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Gelişmiş planlama özelliği ile siparişlerinizi 
zamanında teslim ederek yüksek müşteri 

memnuniyeti ve sürekliliği 
sağlayabilirsiniz.
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LiveDYE
Tekstil Terbiye Takip Sistemi

Pazarlama ve Satış

LiveDYE ile müşterileriniz, siparişlerinin durumunu 
internet üzerinden takip edebilirler. Müşteri sipariş 
bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. Müşteriye ait talimat 
bilgilerini detaylı bir biçimde tanımlayabilirsiniz

Sipariş bazında kumaş giriş tarihine ve işletme doluluğuna 
göre otomatik termin tarihi hesaplatabilirsiniz.

LiveDYE ile sınırsız sayıda renk çalışmaları yapabilir, aynı renk 
için ilave reçeteler hazırlayabilirsiniz. Müşteri ham kumaş ve 
renk bazında detaylı reçete listesi alabilirsiniz. Müşteri ve ham 
kumaş bazında reçete tanımlayabilirsiniz. Renk reçetesi ile 
ilgili detaylı açıklamalar tanımlayabilirsiniz.

Kullanılan hammaddeler doğrultusunda boya yüzdesini ve 
boya maliyetini hesaplayabilirsiniz. Boya ve yıkama prosesine 
göre gra�kler hazırlayabilirsiniz. Renk bazında birim boya 
maliyetini otomatik hesaplatabilir, genel giderleri boya 
maliyetlerine yansıtabilirsiniz.

Tekstil programı ile müşteri, stok ve renk bazında sipariş 
dağılımlarını takip edebilirsiniz. Gün, ay ve yıl bazında sipariş 
sevkiyat karşılaştırma raporunu alabilirsiniz. Sipariş üzerinden 
iş emri bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İş emri oluşturulan siparişlere ve ilgili iş emirlerine müdahale 
edilmesini engelleyebilirsiniz. Siparişe ham depo kontrol 
raporu alarak depo durumunu müşteri ve stok bazında takip 
edebilir, ihtiyacınızı raporlayabilirsiniz.

İş emri oluşturulmamış siparişleriniz için iş emri numarası 
ataması yapabilirsiniz. Sınırsız sayıda sipariş analiz küpü  
oluşturabilir, bu sayede siparişlerinize ait detaylı istatistikler 
alabilirsiniz.

Laboratuvar
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Müşteri Siparişleri Yönetimi

Ön Maliyet

LiveDYE Tekstil Terbiye Takip Programı, müşterinizin 
vermiş olduğu sipariş için �re, kâr ve komisyon oranları 
belirterek ön maliyet hazırlayabilme imkanı sunar. Yapılan 
maliyetlere, kumaş, tarih ve müşteri bazında arşivleyerek 
�ltreler sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz. Hazırlamış 
olduğunuz ön maliyeti istediğiniz bir İş Emri (Parti Kartı) ile 
ilişkilendirebilirsiniz. Kumaşa ait reçete bilgilerini (Kullanım 
oranı vb.) Ön Maliyet ekranına otomatik aktarabilirsiniz.

Kopyalama yöntemi ile daha önce hazırladığınız bir ön 
maliyet kartından taşıma yaparak yeni bir maliyet 
hazırlama işlemini kolayca yapabilirsiniz.

Boya ön maliyet tablolarında otomatik kâr analizi 
yapabilirsiniz. Ekran üzerinde boyaya ait reçeteye 
otomatik olarak ulaşabilirsiniz.

Reçete üzerinden otomatik ön maliyet oluşturabilirsi-
niz. Boyaya ait yapılan tüm maliyet çalışmalarını kumaş 
iplik kartı üzerinde izleyebilirsiniz.
      
Değişik döviz türlerine göre maliyet yapabilirsiniz. Maliyet 
çalışmalarınızı değişen kur ve �yatlara göre tek tek veya 
toplu olarak güncelleyebilirsiniz.

Müşteri sipariş girişlerinde, renk kodlarını ve üretim prosesini 
belirtebilirsiniz. Siparişin işletmedeki üretim durumunu 
(partileşen, boyanan, sevk olunan şeklinde) takip edebilirsin-
iz. Sipariş formunu istenilen şekilde dizayn edebilir, sipariş 
formunun müşteri okeyi için direkt olarak mail atabilirsiniz.

