PROJE DETAYLARI
Proje Yönetim Takip programı, şirket kaynaklarının daha efektif
yönetilmesini, toplam kalitede iyileşme, karlılığın artması, risklere ve fırsatlara karşı hazırlıklı olunmasını, daha önce yapılmış olan, tekrarlayan projelerde otomatik karar almak ve stratejik planlar yaparak, projenin tüm aşamalarının kontrolünü ve iç denetimlerinin yapılmasını sağlar.

DIGITAL İNOVASYON

NEDEN PROJE YÖNETİM TAKİP PROGRAMI?
Gerçek şu ki, proje yönetimi olmadan proje yürütmek yanlış bir ekonomidir. Bütçede gereksiz
bir yük olduğu düşünülür. Mükemmel bir proje yönetimi, proje yönetimini control altında tutmaktan, zamanında bütçe kapsamında teslim etmekten çok daha fazlasını ifade
eder;müşterileri,paydaşları ve ekipleri birleştirirve başarı için bir vizyon yaratır.
Eğer iyi bir proje yönetim takip yazılımına sahip değilseniz, kaynak yetersizliğine, gerçekçi olmayan planlama, yüksek risk, düşük kaliteli ürün ve teslimatlara, bütçeyi aşan ve geç teslim edilen
projelere maruz kalırsınız.

HAKKIMIZDA

Yazılımın en önemli özellikleri:

Projelerde gereksinim yönetiminin amacı;projenin gerektirdiği teknik veya teknik
olmayan tüm ihtiyaçların yönetilmesini karşılanmasını sağlar.
Süreçler işlerin doğal akışını ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koymayı,
süreç yönetimi ise bu akışı işletmenin hedeflerine ulaşma yönünde organize
edilmesini amaçlar.
Projenizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Projenin Kalite
Standartlarına uygunluğu control etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi
arttırmanızı sağlıyoruz.

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.

İçerenköy Mahallesi, Sonbahar Sokak, Tellioğlu
İş Hanı K:4 No:1/17 Ataşehir/İSTANBUL

Iletişim Telefon
+90 (545)-319-21-54

Saat 09:00-17:00 arası hizmet vermekteyiz.

Web sitemizi ziyaret etmek isterseniz
www.datalms.com.tr
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Proje
Adımları

Proje adımları (faz) tanımları detaylı yapılarak, termin tarihi, termin
süre (gün),bitiş tarihi,termin bitiş tarihi, tahmini bütçe tanımları ile
proje adım süreçleri takip edilebilir.Proje faz operasyon yeri tanımları
ve takibi,proje faz ürün çıktıları tanımları,proje faz fason;ürün
gönderim ve ürün teslim alınmasının takip edilmesi,kalite
standartlarına uygunluğunun tespit edilmesi tanımlamalarını içerir.

Proje süresini, proje gereksinimlerini doğru veri analizleri
yaparak, önceden öngörür ve size risklere karşı uyarır.

Zamanlama
ve Görev
Yönetimi

İhtiyaç Yönetimi AI

Gantt şemaları ve zaman çizelgeleri gibi görsel araçlar yardımı ile ekip
üyelerinizin hangi görevi ne zaman yaptığı ve hangi tarihte bitirdiğini, neler üzerinde çalıştığını anlık takip edebilirsiniz.

