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DYE

Pazarlama ve Satýþ
Müþterileriniz, sipariþlerinin durumunu internet üzerinden
takip edebilirler.

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Sipariþ formunu istenilen þekilde dizayn edebilir, sipariþ
formunun müþteri okeyi için direkt olarak faks
çekebilirsiniz.
Müþteri sipariþlerini otomatik olarak iþ emrine
aktarabilirsiniz.
Boya, kimyasal madde, yedek parça ve diðer iþlemlerin
takibini yapabilir, müþteri ve stok bazýnda detaylý raporlar
alabilirsiniz.
Müþteri, stok ve renk bazýnda sipariþ daðýlýmlarýný takip
edebilirsiniz.
Gün, ay ve yýl bazýnda sipariþ sevkiyat karþýlaþtýrma
raporunu alabilirsiniz.
Sipariþ üzerinden iþ emri bilgilerine ulaþabilirsiniz.
Ýþ emri oluþturulan sipariþlere ve ilgili iþ emirlerine
müdahale edilmesini engelleyebilirsiniz.

Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Sipariþe ham depo kontrol raporu alarak depo durumunu
müþteri ve stok bazýnda takip edebilir, ihtiyacýnýzý
raporlayabilirsiniz.
Ýþ emri oluþturulmamýþ sipariþleriniz için iþ emri numarasý
atamasý yapabilirsiniz.
Sýnýrsýz sayýda sipariþ analiz küpü (OLAP) oluþturabilir
bu sayede sipariþlerinize ait detaylý istatistikler alabilirsiniz.
Laboratuar
Sýnýrsýz sayýda renk çalýþmalarý yapabilir, ayný renk için
ilave reçeteler hazýrlayabilirsiniz.

Müþteriye ait talimat bilgilerini detaylý bir biçimde
tanýmlayabilirsiniz.
Müþteri sipariþ giriþlerinde, renk kodlarýný ve üretim
prosesini belirtebilirsiniz.
Sipariþin iþletmedeki üretim durumunu (partilenen,
boyanan, sevk olunan þeklinde) takip edebilirsiniz.

Müþteri ham kumaþ ve renk bazýnda detaylý reçete listesi
alabilirsiniz.
Müþteri ve ham kumaþ bazýnda reçete tanýmlayabilirsiniz.
Renk reçetesi ile ilgili detaylý açýklamalar
tanýmlayabilirsiniz.
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DYE

Kullanýlan hammaddeler doðrultusunda boya yüzdesini
ve boya maliyetini hesaplayabilirsiniz.

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Renk, iþlem ve reçete bazýnda fiyat anlaþmalarý
yapabilirsiniz.

Boya ve yýkama prosesine göre grafikler hazýrlayabilirsiniz.

Fiyat anlaþmalarýný iki tarih arasýnda ve istenilen döviz
cinsi bazýnda yapabilirsiniz.

Renk bazýnda birim boya maliyetini otomatik
hesaplatabilir, genel giderleri boya maliyetlerine
yansýtabilirsiniz.

Master reçete üzerinden reçete kopyalayabilirsiniz.
Laboratuar renk çalýþmalarýný (atýþlarý) takip edebilir
okeylenen çalýþmalar için otomatik laboratuar reçetesi
oluþturabilirsiniz.
Laboratuar renk atýþlarý tuz/soda deðerlerinin otomatik
olarak hesaplatýlmasýný saðlayabilirsiniz.
Laboratuar çalýþmasýný yaptýðýnýz rengin ait olduðu
müþteriden baþka bir müþteriye kullanýlmasýný
engelleyebilirsiniz.
Anlaþmadaki fiyatlarý, sipariþe veya sevk irsaliyesine
otomatik olarak getirebilirsiniz.

Laboratuar çalýþmasý içerisinde renge uygun boyama
programýný seçebilirsiniz.

