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Neden Sentez Yazýlým

Neden SentezLIVE ERP

Sentez Yazýlým 1992 den günümüze, birçok sektörde, her
ölçekteki iþletmenin daha iyi yönetilmesi ve daha rekabetçi
olabilmesi için çözümler sunmaktadýr. Ýþletmelere en kaliteli
ve hýzlý çözümleri en uygun fiyat ile sunmayý kendine her
zaman temel felsefe edinmiþtir.

Sentez Live ERP orta ve büyük ölçekli þirketler için
hazýrlanmýþ, esnek, parametrik, geliþtirilebilir, güvenilir,
eriþilebilir ve entegre bir iþ çözümleri platformudur.

Bir kurumun geliþmesindeki en önemli unsurun sürekli
deðiþim olduðuna inanarak uluslararasý geliþimin üst
düzeyde olduðu BT sektöründeki müþteri, çalýþan ve çözüm
ortaklarý ile yüksek standartlarda ürün ve hizmetler üretmeyi
baþarmýþtýr. Sentez Yazýlým sunmuþ olduðu ERP çözümleri
birçok sektörün geliþmesinde de önemli katkýlar saðlamýþtýr.
Sentez Yazýlým iþ çözümleri birçok ülkede ve sektörde farklý
dillerde yaygýn bir þekilde kullanýlmaktadýr.

Satýþlarýnýzý arttýrýn
Ýþletmeye ait tüm verilerin anlýk analiz edilmesiyle sunulan
raporlar, masaüstünden mobil aygýta kadar tüm cihazlarla,
kullanýcýlarýn eriþimine sunulmakta ve yeni satýþ fýrsatlarýnýn
takip edilmesine olanak saðlamaktadýr. Bu sayede pazara
yeni ürünler sunarak mevcut satýþ hacmini geliþtirecek
operasyonel kararlar alabilirsiniz.

Maliyetlerinizi azaltýn
Þirketinizdeki tüm iþ süreçlerinin entegre edilmesiyle iþletme
kaynaklarýnýn etkin kullanýlmasý ve süreçlerin anlýk kontrolleri
yapýlarak maliyetlerin minimize edilmesini saðlayýn.

Verimliliðinizi arttýrýn
Kaynaklarýnýzý doðru ve hýzlý planlayýp anýnda takip etmenizi
saðlayarak verimliliðinizi arttýrýn.

Müþteri memnuniyetini arttýrýn
Müþterilerle aranýzdaki iliþkilerin bütün süreçlerle entegre
yönetilmesini saðlayarak, müþteri ihtiyaçlarýný tam zamanýnda
karþýlayýn ve müþteri memnuniyetini arttýrýn.

Hýzýnýzý arttýrýn
Operasyonel ve yönetimsel kararlarýn alýnmasýnda etkili,
güçlü raporlama sistemiyle, süreçlerinizi çabuk ve etkili bir
þekilde yönetin. Entegre mobil uygulamalarý ve kolay eriþim
özelliðiyle vakit harcamadan verilerinize ulaþýn.

Südürülebilir büyümeyi yakalayýn
Deðiþen piyasa koþullarý ve iþ yapýþ þekillerine uyum
saðlayarak rekabetçi iþ ortamýnda karþýnýza çýkan iþ fýrsatlarýný
kolaylýkla deðerlendirmenize ve sürekli büyümenize olanak
tanýr.

Glokalleþin
Ýletiþim kanallarýnýn geliþmesiyle birlikte küçülen dünyamýzýn
her noktasýna açýlmanýzý saðlar. Her bölgenin kendine ait
dil, para birimi ve yerel iþ kurallarýna uyumluluk saðlayarak
tek bir sistem altýnda yönetmenize olanak tanýr.

Tüm iþ süreçlerinizi entegre yönetin
Departmanlar arasýndaki etkin iletiþimin ve bilgi akýþýnýn
saðlanmasýyla, iþ süreçlerinizi tek bir çatý altýnda birleþtirin;
iþletmenizdeki koordinasyonu saðlayýn.

Kalitenizi Arttýrýn
Ýþ süreçlerinizi doðru takip ederek mal ve hizmet kalitenizi
arttýrýn.

SentezLIVE ERP

{Genel Bakýþ}

Özelleþtirmeler

Mobil Yapý

SentezLIVE ERP, özelleþtirilebilen yapýsý ile tanýmlanabilir
kullanýcý arayüzleri, iþ kurallarý, raporlarý ve formlarý ile esnek
bir platformdur. Ýþletmenin iþ süreçlerine tam olarak uyum
saðlayabilmek için gerekli her türlü teknolojik ve mimari
altyapýya sahiptir. Sadece gerekli olan bilgiyi içerecek þekilde
düzenlenebilir. kullanýcý arayüzleri ile iþ süreçleriniz gereði
hazýrlanan ek modülleri, ihtiyacýnýza göre tanýmlanabilen
veri alanlarý, her kullanýcýya özel düzenlenebilen rapor ve
formlarý ile iþletmenizin yapýsýna uyarlanabilen bir çözümdür.

Günümüzde internet, iþ modellerini tamamen deðiþtirdi ve
mobil iþ yaþamý vazgeçilmez oldu. SentezLIVE ERP 7/24
çalýþabilmesi sayesinde sistemin zaman ve mekan
gözetmeksizin kullanýlabilir olmasýný saðlamaktadýr. Ýnternetin
yaygýnlaþmasý ve maliyetinin düþmesi iþ modellerinin de
buna paralel deðiþmesini saðlamýþtýr. Ýþletmenin satýþpazarlama, servis, daðýtým ekibi gibi sahada olmasý gereken
kullanýcýlarý, sisteme rahatça eriþip ihtiyacý olan bilgileri
saðlayabilmeli, kendilerine atanmýþ görevleri alabilmelidir.
Yeni iþ modellerinde çalýþanlar gerekmedikçe ofiste
durmayýp, sahada daha aktif olarak müþterilerine daha çok
zaman ayýrabiliyorlar. Ýnternet, çalýþanlarýn mobil olmasýný
saðlamasýnýn yaný sýra, müþterilerin veya potansiyel
müþterilerin size her an ulaþabilmesini saðlamaktadýr.

Entegre Yapý
SentezLIVE ERP, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Müþteri
Ýliþkileri Yönetimi (CRM), Ýþ Akýþ Yönetimi (BPM), Ýþ Zekasý
(BI), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) vb. iþletmeler için gerekli
olan bütün modülleri içeren entegre bir iþ çözümleri
platformdur. Bilgisayar sistemleri geliþtikçe çözümlerin de
daha kapsamlý, daha akýllý olmasý beklenmektedir. Geleneksel
ticari iþ çözümlerinde sunulan modüller sadece evraklarý
Parametrik Yapý
sisteme kaydetmek ve sonrasýnda raporlamak üzerine
Sadece gerektiði kadar iþ kuralý tanýmlanýr. Parametrik yapý
kurulmuþtur. Günümüzde sadece bu kadarý yeterli
sadeleþtirilerek sadece gerekli olan iþlemler býrakýlabilir.
gelmemekte, sistemin akýllý olmasý, her seviyedeki karar
verme sürecini desteklemesi beklenmektedir. Geleneksel
Ýþ çözümlerinin esnekliði ve uyarlanabilirliði önemli ölçüde
ticari uygulamalarýn kapsamý dýþýnda tutulan Müþteri Ýliþkileri
parametrik yapýsý sayesinde gerçekleþir. Ýþ süreçlerinin
Yönetimi ve Ýþ Zekasý gibi modüller ayrýca satýn alýnýp,
gereklerinin saðlanabilmesi için çok sayýda parametre ve
mevcut sisteme entegre edilmeye çalýþýlmýþtýr. Kimi zaman
varsayýlan ön deðer tanýmlamasýna olanak saðlar.
iki, kimi zaman daha fazla
Parametreler, karmaþaya yol açmadan,
sayýdaki farklý çözümden
birbirlerini etkilemeden çalýþabilmesi
SentezLIVE ERP, hiçbir zaman oluþan sistemler, veri
için mantýksal bir yapýda organize
giriþlerinin birçok kez
sona ermeyecek geliþime ve
edilmiþtir. Ýþ süreçlerinize uyum
tekrarlanmasýndan,
saðlayabilmek üzere gerekli olan çok
deðiþime ayak uydurabilecek
çözümler arasýndaki veri
sayýdaki parametre ve varsayýlan deðer,
alýþveriþinin yeterince
þekilde tasarlanmýþtýr.
mantýksal bir yapýda düzenlenmiþ ve
saðlýklý ve hýzlý
kurulum karmaþasý en aza indirilmiþtir.
olamayýþýndan kaynaklanan
nedenlerden dolayý, beklenen performansý saðlayamazlar.
Geliþtirilebilir Yapý
SentezLIVE ERP, iþ süreçlerinin hemen hemen hepsinde
Sürekli bir deðiþimin içinde olan iþ hayatý sistemin yeni
müþteri iliþkileri yönetimi ve iþ zekasý modülleriyle bir bütün
þartlara ve yeni iþ kurallarýna ayak uydurmasýný gerektirir.
olarak tasarlanmýþtýr.
SentezLIVE ERP, hiçbir zaman sona ermeyecek geliþime ve
deðiþime ayak uydurabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Yükselen
rekabet ortamýnda iþletmelerin hýzlý ve doðru karar verip
uygulamaya geçmeleri gerekir. Alýnan kararlarýn baþarýya
ulaþabilmesi sistemin ayný doðrultuda uyarlanabilmesine
baðlýdýr. Özellikle globalleþen günümüz þartlarý gereði
rekabetçi, hýzlý ve verimli olmak bir zorunluluktur. SentezLIVE
ERPnin sistem mimarisi bu bakýþ açýsý ile hazýrlanmýþtýr.

