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P R OJ E H A K K I N DA
Ütaksis projesi, yüzde yüz yerli sermaye ve özel girişim ile kurulmuştur.
Proje ortağı olarak Tuğra Yazılım A.Ş. ve Akademi Yazılım yer almaktadır.
Her iki yazılım şirke sahada elde e kleri ve uzun yıllardır çeşitli
alanlarda geliş rdikleri projelerin sonucunda oluşan bilgi birikim ve
deneyimlerini güç birlikteliği yaparak Ütaksis projesinde
kullanmaktadırlar. İlk etapta bbi cihaz üre mi için tasarlanan proje,
daha sonra Savunma sanayi ve Otomo v sektörünün kullanabileceği
hale ge rilmiş r.
Günümüz dünyasında, uzaktan çalışma konsep olarak haya mıza giren
çalışma modeli dikkate alınarak interne n bağlı olduğu her yerden ve
bütün işle m sistemleri ile uyumlu çalışabilecek şekilde mimari yapısı
kurgulanmış r. İzlenebilirlik kapsamında ürünlerin sahadan
toplanmasını gerek recek kri k durumlarda çok kısa sürede ürünü
meydana ge ren bütün parçalar ve parçalarda kullanılan malzeme
pleri ve üre m süreçlerinde çalışan personel ile personelin kullandığı
ekipmanlara kadar takip yapılabilmektedir. Bu sayede kusurlu ürünler
tespit edilerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenebilmektedir.
Sağlık bakanlığı tara ndan geliş rilen ve bbi cihaz üre ci, ithalatçı ve
kullanıcı konumunda olan bu alanda bütün sektörü dengeleyen ÜTS
(Ürün Takip Sistemi) ile ak f entegrasyonu mevcu ur. Avrupa birliği
tara ndan yayınlanan Medikal Cihaz Tüzüğü (MDR); Avrupa Birliği'nin
güncel Tıbbi Cihaz yönetmeliği (93/42/EEC) ile tam uyumlu
çalışmaktadır.
Savunma sanayi üre cileri için kri k durumda olan veri güvenliğini
sağlamak için, interne en bağımsız kapalı devre çalışabilecek bir yapıya
sahip r.
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Kahvenizi keyif ile yudumlarken,

işleri özgürce yönetin...

Ü TA K S İ S

( Ü re m Ta k i p S i s t e m i )

Kalite standartlarına uygun üre m yapan, izlenebilirlik ih yacı olan ve denetlenme süreci geçiren
ﬁrmalar için tasarlanmış r. Sahada birebir çalışılarak geliş rilen Ütaksis, üre len veya ithal edilen
ürünlerin bütün süreçlerini yönetebilmektedir.
CNC tezgahları, pres makinaları, üre m hatları, plas k enjeksiyon makinaları v.b. yoğun üre m
yapılan yerlerde, standartlara uygun olarak tasarlanmış r. Seri, Lot veya her iki durum birden
üre m yapılması durumunda, süreçlerin yöne mi ve izlenmesi pra k bir şekilde yapılabilmektedir.
Her ürün için ayrı iş emri çıkarılabilmektedir. Oluşturulan iş emirleri için süreçlerin takip ve izlenmesi
anlık ve geriye dönük bir şekilde yapılabildiğinden, iş planlamasının rahat yapılması sağlanmaktadır.
Sistemden beklenen; personele bağlı kalmadan yapılan bütün işlerin ve süreçlerin takibini yapmak,
op mum verimliliği sağlamak ve insan kaynaklı hataların önüne geçmek r.

ÜRETİM
Yapılan tanımlara uygun olarak bütün üre m süreçlerinin takip edildiği alandır. Oluşturulan iş emirleri
sayesinde üre lecek parçanın ham madde bilgisi, üre mi yapılacak tezgah bilgisi, üre m süresi, hangi
aşamalardan geçeceği, aşamalardan geçerken hangi personel tara ndan işlemlerin yapıldığı yerdir.
Vardiya ile üre m yapıldıysa, farklı vardiyalarda yapılan işlerin ayırımı ve bu ayırıma uygun işlerin hangi
personel tara ndan yapıldığı bilgisi mevcu ur. Üre m süreçlerinde kullanılan cihazların seri
numaraları ve bu cihazların kalibrasyon ser ﬁka bilgileri, ürüne ait teknik resim dokümanı ile seri
üre me geçmeden önce şahit numune kalite kontrol bilgisi ve raporun yüklendiği alandır.
Kalite kontrol sürecinde, teknik resimdeki ölçülerin tolerans değerlerine uygun ölçümlerin yapılmasını
otoma k kontrol eden bir mimari yapı mevcu ur. Bu mimari yapı sayesinde personel kaynaklı
hataların önüne geçilmesi hedeﬂenmiş r. Farklı üre m süreçlerinin olması durumunda ih yaca uygun
bir şekilde iş emirleri oluşturulması sağlanmaktadır.
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İş Emri No