Renk maliyet formunda kar analizi yapabilir, renk maliyetini
üç farklý döviz cinsine göre hesaplatabilirsiniz.

Müþteri bazýnda laboratuar çalýþmalarýna ait istatistik
alabilirsiniz.
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DYE

Okeylenen ve okeylenmeyen renkleri müþteri bazýnda
raporlayarak takip edebilirsiniz.

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Ýþletmeye uygun birden fazla parti refakat kartý dizayný
yapabilirsiniz.

Parametrelerde tanýmladýðýnýz reçete genel gider
kalemlerini laboratuar reçetesi içerisine otomatik olarak
aktarabilirsiniz.
Renk maliyet formu üzerinde hesaplanan maliyet
bilgilerini otomatik olarak renk maliyet tarihçesine
aktarabilir renge ait maliyet çalýþmalarýnýn tarihçesini
oluþturabilirsiniz.
Renk maliyet formu üzerinden verilen fiyat bilgilerini
müþteri/renk fiyat anlaþmalarýna otomatik olarak
aktarabilirsiniz.

Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý)
Ýþ emri (Parti kartý) bilgilerini detaylý olarak
tanýmlayabilirsiniz.

Sýnýrsýz iþ akýþ prosesi tanýmlayabilirsiniz.
Ýþ emri kartý üzerinde ürün bazýnda iþ akýþý
tanýmlayabilirsiniz.
Tamir partileri (iç+dýþ) takip edebilirsiniz.
Boya iþleminde kullanýlacak kimyasallarýn otomatik
takibini yapabilirsiniz.
Partiye ait hammadde sarfiyatýna tek bir tuþ ile
ulaþabilirsiniz.
Müþteri parti numarasýna göre üretim aþamalarýný takip
edebilirsiniz.
Ýþ emri üzerinde kumaþ bazýnda üretim detay bilgilerini
tanýmlayabilirsiniz.
Farklý ürünleri ayný iþ emrinde takip edebilirsiniz.

Müþteri sipariþlerinden otomatik iþ emri hazýrlayabilirsiniz.
Barkodlu ve barkodsuz iþ emri dökümü alabilirsiniz.

Ýþ emri üzerinde iþletmeye özel alanlar tanýmlayabilirsiniz.

Üretimin herhangi bir aþamasýnda partiyi, alt partilerine
bölebilir, ayný boya kazanýna girecek tüm partileri
birleþtirebilirsiniz.

Partilere ait tüm hareketleri tek bir form üzerinde takip
edebilirsiniz.
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DYE

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Açýk-kapalý sipariþ daðýlýmýný, stok ve cari hesaplar bazýnda
takip edebilirsiniz.
Flote miktarýný otomatik hesaplatabilirsiniz.

Tedarikçi ve stok bazýnda detaylý raporlar alabilirsiniz.

Master iþ emri üzerinden iþ emri kopyalayabilirsiniz.
Ham kumaþ giriþleri doðrultusunda otomatik tahsis
iþlemi yapabilirsiniz.

Depo
Parametrik yapýsý sayesinde stoklarýnýzý detaylý bir þekilde
tanýmlayabilirsiniz.
Müþterilerinizin ham kumaþ ve iplik stoklarýný depo
bazýnda takip edebilirsiniz.

Ýþ emri üzerinden otomatik planlama oluþturabilirsiniz.
Terazi baðlantýsý ile parti miktarýný terazi üzerinden
alabilirsiniz.

Stok Kontrol
Satýn Alma
Satýn alma sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Ýþ emri (parti kartý) hazýrlarken depodaki stoklarla tahsis
yaparak iliþkilendirebilirsiniz.
Depo bazýnda iade iþlemlerinizi takip edebilirsiniz.