Teknolojik Yapý
SentezLIVE, günümüz iþ hayatýnýn gereði olan sürdürülebilir
deðiþimi ve geliþimi saðlamak üzere, performans ve güvenlik
ön planda tutularak, 2 yýl süren Ar-Ge çalýþmasýnýn sonucunda
ortaya çýkmýþ bir çözümdür.
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{Kiþiselleþtirme}

SentezLIVE ERP sunduðu güçlü kiþiselleþtirme araçlarý
sayesinde kullanýcý dostu bir yazýlým çözümüdür. Sisteme
giriþ yapan kullanýcýlarýn her biri kendine göre ekran, filtre
düzenlemesi yapabilir, form dizayn edebilir ve çalýþma
listesini düzenleyebilirler. Bu sayede karmaþýk yapý
içerisindeki kullanýcýlara ihtiyaç duyduklarý bilgilere hýzlý
görüntülenmesini saðlar.
Yetkilendirme yapýlarak her bir kullanýcýya ayrý ayrý izinler
atanmasýný saðlar. Bu sayede modülün tamamý
gizlenilebileceði gibi modülün bazý kýsým ve iþlevleri üzerinde
yetkiler atanabilir.

Dahili mail hesabý veya outlook entegrasyonu kullanýlarak,
kullanýcýnýn istediði raporlarý görev tanýmlamasý yaparak
istenilen saat ve tarihte sistem tarafýndan otomatik
gönderilmesini saðlar.
Ýhtiyaçlara uygun geliþtirilen script desteði ile herhangi bir
alana veri girilmesi kullanýcýyý uyararak zorunlu hale getirilebilir,
bir alandan baþka bir alana daha önceden girilmiþ veri
otomatik olarak aktarýlmasýný saðlar.

Bir sistem içerisinde yer alan farklý dillerdeki kullanýcýlarýn,
kendi dil tercihlerine göre ayný sistemde çalýþmalarýný saðlar.
Kullanýcý tanýmlý alan oluþturabilme özelliðiyle, kullanýcýnýn
istediði teknik özelliklere sahip alanlarýn oluþturulmasýný
saðlar. Kullanýcý tanýmlý alanlar programýn bütün modüllerinde
açýlabilmektedir.

Standart raporlarýn haricinde kullanýcý isteklerine göre SQL
sorgularý hazýrlanarak xml formatýna dönüþtürülerek özel
rapor olarak kaydedilmesini saðlar.
Verilerin yorumlanmasýyla elde edilen raporlar ve formlar
kullanýcý isteðine göre grafiksel, matris, aðaç yapýsý vb.
Birçok formatta alýnabilmektedir. Hazýrlanan bu raporlardaki
bütün bilgilerin yazdýrýlmasý bir kurala baðlanarak görsel
çözüme hýzlý bir þekilde ulaþmanýzý saðlar.
Çalýþma listesi düzenleme özelliðiyle kullanýcýlara, ilgili
modülde, bütün kayýtlarýn yer aldýðý liste üzerinde istediði
sütunlarý seçme imkaný saðlar.

Sentez Live mimarisi geliþtirilebilir yapýsý ile
programlamacýlara esnek bir yapý sunarak istedikleri diðer
modülleri yaratma imkaný sunmaktadýr.

Çalýþma listelerindeki kayýtlarý süzmek için kullanýlan filtrelerin
belirli mantýksal kriterlere göre düzenlenmesini saðlar. Bu
sayede kullanýcýnýn vakit kaybetmeden verileri süzmesini
ve hedeflenen içeriðe ulaþmasýný saðlar.

Kullanýcý ihtiyaçlarýna göre düzenlenebilen kontrol paneli ile
bir tek tuþla istediðiniz verilere anýnda ulaþmanýzý saðlar.

Ekran düzenleme özelliði ile bir kart ya da fiþ üzerinde yer
alan alanlarýn sekmeler arasýnda taþýnmasýný saðlar.
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{BT Profesyonelleri Ýçin}

Teknoloji

Esneklik

 Ar-Ge faaliyetleri TÜBÝTAK tarafýndan onaylanmýþtýr.
 Microsoft.Net Framework 4.0 platformu üzerine
kurulmuþ, C# ve ASP.NET dilleri ile geliþtirilmiþtir.
 Mimari tasarýmýnda günümüzün modern yazýlým
modelleri olarak kabul edilen MVP / MVVM kullanýlmýþtýr.
 Microsoft SQL Server, Oracle gibi endüstri standardý
iliþkisel veritabanlarý (RDBMS) ile uyumlu, performans,
veri güvenliði ve tutarlýlýðý ön planda tutularak
tasarlanmýþtýr.
 Gerekli kaliteyi ve çevikliði saðlayabilmek için amacýyla
Ekstrem Programlama yöntemleri uygulanmaktadýr.

Güvenlik
 Güvenlik sistemi ile kullanýcý bazýnda her iþleme
yetkilendirme yapýlabilmektedir.
 Kullanýcýlarýn hangi zaman diliminde ve hangi
bilgisayardan veya hangi IP aralýðýndan sisteme
girebilecekleri belirlenebilmektedir.
 LOG sistemi ile kullanýcýlarýn yaptýðý her iþlem, girdiði
veya deðiþtirdiði kayýtlar veya aldýðý raporlar anýnda takip
edilebilmektedir.

Web
Service

Web
Application

PocketPC
Application

Sentez Server
(WCF Service)

Host Application
(WPF Application)

Business Object

Core Application
Business Logic

Business Service
Data Object
Data Access
Data
Database

 Masaüstü kullanýcý arayüzleri MS Windows Presentation
Foundation (WPF) teknolojisi kullanýlarak hazýrlanmýþtýr.
 Dinamik veri tabaný alan tanýmlamalarý sayesinde
iþletmenin veri tanýmlamalarý bazýnda gereksinim
duyduðu bütün özelleþtirmeler yapýlabilir.
 %100 Microsoft .Net uyumlu script dili desteði sayesinde
iþletmeye özel kurallar belirlenebilir, özel iþlemler
yaptýrýlabilir.
 Raporlar ve formlar yazýcýya ve ekrana alýnabildiði gibi,
MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe pdf, Open
Office dosyasý olarak veya metin dosyasý, xml veya html
formatýnda alýnabilir, arþivlenebilir veya e-posta olarak
gönderilebilir.
 Kiþiye ve iþletmeye özel sonsuz sayýda rapor ve form
tasarýmý yapýlabilir.

Verimlilik
 Ýþ Akýþ Yönetimi modülü (BPM) sayesinde tanýmlanan
görevler, servisler, raporlar veya analizlerin belirlenen
zamanlarda otomatik olarak çalýþmasý ve çýktýlarýnýn
istenilen ortamda hazýrlanmasý saðlanabilir.
 Uyarý sistemi sayesinde iþletmenin çalýþma sistemi
doðrultusunda gerekli kontroller tanýmlanabilir ve istenilen
kullanýcýlarýn uyarýlmasý saðlanabilir.
 Kullanýcý dostu çalýþma listeleri sayesinde iþlemlerin
daha hýzlý, daha pratik ve daha güvenli gerçekleþtirilmesi
saðlanabilir.
 Ýþ zekasý modülü sayesinde iþletme bütünüyle karar
verme sürecinin kapsamýna alýnmýþ olmaktadýr.