Müşteri siparişlerini otomatik olarak iş emrine aktarabilirsiniz. 
Boya, kimyasal madde, yedek parça ve diğer işlemlerin 
takibini yapabilir, müşteri ve malzeme bazında detaylı 
raporlar alabilirsiniz.



Reçete (İşletme Reçetesi)

LiveDYE ile sınırsız reçete tanımlayabilirsiniz. Parametrik 
yapısı sayesinde farklı boyama yöntemleri-
ne (Over�ow, pad-batch vb.) göre reçete oluşturabilirsiniz.

Laboratuvar çalışmalarını otomatik olarak reçete üzerine 
aktarabilirsiniz. Çift boya reçeteleri (pamuk, polyester, naylon 
v.b. gibi) hazırlayabilirsiniz. Baskı reçetesi hazırlayabilirsiniz. 
Sınırsız sayıda ilave ve tamir reçetesi hazırlayabilirsiniz.

Laboratuvar renk çalışmalarını (atışları) takip edebilir, 
okeylenen çalışmalar için otomatik laboratuvar reçetesi 
oluşturabilirsiniz. Laboratuvar renk atışları tuz/soda 
değerlerinin otomatik olarak hesaplatılmasını sağlayabilir-
siniz. Laboratuvar çalışmasını yaptığınız rengin ait olduğu 
müşteriden başka bir müşteriye kullanılmasını engelleye-
bilirsiniz. Laboratuvar çalışması içerisinde renge uygun 
boyama programını seçebilirsiniz.

Müşteri bazında laboratuvar çalışmalarına ait istatistik 
alabilirsiniz. Okeylenen ve okeylenmeyen renkleri müşteri 
bazında raporlayarak takip edebilirsiniz. Parametrelerde 
tanımladığınız reçete genel gider kalemlerini laboratuvar 
reçetesi içerisine otomatik olarak aktarabilirsiniz. Renk 
maliyet formu üzerinde hesaplanan maliyet bilgilerini 
otomatik olarak renk maliyet tarihçesine aktarabilir, renge 
ait maliyet çalışmalarının tarihçesini oluşturabilirsiniz. Renk 
maliyet formu üzerinden verilen �yat bilgilerini müşteri/ 
renk �yat anlaşmalarına otomatik olarak aktarabilirsiniz.
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Ön işlem, kasar, boyama, yıkama ve yumuşatma tipi 
belirleyerek reçete üzerine kimyasal madde ve oranları 
otomatik getirebilirsiniz. Reçete ile ilgili detaylı açıklamalar 
tanımlayabilirsiniz. Reçete ön değer tanımlarından alınan 
bilgiler doğrultusunda otomatik reçete oluşturabi-
lirsiniz.

Anlaşmadaki �yatları, siparişe veya sevk irsaliyesine 
otomatik olarak getirebilirsiniz. Renk maliyet formunda kâr 
analizi yapabilir, renk maliyetini üç farklı döviz cinsine göre 
hesaplatabilirsiniz. Renk, işlem ve reçete bazında �yat 
anlaşmaları yapabilirsiniz.

Fiyat anlaşmalarını iki tarih arasında ve istenilen döviz cinsi 
bazında yapabilirsiniz. Master reçete üzerinden reçete 
kopyalayabilirsiniz.



İş Emri Takibi (Parti Kartı)

İş emri (Parti kartı) bilgilerini detaylı olarak tanımlayabilir-
siniz. Müşteri siparişlerinden otomatik iş emri hazırlayabil-
irsiniz. Barkodlu ve barkodsuz iş emri dökümü alabilirsiniz.

İş emri üzerinde işletmeye özel alanlar tanımlayabilirsiniz. 
İşletmeye uygun birden fazla parti refakat kartı tasarımı 
yapabilirsiniz. Sınırsız iş akış prosesi tanımlayabilirsiniz. İş 
emri kartı üzerinde ürün bazında iş akışı tanımlayabilirsiniz

Üretimin herhangi bir aşamasında partiyi, alt partilerine 
bölebilir, aynı boya kazanına girecek tüm partileri birleştire-
bilirsiniz. Partilere ait tüm hareketleri tek bir form üzerinde 
takip edebilirsiniz. Flote miktarını otomatik hesaplatabilirsin-
iz. Master iş emri üzerinden iş emri kopyalayabilirsiniz. Ham 
kumaş girişleri doğrultusunda otomatik tahsis işlemi 
yapabilirsiniz. İş emri üzerinden otomatik planlama oluştura-
bilirsiniz. 

