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Pazarlama ve Satýþ
Ön Maliyet
Hazýrladýðýnýz veya müþterilerinizin vermiþ olduðu modeller
için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek güvenilir bir
þekilde proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz.
Yapýlan maliyetleri, model,tarih ve müþteri bazýnda
arþivleyerek, filtreler sayesinde kolayca ulaþabilirsiniz.

Asortili veya asortisiz, renk-beden bazýnda order formu
giriþ ve takibi yapabilirsiniz. Renk ve beden isimleri
parametrik olup (kumaþ rengi, ribana rengi, düðme rengi
ve S, M, L, XL veya 32, 34, 36, 38, 40 gibi) 8 deðiþik renk
ve 40 deðiþik beden þeklinde tanýmlayabilirsiniz.

Kopyalama yöntemi ile daha önce hazýrlamýþ olduðunuz
proforma model maliyet kartýndan taþýma yaparak yeni bir
maliyet hazýrlama iþlemini daha seri bir þekilde yapabilirsiniz.
Detay kumaþ tablosu ile birim kumaþ maliyetini, iplikten
giderek hesaplayabilirsiniz.
Proforma model maliyet tablolarýnda otomatik kar analizi
yapabilir, kumaþ oluþum detayý alabilirsiniz.

Ordera ait parametrik açýklama alanlarý sayesinde sýnýrsýz
açýklama yapabilirsiniz.

Deðiþik döviz türlerine göre maliyet yapabilirsiniz.

Çok modelli (takým,set) order tanýmlayabilirsiniz.

Sonsuz sayýda renk-varyant tanýmlanabilir. Kendi renk
kartlanýzý otomatik olarak oluþturabilirsiniz.

Order Takibi
SentezVogueun fonksiyonel order ekranlarý sayesinde,
üretimin her aþamasýný takip edebilirsiniz.

Order'a ait her türlü teknik ve detay bilgi girilebilir. Mali
bilgiler, genel bilgiler ve OK takibi yapabilir, order'a ait
deðiþik liste ve raporlar alabilirsiniz.
Yüklenen order'larýn tarihçesini tutabilirsiniz.
Order/model ve pencerelerini kopyalama özelliði ile repete
order ve modellerde çok seri bir þekilde çalýþabilirsiniz.
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Model Takibi
Bütün modeller için resimli model kartý açabilir, model ile
ilgili tüm görüntüleri (resim, fotoðraf, klip vs.) ve bilgileri
arþivleyebilirsiniz.
Modelin teknik detaylarý ve ölçü tablosu, kalýp bilgileri,
dikim talimatlarý gibi sýnýrsýz açýklamalar girebilirsiniz.
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Order-model baðlamýnda tanýmlanan tüm operasyonlarý
(boya, baský vs.) tedarik kartlarýnda varyant (renk-beden)
bazýnda takip edebilirsiniz.
Tüm iþlemlerin (satýnalma sipariþi, mal alým irsaliyesi v.b)
tarihçelerini detaylý olarak izleyebilirsiniz.

Numune model ve kolleksiyon çalýþmalarýný takip
edebilirsiniz.
Satýþ miktar ve tutarlarýný, order, model, müþteri, tarih
bazýnda rapor ve grafikler þeklinde takip edebilirsiniz.
Döviz (DM, $, TL v.b.) Adet, yýl ve müþteri bazýnda istatistik
tablolarý ve grafikleri alabilirsiniz.Üretm Planlama

Üretim programlarýný (kumaþ, örme, boya, kesim gibi)
otomatik hazýrlayabilirsiniz.
Grup order'lar için toplu ihtiyaç listeleri hazýrlayýp, stok
durumu kýyaslamasý için raporlar alabilirsiniz.
Zaman Planlama
Günümüzün rekabetçi ortamýnda artýk zamanla yarýþýr bir
konuma geldik, bu yüzden üretim durumlarýmýzý doðru ve
eksiksiz planlamak ve takip etmek gerekmektedir.

Üretim Planlama
SentezVogue ile her order'ýn en ince detaylarýna kadar
ihtiyaç ve zaman planlamasýný yapabilirsiniz.
Ýhtiyaç Planlama

SentezVogue zaman planlamasý ile planlama þablonlarý
hazýrlayabilir ve hazýrladýðýnýz þablonlarýnýzý kolaylýkla
sipariþlerinize uygulayabilirsiniz. Böylece sipariþiniz için
hýzlý, eksiksiz ve doðru olarak kritik yol (critical path)
tanýmlamasý yapabilirsiniz.