Eriþilebilirlik
 Web arabirimi sayesinde dünyanýn herhangi bir yerinden,
herhangi bir zamanda, herhangi bir iþletim sistemi ile
firmanýzýn veri tabanýna on-line eriþerek, durumu her an
izleyebilirsiniz.
 Web servisleri sayesinde üçüncü parti yazýlýmlar ile
sorunsuz entegrasyon saðlanabilir.
 Mobil el terminalleri için hazýrlanan uygulamalar
kullanýlarak iþlemlerinizi yapabilirsiniz. Ýþin özelliklerine
göre on-line veya off-line çalýþabilen uygulamalar
sayesinde depo çözümleri, mobil sýcak satýþ çözümleri
veya lojistik çözümleri oluþturulabilmektedir.

3

SentezLIVE ERP

{Web}

Ýdeal bulut çözümlerimizle tüm kurumsal kaynaklarýnýzý yer ve zaman baðýmsýz
bir þekilde yönetebilirsiniz.
SentezLIVE ERP tüm platformlarda (desktop, web ve mobil)
çalýþan ender ERP sistemlerindendir. Internet baðlantýsý
olan her yerden, internet tarayýcýnýzdan baþka hiç bir yazýlýma
ihtiyaç duymadan SentezLIVE ERPye eriþebilirsiniz.

4

Avantajlarý:
 Platform baðýmsýzdýr, herhangi bir iþletim sistemi ve
internet tarayýcý kullanýlabilir.
 Ek bir yazýlýma ihtiyaç duyulmaz.
 Kurulum, güncelleme ve yedekleme gibi servis iþlemler
gerektirmez.
 Personel, bayi ve müþterilerinizin B2B, B2C ve e-ticaret
gibi sistemlere geçiþini kolaylaþtýrýr.
 Bakým ve destek maliyetleri düþüktür.

SentezLIVE ERP

{Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)}

SentezLIVE ERP, doðru ürünü, doðru zamanda, doðru yerde, doðru fiyata ve
mümkün olan en düþük maliyetle sunarak rakiplerin önüne geçmenizi saðlar.
Tedarik Zinciri Yönetimi, saðlayýcýsý olduðunuz mal ve
hizmetlerin müþterilerinize ulaþtýrýlmasýndaki süreçlerin
planlamasý ve yönetimidir. Müþterilerinize doðru ürünün,
doðru zamanda, doðru yerde, doðru fiyata tüm tedarik zinciri
için mümkün olan en düþük maliyetle ulaþmasýný
saðlayabilmek, rakiplerinizin önüne geçmek için anahtar rol
oynamaktadýr.

Tedarik zinciri yönetimi ile stok
maliyetinizi düþürebilir, tedarik
çevrim süresini kýsaltabilir, teslimat
performansýnýzý ve müþteri
memnuniyetini arttýrabilirsiniz.
Temel olarak satýþ, malzeme yönetimi, satýn alma, daðýtým
süreçlerini kapsamaktadýr.
Ýyi bir Tedarik Zinciri Yönetimi sayesinde; stok maliyetinizi
düþüreblir, teslimat performansýnýzý arttýrabilir, tedarik çevrim
süresini kýsaltabilir, verimliliðinizi ve kapasitenizi ve müþteri
memnuniyetini arttýrabilirsiniz. Sonuç olarak, pazarda oluþan
deðiþimleri daha kýsa zamanda farkeder ve gereken
düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Malzeme Yönetimi
Alým satýmýný veya üretimini yaptýðýnýz malzemelerin
tanýmlarýnýn, gruplandýrma ve sýnýflandýrmalarýnýn yapýldýðý
ve iþ kurallarýnýn belirlendiði modüldür.
Tedarik zinciri yönetimini oluþturan satýn alma, malzeme
yönetimi ve satýþ modüllerinin temelini oluþturur.
 Malzemelerinizi kullaným yerine ve amaçlarýnýza göre
sýnýflandýrabilmenizi saðlar.
 Ýþyerleriniz, depolarýnýz, maðazalarýnýz arasýndaki malzeme
transferlerini izlemenizi, yoldaki mallarýnýzý takip
edebilmenizi saðlar.
 Malzemelerinizin depo bazýnda farklý kurallara sahip
olabilmesini saðlar.
 Malzemelerinizin depodaki yerlerini takip edebilmenizi
saðlar.
 Depo bazýnda stok durumunu anýnda görebilmenizi
saðlar.
 Malzemelerinizi seri bazýnda takip edebilmenizi saðlar.
 Malzemeleriniz için varyant tanýmlamalarý yaparak takip
edebilmenizi saðlar.
 Malzemenizin yerine kullanabileceðiniz alternatifleri
tanýmlayabilmenizi saðlar.
 Sýnýrsýz birim seti tanýmlayabilmenizi ve aralarýndaki
dönüþümü yapabilmenizi saðlar.
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Satýn Alma Yönetimi
Tedarikçilerden toplanan tekliflerden baþlayarak teslimata
kadar bütün iþ süreçlerinin kesintisiz olarak izlenebilmesini
ve gerektiðinde müdahale edilebilmesini saðlayarak etkin
bir yönetim saðlar.
Satýþ sipariþleriniz veya üretimini yapacaðýnýz ürünleriniz
için kullanacaðýnýz hammaddelerin tedarik edilmesi,
departmanlardan toplanan taleplere ait malzemelerin tedarik
edilmesi süreçlerini kapsayan modüldür. Tedarikçilerinizden
topladýðýnýz tekliflerden baþlayarak teslimata kadar olan iþ
süreçlerini kesintisiz olarak izlemenizi ve gerekli olduðunda
sizi uyararak müdahale edebileceðiniz kontrol sistemi
sayesinde etkin bir yönetimi saðlar.

 Malzemeleriniz için sýnýrsýz özellik setleri tanýmlayarak
gruplandýrabilmenizi saðlar.
 Farklý maliyetlendirme seçenekleri ile maliyet
hesaplayabilmenizi saðlar.
 Malzemeleriniz için sýnýrsýz sayýda barkod
tanýmlayabilmenizi, bu þekilde hem kendi barkod
sisteminizi, hem de tedarikçilerinizin barkod sistemini
kullanabilmenizi saðlar.
 Konsinye giriþ, çýkýþ ve iade hareketlerini yapabilmenizi
saðlar.
 Ýþletmenizin farklý birimlerinden gelen taleplerin
toplanmasýný ve deðerlendirilmesini saðlar.
 Malzemeleriniz için raf ömrü tanýmlayarak hareket
analizleri yapabilmenizi saðlar.
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 Malzemeleriniz için sýnýrsýz sayýda tedarikçi fiyatý ve
temin süresi belirleyebilmenizi saðlar.
 Sýnýrsýz satýn alma indirimi veya masrafý
tanýmlayabilmenizi saðlar.
 Satýn alma sipariþi öncesinde teklif toplamanýzý ve
deðerlendirme yapabilmenizi saðlar.
 Satýn alma sözleþmelerinizi takip edebilmenizi saðlar.
 Satýn alma sipariþlerinizi takip edebilmenizi saðlar.
 Sipariþ bazlý mal kabul iþlemlerinizi, iade iþlemlerinizi
takip edebilmenizi saðlar.
 Satýn alma faturalarýnýzý takip edebilmenizi saðlar.
 Fiyat deðiþim analizleri yapabilmenizi saðlar.
 Tedarikçilerinizle yapmýþ olduðunuz satýn alma
kontratlarýnýzý takip edebilmenizi saðlar.
 Süreçler arasýnda onay mekanizmasý oluþturmanýzý
saðlar.
 Modüldeki bütün iþ süreçleri entegre olduðundan týkanan
noktalarý anýnda fark ederek çözümlemenizi saðlar.