LiveDYE programının satın alma yönetimi modülü sayesinde, 
satın alma sipariş bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz.  Satın 
alma siparişini otomatik olarak irsaliye üzerine aktarabilirsiniz. 
Stok bazında kritik stok miktarı tanımlayabilir ve kritik stok 
miktarı altındaki stoklarınıza tek bir ekran üzerinden ulaşarak 
otomatik sipariş verebilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi

Açık-kapalı sipariş dağılımını, stok ve cari hesaplar bazında 
takip edebilirsiniz. Tedarikçi ve stok bazında detaylı raporlar 
alabilirsiniz.
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İşlemlere ait gra�kleri otomatik olarak reçete üzerine 
getirebilirsiniz. Otomatik düzenlenen reçete üzerinde 
kimyasal ve gra�k değiştirebilirsiniz. Reçete dökümü 
alabilirsiniz. Master reçete üzerinden reçete kopyala-
yabilirsiniz.

Tamir partileri (iç+dış) takip edebilirsiniz. Boya işleminde 
kullanılacak kimyasalların otomatik takibini yapabilirsiniz. 
Partiye ait hammadde sar�yatına tek bir tuş ile hesaplata-
bilirsiniz.

Müşteri parti numarasına göre üretim aşamalarını takip 
edebilirsiniz. İş emri üzerinde kumaş bazında üretim detay 
bilgilerini tanımlayabilirsiniz. Farklı ürünleri aynı iş emrinde 
takip edebilirsiniz.

Depo Yönetimi

LiveDYE programının parametrik yapısı sayesinde stoklarınızı 
detaylı bir şekilde tanımlayabilirsiniz. 
Müşterilerinizin ham kumaş ve iplik stoklarını depo bazında 
takip edebilirsiniz. İş Emri (Parti Kartı) hazırlarken depodaki 
stoklarla tahsis yaparak ilişkilendirebilirsiniz. Depo bazında 
iade işlemlerinizi takip edebilirsiniz.



Stokları üretim işlemleri ile ilişkilendirebilirsiniz. Stoklara 
ait hareketleri detaylı olarak takip edebilirsiniz Boya ve 
kimyasalların depo girişlerini gerçekleştirebi-
lirsiniz.

Boyama ve diğer operasyonlarda kullanılan boya ve 
kimyasalların otomatik düşümünü yapabilirsiniz. Boya ve 
kimyasalların hangi operasyonlarda (ön işlem, kasar, 
boyama, yıkama vb.) kullanıldığını raporlayabilirsiniz.

Hammadde minimum ve optimum stok raporu ile parti 
bazında hammadde ihtiyaç tablosu alabilirsiniz. Boya 
hammadde ve yardımcı kimyasalların stoklarını takip 
edebilirsiniz.

Ham kumaş/iplik giriş irsaliyesi üzerinden otomatik iş emri 
oluşturabilirsiniz. Ham kumaş/iplik iadelerini gerçekleştire-
bilirsiniz. Ham kumaş/iplik giriş irsaliyesi üzerinde satır 
bazında kullanılan iade rakamlarını takip edebilirsiniz.

Seri (Top) Takibi

Parti Kartı üzerinden otomatik seri (top) kartı üretebilirsin-
iz. Sınırsız hata tipi kartları tanımlayabilirsiniz. Hata 
puanlarını kart üzerinde belirleyebilirsiniz.

Detaylı seri (top) kartı tanımlayabilirsiniz. Seri (top) kartı 
üzerinde hataları ve bu hataların başlangıç metresi ve 
uzunluklarını tanımlayabilirsiniz. Seri (top) kartının toplam 
hata puanına göre kumaş kalitesini belirleyebilirsiniz. Seri 
(top) kartına ait hataları içeren barkodlu döküm alabilirsin-
iz.

Tanımlanan seri (top) kartlarını sevk irsaliyesine aktarabilir-
siniz. Barkodlu ürün etiketi hazırlayabilirsiniz. Terazi 
bağlantısı sayesinde serilere ait miktar bilgilerini terazi 
üzerinden alabilirsiniz.

