PROJE DETAYLARI
ERP kurumların tedarikten dağıtımına kadar tüm iş süreçlerini bütünleşik bir
bilgi yönetim sistemi desteği ile yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve
modüler yapya sahip yazılım paketidir.

DIGITAL İNOVASYON

NEDEN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA?
Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri, işletme faaliyetlerini ve karar alma süreçlerini
desteklemek amacı ile kurulan;bünyesinde çeşitli yazılım ürünlerini barındıran sistemlerdir. ERP
Sistemleri tedarik zinciri yönetimi,envanter yönetimi, üretim yönetimi,müşteri ilişkileri yönetimi,finansal muhasebe,maliyet ve yönetim muhasebesi,insan kaynakları yönetimi ve bunlar
gibi diğer veri tabanlı yönetim faaliyetlerini birbirlerine entegre etmekte ve bu faaliyetleri
otomatikleştirmektedir.
Diğer bir deyişle,ERP işletme içi entegrasyonu sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmekte ve böylece
de yenilikçi bir iş stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. ERP sistemleri firma bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesini destekleyen standart uygulamalar sunmaktadır.. Teorik
olarak,işletmenin değiişik fonksiyonları ortak veri işleme ve iletişim tabanı ile entgre edilmektedir.

HAKKIMIZDA

Yazılımın en önemli özellikleri:
Proje operasyonlarını etkin bir şekilde yönetebilir,Süreç Kontrolü Strateji uygulayabilir ve kaynak yönetiminizi en etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.
Üretim Planlama, Üretim Süreç Yönetim ve Maliyet
Analizleri yapmanızı sağlar.
Üretim reçetesi oluşturup, eksiye düşen stokları
otomatik olarak üretebilirsiniz.

DIGITAL
DÖNÜŞÜM

DATALMS Yazılım,yazılım sektöründe faaliyet göstermek
amacı ile 2005 yılında kurulmuştur. O günden bu yana
çağın getirdiği teknolojik gelişmeleri takip ederek Bilgi
Yönetim Sistemleri üzerine birçok proje geliştirmiştir.
DATALMS’nin geliştirmiş olduğu projelerin en önemlisi
ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ve MES İMALAT
YÖNETİM SİSTEMLERİ projesidir. DATALMS özel sektördeki tüm kurumlara Bilgi Yönetim Sistemleri kurulumu ve
entegrasyonu, Sistem Desteği,Özel yazılımlar,proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Datalms’nin
geliştirmiş olduğı diğer projeler ERP Sistemleri ve MES
İmalat Yürütme Otomasyon system entegrasyonudur.
DATALMS, çağın getirdiği yenilikleri tecrübe ile harmanlayaraki müşterilerine sunmuş olduğu hizmetleri daima
geliştirmektedir.

ŞİMDİ ARAYIN!
7/24 destek hattımızla siz müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Biz iletişim numalarından gün
24 saat ulaşabilirsiniz.
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Iletişim Telefon
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Saat 09:00-17:00 arası hizmet vermekteyiz.
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www.datalms.com.tr
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Entegrasyon

ERP’nin birincil ve belkide en önemli görevi, kuruluş genelinde
paylaşılan tüm finansal ve operasyonel iş süreçlerinin merkezi
yapısıdır. Datalms ExpressBasic Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı,
bir şirketin yaptığı diğer işlerin yanı sıra kaynakların yeniden tahsis etmek ve yeni Pazar fırsatlarından yararlanmak için raporlar ve analizler
ile takibini yapar.

ERP rapor araçları ile iş operasyonları hakkında bilgileri
anlık takip ederek, daha bilinçli kararlar alır, riskleri
önceden tahmin ederek iş akışını ve süreçleri yönetebilirsiniz.

İmalat

Raporlama

ERP yazılımı, ürün planlama, hammadde tedariki, üretim izleme ve tahmin (önceden sezinleme) işlemlerine yardımcı olarak verimlilik yaratır.
Diğer bileşenler arasında montaj yönetimi, malzeme listesii iş emir yönetimi, dağıtım planlama ve ürün takibi modülleri bulunur.

