
LiveVOGUE, parametrik yapısı sayesinde 
değişik yapılarda üretim yapan tüm 

�rmaların çalışma tarzlarına uyumludur.

 - Pazarlama ve Satış
-Üretim Planlama

- Satın Alma 
- Stok Kontrol

 - Üretim Takip (Kesim Öncesi)
 - Kesim
 - Üretim Takip (Kesim Sonrası)
 - Sevkiyat
 - Maliyet

- Finans Yönetimi
- İş Zekası

LiveVOGUE
Konfeksiyon Yönetim Sistemi
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LiveVOGUE
Konfeksiyon Yönetim Sistemi

Pazarlama ve Satış

Ön Maliyet

Hazırladığınız veya müşterilerinizin vermiş olduğu 
modeller için �re, kâr ve komisyon oranları belirterek 
güvenli bir şekilde ön maliyet hazırlayabilirsiniz. Yapılan 
maliyetleri model, tarih ve müşteri bazında arşivleyerek, 
�ltreler sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz.

Detay kumaş tablosu ile birim kumaş maliyetini, iplikten 
giderek hesaplayabilirsiniz. Proforma model maliyet 
tablolarında otomatik kâr analizi yapabilir, kumaş oluşum 
detayı alabilirsiniz. Değişik döviz türlerine göre maliyet 
yapabilirsiniz.

Order Takibi

LiveVOGUE’un fonksiyonel order ekranları sayesinde, 
üretimin her aşamasını takip edebilirsiniz.

Asortili veya asortisiz, renk-beden bazında order formu giriş 
ve takibi yapabilirsiniz. Renk ve beden isimleri parametrik 
olup (kumaş rengi, ribana rengi, düğme rengi ve S, M, L, XL 
veya 32, 34, 36, 38, 40 gibi) ve sınırsız sayıda değişik beden 
şeklinde tanımlayabilirsiniz.
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Kopyalama yöntemi ile daha önce hazırlamış olduğunuz 
ön model maliyet kartından taşıma yaparak yeni maliyet 
hazırlama işlemini daha seri bir şekilde yapabilirsiniz.

Order genel ve detay kullanıcı tanımlı alanlar tanımlaya-
rak, rapor ve formlarda istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çok 
modelli (takım, set) order tanımlayabilirsiniz. Sonsuz sayıda 
renk-varyant tanımlayabilir, kendi renk kartlarınız otomatik 
olarak oluşturabilirsiniz.

Ön maliyette tanımlanan �yatlar ile üretim sürecindeki 
�yatların kontrolü sağlanarak, hatalı satın almaları önleyebilir-
siniz.

Ön maliyeti orderlara bağlayarak, işletmenin üretim bütçesini 
yapabilir ve ihtiyaçlarını �nansal kaynak vadelerine göre 
görebilirsiniz.



Order’a ait her türlü teknik ve detay bilgi girebilirsiniz. 
Mali bilgiler, genel bilgiler ve OK takibi yapabilir, order’a 
ait değişik liste ve raporlar alabilirsiniz.

Model Takibi

Bütün modeller için resimli model kartı açabilir, model ile ilgili 
tüm görüntüleri (resim, fotoğraf, klip vb.) ve bilgileri arşivleye-
bilirsiniz.
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Yüklenen order’ların tarihçesini tutabilirsiniz. Order/model 
ve alt bilgilerini kopyalama özelliği ile rpt order ve 
modellerde çok seri bir şekilde çalışabilirsiniz.

Numune model ve koleksiyon çalışmalarını takip edebilirsiniz. 
Satış miktar ve tutarlarını, order, model, müşteri, tarih bazında 
rapor ve gra�kler şeklinde takip edebilirsiniz.

Modelin teknik detayları ve ölçü tablosu, kalıp bilgileri, dikim 
talimatları gibi sınırsız açıklamalar girebilirsiniz.

Döviz (DM, $, TL vb.) adet, yıl ve müşteri bazında istatistik 
tabloları ve gra�kleri alabilirsiniz.



Üretim Planlama

İhtiyaç Planlama

Order’a model bazında iplik, kumaş, aksesuar ve yardımcı 
malzeme ihtiyaçlarını otomatik olarak hesaplatabilir ve 
tedarik sürecini en ince ayrıntısına kadar takip edebilirsin-
iz. Her bir model için kumaş, aksesuar ve iplik reçeteleri 
tanımlayabilirsiniz. Order’ın renk-beden varyantlarına göre 
kumaş, aksesuar ve iplik ihtiyaçlarınızı otomatik olarak 
hesaplatabilirsiniz.

