PROJE DETAYLARI
Üretimin her aşamasında üretilen ürünün kalibrasyonundan kalite yönetim
süreci dahil olmak üzere üretim adım aşamaları, stok kayıtlarından muhasebe
(finansman) bilgilerine, ürünün firmaya firmaya kattığı karı ve firmanın üretilen üründeki zararını raporlarla, analizlerle görmenizi sağlayacak, firmanızın
gelişimine katkıda bulunacaktır.

DIGITAL İNOVASYON

NEDEN ÜRETİM TAKİP YÖNETİM PROGRAMI?
Firmanızın sürekliliği için ek ara yönetici istihdamı gerekli olmamakla birlikte mevcut süreçlerin
daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Biz de Datalms olarak bu süreçlerde
firmanızın verimliliğini arttırmayı hedefledik ve üretim aşamasında ürünün tüm üretim aşamalarını,stok kayıtlarından-finansal kaynaklara kadar kontrol etmeniz için Akıllı Üretim Yönetim
sistemini programladık.

HAKKIMIZDA

Yazılımın en önemli özellikleri:
işletme içerisindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış-verişlerinin yapılmasını
sağlayan modüldür. Böylelikle makinalardan anlık veri alarak üretiminizin hangi aşamada
olduğunu analiz edebilirsiniz.
Datalms ExpressBasic Üretim Yönetim Takip Yazılım Üretimde operatörlerden başlayarak
yöneticilere kadar bütün kullanıcılar МОМ aracılığı ile gerçek zamanda elverişli karar
verebilirler.
Projenizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Projenin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz .

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

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.

Üretim Takip Yönetim
Yazılımı 2021

Üretim Planlama
Yeteneği

Tüm e-ticaret altyapınızla entegre çalışır.

Kalite

Üretim planlaması, tüm imalat işlerinin en önemli faktörüdür. Üretim
planlamasını yapabilecek disiplinli bir ekibe ihtiyacınız olacaktır. Bu
nedenle, yalnızca üretim planlaması değil, aynı zamanda görev planlamasınıda sağlayan bir yazılımdır.

E-Ticaret
Entegrasyon

Ürünün üretim aşamasında her proseste kalite kontrolünü yaparak, müşteri memnuniyetini arttırır.

