
MUTLU MÜŞTERİLER
ÜRETİM YÖNETİMİ



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi  |  E-Devlet Çözümleri

E-Ticaret Yönetimi(B2B)  | 5 Boyut Stok Çözümü
Dış Ticaret  Yönetimi  |  Proje Yönetimi  |  CRM
Personel Yönetimi  |  Demirbaş Yönetimi

Gelişmiş Üretim Yönetimi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : EKİP PASLANMAZ ÇELİK

SEKTÖR    : PASLANMAZ METAL  |  METAL

WEB SİTESİ  : www.ekipsteel.com

İL / İLÇE    : KOCAELİ / DİLOVASI

TELEFON   : 0262 728 1515

İLGİLİ KİŞİ   : Kerem OĞUZMAN

KÜNYE

Dia'nın entegre yapısı sayesinde birimler arası 

koordinasyon sağlaması, esnek bir yapıda olması 

sayesinde ihtiyaçları daha iyi karşılayabilme, DİA'yı 

tercih etme sebepleri içerisinde yer almaktadır.

NEDEN DİA?

Ürün reçetelerinin hızlı bir şekilde tanımlanması,

Sipariş ve ürün teslim tarihlerini takip edebilmek,

Üretim ile ilgili yetkilendirmeyi kolayca yapabilme,

Stok kontrollerini, stok rezervelerinin yapılması,

Cari risk, teminat yönetimleri ile gelişmiş finans 

yönetiminin sağlanması

FAYDALARI

Türkiye’nin ilk paslanmaz çelik mutfak eşyaları 

üretimi ile faaliyete başlayan Ekipsteel, Türkiye’nin 

ilk paslanmaz çelik ithalatını gerçekleştirerek 

sektörde başarılı firmalar arasında yer almıştır. 

DİA'nın Gelişmiş Üretim Yönetimi modülü ile 

reçetelerini tanımlayıp, üretim işlemine giren, çıkan, 

fire verilen, yarı mamül olarak çıkan malzemelerin 

takiptakipleri sağlanmıştır. Malzemeler aynı zamanda 

beş boyutlu olarak takip edilebilmektedir. Mobil 

sistemler ile hızlı ve kolay şekilde depo sayım 

işlemleri gerçekleştirilmektedir. Firmanın süreçlerini 

sistematik bir şekilde yürütebilmek için özel kod 

yapıları ve dinamik alan sistemleri oluşturulmuştur. 

İthalat ve ihracat işlemleri Dış Ticaret modülü ile 

ççözümlenmektedir. Firma içerisindeki operasyonel 

süreçler Görev Takip modülü ile kontrollü şekilde 

takip edilmektedir. Tek düze hesap planları 

sistemden yönetilip, muhasebeleştirme 

işlemlerinde e-Fatura ve e-Defter ile zaman ve 

maliyetten tasaruf sağlanmaktadır.

PROJE DETAYLARI

Üretim Yönetimi
REFERANSLAR



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi  |  E-Devlet Çözümleri
Mobil Yönetim Sistemi  |  Dış Ticaret Yönetimi

CRM  |  Gelişmiş Üretim Yönetimi
Personel Yönetimi  |  Demirbaş Yönetimi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : DEĞİRMENCİOĞLU 

SEKTÖR    : DEĞİRMEN MAKİNA  |  METAL  |  TİCARET

WEB SİTESİ  : www.milltech.com.tr

İL / İLÇE    : KONYA / KARATAY 

TELEFON   : 0332 342 4031  

İLGİLİ KİŞİ   : Abdülkadir ÖZARPA

KÜNYE

Bulut teknoloji üzerinde üretim çözümü sunulması, 

yenilikçi vizyonu ile gerçekçi çözümler sunması, satış 

sonrası hizmet kalitesi DİA’yı tercih etmelerinde etkili 

olmuştur.

NEDEN DİA?