Order-model bağlamında tanımlanan tüm operasyonları 
(Boya, baskı vb.) tedarik kartlarında varyant (renk-beden) 
bazında takip edebilirsiniz. Tüm işlemlerin (satınalma 
siparişi, mal alım irsaliyesi vb.) tarihçelerini detaylı olarak 
izleyebilrsiniz.

Zaman Planlama

Günümüzün rekabetçi ortamında artık zamanla yarışır bir 
konuma geldik, bu yüzden üretim durumlarımızı doğru, 
eksiksiz planlamak ve takip etmek gerekmektedir.

LiveVOGUE  zaman planlaması ile planlama şablonları 
hazırlayabilir ve hazırladığınız şablonlarınızı kolaylıkla 
siparişlerinize uygulayabilirsiniz. Böylece siparişiniz için hızlı, 
eksiksiz ve doğru olarak kritik yol (critical path) tanımlaması 
yapabilirsiniz.
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Üretim programlarını (kumaş, örme, boya, kesim gibi) 
otomatik hazırlayabilirsiniz. Grup order’lar için toplu ihiyaç 
listeleri hazırlayıp, stok durumu kıyaslaması için raporlar 
alabilirsiniz.

Satın alma siparişi, satın alma irsaliyesi ve kesime / üretime 
çıkış �leri vb. otomatik olarak oluşturabilir ve kontrollerini 
yapabilirsiniz.

LiveVOGUE ile her order’ın en ince detayına kadar ihtiyaç 
ve zaman planlaması yapabilirsiniz.

İşletme takvimi tanımlayabilir, kaynak ve departmanlara ayrı 
takvimler tanımlayabilirsiniz. Tatil günleri ve çalışma zaman-
larını belirleyebilirsiniz.

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

Şablon tanımı yapıp, iş emri tarihine göre tüme varım 
yöntemiyle veya iş emri termin tarihine göre tümden varım 
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.



Satın Alma

Kumaş, iplik, aksesuar ve mamul satın alma siparişle-
rini takip edebilirsiniz. Entegrasyon sayesinde, belirlenen 
ihtiyaçlarınızın sipariş formunu otomatik olarak hazırlaya-
bilir ve sipariş �şi dökümlerini 
alabilirsiniz.

Sipariş �şini istediğiniz şekilde tasarlayabilir, yazıcıya, faksa 
veya e-posta’ya gönderebilirsiniz. Örgü, boya, baskı program-
ları hazırlayabilirsiniz. Açık-kapalı sipariş dağılımını, stok ve 
cari hesaplar bazında takip 
edebilirsiniz. Satın alma siparişlerinde �yat ve termin 
kontrolü yapabilirsiniz.

Stok Kontrol
Stok kartları alfanumerik yapıda tanımlanır. Stok hareketleri 
sonucu renk-beden varyantlarının otomatik olarak 
oluşmasını sağlayabilir ve detaylı kart işlemlerini yapabilirsi- 
niz. Kumaş, aksesuar, iplik ve mamul ve tüm terbiye işlemle- 
rinin giriş-çıkış takibi yapılabilir. Tahsis işlemleri sayesinde, 
rezervli ve free stok takibi yapabilirsiniz. 
Order-model-stok bağlantısı kurabilirsiniz.

Değer, durum, envanter, ekstre, maliyet vb. gibi standart 
stok programı raporlarını alabilirsiniz. Stok rapor üretici 
sayesinde, işletmeye ve kişiye özel sonsuz sayıda rapor 
üretebilirsiniz. Otomatik �ş oluşturabilir, istediğiniz 
tasarımda irsaliye dökümü alabilirsiniz.
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Üretime ait gerçekleşen tarihleri otomatik olarak 
hazırladığınız planlama tablosuna ve Gantt gra�ğine 
alabilir, planlanan ile gerçekleşen sapmalarını görebi-
lirsiniz. Zaman planlamalarınızda işlemlerin birbirleri ile 
olan ilişkilerini tanımlayabilirsiniz. İlişki tanımlamaları 
yaparken isteğinize bağlı olarak operasyonun bitimin-
de başlat, belirli bir tarihte başlat veya belirli bir tarihte 
bitir gibi seçenekler girerek kıstaslar koyabilirsiniz.