Satýn alma sipariþini otomatik olarak irsaliye üzerine
aktarabilirsiniz.
Stok bazýnda kritik stok miktarý tanýmlayabilir ve kritik
stok miktarý altýndaki stoklarýnýza tek bir ekran üzerinden
ulaþarak otomatik sipariþ verebilirsiniz

Stoklarý üretim iþlemleri ile iliþkilendirebilirsiniz.

sentez

DYE

Stoklara ait hareketleri detaylý olarak takip edebilirsiniz.
Boya ve kimyasallarýn depo giriþlerini
gerçekleþtirebilirsiniz.
Boyama ve diðer operasyonlarda kullanýlan boya ve
kimyasallarýn otomatik düþümünü yapabilirsiniz.

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Seri (Top) Takibi
Parti Kartý üzerinden otomatik seri (top) kartý üretebilirsiniz.
Sýnýrsýz hata tipi kartlarý tanýmlayabilirsiniz.
Hata puanlarýný kart üzerinde belirleyebilirsiniz.
Detaylý seri (top) kartý tanýmlayabilirsiniz.

Boya ve kimyasallarýn hangi operasyonlarda (ön iþlem,
kasar, boyama, yýkama vb.) kullanýldýðýný raporlayabilirsiniz.

Seri (top) kartý üzerinde hatalarý ve bu hatalarýn baþlangýç
metresi ve uzunluklarýný tanýmlayabilirsiniz.
Seri (top) kartýnýn toplam hata puanýna göre kumaþ
kalitesini belirleyebilirsiniz.

ORNEK TEXTILE
CUSTOMER

Hammadde minumum ve optimum stok raporu
alabilirsiniz.
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Parti bazýnda hammadde ihtiyaç tablosu alabilirsiniz.
RIBANA

Boya hammadde ve yardýmcý kimyasallarýn stoklarýný
takip edebilirsiniz.
Ham kumaþ/iplik giriþ irsaliyesi üzerinden otomatik iþ
emri oluþturabilirsiniz.
Ham kumaþ/iplik iadelerini gerçekleþtirebilirsiniz.
Ham kumaþ/iplik giriþ irsaliyesi üzerinde satýr bazýnda
kullanýlan ve iade rakamlarýný takip edebilirsiniz.

GREEN

18351810

Seri (top) kartýna ait hatalarý
içeren barkodlu döküm
alabilirsiniz.
Tanýmlanan seri (top) kartlarýný
sevk irsaliyesine
aktarabilirsiniz.
Barkodlu ürün etiketi
hazýrlayabilirsiniz.

Terazi baðlantýsý sayesinde serilere ait miktar bilgilerini
terazi üzerinden alabilirsiniz.
Seri bazýnda dara tanýmý yapabilir bu sayede net
miktarlarýn otomatik olarak hesaplanmasýný
saðlayabilirsiniz.
Sýnýrsýz etiket tanýmý yapabilirsiniz.
Kalite kontrolü yapan personel ve zaman bilgisinin seri
(top) kartýna otomatik olarak aktarýlmasýný saðlayabilirsiniz.
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DYE

Seri (top) bölme ve birleþtirme iþlemlerini yapabilirsiniz.

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Reçete ile ilgili detaylý açýklamalar tanýmlayabilirsiniz.
Reçete ön deðer tanýmlarýndan alýnan bilgiler
doðrultusunda otomatik reçete oluþturabilirsiniz.
Laboratuar çalýþmalarýný otomatik olarak reçete üzerine
aktarabilirsiniz.
Çift boya reçeteleri (pamuk,polyester,naylon v.b. gibi)
hazýrlayabilirsiniz.
Baský reçetesi hazýrlayabilirsiniz.

Kalite kontrolü yapýlan/yapýlmayan seriler (top) ile ilgili
raporlar alabilirsiniz.

Reçete (Ýþletme Reçetesi)
Sýnýrsýz reçete tanýmlayabilirsiniz.
Parametrik yapýsý sayesinde farklý boyama yöntemlerine
(Overflow, pad-batch vb.) göre reçete oluþturabilirsiniz.