Ordera model bazýnda iplik, kumaþ, aksesuar ve yardýmcý
malzeme ihtiyaçlarýný otomatik olarak hesaplatabilir ve
tedarik sürecini en ince ayrýntýsýna kadar takip edebilirsiniz.
Her bir model için, kumaþ, aksesuar ve iplik reçeteleri
tanýmlayabilirsiniz.
Order'ýn renk-beden varyantlarýna göre kumaþ, aksesuar
ve iplik ihtiyaçlarýnýzý otomatik olarak hesaplatabilirsiniz.

Üretime ait gerçekleþen tarihleri otomatik olarak
hazýrladýðýnýz planlama tablosuna ve Gantt grafiðine alabilir
ve planlanan ile gerçekleþen sapmalarýný görebilirsiniz.
Zaman planlamalarýnýzda iþlemlerin birbirleri olan iliþkilerini
tanýmlayabilirsiniz. Ýliþki tanýmlamalarý yaparken isteðinize
baðlý olarak operasyonun bitiminde baþlat, belirli bir tarihte
baþlat veya belirli bir tarihte bitir gibi seçenekler girilerek
kýstaslar koyabilirsiniz.
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Ýþlemlerinize kaynak tanýmlamasý yapabilir. Kaynaklarýnýza
kapasite verebilir ve diðer planlamalarda kullanýlabilirliðini
kýsýtlayabilirsiniz.
Yaptýðýnýz zaman planlamalarýnda kullandýðýnýz kaynaklara
göre program otomatik olarak kaynak planlamasý da
hazýrlamaktadýr. Bu þekilde kaynaklarýnýzýn kapasitelerini
belirleyerek çakýþan kaynaklarýnýzý, Kapasitenin altýnda
veya üstünde olan kaynaklarýnýzý grafik olarak görebilirsiniz.
Böylece kritik faaliyetlerinizde iþ gücü önlemleri alabilir,
Kapasite altýndaki faaliyetlerinize zamanýndan önce
finansman ve iþgücü baðlanmamasýný saðlayabilirsiniz.
Ayrýca kýstaslarýnýza göre uyarýlar alabilirsiniz.
Zaman planlamasýný Gantt grafiði olarak alabilir, zaman
skalasýný istediðiniz gibi seçebilirsiniz. Gantt grafiðinin
(Zaman çizelgesi) çizilmesi iþlemlerinizin unutulmamasýný
saðlar. Sipariþinizin tamamlanmasýnýn en kýsa hangi
zamanda olabileceðini, bunun için hangi kaynaklarý
kullanacaðýnýzý, zaman çizelgesinde faaliyetlerin ne zaman
baþlamasý ve bitmesi gerektiði operasyon iliþkilerini ve
açýklamalarý görebilirsiniz.

Örgü, boya, baský programlarý hazýrlayabilirsiniz.
Açýk-kapalý sipariþ daðýlýmýný, stok ve cari hesaplar bazýnda
takip edebilirsiniz.
Satýn alma sipariþlerinde fiyat ve termin kontrolü
yapabilirsiniz.

Stok Kontrol
Stok kartlarý alfanumerik yapýda tanýmlanýr. 15 hane ana
kod, 10 hanelik iki deðiþik varyant kodu verebilirsiniz.
Stok hareketleri sonucu renk-beden varyantlarýnýn otomatik
olarak oluþmasý detaylý kart iþlemlerini yapmanýzý saðlar.
Kumaþ, aksesuar, iplik ve mamül giriþ-çýkýþ ve tüm terbiye
iþlemlerinin giriþ-çýkýþ takibi yapýlabilir.
Partili fason iþlem takipleri yapýlarak parti bazýnda raporlar
alabilirsiniz.
Tahsis iþlemleri sayesinde, rezervli ve free stok takibi yapýlýr.
Order-model-stok baðlantýsý kurulabilir.

Orderdaki iþlemlerin gerçek zamanlý olarak ne durumda
olduðunu, tamamlanan ve çalýþan iþlemlerinizi, iþlemlerin
planlama ve gerçekleþme zamanlarý ile ilgili verileri Gantt
grafiðinde eksiksiz olarak izleyebilirsiniz. Ayrýca Gantt
grafiði üzerinde sürekle-býrak tekniði ile zaman
planlamanýzda kolaylýkla oynamalar yapabilir. Genel sipariþ
durumunuzu ve Günlük veya belirli tarihlerde yapýlacak
iþlemlerin raporunu alabilirsiniz.