Satýþ Daðýtým Yönetimi
Satýþ ekibinizin doðru müþteriye, doðru ürünü, doðru
zamanda, doðru fiyata satabilmesi için gerekli bütün araçlarý
kullanýmýnýza sunar.
Toptan veya perakende satýþýný yaptýðýnýz ürün veya
hizmetlerinizin sipariþten müþterilerinize teslimatýna kadar
bütün iþ süreçlerini kapsayan modüldür. Satýþ ekibinizin
doðru ürünü, doðru zamanda, doðru fiyata satabilmesi için
gerekli bütün araçlarý kullanýmýnýza sunar. Uyarý ve onay
sistemleri ile süreçlerde yaþanabilecek sorunlarý fark etmenizi
ve gerekli tedbirleri almanýzý saðlar.

 Ürünleriniz için sýnýrsýz sayýda fiyat ve kampanya
tanýmlayabilmenizi saðlar.
 Sýnýrsýz satýþ indirimi veya masrafý tanýmlayabilmenizi
saðlar.
 Satýþ sipariþi öncesinde teklif vermenizi ve revizyon
yapabilmenizi saðlar.
 Satýþ sipariþlerinizi takip edebilmenizi saðlar.
 Aldýðýnýz sipariþlerdeki ürünler için farklý teslim tarihleri
ve farklý ödeme planlarý tanýmlayabilmenizi saðlar.
 Sipariþ bazlý sevkiyat planlama iþlemlerini yapabilmenizi
saðlar.
 Sevkiyatlarýnýzý takip edebilmenizi saðlar.
 Satýþ faturalarýnýzý takip edebilmenizi saðlar.
 Detaylý müþteri takibi yapabilmenizi, sadakat uygulamalarý
yapabilmenizi saðlar.
 Müþterilerinizin alýþveriþ tarihçelerini izlemenizi ve detaylý
analizler yapabilmenizi saðlar.
 Satýþ ekibinizin verimliliðini arttýrmanýzý saðlar.
 Süreçler arasýnda onay mekanizmasý oluþturmanýzý
saðlar.
 Modüldeki bütün iþ süreçleri entegre olduðundan týkanan
noktalarý anýnda fark ederek çözümlemenizi saðlar.

Sürekli geliþen üretim teknolojisi
ile donatýlmýþ tesisimizde 54 yýldýr
üretim faaliyetlerini gerçelþetirerek
ürünlerimizi birçok maðazaya
sunmaktayýz. Üretim ve bütün satýþ
noktalarýný kapsayan iþ
süreçlerimizi SentezLive ile
mükemmel bir þekilde
yönetiyoruz.
Levent Çebi
AYYILDIZ
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{Finans Yönetimi}

Artan rekabet koþullarýnda iþletmenizin taþýdýðý riski doðru ölçerek, gerekli
tedbirleri almanýzý ve finansal kaynaklarýnýzý daha verimli kullanmanýzý saðlar.
Finans yönetiminin önemi günümüzün artan rekabet
koþullarýnda her geçen gün biraz daha artmaktadýr. Doðru
bir finans yönetimi ile iþletmeler taþýdýklarý riskleri daha
saðlýklý ölçebilir, gerektiðinde tedbir alabilirler, finansal
kaynaklarýný daha verimli kullanabilir, yeni yatýrýmlar
yapabilirler. Deðiþkenlik gösteren piyasa kurallarýna ancak
etkin finans yönetimi sayesinde ayak uydurulabilir.
Tanýmlanabilen iþ kurallarý piyasanýn deðiþen koþul ve
kurallarýna kolayca uyum saðlamayý garanti eder.
Esnek raporlama ve takip sistemi ile gereksinim duyulan
her türlü finansal tablo ve raporlar kolayca hazýrlanabilir ve
her an izlenebilir. Ulusal ve uluslararsý tüm finansal
gereksinimleri karþýlayabilecek yapýya sahiptir.

Tanýmlanabilen iþ kurallarý ile etkin
bir finans yönetimi saðlayabilir,
deðiþen piyasa koþullarýna
kolaylýkla ayak uydurabilirsiniz.

 Tanýmlanabilen ve özelleþtirilebilen risk hesaplama
yöntemleri sayesinde deðiþen piyasa koþullarýna karþý
iþletmenizin adapte olmasýný saðlar.
 Ýþlemlerinizi farklý dövizler kullanarak yapabilmenizi saðlar.
Yerel para birimi veya döviz olarak girilen tutarlarýn
otomatik olarak iþlem dövizi cinsinden hesaplanmasýný
saðlar.
 Cari hesaplarýnýn farklý dövizlerden bakiyelerini takip
edebilmenizi saðlar.
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 Raporlamalar için farklý döviz belirleyebilmenizi saðlar.
Yerel para birimi veya döviz olarak girilen tutarlarýn
otomatik olarak iþlem dövizi cinsinden raporlanmasýný
saðlar.
 Ödeme ve tahsilatlarýn vadeleri bazýnda detaylý
tanýmlamalarý sayesinde saðlýklý ödeme-tahsilat planý
yapabilmenizi saðlar.
 Evrak bazýnda yapýlan ödeme-tahsilat planý bazýnda
eþleþtirme yapabilmenizi saðlar. Eþleþtirme iþlemlerinizde
farklý dövizler kullanabilmenizi saðlar.
 Ödeme-tahsilat planý baz alýnarak yapýlan ödeme ve
tahsilatýn vadelerine göre kontrol edilerek gerektiðinde
vade farký hesaplanmasýný ve hesaplara yansýtýlmasýný
saðlar.
 Dövizli iþlemlerinizde zaman içerisinde artý-eksi yönde
deðiþen döviz kurlarýnýn yerel para biriminize göre
deðiþiminin otomatik olarak hesaplanmasýný ve hesaplara
yansýtýlmasýný saðlar.
 Nakit akýþýnýzý detaylý borç takip rapor ve analizleri
sayesinde kontrol altýnda tutmanýzý saðlar.
 Hazýr veri transferi servisleriyle banka iþlemlerinizi
otomatik olarak aktarmanýzý saðlar.
 Ýþletmeleriniz arasýnda iþlem transferi servisleri sayesinde
çapraz iþlemlerinizi hatasýz olarak oluþturmanýzý saðlar.
Bir iþletmeniz için satýþ olarak kaydedilmiþ bir evraðý
diðer iþletmeniz için alýþ olarak taþýyabilmenizi saðlar.
 Teminat yönetimi sayesinde aldýðýnýz veya verdiðiniz
teminatlarý takip etmenizi ve dilediðinizde cari
hesaplarýnýnýz risklerini hesaplarken belirli oranlarda etkili
olmasýný saðlar.

SentezLIVE ERP

{Genel Muhasebe}

Bütün modülleri ile esnek bir entegrasyon yapýsý ile ülkemiz muhasebe
mevzuatýna uygun olarak kayýtlarýný tutabilmenizi saðlar.
Genel muhasebe modülü ile ülkemizin mali mevzuatýna
uygun iþlemleri yapmak mümkün olmaktadýr. Masraf
merkezleri yönetimi maliyetlerin detaylý takibini, proje
yönetimi proje bazlý çalýþan iþletmelerin projelerini hatasýz
takip edebilmelerini saðlar.
Esnek raporlama ve takip sistemi ile gereksinim duyulan
her türlü finansal tablo ve rapor kolayca hazýrlanabilir ve her
an izlenebilir. Ulusal ve uluslararasý tüm finansal
gereksinimleri karþýlayabilecek yapýya sahiptir.

Esnek raporlama sistemi ile ulusal
ve uluslararasý gereksinim
duyulan her türlü finansal tablo
ve rapor hazýrlanabilir.
 Ýþletmenize uygun hesap planýný tanýmlayabilirsiniz.
 Ýþlemlerinizi farklý dövizler kullanarak yapabilmenizi saðlar.
 Raporlamalar için farklý döviz belirleyebilmenizi saðlar.
Yerel para birimi veya döviz olarak girilen tutarlarýn
otomatik olarak iþlem dövizi cinsinden raporlanmasýný
saðlar.
 Ýþlem dövizi ve raporlama dövizi deðerlerini ayný tabloda
görebilmenizi saðlar.
 Bilanço, kar-zarar veya nakit akýþý gibi tablolarýnýzý
iþletmenizin gereksinimlerine göre düzenlemenizi saðlar.
 Ýþletmeleriniz arasýnda iþlem transferi servisleri sayesinde
çapraz iþlemlerinizi hatasýz olarak oluþturmanýzý saðlar.

