göre kayıt altına alır, sevkiyat deponuzu yönetir,
Sevkiyatlarınızı ürünler, ürünlerin yan parçaları, sevkiyat aracı gibi filtrelere
göre takip eder ve parçalı sevkiyata olanak sağlar.

Montaj Modülü
Sevk edilen parçalarınızın montaj aşamaları ve montaj ekibini kayıt altına
alır. Dijital arşivlemesi sayesinde fotoğraf, belge gibi istenilen uzantıda
montaj dosyaları kayıt edilebilir

Bakım ve Servis Modülü
Teslim edilen işlerle ilgili periyodik bakım planları oluşturabilir, bakım
aşamalarını ayrıntılı şekilde kayıt edebilisiniz. Plan dışı servis talepleri ve
yapılan işleri de bu modülde kayıt altına alabilirsiniz.

Dijital Evrak Arşiv Modülü
Program içersinde oluşan bütün formları işlere, cari hesaplara, ürünlere
bağlayıp arşivleyebilirsiniz. Gerektiğinde carinin gördüğü hareketlerde
oluşan geçmiş evraklara anında ulaşabilir, yapılan işlerin evrak arşivlerini
oluşturabilir veya stoklarla ilgili çizim, fatura vs belgelere ulaşabilirsiniz.
Web Yönetim Modülü
Program içine girilen tekliflerin uzaktan takip edilebilmesi ve gerektiğinde
pdf uzantısı olarak indirilip müşterilerinize sunulabilmesi için online teklif
sistemi mevcuttur. Aynı zamanda mobil cihazlardanda erişilebilir.
Tekliflerinizi yönetim modülü sayesinde yönetici onay modülü sayesinde
onay işleminden geçmeden yazılım içerisinde yazıcı çıktısı vermemesi
hususunda destek sağlar.
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