Seri (top) bölme ve birleştirme işlemlerini yapabilirsi-
niz. Kalite kontrolü yapılan/yapılmayan seriler (top) ile ilgili 
raporlar alabilirsiniz.

Seri bazında dara tanımı yapabilir, bu sayede net miktarların 
otomatik olarak hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Sınırsız 
etiket tanımı yapabilirsiniz. Kalite kontrolü yapan personel ve 
zaman bilgisinin seri (top) kartına otomatik olarak aktarıl-
masını sağlayabilirsiniz.

Üretim Planlama
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LiveDYE ile iş emirlerinin (partilerin) hangi kazanda boyan-
acağını planlayabilirsiniz. Tüm partileri tek bir ekranda 
izleyebilirsiniz. İşletmeye üretim talimat programı hazırlaya-
bilirsiniz. Bugüne kadar açılan tüm partilerin kartlarına 
erişebilir ve önceki tarihlerdeki parti durumlarını görebilirsin-
iz.

Tek bir tablo üzerinde saat bazında makine ve kazan 
planlaması yapabilir, işletmenin 24 saat üretim durumunu 
görebilirsiniz. Partilerin tüm üretim aşamalarını detaylı olarak 
izleyebilirsiniz. Partilere ait planlama kayıtlarını işlem makine 
grupları bazında otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.



Planlama için beş ayrı revizyon tarihi tanımlayıp, planlama 
değişikliklerini gantt diyagramı üzerinden takip edebilirsiniz. 
Gantt diyagramı üzerinde sürükle bırak ile pratik bir şekilde 
düzenleme yapabilirsiniz.

Şablon tanımı yapıp, iş emri tarihine göre tümevarım 
yöntemiyle veya iş emri termin tarihine göre tümdengelim 
yöntemiyle (geriye doğru) otomatik planlama yapabilirsiniz.

Gantt diyagramı üzerinde süreçlerin gerçekleşen durumlarını 
anında izleyebilirsiniz. 

Kaynak yük planlaması yapabilirsiniz. Yük durumuna göre 
otomatik kaydırmaları yaptırabilirsiniz.

CP (Critical Path), Network Diagram veya PERT diyagramını 
otomatik olarak düzenleyebilirsiniz.

Üretim Takibi

Üretimin gerçekleşme tarih ve saatlerini görebilirsiniz. Her bir 
operasyonda, üretim detaylarını takip edebilirsiniz  Üretimi 
gerçekleştiren personelin verimliliğini ölçebilirsi-
niz. Genel ve detaylı üretim raporları alabilirsiniz.

Üretimin başlangıç ve bitiş işlemlerini barkod okutarak 
sisteme transfer edebilirsiniz. İşlem yapılan operasyonda iken, 
önceki operasyonları izleyebilirsiniz. Partiye ait üretim 
tarihçesini takip edebilirsiniz.
 

6LiveDYE
Tekstil Terbiye Takip Sistemi

İşletme durumu ekranında işletmenizin anlık durumu-
nu takip edebilirsiniz. Makine grupları oluşturarak (boya, 
apre vb.) planlama ve üretim formları üzerinde ayrı olarak 
takip edebilirsiniz. Standart zamanları detaylı (işlem, 
makine, ürün grubu vb.) olarak işleyebi-
lirsiniz.

LiveDYE ile planlama çıkış tarih ve saat bilgilerinin standart 
zaman bilgileri doğrultusunda otomatik olarak hesaplatıl-
masını sağlayabilirsiniz. Planlama bilgilerinin (makine, 
tarih vb.) değişikliklerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. 
Üretimi başlamamış planlama kayıtlarını sonraki günlere 
otomatik olarak aktarabilirsiniz.

Planlama listesi sayesinde işlemlere ait toplu planlamalar 
gerçekleştirebilirsiniz. Planlama esnasında makine 
kapasite kontrolü yapabilirsiniz. Çakışan planlama kayıtları 
için zaman bilgisinin otomatik olarak düzenlenmesini 
sağlayabilirsiniz. İşlem makine grupları oluşturarak 
işlemlerin yanlış makinelere planlanmasını engelleyebilir-
siniz.

Partinin rota harici işlemlere planlanmasını engelleyebilir-
siniz. Planlaması yapılıp üretimi başlamamış partilerin 
raporlarını alabilirsiniz. Planlama ve üretim bilgilerini 
karşılaştıran raporlar alabilirsiniz.