Stok Kodu'
Makine Kodu
Hammadde Kodu *

û

Aktif İstasyon
Hedef Depo

21000492

Lot:

21000492

UAMD-1701
CNC-01 - NEXTURN

GR4-05 - Titanium Grade4 05

D-TYPE 17’ ANGLED MULTI UNIT ABUTMENT, D-TYPE

C Ön Program

NEXTURN

D Arka Program

Titanium Grade4 05

IST-06 • Bileme İstasyonu

Açıklama

DP-01 - Mamül Depo

Açıklama

| | Dışarıdan

Üretim Süresi

155

Saniye

İş Emri Tipi

Asıl

Eşleşme No

Stok Tipi:

(3 Teknik Resim

Mamül

&

a

Diğer Özellikler

|

B Aşamalar

Olaylar

|

% Montaj Bileşenleri

|

Q Onaylanmış Ölçümler

|

G) Ölçümler

|

X Takımlar

|

Zayiatlar

|

& UTS

| B Notlar

Aşamaya Kadar imzala
Personel Adı

0
0
O
O

□

O
0
Q
0

Kontrol Tar.

Vardiya

PRS-004 KURUTMA (HAVA TABANCASIYLA)/ DRYING (WİTH AİR GUN)

Bekir TUNÇER

12.09.2021

□

PRS-001 TALAŞLI İMALAT/ MACHINING

Bekir TUNÇER

12.09.2021

ö

PRS-014 KUMLAMA (HİDROKSİAPATİT-TRİKALSİYUM FOSFAT)/ SANDLING (DROKSİAPATİT-TRİKALSİYUM FOSFAT)

Bekir TUNÇER

12.09.2021

ö

PRS-002 TALAŞLI İMALAT SOLVENT YIKAMA / MACHINING SOLVENT VVASHING (1 dakika)

Bekir TUNÇER

12.09.2021

PRS-006 SOLVENT YIKAMA/ SOLVENT VVASHING (15 dk/250 rpm)

Bekir TUNÇER

12.09.2021

PRS-028 KAPAK ETİKETLEME/ LABELING (COVER)

Bekir TUNÇER

12.09.2021

PRS-023 ASKIYA KAPAK VE DİSK YERLEŞTİRME

Bekir TUNÇER

12.09.2021

PRS-006 SOLVENT YIKAMA/ SOLVENT VVASHING (15 dk/250 rpm)

Bekir TUNÇER

12.09.2021

PRS-030 TERMOFORMU TYVEK İLE KAPATMA / CLOSİNG TERMOFORM WITH TYVEK (120 C* - 8-10 Saniye)

Bekir TUNÇER

12.09.2021

Kabul Ad.

Red Ad.

Tekrar İş. Ad. Numune

Onay

□
□
□
□
□
□

Diğer Özellikler

B Aşamalar

|

Olaylar

|

% Montaj Bileşenleri

|

B Onaylanmış Ölçümler

|

Ş Ölçümler

|

X Takımlar

|

@ Zayiatlar |

FIFO ile montaj oluştur

0W

□ □□
□ □□
□ □□
□ □□
□ □□
□ □□
□ □□

İş Emri No

Kodu

Adı

SRF-001

Şeffaf Tüp

DP-01 - Mamül Depo

gg.aa.yyyy

□

SLV RP255

Açılı Abutment 15' 0 4.7 mm H:1 mm for 03.2 /3.7/4.3/5.0 implant için

DP-01 - Mamül Depo

gg.aa.yyyy

D

ÖA-015

Dış Çap Mikrometresi

DP-01 - Mamül Depo

gg.aa.yyyy

□

M10X1.25 6H

Geçer Mastar

DP-03 - Hurda Deposı

gg.aa.yyyy

□

GR4-10

Titanium Grade4 010

DP-03 - Hurda Deposı

gg.aa.yyyy

a

SLM18003

Metrik Vida M1.8 TiBase Döküm Abut. İçin / TiBase Casting Abut.