Geniþ servis aðýmýzla Acýbadem
Hastaneler grubuna 2006dan bu
yana yiyecek-içecek, kat
hizmetleri/temizlik, endüstriyel
çamaþýrhane ve hastane otelcilik
hizmeti veriyoruz. Talep
merkezlerinden gelen istekleri tam
zamanýnda karþýlamak hastanecilik
hizmetlerinde önemli bir unsurdur.
Artýk SentezLIVE ile hizmet
kalitemizi arrtýracak her türlü adýmý
takip edebiliyoruz.
Mehmet Özsoy
APLUS - Acýbadem Hastaneleri
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{Üretim Yönetimi}

Ýþletmenizdeki üretim sürecine tam hakimiyet için gerekli tüm iþlevleri içeren
yapýsý ile karmaþýk ürün aðaçlarýnýzý kolaylýkla tanýmlayabilir; malzeme sarflarýna,
yarý mamul stoklarýna, firelere, hurdalara, alternatif kullanýmlara ve iþ emirlerine
ait tüm iþlemleri bütünleþik bir sistemde takip edebilirsiniz.
Ayrýca barkod ve RFID sistemleriyle entegre olabilme
özelliðiyle, projelerinizi adým adým takip edebilir ve
iþletmenizin gerçek zamanlý iþleyiþ takibini yapabilirsiniz.
Bu sayede üretim makinalarýnýzýn, tezgahlarýn ve operatörlerin
doluluk oranlarýný hesaplayabilir, performans
deðerlendirmelerini yapabilirsiniz.
Özel üretim, sipariþe göre üretim, toplu üretim, stoða üretim
ve sipariþe göre üretim gibi farklý üretim yöntemlerine göre
üretim faaliyetlerini gerçekleþtirmenizi ve iþ emirlerini
oluþturmanýzý saðlar.
 Ürerim emrini bir proje ile iliþkilendirerek proje bazýnda
takip etmenizi saðlar.
 Üretim emrine baþlangýç ve bitiþ tarihleri tanýmlayarak
planlama faaliyetlerini gerçekleþtirebilirsiniz.
 Üretim emrinden otomatik olarak iþ emirlerini
oluþturmanýzý ve talimat formlarýný düzenlemenizi saðlar.
 Her bir operasyon için dýþ kaynak kullanýmý (fason )
yapmanýzý ve anlaþma formlarý hazýrlamanýzý saðlar.
 Üretim emirlerine istenildiði kadar teknik resim, teknik
doküman, ürün resmi ve müþterinizin göndermiþ olduðu
her türlü dokümaný ilave edebilmenizi saðlar.
 Üretim emrine rota harici operasyon ekleyebilmenizi ve
takip edebilmenizi saðlar.
 Üretilecek yarýmamül ve mamüllere iliþkin sýnýrsýz sayýda
detaylý ürün aðacý (BOM) tanýmlayarak, deðiþken
durumlara karþý revize etmenizi saðlar.
 ürün aðaçlarýndan oluþan reçetelerin belirlenen maliyet
yöntemine göre maliyet takibini yapmanýzý saðlar.
 Müþteri sipariþine göre, belli bir üretim emrine göre
veya bir grup üretim emrine göre MRP çalýþmalarý
yapmanýzý saðlar.
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 Üretim emirlerinde yer alan rotalardaki operasyonlarý,
iþletmenize uygun atama yöntemleriyle planlayarak
GANTT diyagramýnda görüntülemenizi saðlar.
 Makina ve tezgahlarýn doluluk oraný bilgileriyle üretim
çizelgeleme yaparak kaynaklarý doðru yüklemenizi saðlar
 Mevcut stok bilgileri, operasyon durum bilgisi, açýk satýn
alma talepleri, satýþ sipariþleri ve satýþ rezervasyon
bilgilerin kullanýlarak yapýlan MRP çýktýlarýný kullanarak
ana üretim planýný(MPS) oluþturmanýzý saðlar.
 Planlanan ve gerçekleþen çýktý analizleri yaparak
raporlamalarla farklýlýklarý belirlemenizi ve düzeltici
yatýrýmlara karar vermenizi saðlar.
 Barkodlu üretim emri takibi ile iþ emirlerine baðlý
operasyonlarý adým adým izlemenizi, makinalarý ve
operatörleri on-line takip edebilmenizi saðlar.
 Üretim emrindeki adýmlarýn hangi operatör ve hangi
kaynak kullanýlarak yapýldýðý bilgilerini sisteme barkodla
göndererek veya manuel girmenizi saðlar.
 Sahadan toplanan veriler iþ standart sürelerini
belirlemenizi, operasyonlarýn ilgili makinadaki iþlem
süresini tanýmlamanýzý ve operasyonun yapýlýþ þeklini
sisteme kaydederek standardizasyon çalýþmalarý
yapmanýzý saðlar.
 Tezgahlarýn duruþ ve arýza bilgilerini, barkodlu veya
manuel, sisteme kaydederek hazýrlanan istatistiklerle
bakým planlama faaliyetlerini yapmanýzý ve duruþlardan
kaynaklanan kayýplarý en aza indirmenizi saðlar.
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 Üretimin diðer birimlerden anlýk olarak izlenmesini saðlar.
 Rota kontrol ile hatalý üretim hareketlerinin oluþmasýný
engelleyebilir ve üretimin saðlýklý yürümesini
saðlayabilirsiniz.
 Üretimin devam ettiði makinalara yeni bir üretim emri
girilmesini engelleyebilirsiniz.
 Üretim faaliyetlerinin etkin takibi ile iþletme performans
analizleri yapmanýzý, iþ etüdü ve verimlilik faaliyetlerini
gerçekleþtirmenizi saðlar.
 Üretim bandý, is istasyonu ve personel bazýnda kayýp
zaman(elektrik kesintisi, makina arýzasý, iþ bekleme)
takibi yapýlmasýný saðlar.
 Personel yetkinliklerine göre performans analizlerinin
yapýlarak akord ve prim sistemlerinin geliþtirilmesini
saðlar.
 Üretim hattý dengeleme iþlemi ile makina ve personele
eþit iþ yüklemesi gerçekleþtirilmesini saðlar.
 Giriþ muayene ve son kalite kontrol adýmlarýnda,
örnekleme yoluyla yapýlan kalite kontrol faaliyetlerinde
kullanýlacak istatistiklerin tutulmasýný saðlar.
 Son kalite kontrolden nihai ürün durumuna geçen
mamüllerin hata oranýnýn azaltýlmasýný saðlar.
 Üretilen mamüllerin müþterilere sevkiyatýndan önce
yapýlan ara kontrollerle her bir hata tipinin puantajý ile
mamüllerin kabul edilebilir kalite standardýna
uygunluðunun kontrolünü saðlanýr.
 Üretim emrine ve iþ emrine kalite kontrol sonuçlarýnýn
kaydedilmesini saðlar.
 Tahsisler ve hammadde sarfiyatý sayesinde üretim emri
maliyetlerini otomatik almanýzý saðlar.
 Deðiþik döviz cinsi bazýnda reçete maliyeti
oluþturabilirsiniz
 Deðiþik döviz cinsi bazýnda reçete maliyeti oluþturabilir,
kar analizi yapabilirsiniz.
 Ön maliyet ve gerçek maliyet tablosunu üretim
emri/sipariþ bazýnda karþýlaþtýrmalý olarak alabilirsiniz.
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Ýþletmeler için büyük maliyet kalemlerinden birini oluþturan
sabit kýymetlerin, doðru planlanmasý ve yönetilmesi yapýlan
yatýrýmlarýn geri dönüþ performansýnýn yüksekliði iþletme
verimliliðinin arttýrýlmasýnda önemlidir.

Bir iþletmenin departmanlarý arasýndaki birbirine baðlý iþ
süreçlerinin tanýmlanmasýný ve süreçler arasýndaki onay,
uyarý, hata mesajlarýnýn oluþturulmasýný saðlayan modüldür.

