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TÜM KAYNAKLARI PLANLAYAN
GERÇEK BİR ERP ÇÖZÜMÜ

 FİNANSAL YÖNETİM SİSTEMİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KAVRAMININ
EN GELİŞMİŞ TEMSİLCİSİ

 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
İŞLETMENİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK
YENİ TEKNOLOJİLER

KURUMUNUZUN İHTİYAÇLARINI BİRLİKTE BELİRLEYELİM.
SİZ VE İŞLETMENİZ DEĞİŞMEYE HAZIR MISINIZ?

İyi yönetilen bir orkestra:

Kurumsal Çözümleri

Büyümeyi kontrol etmek ve rekabette güçlü kalmak... Entegre bir kurumsal
sistem artık bir seçenek değil bir zorunluluk. Birbirinden kopuk “veri yığınları”
şirketinizin zaman, enerji ve para kaybetmesine, her şeyden öte karar mekanizmanızın etkin çalışmamasına sebep olur. Şirketinizin bilişim altyapısının kalitesini artırmak; müşteri memnuniyetini ve kârlılığı artırmak için kilit rol oynar.
Mikro ERP çözümleri KOBİ’lerden holdinglere tüm üreticilerin, orkestralarını
daha iyi yönetmelerine yardım eder. Bilgi, kurumun tüm birimlerinde entegre
hareket ettikçe, günlük operasyonlardan stratejik karar mekanizmalarına kadar
kullanım miktarı artar. ERP ile Envanter ve Finans verileri; tasarruf ve verimliliği
iyileştirme yollarını teşhis eden kabiliyetli enstrümanlara dönüşürler. Mikro’nun
raporlama gereçleri orkestra şefinin daha süratli ve istikrarlı kararlar almasını
mümkün kılar.

"Mikro ile birlikteliğimiz başladıktan sonra, yönetimsel hatalarımız,
personel yönetimimiz, maliyetlendirme ve iş yönetim tarzımız daha
netleşti, karar almamız ve uygulamalarımız kolaylaştı, çok detaylı
olan yönetimsel raporların faydalarını görmeye başladık."
Tümsan A.Ş. (Mekappa Ankastre Ürünler), Gen. Md.
U. Kazım BAŞBUĞU

Finansal Yönetim Sistemi
ERP ailesinin ticari otomasyon ve muhasebe
yapısını oluşturan Finansal Yönetim Sistemi
kavramının en gelişmiş temsilcisidir.
İşletmenizin stoktan muhasebeye kadar tüm
finansal yönetim araçlarını en optimum şekilde
kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. Temel
muhasebenize ve kurumsal finansal ihtiyaçlarınıza
işlevsellik ve kullanım kolaylığı sağlar.
Stok yönetimi, malzeme ve/veya ürünlerin son
kullanıcıya ulaşana dek geçtiği aşamaları
birbirinden bağımsız olarak ürüne değer katan
tüm zincir üyelerini içine alan bir sistemdir.
Satın alma modülü, satın almanın 5 temel
doğrusu baz alınarak tasarlanmıştır. Tahminleme
ve satın alma sırasında en doğru karar
alternatiflerini sunar.
Üretim fazlarına ait saha takibi, planlama, müşteri
gruplama, bütçe oluşturma gibi pek çok
fonksiyon Satış yönetimi modülü ile uygulanır.
Satış ekibine promosyon ve kampanyalar
oluşturma, ziyaret takibi gibi faaliyetleri yönetme
imkanı sunar.
Mikro ERP Mikro Yazılımevi’nin sinerji içinde
çalışan başarılı modüllerinden oluşan entegre
sistemidir. Kurumda bir uçtan diğerine tüm
operasyonların performansını yükselterek
verimlilik ve kârlılığı artırmayı amaçlar.
Finansal Yönetim Sistemi tüm fonksiyonlarını
içinde barındıran Mikro ERP, Mikro’da yıllarla
olgunlaşmış MRPII anlayışıyla, kurumun üretim
kaynaklarını, fiili maliyetleri saptayarak planlar.
Bir işletmenin en önemli değeri olan personeli;
sicil, puantaj, tahakkuk işlemlerini takip ederek,
çok ayrıntılı bir biçimde yönetir.
İleri becerilere sahip, ölçeklendirilebilir
uygulamalarla gündelik operasyonel faaliyetlerini
planlar. Yöneticilere büyük resim görebilme
seçeneği sağlayarak kurumun başarılı finansal
geleceğini emniyet altına alır. Akıcı bir
otomasyon, sıra dışı işlevsellik, kapsamlı
kişiselleştirilebilme yeteneği, kolayca entegre
edilebilen
popüler masaüstü gereçleri ve
programın içinden sunulan online teknik destek,
Mikro ERP’nin özelliklerinden sadece bazıları.
Mikro ERP size kurumunuzdaki tüm kaynakları
tek bir ekrandan idare edebilme, tek bir kurumla
çalışabilme imkanı sunar.