Depolar

gg.aa.yyyy

a

SLM 5211

Merkürhex İmplant 05.2 x 11.5 mm Platform 03.5 mm

Depolar

gg.aa.yyyy

a

21000229

Diğer Özellikler
% Montaj Bileşenleri

B Aşamalar

|

B Onaylanmış Ölçümler

|

G) Ölçümler

|

X Takımlar

|

ŞU Zayiatlar |

|

B Notlar

0@@
Aşama Kodu
□ □

PRS-014

J

PRS-002

□□

PRS-006

Adet

10

Olay Tipi

Olay Kodu

Olay Adı

Olay Zamanı

Red

OL-002

Yanlış Hammadde Kullanımı

12/09/2021

Tekrar İşlem

OL-001

Düzeltilebilir çapak ve talaş kalıntısı

12/09/2021

Numune

0L-042

Fuar İçin Numune

12/09/2021

Referans No

<$> 21000493

İŞ EMİRLERİ
Asıl: Standart üre m yapılıp, herhangi bir alanda uzun süre beklemeden depoya gidecek ürünlerin
üre minde kullanılan iş emri pidir.
Tekrar İşlem: Yapılan ru n işlemlerin dışında yeniden işlem gören ürünler için kullanılan iş emri
pidir (Otoma k olarak oluşan ve ana iş emri ile bağlan sı kurulan bir yapıya sahip r.)
Bölünmüş: İş emrine bağlı ürünlerin tamamının bitmesini beklemeden, ih yaç olan miktarı alıp
hızlandırmak için kullanılan iş emri pidir. (Otoma k olarak oluşan ve ih yaca uygun bölünme
sağlandıktan sonra, ana iş emri ile bağlan sı kurulan bir yapıya sahip r.)
Ar-Ge: Ürün geliş rme aşamasında kullanılan iş emri pidir.
Fason: Dışarıya yapılan işler için kullanılan iş emri pidir.
Sipariş: Stokta olmayıp, siparişe özel yapılan üre mler için kullanılan iş emri pidir.
Final: Üre m sonucunda ürünün sa şa hazır hale geldiği durumlarda kullanılan iş emri pidir.
Devir: Ütaksis sistemine yeni geçiş yapan ﬁrmaların; önceden üre kleri ürünlerin ve üre m
süreçlerinin bir kısmının tamamlanıp eksik kalan kısımların yöne lmesini sağlayacak iş emri pidir

T E M E L ÖZ E L L İ K L E R
Ÿ Kalite kontrol esnasında, teknik resimdeki bilgiler sisteme tanımlanır. Tanımı yapılan ve tolerans

değeri dışında kalan ölçüler otoma k olarak rededilir.
Ÿ Üre m sürecinde belirlenen rotasyon dışına çıkılamayacak şekilde bir kurguya sahip r. Her

personel sadece yetkili olduğu alanları işaretleyebilir. Bir aşama tamamlanmadan diğer aşamaya
geçilmesine müsaade edilmez.
Ÿ Üre lecek parçanın Cam kodları ve CNC tezgahların yerel ağ bağlan ları mevcut ise, doğrudan

Ütaksis üzerinden veri transferi sağlanmaktadır. Böylece güncel veriler korunmakta ve hatasız
üre m yapılması sağlanmaktadır. (Gerekli ağ altyapısı müsait olması durumunda ﬁziksel olarak
farklı noktalarda olan bütün CNC tezgahlarına aynı özellik yüklenebilmektedir.)
Ÿ Montaj bileşenleri raporunda üre lecek parçanın görselleri ile beraber bütün alt bileşenleri, varsa

bir bir alt bileşenlerini gösterecek şekilde tasarlanmış r.
Ÿ İş emirleri ile yapılacak montaj işlemleri manuel yapılabileceği gibi, FIFO ile montaj özelliği

sayesinde üre lmiş ürünlerin ana parçaya montaj sırası sistem tara ndan yapılabilmektedir.
Ÿ Anlık stok durumu raporunda, Mamül depo ve diğer depolardaki ürünler ayrı ayrı tek bir ekranda

görüntülenebileceği gibi, devam eden işlerin durumlarıda takip edilebilmektedir.
Ÿ Depo bazında rapor istenmesi durumunda, Seri/Lot bazında olabileceği gibi kod bazında da

görüntülenebilmektedir.
Ÿ Kri k stok seviyesi girildiği zaman Max. ve Min. kri k stok seviyelerine bağlı olarak fazla üre min

veya az kalan ürünlerin takibi yapılabilmektedir.
Ÿ Uzun vadeli planlamalarda ham madde rezerve ayrılabildiği gibi, sa şı netleşmeyen ürünler

içinde rezerve ayrılması söz konusu olabilmektedir.
Ÿ İzlenebilirlik kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlerin hangi parçalara takıldığı bilgisi

otoma k olarak sağlanabilmektedir. (Örneğin dışarıdan alınan yay parçasının hangi tüfekte
kullanıldığı gibi.)