Sýnýrsýz sayýda ilave ve tamir reçetesi hazýrlayabilirsiniz.
Ýþlemlere ait grafikleri otomatik olarak reçete üzerine
getirebilirsiniz.
Otomatik düzenlenen reçete üzerinde kimyasal ve grafik
deðiþtirebilirsiniz.
Reçete dökümü alabilirsiniz.
Master reçete üzerinden reçete kopyalayabilirsiniz.

Üretim
Üretim Planlama
Ön iþlem, kasar, boyama, yýkama ve yumuþatma tipi
belirleyerek reçete üzerine kimyasal madde ve oranlarý
otomatik getirebilirsiniz.

Ýþ emirlerinin (partilerin) hangi kazanda boyanacaðýný
planlayabilirsiniz.

Tüm partileri tek bir ekranda izleyebilirsiniz.
Ýþletmeye üretim talimat programý hazýrlayabilirsiniz.
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DYE

Bugüne kadar açýlan tüm partilerin kartlarýna eriþebilir
ve önceki tarihlerdeki parti durumlarýný görebilirsiniz.

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Planlama listesi sayesinde iþlemlere ait toplu planlamalar
gerçekleþtirebilirsiniz.

Tek bir tablo üzerinde saat bazýnda makine ve kazan
planlamasý yapabilir, iþletmenin 24 saat üretim
durumunu görebilirsiniz.

Planlama esnasýnda makina kapasite kontrolü
yapabilirsiniz.
Çakýþan planlama kayýtlarý için zaman bilgisinin otomatik
olarak düzenlenmesini saðlayabilirsiniz.
Partilerin tüm üretim aþamalarýný detaylý olarak
izleyebilrsiniz.
Partilere ait planlama kayýtlarýný iþlem makina gruplarý
bazýnda otomatik olarak gerçekleþtirebilirsiniz.

Ýþlem makina gruplarý oluþturarak iþlemlerin yanlýþ
makinalara planlanmasýný engelleyebilirsiniz.
Partinin route harici iþlemlere planlanmasýný
engelleyebilirsiniz.
Planlamasý yapýlýp üretimi baþlamamýþ partilerin raporlarýný
alabilirsiniz.
Planlama ve üretim bilgilerini karþýlaþtýran raporlar
alabilirsiniz.
Üretim Takibi
Üretimin gerçekleþme tarih ve saatlerini görebilirsiniz.
Her bir operasyonda, üretim detaylarýný takip edebilirsiniz.

Ýþletme durumu ekranýnda iþletmenizin þu anki durumunu
takip edebilirsiniz.
Makina gruplarý oluþturarak (boya, apre vb.) planlama
ve üretim formlarý üzerinde ayrý olarak takip edebilirsiniz.
Standart zamanlarý detaylý (iþlem, makina, ürün grubu
vb.) olarak iþleyebilirsiniz.
Planlama çýkýþ tarih ve saat bilgilerinin standart zaman
bilgileri doðrultusunda otomatik olarak hesaplatýlmasýný
saðlayabilirsiniz.
Planlama bilgilerini (makina, tarih vb.) deðiþikliklerini
kolayca gerçekleþtirebilirsiniz.
Üretimi baþlamamýþ planlama kayýtlarýný sonraki günlere
otomatik olarak aktarabilirsiniz.

Üretimi gerçekleþtiren personelin verimliliðini
ölçebilirsiniz.
Genel ve detaylý üretim raporlarý alabilirsiniz.
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DYE

Üretimin baþlangýç ve bitiþ iþlemlerini barkod okutarak
sisteme transfer edebilirsiniz.