{Sabit Kýymetler Yönetimi}

Kurumsal kaynaklarýn planlamasý sürecinde sabit kýymet
yatýrým düzeyinin doðru hesaplanmasýna yardýmcý olur. Varsa
gereksiz ya da eksik yatýrýmý önleyerek ilk yatýrým
maliyetlerinin düþürülmesini saðlar.
 Sabit kýymet yaþam döngüsü, sabit kýymetin alýmýndan
satýþýna ya da hurdaya çýkmasýna kadar kesintisiz
izlenmesini saðlar.
 Sabit Kýymetlerin lokasyon, zimmet, masraf yeri gibi
fiziksel hareketlerinin takip edilmesini ve hareket
geçmiþinin tutulmasýný saðlar. Bu sayede kaçaklar ve
kayýplar önlenmiþ olur.
 Sabit kýymetlerin garanti ve sigorta bilgilerinin takibini
saðlar.
 Sabit veya taþýnabilir kýymetlerin gruplanarak aðaç
yapýsýnda takip edilmesini saðlar. Her gruba kendine
özel amortisman hesaplama yöntemi uygulanmasýný
saðlar.
 Günlük, aylýk, yýllýk amortisman hesaplama ve yeniden
deðerleme iþlemlerinin yapýlmasýný saðlar.
 Mevcut sabit kýymetlerin deðerleri ile birlikte Fiyatý,
Edinim Bedeli, Deðerleme öncesi ve þimdiki Güncel
Deðer, Birikmiþ Amortisman, Net Deðer Bilgileri gibi
tüm sabit kýymet verileri takip edilir.
 Sabit kýymetler ait bakým ve masraflarýn detaylý takibini
saðlar.
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{Ýþ Akýþ Yönetimi}

SentezLIVE ERP

 Süreçlerin modellenmesi ile doðru zamanda doðru kiþiye
bilginin ve yapýlacak iþin ulaþtýrýlmasýný saðlar.
 Kurallara baðlý yapýlacak sýralý iþlerin planlanmasýný ve
kullanýcýlara otomatik atanmasýný saðlar.
 Sipariþ, sevkiyat, faturalama ve diðer iþ akýþlarýndaki
görevleri ile bu görevlerin kullanýcýlara atanmasýný saðlar.
 Ýþ akýþ atamasý yapýlýrken ilgili modüle ait koþullarýn
tanýmlanmasýný saðlar.
 Kullanýcý hatalarýndan kaynaklanan kayýplarýn en aza
indirilmesini saðlar.

SentezLIVE ERP

{Ýnsan Kaynaklarý}

 Personel için sicil kartý açarak özlük ve ücret bilgilerini
tanýmlayabilir, sicil resmini kart üzerinden izleyebilirsiniz.
 Ücret ödemelerini, aylýk, günlük ve saat bazýnda yapýlacak
seçime göre brüt veya net olarak hesaplatabilirsiniz.
 SSK bilgilerini elektronik ortamda oluþturup iletebilirsiniz.
 Ek ödeme ve kesintilerinize özel formüller ekleyebilir,
ödeme ve kesintilerinizi tahakkuk ve bordro iþlemlerine
otomatik yansýtabilirsiniz.
 Departman bazýnda iþçi takibi yapabilir, kiþilerin sicil
bilgilerini tutabilirsiniz.
 Ay sonu devri yapabilir, istenildiði takdirde ay sonu
devrini geri alabilirsiniz.
 Ay içinde istediðiniz kadar ek zarf hazýrlayabilir, icmal,
SSK, eksik çalýþma raporlarýný alabilirsiniz.
 Aylýk ve dört aylýk sigorta bildirgesi formlarýnýn
dökümlerini alabilir, Ek-1 ve Ek-2 giriþ-çýkýþ bildirgelerinin
dökümünü program tarafýndan hazýrlanan formlarla
alabilirsiniz.
 Rapor ve form üretici sayesinde isteðe baðlý olarak
sýnýrsýz rapor ve form dizayn edebilirsiniz.
 Ýsteðe baðlý olarak departman bazýnda toplu puantaj ve
tahakkuk yapabilirsiniz.
 PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) entegrasyonu
sayesinde puantaj bilgilerini tekrar girmek zorunda
kalmazsýnýz.
 SSK E-Bildirge iþlemini program içerisinden otomatik
olarak gerçekleþtirebilirsiniz.
 Bankadan ödemelerin yapýlmasý için banka ödeme
bilgileri hazýrlayýp, elektronik ortamda üretebilirsiniz.
 Ýþçi ücret tahakkuklarýnýn mahsubunu otomatik olarak
yapabilirsiniz.
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SentezLIVE ERP

{Müþteri Ýliþkileri Yönetimi - CRM}

Günümüzde müþteri iliþkileri yönetimi sadece müþterileri yönetmek veya
davranýþlarýný izlemekten öte, iliþkileri geliþtirmek ve daha fazla gelir elde
etme potansiyelini gerçekleþtirmek anlamýna gelmektedir.
Her iþletme kendi gereksinimlerine göre müþteri iliþkileri
tanýmlamasýný yapabilir. Ýþte bazýlarý:
 Müþterilerin ihtiyaçlarýný onlardan önce fark etmek
 Müþteri memnuniyetini arttýrarak kayýplarý azaltmak
 Müþterileri gelir arttýrýcý iliþkileri baþlatma konusunda
motive etmek
 Bir müþteri veya müþteri segmenti için doðru yanýtý
verme olasýlýðýný arttýrmak
 Müþterilere daha özel hizmet götürebilmek için müþteri
hizmetlerini geliþtirmek ve müþteriler arasýnda daha
büyük farklýlýklar saðlayabilmek
 Eski ve yeni müþterilerle daha kiþiselleþen, daha yakýn
iletiþim kurarak onlarý etkilemek
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Birçok farklý tanýmlama yapýlmaktaysa da, hepsi
müþterilerinizin sizinle iþ yapmayý sürdürmelerini saðlamak
ortak paydasýnda birleþmektedirler.
Aslýnda bütün bu tanýmlamalar, þimdilerde unutulan Müþteri
velinimetimizdir. sloganýnýn tekrar yaþama geçirilmesi olarak
tanýmlanabilir. Baþarýlý bir CRM sisteminin gerek þartý, müþteri
odaklý bir anlayýþý benimsemektir. Ýþletmedeki bütün iþ
süreçlerinin aslýnda müþteriyle iliþkili olduðu unutulmamalý,
sistem bu temel üzerine kurulmalýdýr. Her süreçte müþteri
ile iliþki kurabilmeli ve müþteriyi dinleyebilmelidir. Bütün
bunlarý gerçekleþtirirken elimizdeki en önemli araç güncel
teknolojiler olacaktýr.
Baþarýlýyla uygulanan CRM sisteminin beklenen çýktýlarý,
daha iyi ve hýzlý müþteri servisi, daha sadýk müþteriler, daha
az müþteri kaybý ve kolay müþteri kazanma olarak sayýlabilir.

Müþteri iliþkileri yönetimi sisteminin ön bürosu olarak
adlandýrýlan Operasyonel bölümü, müþterilerle temas
noktalarýnda kullanýlan sistemdir. Bunlar müþterilere destek
verirken yapýlan telefon görüþmeler veya satýþ personelinin
bir promosyonu bildirmek için yaptýðý telefon görüþmesi
veya gönderilen bir eposta olabilir.

Müþteri hareketlerinizin analizinde en önemli araçlarýn
baþýnda OLAP küpleri gelmektedir. Çok boyutlu analiz küpleri
iþlemleri farklý açýlardan analiz edebilmenizi saðlar. Müþteri
segmentasyonunuzu yapmanýzý ve ürünler arasýndaki iliþkileri
araþtýrmanýzý saðlar.
Geçmiþ dönemlere ait hareketleri inceleyerek gelecek için
tahminlerde bulunmanýzý saðlar.
Müþterilerinizin belirli bir davranýþlarý belirli bir sýrada yapýp
yapmadýklarýný analiz etmenizi saðlar.
Benzer ürün gruplarýnýn tespit etmenizi saðlar. Örneðin bu
sayede birlikte satýlan ürünerleri tespit edebilir ve daha
uygun pazarlama faaliyetleri yapabilmenize olanak saðlar.

Arka büro veya stratejik CRM olarak da adlandýrýlan Analitik
bölüm, ön büroda oluþan müþteri hareketlerinin
anlaþýlabilmesini saðlamak için yapýlan çalýþmalarý kapsar.
Bu analizler sonucunda mevcut müþteri profilinin belirlenmesi
saðlanýr ve bu doðrultuda yapýlabilecek farklý faaliyetler için
kararlar alýnabilir. Bu analiz ve tahmin çalýþmalarý sýrasýnda
iþ zekasý analiz modülleri de yoðun olarak kullanýlmaktadýr.