T E M E L ÖZ E L L İ K L E R
Ÿ Her tezgahın farklı özellikleri olmasından dolayı hangi parça hangi tezgahta işlenirse daha iyi

verim alınır gibi bilgilerin bir rapor halinde sunulmasını, gerekli bilgiler girildikten sonra
sağlanabilir.
Ÿ Stok kodları için (parçalar) dokümanlar kısmında Teknik resim dışında ürüne ait 3d, solid, Katalog

v.b. bir çok belge yüklenebilme özelliği sayesinde bir kütüphane olarak kullanılabilmektedir.
Ÿ Süreç içerisinde ürünlerin revize edilerek yeni bir model ile yeniden üre ldiğinde, geçmiş version

ve modellerin tarihçesi teknik resimleri ile kayıt al nda tutulur. (Ver1, Ver2, Ver3… Gibi)
Ÿ Üre mi doğrudan veya dolaylı etkileyen bütün tezgah ve ekipmanların bakımları sistem

tara ndan takip edilebiliyor. Bu sayede bakım eksiği kaynaklı hataların önüne geçilip, aynı
kalitede üre m yapılmasına imkan sağlanır.
Ÿ Ölçümler için kullanılan kumpas, v.b. cihazların kalibrasyon takipleri yapılabilmektedir.
Ÿ Gerekli bilgiler tanımlanması durumunda üre mde kullanılan kesici takımların bakım ve takip

işlemleri yapılabilmekteir.
Ÿ Personel bazlı performans değerlendirme ih yacı olması durumunda hangi personelin ilgili tarih

aralığında hangi işlerde çalış ğı bilgileri tek bir rapor ile verilebilmektedir.
Ÿ Farklı iş emri pleri kullanılarak, dene m ve iç işleyişin daha esnek olması sağlanmaktadır. (Ar-Ge

iş emri, Fason iş emri, Sipariş iş emri, Devir iş emri gibi…)
Ÿ Tezgahların duruşları ve gerekçeleri kayıt al nda tutularak yıl sonunda yapılacak YGG (Yöne mi

Gözden Geçirme) toplan ları için alınması gereken kri k kararlara yardımcı veriler sunulmakta ve
gerekli iyileş rmelerin yapılmasına olanak tanımaktadır.
Ÿ ÜTS (Ürün Takip sistemi) entegrasyonu sayesinde başka bir yazılıma ih yaç duymadan gerekli

bildirimlerin yapılabilmesi sağlanmış r. (Üre m, İthalat, İhracat, Verme, Alma ve diğer bildirimler)

K A L İ T E KO N T R O L

Kalite kontrol esnasında Teknik resimdeki
bilgiler sisteme tanımlandığında, tanımı
yapılan ölçüler ve tolerans değeri dışında
kalan ölçüler otoma k olarak reddedilir.
Ölçüm yapılacak cihazların tanımına uygun
gelen değerler ve bu tanıma bağlı kaç adetlik
ürün ölçüleceği önceden belirlenir. Personel
bu kuralların dışına çıkamadığından hatasız
üre m yapılması sağlanır.

T E Z G A H YÖ N E T İ M İ

Üre lecek parçanın Cam kodları CNC tezgahların yerel ağ
bağlan ları mevcut ise, doğrudan Ütaksis üzerinden veri
transferi sağlanmaktadır. Böylece güncel veriler
korunmakta ve hatasız üre m yapılması sağlanmaktadır.
(Gerekli ağ altyapısı müsait olması durumunda ﬁziksel
olarak farklı noktalarda olan bütün CNC tezgahlarına aynı
özellik yüklenebilmektedir.)