Etkin finans yönetimi ile, tahsilat, ödeme, dövizli 

işlemler yönetimi sunulması,

Sevkiyat öncesi, siparişler ile sevk karşılaştırma 

rapor desteklerinin sağlanması,

Alım, satış, iade ve buna bağlı olarak kar -zarar 

durumlarının izlenmesi 

FAYDALARI

Makina tescilli " Milltech " markası ile tüm dünya için 

üretimlerini hızla ve güven ile sürdüren 

Değirmencioğlu; un, yem, bulgur fabrikaları 

makineleri, ziraat makineleri ile benzeri makineleri 

yedek parçaları ve aksamlarının ithalat, ihracat ve 

temel ticaretini yapmaktadır. Ayrıca inşaat 

malzemeleri, elektrik malzemeleri gibi 

mamalzemelerin ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt 

dışında dağıtımını ve sevkiyatını sağlar ve bu 

işlemlerini DİA'nın Dış Ticaret modülü ile 

yönetmektedir. Bu süreçlerini DİA’ da yöneten 

Değirmencioğlu, Üretim Yönetimi ile zamandan ve 

maliyetten tasarruf etmektedir. Müşteriden alınan 

siparişlerin üretim emirleri, üretim için üretim 

pplanlama ile tedarikçilere hızlı bir şekilde sipariş 

geçilmektedir. Firmanın ekstra özellikleri Dinamik 

alanlar yardımı ile takip etmektedir. CRM yönetimi 

ile müşteri odaklı çalışmalarında doğru ürün ve 

hizmeti, hedef alınan müşteriye doğru zamanda ve 

fiyatla ulaştıması sağlanmıştır. 

PROJE DETAYLARI

Üretim Yönetimi
REFERANSLAR



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi  |  E-Devlet Çözümleri
Üretim Yönetimi  |  Dış Ticaret Yönetimi
Proje Yönetimi  |  Görev Takip Sistemi
Personel Yönetimi  |  Demirbaş Yönetimi
Analiz Çözümleri  |  Dinamik Alan Yönetimi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : SAFİR

SEKTÖR    : KİMYA

WEB SİTESİ  : www.safirkimya.com.tr

İL / İLÇE    : TEKİRDAĞ / ÇORLU

TELEFON   : 0282 676 4910

İLGİLİ KİŞİ   : Celal Oğuz YILDIRIM

KÜNYE

Şubeler arası yetkilendirmelerin yapılabilemesi, 

esnek raporlamaların oluşturulması, uzman, 

sertifikalı ve dinamik ekibiyle teknik hizmet 

konusunda başarılı olması, bulut teknolojisi 

sayesinde her an heryerden tüm bilgilere ulaşabilme 

imkanı, DİA'yı tercih etme sebepleri içerisinde yer 

almaktadır.

NEDEN DİA?

Şubeler altında birden fazla depo tanımı ile durumlarının 

takip edilebilmesi,

Depo sayımlarını listeden seçim, barkod okutarak veya 

seri okutarak hem masaüstü bilgisayardan hem de DİA 

Mobil Programı üzerinden mobil cihazlar ile yapılabilmesi,

FAYDALARI

Safir Kimya, 2008 yılında ağırlıklı olarak Tekstil 

Kimyasalları sektörüne hizmet verip, yenilikçi 

ürünlerini müşteri odaklı teknik servis desteğiyle 

pazara sunarak sektördeki lider firmaların 

tedarikçisi konumuna gelmiştir. DİA ile 2016 yılında 

tanışarak yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümlerinden 

birçoğuna sahiptir. Stok ve depo takip işlemlerini, 

cari cari hesap yönetimini, mevzuatına en uygun 

muhasebe ve personel işlemlerini, dinamik alanlar 

yardımı ile sürecine uygun fonksiyonlar 

oluşturmayı, koordineli bir şekilde çalışmayı 

sağlayan proje yönetimini, dış ticaret işlemlerini, 

görev takip ile firma içerisindeki operasyonel 

süreçleri gibi tüm aşamalarını gerçekleştirmektedir. 

Aracı Aracı yazılım veya firma olmadan e-Fatura ve 

e-Defter süreçlerini DİA üzerinden yönetmektedir. 

Tüm bu işlemlerini gerçekleştirirken aynı zamanda, 

zamandan ve maliyetinden tasarruf sağlayan 

üretim yönetimi süreçlerini de DİA üzerinden 

gerçekleştirmektedir.