Satýn Alma
Kumaþ, iplik, aksesuar ve mamul satýnalma sipariþlerini
takip edebilirsiniz.
Entegrasyon sayesinde, belirlenen ihtiyaçlarýnýzýn sipariþ
formunu otomatik olarak hazýrlayabilir ve sipariþ fiþi
dökümlerini alabilirsiniz.
Sipariþ fiþini istediðiniz þekilde dizayn ederek, yazýcýya,
faksa veya e-postaya gönderebilirsiniz.

Deðer, durum, envanter, ekstre, maliyet v.b. gibi standart
stok programý raporlarýný alabilirsiniz.
Stok rapor üretici sayesinde, iþletmeye ve kiþiye özel
sonsuz sayýda rapor üretebilirsiniz.
Otomatik fiþ oluþturabilir, istediðiniz dizaynda irsaliye
dökümü alabilirsiniz.
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Üretim Takip (Kesim Öncesi)

Kesim

Örme

Belirlenen kesim fazlasý oranýna göre kesilecek adetler
renk-beden bazýnda otomatik olarak hesaplanýr.

Örme kumaþ üzerine çalýþan firmalarýn, kesim öncesi
kumaþ oluþumunu takip edebilirsiniz.
Dahili ve harici örme iþlemlerini, parti bazýnda takip
edebilirsiniz.
Örmedeki, kýsmý ve genel iplik hareketlerini kümülatif ve
detay bazda takip edebilirsiniz.
Partili fason takibi yapabilirsiniz. Parti bazýnda kümülatif
ve detaylý raporlar alabilirsiniz.

Kesim iþ emri formu düzenleyebilirsiniz.
Gelen kumaþlarýn, kesim tarihlerini, pastal bilgilerini, firelerini
ve kesim adetlerini kolayca ve güvenilir bir þekilde takip
edebilirsiniz.
Kesim giriþleri ve takibini, order, renk, beden, tarih, kesici
bazýnda yapabilirsiniz.

Örmeye, giden, gelen, iade ve fire oranlarýný takip ederek
detaylý raporlar alabilirsiniz. Örmede kalan iplik takibini
yapabilirsiniz.
Parti bazýnda fireleri tespit edebilirsiniz.

Kesim giriþ-çýkýþlarýný, renk ve beden, order ve model
bazýnda takip edebilirsiniz.
Boya-Baský v.b.
Boya-baský programý hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ, renk, renkorder bazýnda otomatik talimatlar hazýrlayabilirsiniz.

Kesimhane, order, tarih ve kesici bazýnda istatistikler ve
grafikler alabilirsiniz.

Oluþan üretim firelerini, fason geliþlerinde brüt ve net
miktarlarý girerek hesaplayabilirsiniz.

Üretm Takip (Kesim Sonrasý)

Boyahaneye giden kumaþlarý, giden, gelen, iade, fire ve
kalanlar bazýnda takip edebilirsiniz.

SentezVogueun parametrik yapýsý sayesinde, parça baský,
nakýþ, dikim, ilik-düðme, yýkama, son ütü, kalite kontrol
v.b. gibi 20 adet deðiþken parça iþçilik tanýmlayabilirsiniz.
Tüm dahili ve fason iþlemleri, order, model, renk, beden,
adet, atölye ve tarih bazýnda takip edebilirsiniz.
Yýkama, parça baský gibi iþlemleri Kg. ve adet bazýnda
takip edebilirsiniz.

Fasoncu bazýnda stok kontrolü yapabilirsiniz.
Boya-baský gibi iþlemlerin hangi aþamada olduðunu order
bazýnda takip edebilirsiniz.
Kumaþa yapýlacak ek iþlemleri (þardon, dekatür vb.) takip
edebilirsiniz.
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Parça Baský, Nakýþ, Dikim, Son Ütü v.b.
SentezVogue sayesinde, dikim iþlemini, order, model, renk,
beden, adet, atölye ve tarih bazýnda takip edebilir, bununla
ilgili grafikler ve detaylý raporlar alabilirsiniz.
Dikime çýkan mallar için otomatik olarak aksesuarlý irsaliye
kesebilirsiniz.
Dikimden gelen mallarý, saðlam, ikinci kalite, defolu, sakat
v.b. gibi kalitelerine göre ayýrabilirsiniz.
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Sevkiyat rapor ve grafiklerini, günlük, haftalýk, aylýk veya
istediðiniz tarihler arasý alabilirsiniz.
Yükleme planlamasý yapabilirsiniz.
Çeki listesini, Türkçe, Ýngilizce, Almanca veya diðer dillerde
hazýrlayýp dökümlerini alabilirsiniz.
Çeki listesinde nakliyeci, fatura numarasý gibi parametrik
alanlar tanýmlayabilirsiniz.