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Ýþlem bazýnda route kontrolü imkaný ile sadece belirli
iþlemlerin takibini saðlayabilirsiniz.
Ýþlem makina gruplarý oluþturarak iþlem makina
uyumluluðu kontrolü sayesinde üretim bilgilerinin doðru
ve saðlýklý olarak oluþturulmasýný saðlayabilirsiniz.
Üretimin devam ettiði makineye yeni üretim giriþi
yapýlmasýný engelleyebilirsiniz.
Özel barkod yapýlarý oluþturarak partiye ait ek iþlemlerin
üretim bilgilerini route kartýna müdahale etmeden
gerçekleþtirebilirsiniz.
Grup partilerin üretim bilgilerini ayrý ayrý veya birlikte
takip edebilirsiniz.

Ýþlem yapýlan operasyonda iken, önceki operasyonlarý
izleyebilirsiniz.
Partiye ait üretim tarihçesini takip edebilirsiniz.

Son iþlemden çýkmayan partinin sevkiyatýný
engelleyebilirsiniz.
Partilerin þu anki üretim durumlarý ve daha sonraki üretim
aþamalarýný raporlayabilirsiniz.
Üretim esnasýnda barkodlu/barkodsuz detaylý formlar
basabilir bu form üzerine iþ emri ve üretime ait detaylý
bilgilerin çýkmasýný saðlayabilirsiniz.
Sýnýrsýz sayýda üretim analiz küpü (OLAP) oluþturabilir
bu sayede üretime ait detaylý istatistikler alabilirsiniz.

Kalite Kontrol
Üretimin diðer bölümlerden, anlýk olarak izlenmesini
saðlayabilirsiniz.

Partideki ürünlere ait kalite kontrol bilgilerini detaylý
olarak girebilirsiniz.

Gerçekleþen çýkýþ eni, gramaj gibi üretim sonrasý bilgileri
takip edebilirsiniz.
Parametrik yapýsý sayesinde üretime ait detay bilgiler
takip edebilirsiniz.
Makinalara ait kayýp zaman ve duruþ bilgilerini detaylý
olarak takip edebilirsiniz.

Route kontrolü sayesinde hatalý üretim hareketlerinin
oluþmasýný engelleyebilir ve üretimin saðlýklý yürümesini
saðlayabilirsiniz.

Ýþ Emri (Parti Kartý) satýrýndan tek bir tuþ ile kalite kontrol
bilgileri formuna ulaþabilirsiniz.
Kalite deðerleri uygun olmayan ürünlerin sevkiyatýný
engelleyebilirsiniz.

sentez

DYE

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Ýþlem bazýnda kalite kontrol deðerlerini detaylý olarak
takip edebilirsiniz.

Hangi partilerin müþteriye sevk edileceðini seçip sevkiyat
planlamasý yapabilirsiniz.

Kalite kontrol test kartlarý oluþturabilirsiniz.

Sevkiyat planlama raporunu alarak, depoya talimat
verebilirsiniz.

Partiye ait test bilgilerini iþlem bazýndan detaylý olarak
(metot, standart vb.) iþleyebilirsiniz.

Sevk olmayan partileri, termin tarihine göre
listeleyebilirsiniz.
Üretimi biten partilerin sevkiyat irsaliyesini
oluþturabilirsiniz.

Kalite kontrol test rapor dökümlerini alabilirsiniz.
Ýþletmeye özel kalite kontrol formlarý dizayn edebilirsiniz.
Ürünlere ait kalite kontrol formu dökümü alabilirsiniz.

Sevkiyatý gerçekleþtirilen partiye uygulanan iþlemleri
takip edebilirsiniz.
Kýsmi sevkiyat yapabilirsiniz.
Barkodlu sevkiyat yapabilirsiniz.
Üretimi tamamlanmayan, kalite kontrol onayý verilmeyen
partilerin sevkiyatýný engelleyebilirsiniz.
Partinin tüm kalemlerinin birlikte sevk olmasýný
saðlayabilirsiniz.
Partilerin net miktarlarýný yazarak firelerinin otomatik
hesaplanmasýný saðlayabilirsiniz.