Üretim Takibi (Kesim Öncesi)

Örme

Örme kumaş üzerine çalışan �rmaların, kesim öncesi 
kumaş oluşumunu takip edebilirsiniz. Dahili ve harici 
örme işlemlerini, parti bazında takip edebilirsiniz. 
Örmedeki, kısmi ve genel iplik hareketlerini kümülatif ve 
detay bazda takip edebilirsiniz.

Partili fason takibi yapabilirsiniz. Parti bazında kümülatif 
ve detaylı raporlar alabilirsiniz. Örmeye giden, gelen, iade 
ve �re oranlarını takip ederek detaylı raporlar alabilirsiniz. 
Örmede kalan iplik takibini yapabilirsiniz. Parti bazında 
�releri tespit edebilirsiniz.

Boya, Baskı vb.

Boya, baskı gibi işlemleri fason ve dahili olarak takip 
edebilirsiniz. Brüt ve Net miktarları girerek, parti ve 
fasoncu bazında �re miktar ve ortalama oranlarını takip 
edebilirsiniz.

Fasoncu stoklarınızı otomatik olarak takip edebilirsi-
niz. Fason işlemleri, işletme yapınıza göre sınırsız sayıda 
parametrik olarak tanımlayabilirsiniz.

İş Emri (üretim programı) otomatik hazırlatabilir, takipler-
ini yapabilirsiniz.

Kesim
LiveVOGUE sayesinde; gelen kumaşların, kesim tarihlerini, 
pastal bilgilerini, �relerini ve kesim adetlerini tek bir ekran 
üzerinden kolayca güvenilir bir şekilde takip edebilirsiniz.

Üretim Takibi (Kesim Sonrası)

LiveVOGUE’un parametrik yapısı sayesinde model kartlarına 
tanımlanan rotalar sayesinde, parça baskı, nakış, dikim, 
ilik-düğme, yıkama, son ütü, kalite kontrol v.b sınırsız sayıda 
operasyon ve rota tanımlaması yapabiliriz.

Tanımladığınız rotadaki her bir işlemi dahili veya fason olarak 
takip edebilir, adet kontrollerini yapabilirsiniz.

Sürükle bırak ile giden adetleri gelen adetlere atayabilir, bir 
önceki gelen işlemin adetlerinin sürükle bırakla bir sonraki 
işlemin gidenine transfer edebilirsiniz.

6LiveVOGUE
Konfeksiyon Yönetim Sistemi

Kesim giriş-çıkışlarını, renk ve beden, order ve model bazında 
takip edebilirsiniz.

Kesimhane, order, tarih ve kesici bazında istatislikler ve 
gra�kler alabilirsiniz.



Parça Baskı, Nakış Dikim, Son Ütü vb.

LiveVOGUE sayesinde, işlemleri, order, model, renk, beden, 
adet, atölye ve tarih bazında takip edebilir, bununla ilgili 
gra�kler ve detaylı raporlar alabilirsiniz. Dikime çıkan 
mallar için otomatik olarak aksesuarlı irsaliye kesebilirsiniz. 
Dikimden gelen malları, sağlam, ikinci kalite, defolu, sakat 
vb. gibi kalitelerine göre ayırabilirsiniz.

Atölye cari hesaplarını model ve adet bazında tutabilirsin-
iz. Günlük faaliyet ve atölye raporları alabilirsiniz. Atölye 
aksesuar balans raporu alabilirsiniz. Fason �yat anlaşma-
larını takip edebilirsiniz. Order, model ve atölye bazında 
kayıp �releri takip edebilirsiniz.

Tüm dahili ve fason işlemleri, order, model, renk, beden, 
adet, atölye ve tarih bazında tek bir ekran üzerinde takip 
edebiliriz. Yıkama, parça baskı gibi işlemleri kg. ve adet 
bazında takip edebilirsiniz.

Sevkiyat

Çeki listesini otomatik veya manuel olarak hazırlayabilirsiniz. 
Kısmi sevkiyat yapabilirsiniz. Detaylı ve kümülatif çeki listesi 
dökümleri alabilirsiniz. Çeki listesi formunu istenilen şekilde 
hazırlayabilirsiniz. Koli etiketini istediğiniz şekilde tasarlayarak 
dökümünü alabilirsiniz.

Maliyet

Sevkiyat rapor ve gra�ğini, günlük, haftalık, aylık veya 
istediğiniz tarihler arası alabilirsiniz. Yükleme planlaması 
yapabilirsiniz. Çeki listesini Türkçe, İngilizce, Almanca veya 
diğer dillerde hazırlayıp dökümlerini alabilirsiniz. Çeki 
listesinde nakliyeci, fatura numarası gibi parametrik alanlar 
tanımlayabilirsiniz.
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Kalite Kontrol

Order ve model bazında hata tipleri tanımlayarak, bu 
hatalardan majör ve minör hata kaç tane olduğu, ürünün 
kalite kontrol onayı alıp almadığını veya kalite seviyelerini 
takip edebilirsiniz.