M O N TA J B İ L E Ş E N L E R İ
Montaj bileşenleri raporunda üre lecek parçanın görselleri ile beraber bütün alt bileşenleri, varsa
bir alt bileşenlerini gösterecek şekilde tasarlanmış r. Aynı ekran üzerinden ilgili parçanın stok
kar na ulaşılabildiği gibi, iş emrine’de gidilebilmektedir.
Montaj ha ile üre mi yapılan ürünler için ne kadarlık bir işlemin yapıldığı oran ve parça bazında
takibi yapılabilmektedir.
İzlenebilirlik kapsamında ih yaç olan bütün bileşenlere ulaşılabilmektedir. İh yaç olması
durumunda sahadaki ürünler tespit edilerek geriye toplanabilir.

A N L I K S TO K TA K İ B İ
Anlık stok durumu raporunda, Mamül depo ve diğer depolardaki ürünler ayrı ayrı tek bir ekranda
görüntülenebileceği gibi, devam eden işlerin durumlarıda takip edilebilmektedir.
Üre m veya stok ﬁşleri kaynaklı oluşan stokların, depo bazlı devam işler veya marka bazında ﬁlitre
edilerek anlık görüntülenmesi sağlanmaktadır. İh yaç olması durumunda ilgili rapor Excel veya PDF
dokümanı olarak çık sı alınabilmektedir.

İZLENEBİLİRLİK
Bir ürünün üre mden i baren paketlenmesi, depolanması, nakliyesi ve nihai sa ş noktasına ulaşması sırasındaki
tüm bilgilere ulaşılabilmesi ve kayıt al na alınması ve geriye dönük takibinin yapılabilmesi işlemidir.
İzlenebilirlik sistemi, etkin ve sürdürülebilir bir üre m için gereklidir. Verimlilik, doğruluk, görünürlük ve güvenlik
sağlamakla beraber zincirin herhangi bir aşamasında üre ci, tedarikçi, dağı cı ve perakendeciler tara ndan
paylaşılabilen gerçek zamanlı bilgi sağlamaktadır.
Ürünün sevkiyat tarihine, depo çıkışına, son kontrolüne, ürünün üre ldiği makineye, makineyi kullanan operatöre,
ara kontrollere, kullanılan ham madde ve yardımcı malzemelerin depoya girişine ve girdi kontrollerine ve ha a o
hammadde ve yardımcı malzemelerin alındığı tedarikçi ﬁrmalara kadar kendi içindeki geriye dönük bütün kayıtlarını
inceleyebilmektedir. Böylece varsa hatalı işlemler vb. bu sistem yardımıyla problemi rahatlıkla kendi içinde tespit
etmekte ve tekrarını önleyebilmek için tedbirler geliş rebilmektedir.
İzlenebilirlik kavramı yöne m sistemleri açısından genel olarak bakıldığında bir ürün veya hizme n geriye doğru
takip edilebilir olmasıdır.

TEZGAH BAKIM VE DURUŞLARI
Tezgahların duruşları ve gerekçeleri kayıt al nda tutularak yıl sonunda yapılacak YGG (Yöne mi
Gözden Geçirme) toplan ları için alınması gereken kri k kararlara yardımcı veriler sunulmakta ve
gerekli iyileş rmelerin yapılmasına olanak tanımaktadır.
Üre mi doğrudan veya dolaylı etkileyen bütün tezgah ve ekipmanların bakımları sistem
tara ndan takip edilebiliyor. Bu sayede bakım eksiği kaynaklı hataların önüne geçilip, aynı kalitede
üre m yapılmasına imkan sağlanıyor.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Personel bazlı performans değerlendirme ih yacı olması durumunda hangi personelin ilgili tarih
aralığında hangi işlerde çalış ğı bilgileri tek bir rapor ile verilebilmektedir.
İzlenebilirlik kapsamında personelin hangi işleri yap ğı, bunu yaparken hangi ekipmanlar ile yap ğı,
ilgili ekipmanların bakım veya kalibrasyon durumları gibi bütün süreçleri izlenebilmektedir. Vardiya
ile üre m yapılması durumunda vardiya bazlı iş takibi yapılabilmektedir.

Ç A L I Ş M A P L AT F O R M U
Ek bir donanım ve lisans masra
gerek rmeden, ﬁrmaların ellerinde
bulunan bilgisayar ve var olan işle m
sistemleri ile çalışabilmektedir. Cep
telefonları ile uyumlu çalış ğından saha
personeli için ayrıca bir ya rım ih yacına
gerek duyulmamaktadır.
Firmaların talebine uygun olarak veri tabanı
ﬁrmaların kendi sunucularında olacak
şekilde kurulum yapılabilmekte, anlık
olarak bulut pla ormunda ayrıca yedeği
a l ı n a b i l m e k t e d i r. İ h y a ç o l m a s ı
durumunda, yüksek güvenlik gerek ren
üre mlerde, tamamen kapalı devre
çalışabilecek şekilde ayarlanabilmektedir.