Atölye cari hesaplarýný model ve adet bazýnda tutabilirsiniz.
Günlük faaliyet ve atölye raporlarý alabilirsiniz.
Atölye aksesuar balans raporu alabilirsiniz.
Fason fiyat anlaþmalarýný takip edebilirsiniz.
Order, model ve atölye bazýnda kayýp ve fireleri takip
edebilirsiniz.

Maliyet
Gerçek maliyeti otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Tahsisler
ve order iþlemleri sayesinde order maliyetini otomatik
olarak alabilirsiniz.
Gelir-gider ve kar-zarar analizleri yapabilirsiniz.

Sevkiyat
Çeki listesini otomatik veya manuel olarak hazýrlayabilirsiniz.
Kýsmi sevkiyat yapabilirsiniz.

Proforma maliyet ile gerçek maliyet tablosunu order bazýnda
karþýlaþtýrmalý olarak alabilirsiniz.
Döviz ve TL bazýnda maliyet raporlarý alabilirsiniz.
Detaylý ve kümülatif çeki listesi dökümleri alabilirsiniz. Çeki
listesi formunu istenilen þekilde hazýrlayabilirsiniz.
Koli etiketini istediðiniz þekilde dizayn ederek dökümünü
alabilirsiniz.

Müþteri, stok, aylýk bazda satýþ istatistiklerini, 3 deðiþik
grafik þeklinde alabilirsiniz.
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Artýk mallarý (deðerlendirme) belli bir bedelden maliyete
atabilirsiniz.
Giderleri (iþçilik, elektrik kira v.b.) order bazýnda kümülatif
olarak daðýtabilirsiniz
Order bazýnda sabit ve genel gider tanýmlama (daðýtým)
yapabilirsiniz.
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Rapor Üretici
SentezVogueun 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-posta
ya ve Excel'e gönderebilirsiniz.

Cari Hesap
Müþteri ve satýcý hesaplarýnýn düzenli bir þekilde takip
edilmesine yarayan modüldür. SentezExcellent ile entegre
olarak çalýþýr.
Müþteri, satýcý ve fasonculara ait detaylý cari hesap kartlarý
açar ve muhasebe entegrasyonu için gerekli biligileri bu
kartlar üzerinde tanýmlarsýnýz.

Raporlarý isimlendirir ve kullanýcý bazýnda yetki verebilirsiniz.

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
ve Excel'e gönderebilirsiniz.
Tüm irsaliye ve formlarý kendiniz dizayn edebilirsiniz.

Entegrasyon
SentezVogue, SentezExcellent, SentezExpo ve
SentezPerformans ile online entegre olarak çalýþabilir.

Her bir cari hesap için 12 aylýk hesap özeti alýnabilir.
Filtreleme sistemi ile getireceðiniz kýsýtlamalar sayesinde,
borçlular, alacaklýlar, tarihler arasý bakiye listeleri bazýnda
detaylý kart raporlarý alabilirsiniz.
Cari hesap hareketleri, cari hesap ekstresi, borçlularalacaklýlar listesi gibi fiþ raporlarýný alabilirsiniz.
Atölye (fasoncu) hareketlerini miktar ve tutar bazýnda
izleyebilirsiniz.
Tüm cari hesaplarý, order, stok, model bazýnda izleyebilir
ve otomatik entegrasyon kurabilirsiniz.

SentezExcellent; muhasebe ve personel departmanlarýnýn
kullanacaðý, þirketinizin finansal hareketlerini ve kanunen
zorunlu kayýtlarýnýn tutulmasýný saðlar.
SentezExpo, Ýhracat, Ýthalat, Teþvik ve kredilerle ilgili
iþlemlerin takibini yapar. (Gümrük Birliði mevzuatýný
içermektedir.)
SentezPerformans, Real-Time ve Interactive çalýþan üretim
takip sistemidir. Ýþletme ve personel bazýnda verimlilik
deðerlendirmesi matematiksel olarak hesaplanýr. Veri giriþi
otomatik olarak barkod aracýlýðýyla yapýlabilir.
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