Sevkiyat
Müþteri Sevkiyatlarýnýzý parti veya sipariþ bazýnda
gerçekleþtirebilirsiniz.

Firelerin stoktan düþümünü yapabilmek için otomatik
fire fiþi kesebilirsiniz.
Ýstenilen þekilde sevkiyat fiþi dizayn edebilirsiniz.
Otomatik iþ emri kapama iþlemini yapabilirsiniz.
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DYE

Partiye ait sevkiyat hareketlerinin tarihçesine
ulaþabilirsiniz.

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Maliyet
Gerçek maliyeti otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Terazi baðlantýsý ile sevk miktar bilgilerini terazi üzerinden
otomatik olarak sevk fiþine aktarabilirsiniz.
Sevkiyat fiþi üzerinde birim fiyat hesaplatmasý
yapabilirsiniz.
Ýrsaliye üzerinde iþ emri bilgilerini tanýmlayabilirsiniz.
Fatura baðlantýsý yapabilirsiniz.
Ýstenilen bazda (tarih,müþteri vb.) sevkiyat raporlarý
alabilirsiniz.

Tahsisler ve hammadde sarfiyatý sayesinde parti/sipariþ
maliyetini otomatik olarak alabilirsiniz.
Gelir-gider ve kar-zarar analizleri yapabilirsiniz.

Faturalama
Sevk irsaliyeleri doðrultusunda, otomatik olarak
irsaliyeden fatura iþlemi yapabilir, ayný fatura üzerinde
birden fazla irsaliyeyi faturalaþtýrabilirsiniz.

Reçete maliyetlerinde kar analizi yapabilirsiniz.
Proforma maliyet ve gerçek maliyet tablosunu parti
bazýnda karþýlaþtýrmalý olarak alabilirsiniz.

Faturayý partiye uygulanan iþlemler doðrultusunda (sizin
belirleyebileceðiniz) oluþturabilirsiniz.
Fatura tutarlarýnýn iþlem bazýnda net miktar veya brüt
miktar üzerinden hesaplanmasýný saðlayabilirsiniz.
Faturalaþtýrýlmamýþ irsaliyeleri takip edebilirsiniz.

Grup partilerin maliyetini ayrý ayrý veya birlikte takip
edebilirsiniz.

Giriþi yapýlan faturalar isteðe baðlý olarak diðer modüllere
entegre edilebilir.

Döviz ve Türk Lirasý bazýnda maliyet raporlarý
alabilirsiniz.
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DYE

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Cari Hesap

ANALÝZLER

Müþteri ve satýcý hesaplarýnýn düzenli bir þekilde takip
edilmesine yarayan modüldür. SentezEXCELLENT ile
entegre olarak çalýþýr.

Kontrol Panel

Müþteri, satýcý ve fasonculara ait detaylý cari hesap
kartlarý açarak muhasebe entegrasyonu için gerekli
bilgileri bu kartlar üzerinde tanýmlayabilirsiniz.

Günlük üretim miktarlarý, günlük sevkiyatlar, alýnan
müþteri sipariþleri gibi dilediðiniz herhangi bir sorgulama
tanýmlayabilirsiniz.

Tablolarýnýzý seçtiðiniz þirketler için ve belirli bir cari hesap
veya stok koduna göre çalýþacak þekilde düzenleyebilir,
panelinizi kullanýcý bazýnda tanýmlayabilirsiniz.

Her bir cari hesap için 12 aylýk hesap özeti alabilirsiniz.
Tüm cari hesaplarý parti bazýnda izleyebilir ve otomatik
entegrasyon kurabilirsiniz.

Rapor Üretici
SentezDYEýn rapor üretici modülü ile tüm üretim
süreci için kiþiye ve iþletmeye özel sonsuz sayýda rapor
alabilirsiniz.
Formül alanlarý tanýmlayabilirsiniz.
Lojik alanlarý ile istediðiniz her bilgiyi rapora alabilirsiniz.
Tüm raporlarý ekrana, dosyaya, yazýcýya, faksa, e-postaya,
MS Word ve MS Excele gönderebilirsiniz.