Satýþ Süreci
Satýþ sürecinin adýmlara ayrýlarak yönetilmesi saðlanabilir.
Aktivite yönetim araçlarýnýn saðladýðý takvim sayesinde
toplantýlara, ürün sunumlarýna ait planlama yapýlabilir.
Satýþ ekibinin toplu olarak planlamasý ve takibi saðlanabilir.
Hatýrlatýcýlar sayesinde önemli aktiviteler öncesinde ilgili
personelin uyarýlmasý saðlanabilir.
Gerçekleþen aktivitelere ait sonuç raporlarýnýn hazýrlanmasý
saðlanabilir.
Bölgesel bazda hangi satýþ personelinin baðlý olduðu
müþterilerin belirlenmesi saðlanabilir.
Fýrsat yönetimi ürün veya hizmetlerinizle ilgilenen müþteriler
veya potansiyel müþterilerinizi takip etmenizi, tahmini
bütçeyi, olasý rakipleri takip etmenizi saðlar. Bütün bu bilgiler
daha saðlýklý satýþ tahminleri yapmanýzý saðlar.
Satýþ sürecinin hangi adýmýnda daha çok satýþ kaybettiðimizi
tespit etmemizi saðlar.
Satýþ personeli bazýnda performans ölçümü yapabilmenizi
saðlar, hangi personelin ne kadar görüþme yaptýðýný, ne
kadarýnýn iptal edildiðini izlemenizi saðlar.
Belirli bir bölgede, belirli bir dönemde sonuçlanan fýrsatlarý
karþýlaþtýrabilmenizi saðlar.
Ortalama satýþ sürecinin ne kadar sürdüðünü ve bu sürenin
sektörel deðiþimini karþýlaþtýrabilmenizi saðlar.

Yemekhane olarak biz, çok hýzlý
büyüyerek bugün 1200
çalýþanýmýzla 50nin üzerinde
kuruma yemek hizmeti
vermekteyiz. Sektördeki yüksek
rekabet ve düþük kâr marjlarý bizi
maliyet kalemlerini çok iyi kontrol
etmeye itmiþtir. Gerçekleþtirdiðimiz
SentezLIVE projesi ile
maliyetlerimizi çok iyi kontrol
edebilir bir duruma geldik. Kýsacasý
bize yeniden hayat verdi.
Bora Pekþen
YEMEKHANE
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SentezLIVE ERP

{Ýþ Zekâsý}

Hýzlý, doðru ve önemli kararlar için akýllý yazýlým...

Artan rekabetle birlikte, doðru kararlarý hýzlý ve zamanýnda
alabilmek ve uygulamaya sokabilmek için yalnýzca bilgileri
doðru toplamak yeterli deðildir. Ýþletmelerin performanslarýný
artýrmak için doðru raporlama, doðru analizler ve bunlarýn
sunulduðu gösterge panolarýnýn hayata geçmesi gerekir.
SentezLIVE Ýþ Çözümleri Platformu içerdiði bütün
modülleriyle bir iþ zekâsý sistemi olarak tasarlanmýþtýr. Her
kullanýcýnýn sistemdeki rolü doðrultusunda vermesi gereken
kararlarý, doðru zamanda alabilmesi için gerekli bilgileri
saðlar. Bu bilgi akýþý uygulamanýn yapýsýna göre gösterge
panelleri, analiz küpleri veya raporlar aracýlýðýyla
saðlanmaktadýr. Kullanýcý sorun oluþturabilecek bir durum
fark ettiðinde detaylý inceleme yapabilmekte ve sorunu
oluþturan durumu ortadan kaldýracak müdahaleyi
yapabilmektedir.
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Temel Özellikler
 Kolay eriþim
 Kolay kullaným
 Esnek , güvenilir yapý
 Desktop, mobil, internet/intranet üzerinde çalýþma
 Deðiþken görsel tasarým
 Raporlar
 Analizler
 Kontrol panel
 Analiz Küpleri

SentezLIVE ERP

{Satýþ Noktasý Yönetimi}

Restoran Çözümlerimiz

Maðaza Çözümlerimiz

SentezREST, restaurant, cafe, bar ve fast food gibi yiyecek
içecek sektöründe faaliyet gösteren iþletmelerin sipariþten
faturalamaya kadar olan tüm süreçlerini, maliyet analizlerini
ve kar/zararýný kontrol edebileceðiniz bir yönetim sistemidir.
Ayrýca satýþ arayüzünün dokunmatik ekran tasarýmýyla
öðrenimi kolay, kullanýmý son derece pratiktir.

Satýþ Noktasý Yönetimi, perakende satýþ yapan maðazalarýn,
biliþim teknolojilerinden faydalanarak doðru bilgiye doðru
zamanda ulaþmasýný ve bu bilgiler doðrultusunda en kaliteli
hizmeti vermesini hedefleyen çözümdür. Farklý sektörlerdeki
maðazalarýn (konfeksiyon, ayakkabý, beyaz eþya, mobilya,
ev tekstili, elektronik, optik/saat v.b.) çalýþma yapýsýna tam
olarak uyum saðlar.

 Sipariþlerinizi almak için el terminali (PocketREST) ve
dokunmatik ekran kullanabilirsiniz.
 Ýþletmenizin düzenine göre masa planý oluþturabilir,
adisyon takibinde kolaylýkla masa ayýrma ve masa
birleþtirme iþlemlerini yapabilirsiniz.
 Masa planýný salon veya garson bazlý takip edebilirsiniz.
 Sipariþlerinizin ürün çeþidine göre ilgili mutfak ve bar
monitör veya yazýcýlarýna anýnda yansýmasýný saðlayabilir,
hazýr olan sipariþlerin bilgisini alabilirsiniz.
 Kiþi ve masa bazýnda kuver veya servis bedeli
ekleyebilirsiniz.
 Belirleyeceðiniz zaman dilimlerinde ürün bazýnda
iþletmenizin belirli bölümlerinde (restaurant, bar vb.)
geçerli olacak biçimde promosyonlar ve happy hour
uygulamasý yapabilirsiniz.
 Ayný masada birden fazla adisyon takibi edebilir, isime
adisyon açabilirsiniz.
 Yetki dahilinde adisyona ve mevcut masalara müdahale
edebilir, iade, ekleme veya deðiþiklik yapabilirsiniz.
 Adisyon ve ürün bazýnda ikram, adisyon bazýnda iade
ve iptal iþlemi yapabilirsiniz.
 Satýþ iþlemlerini ürün barkodlarý ile yapabilirsiniz.
 Adisyona anýnda fatura kesebilirsiniz.
 Ödeme esnasýnda hem ürün hem ödeme bazýnda hesap
ayýrabilir ve ödeme alabilirsiniz.
 Cari hesapta bakiye takibi yapabilirsiniz.
 Gün sonunda nakit ve POS satýþlarýn kontrolünü
yapabilirsiniz.
 Garsonlarýn, salonlarýn ve departmanlarýn ayrý ayrý ve
birlikte satýþlarýný izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

 Döviz veya TL bazýnda satýþ yapabilirsiniz.
 Reyon ve ürün grubu bazýnda satýþ takibi yapabilirsiniz.
 Müþteri bazýnda satýþ yapabilirsiniz.
 Plasiyer bazýnda satýþ ve prim takibi yapabilirsiniz.
 Barkodlu satýþ yapabilirsiniz.
 Kampanya tanýmlamalarý yapabilirsiniz.
 Satýþ anýnda ürün bilgilerine kolaylýkla ulaþabilirsiniz.
 Promosyon takibi yapabilirsiniz.
 Ýade ve deðiþim iþlemlerini yapabilirsiniz.
 Nakit, kredi kartý, alýþveriþ kartý ve alacaklý fiþi gibi ödeme
þekillerini kullanabilirsiniz.
 Satýþ anýnda ürünlerin resimlerini görebilirsiniz.
 Renk/beden tablosu bazýnda satýþ yapabilirsiniz.
 Satýþ anýnda müþterilerinize ait tüm bilgileri görebilirsiniz.
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SentezLIVE ERP

{Mobil Çözümler}

SentezLIVE Mobil Çözümler hayatýnýzý
kolaylaþtýrýyor.
Günümüzde çok hýzlý geliþen mobil teknolojiler, iþletmelerin
yapýsýný deðiþtiren yeni iþ modellerinin oluþmasýný
saðlamaktadýr. SentezLIVE ERP altýnda sunulan mobil
çözümler sayesinde bu yeni iþ yapýþ þekilleri ile sizleri
tanýþtýrýp, tüm kurumsal kaynaklarýnýza, istediðiniz an,
istediðiniz yerden ve herhangi bir mobil cihazla eriþmenizi
saðlayarak geliþen teknolojiden maksimum þekilde
faydalanmanýzý hedeflemekteyiz.