Özel barkod yapıları oluşturarak partiye ait ek işlemlerin 
üretim bilgilerini rota kartına müdahale etmeden 
gerçekleştirebilirsiniz. Grup partilerin üretim bilgilerini ayrı 
ayrı veya birlikte takip edebilirsiniz. Son işlemden çıkmayan 
partinin sevkiyatını engelleyebilirsiniz.

İşletme takvimi tanımlayabilir, kaynak ve departmanlara 
ayrı takvimler tanımlayabilirsiniz. Tatil günleri ve çalışma 
zamanlarını belirleyebilirsiniz.



Partilerin anlık üretim durumları ve daha sonraki üretim 
aşamalarını raporlayabilirsiniz. Üretim esnasında barkod-
lu/barkodsuz detaylı formlar basabilir, bu formların 
üzerinde iş emri ve üretime ait detaylı bilgilerin çıkmasını 
sağlayabilirsiniz. Sınırsız sayıda üretim analiz küpleri 
(OLAP) oluşturabilir, bu sayede üretime ait detaylı 
istatistikler alabilirsiniz.

Kalite Kontrol Yönetimi
Partideki ürünlere ait kalite kontrol bilgilerini detaylı 
olarak girebilirsiniz. İş Emri (Parti Kartı) satırından tek bir 
tuş ile kalite kontrol bilgileri formuna ulaşabilirsiniz. Kalite 
değeri uygun olmayan ürünlerin sevkiyatını engelleyebilir-
siniz.

İşlem bazında kalite kontrol değerlerini detaylı olarak takip 
edebilirsiniz. Kalite kontrol test kartları oluşturabilirsiniz. 
Partiye ait test bilgilerini işlem bazında detaylı olarak (metot, 
standart vb.) işleyebilirsiniz. Kalite kontrol test rapor döküm-
lerini alabilirsiniz. İşletmeye özel kalite kontrol formları 
tasarlayabilirsiniz.

Sevkiyat

Müşteri sevkiyatlarınızı parti ve sipariş bazında gerçekleştire-
bilirsiniz. Hangi partilerin müşteriye sevk edileceğini seçip 
sevkiyat planlaması yapabilirsiniz. Sevkiyat planlama 
raporunu alarak, depoya talimat verebilirsiniz. Sevk olamayan 
partileri, termin tarihine göre listeleyebilirsiniz. Üretimi biten 
partilerin sevkiyat irsaliyesini oluşturabilirsiniz.

Firelerin stoktan düşümünü yapabilmek için otomatik �re �şi 
kesebilirsiniz. İstenilen şekilde sevkiyat �şi tasarlayabilirsiniz. 
Otomatik iş emri kapama işlemini yapabilirsiniz. Partiye ait 
sevkiyat hareketlerinin tarihçesine ulaşabilirsiniz.
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Özel barkod yapıları oluşturarak partiye ait ek işlemle-
rin üretim bilgilerini rota kartına müdahale etmeden 
gerçekleştirebilirsiniz. Grup partilerin üretim bilgilerini ayrı 
ayrı veya birlikte takip edebilirsiniz. Son işlemden 
çıkmayan partinin sevkiyatını engelleyebilirsiniz.



Faturalama

Sevk irsaliyeleri doğrultusunda, otomatik olarak irsaliyeden 
fatura işlemi yapabilir, aynı fatura üzerinde birden fazla 
irsaliyeyi faturalaştırabilirsiniz. Faturayı partiye uygulanan 
işlemler doğrultusunda (sizin belirleyebileceğiniz) oluşturabil-
irsiniz.

Fatura tutarlarının işlem bazında net miktar veya brüt miktar 
üzerinden hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Faturalaştırıl-
mamış irsaliyeleri takip edebilirsiniz. Girişi yapılan faturaları 
isteğe bağlı olarak diğer modüllerle entegre edebilirsiniz.
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Maliyet

Sevkiyatı gerçekleştirilen partiye uygulanan işlemleri 
takip edebilirsiniz. Kısmi sevkiyat ve barkodlu sevkiyat 
yapabilirsiniz. Üretimi tamamlanmayan, kalite kontrol 
onayı verilmeyen partilerin sevkiyatını engelleyebilirsiniz. 
Partinin tüm kalemlerinin birlikte sevk olmasını sağlaya-
bilirsiniz. Partilerin net miktarlarını yazarak �relerinin 
otomatik hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

Terazi bağlantısı ile sevk miktar bilgilerini terazi üzerinden 
otomatik olarak sevk �şine aktarabilirsiniz. Sevkiyat �şi 
üzerinde birim �yat hesaplatması yapabilirsiniz. İrsaliye 
üzerinde iş emri bilgilerini tanımlayabilirsiniz. Fatura 
bağlantısı yapabilirsiniz. İstenilen bazda (tarih, müşteri vb.) 
rapor alabilirsiniz.