Finans yönetimi, şirketlerin yurt içinde ve
dışında
tüm risklere duyarlı
yönetim
biçimleri geliştirmesini sağlar. Tahsilat,
ödeme, banka, dekont ve fatura işlemleri
gerçekleştirilebildiği gibi; bu işlemlerle ilgili
durum, hareket ve ekstreler alınabilir.
Sabit kıymetler yönetimi ile sabit kıymetlere
ait her türlü evrak, tanım, rapor işlemlerini
yürütebilir, farklı dövizlere göre alternatif
raporlar oluşturulabilir.
UFRS yönetimi, Türk Ticaret Kanunu (TTK),
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(UFRS) ve UFRS modülümüz; sözleşme kartı
ile başlayan UFRS süreçleri, genel muhasebe
ile eş zamanlı oluşan UFRS fişleri tüm
modüllerimiz ile tam entegredir. UFRS’ye
göre hazırlanmış mizan, bilanço, rapor,
finansal analiz ve mali tablolar ile birlikte tüm
operasyonlarınıza VUK-UFRS karşılaştırma
imkânı sunmaktadır. SPK’ya tabi şirketler ile
bu şirketlerin konsolide mali tablolarında yer
alan iştiraklerinin, SPK Seri XI, No: 29’a uygun
raporlama yapmasına yardımcı olmak üzere
hazırlanmıştır.

Mikro ERP
Kurumsal Kaynak Planlaması
 MRPII
Üretim kaynak planlaması
 Stok yönetimi
 Personel yönetimi
 Hizmet & Masraf yönetimi
 Satın alma & Satış
 Finans
 Karar destek
 Sabit kıymetler
 Genel muhasebe
 UFRS yönetimi
Üretim
Üretim yönetim sistemlerinin üç önemli ayağı
vardır. Bunlar; malzeme planlama, kapasite
planlama ve toplam kalite yönetimidir. Mikro
ERP üretim yapan işletmelerin tüm
kaynaklarını etkili bir biçimde planlaması ve
yönetmesi amacıyla tasarlanmıştır. Satış ile
tedarik yönetimi satın alma (Tedarik zinciri
yönetimi) ile müşteriye (Müşteri ilişkileri
yönetimi) ve dağıtıma kadar arasındaki tüm
üretim süreçlerini bütünleşik olarak yönetir.

Yönetim Bilgi Sistemi

Tek düzen hesap planı çerçevesinde
hesap planı Genel muhasebe yönetimi ile
tanımlanabilir ve tüm resmi defter
dökümleri ile detaylı mizanlar alınabilir.
Her türlü ticari hareket muhasebeye
dileğe göre anında entegre olabilir.
RAPORLAMA VE SAYIM İŞLEMLERİ
Miktarsal stok ve ortalama devir hızı
raporu, nakit satış değerleri ve satış
gününe ait nakit maliyet kârlılık raporu,
alış ve satış dağılım analizleri, stok
hareket ve envanter durumu, stok
durumu ve değerleme raporları gibi
yüzlerce rapor programda standart
olarak bulunmaktadır.
Kusursuz mimarisi ile çevre ünitelerle
entegrasyonu sağlayacak bir altyapı
sunan Finansal Yönetim Sistemi; OT/VT
(Otomatik tanıma/Veri toplama)
cihazlarıyla mükemmel uyum gösterir.
Açık veritabanı
Mikro ERP ürün ailesi açık kod mimarisi
ile geliştirilmiştir. Mikro ERP ürünleri
kullanıcıların programı kendilerine göre
özelleştirmelerine yani kayıt alanları,
rapor ve analiz eklemelerine olanak
sağlar.
Çoklu dil desteği
Mikro ERP ailesi ürünleri çoklu dil
desteğine sahiptir. Farklı ülkelerde
bulunan yan kuruluşlar veya merkezler,
(istenirse) iş ortaklarını tek yapı altında
birleştirir ve tüm operasyonlar gerçek
zamanlı yürütülür.