Teknoloji ve Donaným
Endustiryel cihazlar için geliþtirilen El Terminali uygulamalarý
için kullandýðýmýz iki farklý yöntem vardýr. Embbeded (gömülü
cihaz içine kurulan uygulama olarak) veya RDP (Remote
Desktop Protocol, uzak masaüstü baðlantýsý) yöntemleri ile
farklý uygulamalarýmýz bulunmaktadýr.
Embbeded uygulamalarýmýz Microsoft.net uygulamasý ile
geliþtirilmiþ olup WCF (Windows Communication
Foundtaion) platformu ile çalýþan sunucu uygulamalarý
sayesinde SentezLIVE ERP ile entegre çalýþmaktadýr. El
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terminali uygulamalarýmýzda database olarak SQL CE 3.5
kullanýlmaktadýr. RDP uygulamasý için ise el termanillarinin
ekran boyutlarýna göre konumlanabilen, ana programýn tüm
özelliklerine sahip olan ve sadece uzak masa üstü baðlantýsý
ile her türlü cihazla çalýþabilen bir teknolojiye sahiptir.

Uygulama Alanlarýmýzdan Bazýlarý;
SentezLIVE Mobil Çözümlerimiz sayesinde endüstriyel el
terminalleri kullanarak; sayým, spot sayým, mal kabul,
paketleme, sevkiyat gibi Depo Ýþlemlerini kolaylýkla
yapabilirsiniz. Araçta satýþ, sipariþ, tahsilat gibi iþlemlerin
yapýlabildiði ve uyumlu cihazlarla fatura ve tahsilat
makbuzlarýnýn yazdýrýlabildiði Araçta Satýþ ve Daðýtým
uygulamalarýmýzý kullanabilirsiniz. Sýcak Satýþ ve Daðýtým
uygulamalarýmýz ile toptan veya perakende satýþ iþlemlerini
yapabilirsiniz. Restoranlarda garsonlarýn kolayca sipariþ
almasý, masa takibi ve rezervasyon gibi iþlemlerin
yapabilmesini saðlayan Restoran sipariþ uygulamalarýný
kullanabilirsiniz. Ayrýca akýllý telefonlar ve tabletlerle dokumatik
ekranlara özel tasarlanmýþ Sentez On Touch uygulamasý ile
müþterilerinizi, stoklarýnýzý, banka, cari durumlarýný izleyebilir,
CRM modulümüz ile entegre çalýþarak kullanýcýlarýn
görevlerini ve çalýþma takvimlerini izleyebilir, ilgili iþlemleri
gerçekleþtirebilirsiniz.

SentezLIVE ERP on Touch
SentezLive iþ çözümleri platformu esnek, parametrik,
geliþtirilebilir, eriþilebilir ve entegre yapýsýyla artýk mobil
dünyada...
Yüksek performans: Hýzlý ve hassas kullanýcý arayüzleriyle
yüksek etkileþim saðlar.
Geliþmiþ Mimari: Modern nesne yönelimli mimari ile, MVC
ve state-management desteði, esnek ve geliþtirilebilir yapý.
Hýzlý ve Kolay Kurulum: SentezLIVE on Touch hýzlý ve kolay
kurulumu ile þimdi iOS, Android ve Windows iþletim
sistemleri için hazýr.
Öðrenim Kolaylýðý: sýnýrsýz sayýdaki doküman ve örnekleriyle
SentezLive on touch her zamankinden daha kolay.
Müþteri Listesi
 Detaylý müþteri listesi arama ve görüntüleme
 Google Mapte müþteri adresi görüntüleyebilme
 Müþteriye e-mail gönderimi

Yapýlacaklar Listesi
 Yapýlacaklar listesini görüntüleme
 Planlanmýþ aktiviteyi baþlatma
 Aktiviteyi yapýlmýþ durumuna çevir
 Aktivite detaylarýný görüntüleme
 Aktivite detaylarý ekleyebilme
Analizler
 Günlük, haftalýk, aylýk, yýllýk bazda satýþ analizleri
 Top 10 satýþ listesi ve analizleri
 Top 10 müþteri listesi ve analizleri
 Günlük, haftalýk, aylýk, yýllýk bazda banka hareketleri ve
hesap analizleri
 Günlük, haftalýk, aylýk, yýllýk bazda borçlu listesi ve
analizleri
 Günlük, haftalýk, aylýk, yýllýk bazda alacaklý listesi ve
analizleri

Ürün Listesi
 Detaylý ürün listesi arama ve görüntüleme
 Müþteri hareketlerini detaylý olarak görüntüleme
 Ürün resimlerini görüntüleme
 Ürün stok durumunu varyant, seri no bazlarýnda detaylý
olarak görüntüleme
Sipariþ Yönetimi
 Açýk sipariþleri ve detaylarýný görüntüleme
 Onaylanmamýþ sipariþleri görüntüleme
 Onaylanmamýþ sipariþleri onaylama
 Yeni satýþ sipariþi iþleme
Mesajlar
 Mesajlarý arama ve görüntüleme
 Yeni mesaj gönderme
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SentezLIVE ERP

{Replikasyon}

SentezLIVE ERP Replikasyon Modülü ile uzak
lokasyonlarýnýzý, internete baðlý kalmadan yönetebilirsiniz.
SentezLIVE ERP Replikasyon Modülü ile uzak masaüstü
baðlantýsý yerine, veritabanlarý arasýnda otomatik veri transferi
yapabilirsiniz. Bu yönetemle her noktanýzda bulunan
programlar internet baðlantýsý oldukça otomatik olarak
merkezinizle veri transferi yapacaktýr. Internet baðlantýsý
olmadýðýnda ise uzak noktalarýnýz merkezden baðýmsýz olarak
çalýþmaya devam edecek, baðlantý tekrar saðlandýðýnda veri
transferleri yapýlarak sistemin sorunsuz çalýþmasý
saðlanacaktýr.

Perakende Satýþ Yönetimi ve Replikasyon
Çok noktalý perakande satýþ yönetimlerinde, server maliyetleri
ve internet baðlantý hýzlarý nedeniyle, sunucuya uzak
masaüstü baðlantýsý (RDP) ile baðlanarak program kullanmak
bir çok sýkýntýya yol açmaktadýr. SentezLIVE ERP
Replikasyonun üstün özellikleri ile uzak masaüstü baðlantýsý
olmadan, otomatik veri transferleri yardýmý ile ihtiyacýnýz
olan tüm özelliklere sahip olabilirsiniz.
Satýþ noktalarýna ürün tanýmlamalarýna iliþkin tüm detay
bilgileri, fiyat bilgilerini, müþteri tanýmlamalarýný gönderebilir,
bu sayede ürünlerin tüm bilgilerini merkezden yönetebilirsiniz.
Satýþ noktasýndaki kullanýcýlarýn herhangi bir iþlem yapmasýna
gerek kalmaksýzýn perakende satýþ iþlemleri, iade iþlemleri,
kasa hareketleri gibi bilgilerin merkeze otomatik olark transfer
edilmesini saðlayabilirsiniz.
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SentezLIVE ERP Replikasyon modülü ile bir satýþ noktasýna
malzeme transferi yapýldýðýnda, tekrar veri giriþine gerek
kalmadan, merkez veritabaný üzerinde kesilmiþ açýk transfer
fiþlerini sorgulayarak her iki noktada da gerekli iþlemlerin
tek tuþ ile yapmasýný saðlayabilirsiniz. Ayrýca þubeler arasý
malzeme transferinde de ayný iþlemleri kullanabilirsiniz.
SentezLIVE ERP Replikasyon modülü sayesinde bir þubeden
yaptýðýnýz satýþýn iadesini, baþka bir þubeden merkez
veritabaný sorgulanarak kolayca yapabilirsiniz.

Toptan Satýþ Yönetimi ve Replikasyon
Çok noktalý toptan satýþ yönetiminde, uzak noktalarýnýzda
oluþturmuþ olduðunuz, sipariþ, satýþ, kasa iþlemleri gibi
tüm iþlemleri merkezden þubelere veya þubelerden merkeze
tek týkla gönderebilir ve diðer gerekli iþlemleri yapabilirsiniz.
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