Gerçek maliyeti otomatik olarak hesaplatabilirsiniz.

Parti/sipariş maliyetini otomatik olarak alabilirsiniz.

Gelir-gider ve kâr-zarar analizlerini yapabilirsiniz.

Döviz ve Türk Lirası bazında maliyet raporları alabilirsiniz. Parti 
bazında sabit ve genel gider/gelir tanımlama (dağıtım) 
yapabilirsiniz.

Üretimin her aşamasında gerçekleşen maliyeti, ön maliyet ile 
karşılaştırabilirsiniz. Grup partilerin maliyetini ayrı ayrı veya 
birlikte takip edebilirsiniz.
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Finans Yönetimi

İşletmenizin aldığı kararlarda başarıya ulaşmasında en 
önemli fonksiyon olan Finans Yönetiminin önemi her 
geçen gün daha da artmaktadır. 

LiveDYE ile Finans Yöneticileri, geleceği öngörmede ve 
geçmişi değerlendirmede, yatırımlarla veya �nansmanla 
tüm �nansal kararların alınmasında rasyonelliği yakalaya-
bilmek ve doğru karar verebilmek için ihtiyaç duyacakları 
veri analizlerine kolaylıkla ulaşabilmektedirler.

Aynı zamanda işletmenin �nansal analizinin yapılması, 
işletmenin faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi, planlar 
yapılabilmesi ve kaynakların doğru alanlara yönlendirile-
bilmesi açısından gerekli tüm verileri LiveDYE Finans 
Yönetimi size sunar.

İşletmenizin olumsuz ekonomik şartlarda, dengeli bir 
büyüme ile varlığını sürdürebilmesi ve işletme hede�erine 
uygun �nansal kararların alınmasında daha kapsamlı karar 
alma modellerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. 
Finansal veriler, sadece yönetimin �nansal kararları 
almasında değil; aynı zamanda pazarlama, üretim, insan 
kaynakları, ar-ge ve işletmeyle ilgili tüm stratejik kararların 
alınmasında etkili verilerdir. İşletmede kârlılığı artırmak 
için alınan kararlar beraberinde riski de artırmaktadır, etkin 
ve başarılı �nansman yönetimi, özellikle kısa süreli yatırım 
kararlarının alınmasında önemli rol oynar.

Finansal raporlar ve Dinamik Nakit Akış Tablosu ile işletmenin 
�nansal kaynakları nasıl kullandığını ve ne zaman kaynak 
ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. 

Tanımlanabilen ve özelleştirilebilen risk hesaplama yöntem-
leri sayesinde değişen piyasa koşullarına karşı işletmenizi 
adapte edebilirsiniz. İşlemlerinizi farklı dövizler kullanarak 
yapabilirsiniz. 

Yerel para birimi veya döviz olarak girilen tutarları otomatik 
olarak işlem dövizi cinsinden hesaplatabilirsiniz.

Cari hesapların farklı dövizlerden bakiyelerini takip edebilir-
siniz. Raporlamalar için farklı döviz belirleyebilirsiniz. Yerel 
para birimi veya döviz olarak girilen tutarları otomatik olarak 
işlem dövizi cinsinden raporlayabilirsiniz.

Yaşlandırma, Vadeli Bakiye, Vade Farkı Ekstresi, Özet Aidat 
Listesi, Borç Dağılımı ve bir çok hazır �nansal analiz işlemlerini 
otomatik alabilirsiniz.

Fatura kapama yöntemiyle cari hesap takibi yapabilirsiniz.
Mütabakatlarınızı e-mutakabat olarak yapabilirsiniz.