Satın alma irsaliyelerine kalite kontrol bağlantısı kurup 
irsaliyenin kabulüne onay verebilir veya reddedebilirsiniz.

Kalite kontrolü performans takiplerini yapabilirsiniz.

Gerçek maliyeti otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Parti/sipariş maliyetini otomatik olarak alabilirsiniz.

Gelir-gider ve kâr-zarar analizleri yapabilirsiniz.

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



Entegrasyon
LiveVOGUE, LiveERP, LiveEXPO ve LivePERFORMANS ile 
online entegre olarak çalışabilir.

LiveERP; Muhasebe ve personel departmanlarının kullan-
acağı, şirketinizin �nansal hareketlerini ve kanunen zorunlu 
kayıtlarının tutulmasını sağlar.
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Üretimin her aşamasında gerçekleşen maliyeti, ön maliyet 
ile karşılaştırabilirsiniz. Grup partilerin 
maliyetini ayrı ayrı veya birlikte takip edebilirsiniz. 

Finans Yönetimi

İşletmenizin olumsuz ekonomik şartlarda, dengeli bir 
büyüme ile varlığını sürdürebilmesi ve işletme hede�erine 
uygun �nansal kararların alınmasında daha kapsamlı karar 
alma modelleri kullanabilirsiniz.

Finansal yönetimi sayesinde, sadece yönetimin �nansal 
kararları almasında değil, aynı zamanda pazarlama, 
üretim, insan kaynakları, ar-ge ve işletme ile ilgili tüm 
stratejik kararların alınmasında etkili rol oynayabilirsiniz.

LiveVOGUE ile etkin ve başarılı �nansman yönetimi 
yapabilir, özellikle kısa süreli yatırım kararlarının 
alınmasında önemli adımlar atabilirsiniz.

Esnek raporlama ve takip sistemi ile gereksinim duyulan 
her türlü �nansal tablo ve raporları kolayca hazırlayabilir 
ve her an izleyebilirsiniz.

Ulusal ve uluslararası tüm �nansal gereksinimleri karşılay-
abilirsiniz.

Tanımlanabilen ve özelleştirilebilen risk hesaplama 
yöntemleri sayesinde değişen piyasa koşullarına karşı 
işletmenizin adapte olmasını sağlayabilirsiniz.

İşlemlerinizi farklı dövizler kullanarak yapabililirsiniz. Yerel 
para birimi veya döviz olarak girilen tutarların otomatik olarak 
işlem dövizi cinsinden hesaplanmasını sağlayabi-
lirsiniz.

Cari hesaplarının farklı dövizlerden bakiyelerini takip 
edebilirsiniz.

Raporlamalar için farklı döviz belirleyebilirsiniz. Yerel para 
birimi veya döviz olarak girilen tutarların otomatik olarak 
işlem dövizi cinsinden raporlanmasını sağlayabilirsiniz.

Ödeme ve tahsilatların vadeleri bazında detaylı tanımla-
maları sayesinde sağlıklı ödeme-tahsilat planı yapabilir-
siniz.

Evrak bazında yapılan ödeme-tahsilat planı bazında 
eşleştirme yapabilir, eşleştirme işlemlerinizde farklı dövizler 
kullanabililirsiniz.

Ödeme-tahsilat planı baz alınarak yapılan ödeme ve tahsilatın 
vadelerine göre kontrol ederek gerektiğinde vade farkı 
hesaplanmasını ve hesaplara yansıtılmasını sağlayabilirsiniz.

Dövizli işlemlerinizde zaman içerisinde artı-eksi yönde 
değişen döviz kurlarının yerel para biriminize göre değişi-
minin otomatik olarak hesaplanmasını ve hesaplara yansıtıl-
masını sağlayabilirsiniz.

Nakit akışınızı detaylı borç takip rapor ve analizleri sayesinde 
kontrol altında tutabilirsiniz.

Hazır veri transferi servisleriyle banka işlemlerinizi otomatik 
olarak aktarabilirsiniz.

İşletmeleriniz arasında işlem transferi servisleri sayesinde 
çapraz işlemlerinizi hatasız olarak oluşturabilir-
siniz. Bir işletmeniz için satış olarak kaydedilmiş bir evrağı 
diğer işletmeniz için alış olarak taşıyabilirsiniz.