Form Üretici
Form üretici modülü sayesinde de kiþiye ve iþletmeye
özel sonsuz sayýda form alabilirsiniz.
Formül alanlarý tanýmlayabilirsiniz.
Tüm formlarý ekrana, dosyaya, yazýcýya, faksa, e-postaya
MS Word ve MS Excele gönderebilirsiniz.
Tüm irsaliye ve formlarý kendiniz dizayn edebilirsiniz.

Veri Analizi
Veritabaný analizi ile dilediðiniz sorgularý hazýrlayýp her
türlü veriyi deðiþik þekillerde raporlayabilirsiniz.

sentez

DYE

Tekstil Terbiye
Takip
Sistemi

Oluþturduðunuz raporlarý istediðiniz alanlara göre
gruplayabilir, alt gruplar tanýmlayabilirsiniz.
Raporlarda bilgilerin nerelerde çýkmasý gerektiðini,
baþlýðýný vb. tanýmlayabileceðiniz gibi, mizanpajýný da
istediðiniz þekilde ayarlayabilirsiniz.

Yatay ve düþey eksende çýkmasýný istediðiniz alanlarý
kendiniz belirleyebilir, oluþturduðunuz küpün grafiðini
alabilirsiniz.
Yapmýþ olduðunuz analiz sonucunu yazýcýdan
döktürebileceðiniz gibi, isterseniz MS Excel, Text ya da
HTML formatýnda saklayabilirsiniz.

Oluþturduðunuz raporlarý, dilediðiniz filtrelemeleri yaparak,
grafik olarak alabilirsiniz.
Tüm raporlarý MS Excel, MS Word formatýnda
saklayabilirsiniz.
Raporlarýnýzý XML dosyasý olarak veya HTML formatýnda
mail olarak gönderebilirsiniz. Dilerseniz oluþturduðunuz
raporun sadece belirlediðiniz bir kýsmýný da alabilirsiniz.

Analiz Küpleri ve Grafikler
Sipariþ ve üretim modüllerine ait bilgileri, istediðiniz alan
ve kýsýtlamalara göre dilerseniz gruplayarak, dilerseniz
istediðiniz alanlarda filitreleme yaparak çok boyutlu
analizler yapabilirsiniz.

Hatýrlatýcý
Önemli gördüðünüz konu veya konularý (Ýþyerinde
yapacaðýnýz önemli bir iþ, bir toplantý zamaný, eþinizin
doðumgünü vs), hatýrlatýcý ekranýnda tanýmlayarak
programýn dileðiniz gibi size hatýrlatmasýný
saðlayabilirsiniz.
Günlük, haftalýk, aylýk, yýllýk dönemlerde hatýrlatmasýný
ayarlayabileceðiniz gibi programýn açýlýþ ve kapanýþlarýnda
veya bir kereye mahsus olmak kaydý ile hatýrlatmasýný
saðlayabilirsiniz.
Uyarý Sistemi
Uyarý Sistemi sayesinde, Ýþ Emri, Reçete, Üretm ve
Planlama, Stok ve Sipariþ modülleri için þirket veya
kullanýcý bazýnda, izleme, Kayýt ve Deðiþiklik iþlemlerinde
uyarý mekanizmasý geliþtirebilirsiniz. Dilerseniz uyarýnýn
yapýlmasýný istediðiniz modül(ler)de filitreleme
yapabilirsiniz.
Bu sistemin devreye girmesi için parametrelerden ilgili
ayarlarýn yapýlmasý yeterlidir. Parametrelerde
tanýmladýðýnýz uyarý ayarlarýna göre , yapýlacak uyarýnýn
ekrana mesaj þeklinde veya e-posta olarak gelmesini
saðlayabilirsiniz.

VOGUE