İnternet tarayıcısı ile çalışan Ütaksis, bütün pla ormlarda çalışabilmektedir.

Windows

E N T EG R A SYO N
ÜTS (Ürün Takip Sistemi)
Sağlık Bakanlığı tara ndan geliş rilen ÜTS (Ürün Takip Sistemi)
ile uyumlu çalışmaktadır. Türkiyede üre len veya yurtdışından
ithal edilen her türlü bbi cihazların, üre m bandından nihai
tüke ciye kadar izlenebilirliğini sağlayan bir e-devlet
uygulamasıdır. Temel olarak 25 modülden oluşan ve birçok
devlet kurumu ile entegrasyonu olan bir sistemdir.
MDR (Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği)
Yeni bir Avrupa mevzua olan Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (MDR),
2021 Mayıs tarihinden i baren uygulanmaya başlanmış r.
Ütaksis ile Seri ve Lot takibi yapılabildiği gibi, MDR kapsamında
her ürün tekil hale ge rilmek sure ile verilen UDI-DI ve UDI-PI
numaralarını atayabilir ve takibini yapabilecek şekilde
geliş rilmiş r. Bu kapsamda yapılan üre mleri eşzamanlı olarak
Sağlık Bakanlığı tara ndan geliş rilen ÜTS'ye (Üre m Takip
Sistemi) gerekli bildirimler yapılabilmektedir.
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3. Par Yazılımları
Firmaların ih yaçları doğrultusunda
bünyelerinde kullandıkları yazılımlar ile
entegrasyon sağlanabilecek bir yapıda
geliş rilmiş r.

Ü TA K S İ S A İ L E S İ
Ütaksis Projesi uçtan uca çözüm üretmek için zengin bir modül ailesine
sahip r. Geliş rilen modüller birbirleri ile haberleşmesi sayesinde
üre m, sevkiyat, tedarik, ÜTS v.b. süreçlerin yöne lmesi için çok daha
kolay hale ge rilmiş r.
ÜRETİM: Üre min bütün süreçlerini yönetmek için geliş rilmiş r. En
geniş kullanım alanına sahip r. Diğer modüller ve ÜTS (Ürün Takip
Sistemi) ile entegrasyonu mevcu ur.
BAYİ: Üre ci ﬁrma ve bayi konumundaki şirketlerin kendi aralarındaki
sipariş ve sevkiyat süreçlerini yönetmek için tasarlanmış r. Bayi
tara ndan verilen siparişler ana ﬁrmanın sitemine düştükten sonra
sevkiyat ve diğer süreçler devam etmektedir. ÜTS entegrasyonu
sayesinde Alma-Verme bildirimleri yapılabilmektedir.
KLİNİK: Bayi sistemi ile entegrasyonu olan bu yapı sayesinde sipariş
takibi yapılabildiği gibi, hasta kayıtları randevu durumları ve ﬁnans
kısımlarının yöne mi için kullanılabilmektedir. ÜTS entegrasyonu
sayesinde hastaya uygulaması yapılan bbi cihazların kayıt ve
bildirimleri yapılabilmektedir.

Üretim
Bayi
Klinik

GÖZLEM: Çok fazla tezgaha sahip olan ﬁrmaların, tezgah durumlarını
anlık olarak izleme olanağı vermek amacı ile tasarlanmış r. Gan
diyagramı sayesinde tezgahların doluluk oranları takip edilebilir,
tezgahların durması durumunda durma gerekçesi anlık olarak
izlenebilmektedir.

Gözlem

RAPOR: Masaüstü olarak tasarlanan bu uygulama sayesinde Windows
tabanlı uygulamalara alışık olan işletmelerin bulut pla ormundaki
uygulamada yapılan işlemlerin raporlanması ve farklı formatlarda çık sı
alınması sağlanmaktadır.

Rapor

TEDARİK: Üre min önemli bir halkasını teşkil eden tedarikçilerin ürün
durumlarını izlemek ve tedarik ile sevkiya nı doğru yönetmek için
geliş rilen bir uygulamadır. Kri k stok seviyesine gelen ürünlerin
tedarikçiler ile doğru haberleşmesi sonucunda üre min yöne lmesi ve
kolay hale ge rilmesi hedeﬂenmiş r
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