ERP
Çözümleri
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Kariyer, eğitim planlama, iş kabul yönetimi, izin ve performans
yönetimi içeren İnsan Kaynakları Yönetimi ile çalışanlarınızı bilgi
yetenek ve birikimlerine göre değerlendirebilirsiniz. İnsan
Kaynakları Yönetimi; çeşitli ölçme kriterleri ile personel durum
iyileştirmesi sağlamayı mümkün kılar, Personel Yönetimi ile
entegre çalışır.
İHRACAT YÖNETİMİ

ÜRETİM KAYNAK PLANLAMASI (MRPII)
MRPII ERP içinde yer alan ürün tanıtım, iş yeri tanıtım, üretim
planlama ve izleme, üretim rota planlama (chart), ilk madde ve
malzeme tedarik planlama ve izleme, hareket, rapor, liste,
maliyet muhasebesi ve entegrasyon kodlarını içerir. Teknolojik
kavramların genişlemesi ile; gelişen iş dünyası, yönetim
işlemlerinde olduğu gibi üretimde de toplam kalite yönetimi ile
sağlıklı büyümeyi amaçlar. MRPII; bu amaçla genişletilmiş üretim
fonksiyonları ile, çağdaş işletmelere global pazarda rekabet
avantajı sağlayacak çözümler içerir.

İhracat Yönetim modülü ile her türlü evrak basımını
gerçekleştirebilirsiniz. İhracat Yönetimi ile Packing list, gümrük
çıkış beyannamesi, döviz alış belgesi, menşei şahadetnamesi,
A.TR belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası, Form A tanımlamalarınızı
takip edebilir, her türlü işlemlerinizin detaylı raporlarını
alabilirsiniz.
İTHALAT YÖNETİMİ
İthalat Yönetim modülü ile formaliteler problem olmaktan
çıkıyor. İthalat ile ilgili her türlü işlerinizi rahatlıkla
y a p a b i l ec e ğ i n i z ,
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maliyetlerinizi hesaplayabilir, DİİB takibini ihraç kayıtlı mal
alışlarınızı takip edebilir, her türlü işlemlerinizin detaylı
raporlarını alabilirsiniz.

ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMİ (MRP)
Ürün tanıtım, sarfiyat ve iş emri kartlarının tanımlanması,
malzeme ihtiyaç planlarının oluşturulması, üretim ve fason
hareketleri ve akabinde oluşan standart maliyetlerin
değerlendirilmesi… MRP; tüm bu süreçleri işletmede en esnek
uygulamanın diğer adı…

PERSONEL YÖNETİM OTOMASYONU
Personel mevzuat takibine yönelik tüm işlemler için eksiksiz,
hatasız, hızlı ve güvenli bir çözüm. İşletmeniz ne kadar büyük
olursa olsun ve ne kadar personel çalıştırırsanız çalıştırın tüm
işlemleri zaman ve insan kaynaklarını minimum kullanarak
çözer.
TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ
Seri numarası bazında takip edilen ürünlere garanti dahilinde
ve haricinde verilen servis hizmetlerinizi takip edebilir; parça
dahil/hariç servis faturaları düzenleyebilir, muhasebe ile
entegre çalışabilir; detaylı raporlar ile servis merkezinizi
değerlendirebilirsiniz.

MERKEZ/ŞUBE ONLINE BAĞLANTI
Merkez ve şubeler arasındaki veri aktarımını sağlayan ilk ve tek
merkez-şube bilgi aktarım programı olan bu modül ile
işletmeler; şubelerindeki tüm hareketlere merkezden hiçbir
insan müdahalesine gerek kalmadan ulaşabiliyorlar. Artık
şubeleriniz, size klavyeniz kadar yakın.
İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM)
Sadece müşteri ilişkileri değil firmanız ile irtibatta olan tüm
cariler ile yapılan görüşmeleri detaylı olarak takip edebilirsiniz.
İlişkiler yönetimi ile; ziyaret planlarınızı daha sağlıklı yapabilir,
sahadaki personellerinizin verimliliklerini ölçebilirsiniz.