İş Zekası

Artan rekabetle birlikte, doğru kararları hızlı ve zamanında 
alabilmek ve uygulamaya koyabilmek için yalnızca bilgileri 
doğru toplamak yeterli değildir. İşletmelerin performanslarını 
artırmak için doğru raporlama, doğru analizler ve bunların 
sunduğu gösterge panolarının hayata geçmesi gerekir.

LiveERP İş Çözümleri Platformu, içerdiği tüm modülleriy-
le bir iş zekâsı sistemi olarak tasarlanmıştır. 

Her kullanıcının sistemdeki rolü doğrultusunda vermesi 
gereken kararları, doğru zamanda alabilmesi için gerekli 
bilgileri sağlar.

Esnek raporlama ve takip sistemi ile gereksinim duyulan 
her türlü �nansal tablo ve raporlar kolayca hazırlanabilir ve 
her an izlenebilir. Finans Yönetimi modülü ulusal ve 
uluslararası tüm �nansal gereksinimleri karşılayabilecek 
yapıya sahiptir.
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OLAP Küpleri ve Gra�kler

Bütün modüllere ait bilgilerin, istediğiniz alan ve 
kısıtlamalara göre dilerseniz gruplayarak, dilerseniz 
istediğiniz alanlarda �ltreleme yaparak çok boyutlu 
analizlerini yapabilirsiniz.

Yatay ve düşey eksende çıkmasını istediğiniz alanları 
kendiniz belirleyebilir, oluşturduğunuz küpün gra�ğini 
alabilirsiniz. Yapmış olduğunuz analiz sonucunun 
yazıcıdan dökümünü alabilirsiniz.

Hatırlatıcı

Önemli gördüğünüz konu veya konuları (bir siparişin termini, 
bir işlemin onayı vb.) hatırlatıcı ekranında tanımlayarak 
programın dilediğiniz gibi size hatırlatmasını sağlayabilirsiniz.

Uyarı Sistemi

Uyarı sistemi sayesinde, İş Emri, Reçete, Üretim ve Planlama, 
Stok, Sipariş vb. modüller için şirket veya kullanıcı bazında, 
izleme, kayıt ve değişiklik işlemlerinde uyarı mekanizması 
geliştirebilirsiniz. Dilerseniz uyarının yapılmasını istediğiniz 
modül(ler)de �ltreleme yapabilirsiniz.

Diğer Özellikler

- Kolay erişim
- Kolay kullanım
- Esnek, güvenilir yapı
- Desktop, mobil, internet, intranet üzerinde çalışma
- Değişken görsel tasarım
- Raporlar 
- Kontrol Paneli

Veri Analizi

Veritabanı analizi ile dilediğiniz sorguları hazırlayıp her 
türlü veriyi değişik şekillerde raporlayabilirsiniz. Oluştur-
duğunuz raporları istediğiniz alanlara göre gruplayabilir, 
alt gruplar tanımlayabilirsiniz. 

Raporlarda bilgilerin nerelerde çıkması gerektiğini, 
başlığını vb. tanımlayabileceğiniz gibi, mizanpajını da 
istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz 
raporları, dilediğiniz �ltrelemeleri yaparak, gra�k olarak 
alabilirsiniz.

Tüm raporları MS Excel, MS Word, PDF formatında 
saklayabilirsiniz. Raporlarınızı XML dosyası olarak veya 
HTML formatında mail olarak gönderebilirsiniz. Dilerseniz 
oluşturduğunuz raporun sadece belirlediğiniz bir kısmını 
da alabilirsiniz.

Günlük üretim miktarları, günlük sevkiyatlar, alınan müşteri 
siparişleri gibi dilediğiniz herhangi bir sorgulama tanımlay-
abilirsiniz. Tablolarınızı, seçtiğiniz şirketler için belirli bir cari 
hesap veya malzeme koduna göre çalışacak şekilde 
düzenleyebilir, panelinizi kullanıcı bazında tanımlayabilir-
siniz.
 
SentezLiveERP’de tanımlanmış olan bazı işlem/servis’ leri, 
zamanlanmış olarak tanımlayabilir, istediğiniz zaman ve 
aralıklarda SentezLiveERP tarafından otomatik olarak 
çalışmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin her ay sabit olarak 
kesmeniz gereken faturalarınızı veya kredi kartı ödemeler-
inizi vb. otomatik olarak yaparak, ekran tasarrufu sağlaya-
bilirsiniz.
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