Teminat yönetimi sayesinde aldığınız veya verdiğiniz 
teminatları takip edebilir ve dilediğinizde cari hesaplarını-
zın risklerini hesaplayabilirsiniz.



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.

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 ve Sipariş modülleri için şirket veya kullanıcı bazında, 
izleme, kayıt ve değişiklik 
işlemlerinde uyarı mekanizması geliştirebilirsiniz. Dilerseniz 
uyarının yapılmasını istediğiniz modül(ler)de �ltreleme 
yapabilirsiniz.

İş Zekası

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

LiveERP İş Çözümleri Platformu, içerdiği tüm 
modülleriyle bir iş zekâsı sistemi olarak tasarlanmıştır.

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

Günlük üretim miktarları, günlük sevkiyatlar, alınan 
müşteri siparişleri gibi dilediğiniz herhangi bir sorgulama 
tanımlayabilirsiniz. Tablolarınızı seçtiğiniz şirketler için ve 
belirli bir cari hesap veya malzeme koduna göre çalışacak 
şekilde düzenleyebilir, Panelinizi kullanıcı bazında 
tanımlayabilirsiniz. 

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 World, PDF formatında 
saklayabilirsiniz. Raporlarınızı XML dosyası olarak veya 
HTML formatında mail olarak gönderebilirsiniz. Dilerseniz 
oluşturduğunuz raporun sadece belirlediğiniz bir kısmını 
da alabilirsiniz.
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Yatay ve düşey eksende çıkmasını istediğiniz alanları 
kendiniz belirleyebilir, oluşturduğunuz küpün gra�ğini 
alabilirsiniz. Yapmış olduğunuz analiz sonucunun yazıcıdan 
dökümünü alabileceğiniz gibi, isterseniz 
MS Excel,  Ms World, PDF, Text ya da HTML formatında 
saklayabilirsiniz.

LiveEXPO; İhracat, İthalat, Teşvik ve kredilerle ilgili 
işlemlerin takibini yapar (Gümrük Birliği mevzuatını 
içermektedir).

LivePERFORMANS; Real-Time ve Interactive çalışan üretim 
takip sistemidir. İşletme ve personel bazında verimlilik 
değerlendirmesi matematiksel olarak hesaplanır. Veri girişi 
otomatik olarak barkod aracılığıyla yapılabilir.

Diğer Özellikler

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



SentezLive ERP

Perakende/Toptan Sa�ş Çözümlerimiz

İhracat Toptan Sa�ş Perakende

SentezLive ERP

Tekstil ERP Çözümlerimiz

Perakende/Toptan Satış Çözümlerimiz

FinansTedarik Zinciri
Yönetimi (SCM)

Genel
Muhasebe

Müşteri
İlişkileri
Yönetimi
(CRM)

Sabit
Kıymetler

İş Akış
Yönetimi

İnsan
Kaynakları

İş Zekâsı

Malzeme Yönetimi
Satın Alma Yönetimi
Satış Dağıtım

İplik Üretim
LiveYARN 

Kumaş Dokuma
LiveWeave

Kumaş Örme
LiveKNIT

Boyahane
LiveDYE

Konfeksiyon
LiveVogue

İhracat Toptan Satış Perakende

Çözümlerimiz

Başarıyla uygulanmış olan tekstil sektörüne yönelik çözümlerimiz



Genel Müdürlük
Hürriyet Cad. Ekin İşhanı 
No:5 Kat:4,5,6 Şirinevler İstanbul
Tel: +90 (212) 452 15 15 pbx
Faks: +90 (212) 452 15 33
info@sentez.com

Ege Bölge Müdürlüğü 
Şair Eşref Bulvarı 
No: 100 / 303 Kat:3 Alsancak/ İZMİR
Tel: +90 (232) 422 66 78 
Faks: +90 (232) 422 72 43
ege@sentez.com

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Cinnah Cad. No:33/13 
Çankaya, Ankara
Tel: +90 (312) 438 17 67-438 17 52 
Faks: +90 (312) 441 67 37
anadolu@sentez.com

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
B. Akdeniz Teknokenti Arge-1 Binası
O�s: 1-8 07058 Antalya
Tel: +90 (242) 226 15 65
Faks: +90 (242) 226 13 63
akdeniz@sentez.com

www.sentez.com

/SentezYazilim/

/sentezyazilim

@sentezsoftware

@sentezyazilim