BAKIM YÖNETİMİ
MUHASEBE BÜROSU OTOMASYONU
Koruyucu bakım yönetimi ve gerçekleştirilen bakım
işlemlerinin takip ve raporlanması ile birlikte üretim
sisteminizde gerçekleşen sorunların nedenlerini ve nasıl
çözümlendiklerini detaylı olarak izlemenizi sağlamaktadır.

Muhasebe, işletme, stok, hizmet, finans, SM defteri ve
konsolide işlemleri yöneten hızlı ve doğru işleyen bir sistem.
Muhasebe Bürosu Otomasyonu; içerdiği Personel modülü ile
personel takibine yönelik olarak tüm işlemler için eksiksiz,
hatasız, hızlı ve güvenli bir çözüm. BÜRO9000 ile; tüm işlemleri
zaman ve insan kaynaklarını minimum kullanarak çözebilirsiniz.

my e-RP MİKRO’nun bütünleşik kurumsal kaynak
planlama çözümüdür. my e-RP ile işletmeniz için
tasarlanmış bir sistem yaratabilirsiniz. my e-RP
şirketinizle büyüyebilecek, sorunsuzca entegre olacak gelişmiş bir dizi uygulama sunuyor. Uygulamalarımız SQL veritabanıyla, windows tabanlı güncel
teknoloji platformlarında çalışır.

’nin
işletmelere
sağladığı
faydalar:

HEM KULLANIŞLI
HEM KULLANICILARA KEYİF VERECEK PROGRAMLAR

Tüm iş süreçlerinin tek yapı
içinde toplanmasına dayanan,
değişen ihtiyaçları karşılayan,
kuvvetli bir finans ve üretim
çözümüdür.
Zaman
içinde
işletmenin
gereksinimlerinin değişmesi de
kaçınılmaz
olduğundan
geleceğe yönelik “esnek” bir
modelin
oluşturulması
amaçlanır.












Stok
Hizmet & Masraf
Satın alma & Satış
Finans
Karar destek
Üretim yönetimi
Sabit kıymetler
Tamir servis merkezi
Genel muhasebe
Konsolidasyon

İmplementasyon süreci;

 İş akışının analiz edilmesi,
 Yazılım geliştirme ve
özelleştirme,
 Süreli danışmanlık,
 Bakım,
 İşletme içinde insan kaynağı
oluşturmak aşamalarını içerir.

Kullanıcıların kendilerine özel
çalışma sistemi oluşturmalarını
ve yönetmelerini en kolay
biçimde gerçekleştirebilmeleri
amacıyla dizayn edilmiştir.











Personel yönetimi
HR yönetimi
İthalat & İhracat
Market mağaza yön.
Akaryakıt istasyon yön.
Bakım yönetimi
RM ilişkiler yönetimi
Dış yazılım aktarımı
UFRS yönetimi








Bu nedenle programların ana
ekranında rapor ve makro
araçları,
döviz
işlemleri,
iletişim, ayarlar ve yardım
menüleri yer alır. Birden fazla
firma ile aynı ekranda çalışmak
mümkündür. Aynı mantıkla
firmanın şubeleri ve mali yıllar
arasında
tek
ekranda
dolaşmak da çok kolaydır. Bu
yaklaşım farklı firmalara ait
çok perspektifli konsolide
raporlar almayı mümkün kılar.









Stok seviyelerinin azalması
Personel giderlerinin azalması
Sipariş yönetiminin iyileşmesi
Etkin ürün yönetimi
Pazardaki değişikliklere
proaktif reaksiyonlar verilmesi
Ödeme ve tahsilatların
yönetimi
Maliyet ve kaçakların takibi
Satın alma giderlerinin
azalması
BT platformlarının
standartlaşması
Gelirlerin artması
Verimliliğin artması
İletişim ve lojistik giderlerinin
azalması
Rekabet avantajlarının
sağlanması

ERP AKIŞ VE İÇERİK ŞEMASI

“Şirketimize yeni bir vizyon katan
Mikro teknolojisi, bayilerimizi ve
kendi işleyişimizi tek bir sistemde
toplamamıza yardımcı oldu.”
Turnagaz, Bilişim ve İç Denetim Md.
Erson TOMAKİN
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