PROJE DETAYLARI

Üretim Yönetimi
REFERANSLAR



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi
E-Ticaret Yönetimi (B2C)
Gelişmiş Üretim Yönetimi
Görev Takip Sistemi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : BAYSAN ISITMA SOĞUTMA CİHAZLARI

SEKTÖR    : ENDÜSTRİYEL MUTFAK

WEB SİTESİ  : www.baysanmutfak.com ( B2C )

İL / İLÇE    : İSTANBUL / BAYRAMPAŞA

TELEFON   : 0212 501 8483

İLGİLİ KİŞİ   : Aykut Hakan UÇARER

KÜNYE

Tamamen online olarak günümüzün son teknolojileri 

kullanılarak geliştirilmiş DİA Bulutu üzerinden 

kullanılan bir yazılım olması, aynı anda birden fazla 

işlem yapmaya olanak sağlaması, satın almadan 

üretime ve satış sonrasına kadar birçok operasyon 

sürecinin birbiri ile entegre olarak çalışması, DİA'yı 

tercih etme sebepleri içerisinde yer almaktadır.

NEDEN DİA?

Etkin ve esnek sipariş yönetim çözümü ile, 

sorunsuz satış operasyonlarının yürütülmesi,

Satış öncesi ve  sipariş sonrası, stok analizleri ve 

buna bağlı olarak üretim sahası iş yönetiminin 

sağlanması,

DİDİA'nın detaylı, esnek, çok çeşitli raporlama 

havuzu sayesinde, işletmenin raporlama 

işlemlerinin zaman kaybı olmadan yapılması 

sağlanmaştır.

FAYDALARI

Endüstriyel mutfak sektöründe birçok pişirici ve 

ısıtıcı mutfak cihazı imalatı yaparak sektöre ileri 

derecede katkı sağlayan Baysan Mutfak, satın alma 

ve satışla entegre olan Üretim süreçlerini DİA 

üzerinden gerçekleştirmektedir. DİA içerisinden 

gönderilen e-postaların raporlanması 

sağlanmaktadır. DİA ile Magento entegrasyonunu 

sağsağlayarak E-Ticaret (B2C) sitesilerinin yönetmini 

sağlamaktadır.

PROJE DETAYLARI

Üretim Yönetimi
REFERANSLAR



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi
Mağazacılık Yönetimi  |  Mobil Yönetim Sistemi
Varyant Takibi Çözümü  |  Basit Üretim Yönetimi

E-Devlet Çözümleri

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : AÇELYA

SEKTÖR    : TEKSTİL  |  HAZIR GİYİM

WEB SİTESİ  : www.modaniz.com

İL / İLÇE    : İSTANBUL / AVCILAR

TELEFON   : 0212 593 6959

İLGİLİ KİŞİ   : Özkan BİLİR

KÜNYE

Her yerden kolaylıkla ulaşılabilir olması, basit, 

anlaşılır ve pratik bir yapıda olması, sağlam bir 

şekilde büyümenin, yapılan doğru yatırımlar sonucu 

gerçekleştiği ve doğru sonuçlar için DİA tercih 

edilmiştir.

NEDEN DİA?

Kolay öğrenilebilen arayüzleri nedeni ile yeni 

personel adaptasyon süresini en aza indirerek iş 

kaybını önlemesi,

Sistem içerisinde kullanıcı sistem kayıtları ve kayıt 

geçmişini izleyebilmesi, silinen kayıt izleme gibi 

imkanlar ile kayıpları takip etme ve iş verimliliğini 

arttırması,

BiBirden fazla şubenin aynı anda anlık yönetebilmesi,

Doğru stok bilgisine hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi.

FAYDALARI

Tekstil perakendesinde hizmet sağlayan Açelya 

Mağazacılık, çok şubeli mağazacılık yapısına ivme 

kazandıracak şekilde, DİA üzerinden Hızlı Satış 

yapmaktadır. Her şubenin satış ve tahsilat bilgileri 

merkez tarafından anlık olarak izlenmektedir. Doğru 

stok bilgisine hızlı ve kolay bir şekilde erişim imkanı 

getirilmiştir.

PROJE DETAYLARI

Üretim Yönetimi
REFERANSLAR



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi  |  Genel Muhasebe Yönetimi
Personel Yönetimi  |  Demirbaş Yönetimi  |  Gelişmiş Üretim Yönetimi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : SEÇ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 

SEKTÖR    : KİMYA

WEB SİTESİ   : www.sectemizlik.com

İL / İLÇE    : İSTANBUL / BAYRAMPAŞA

TELEFON    : 0212 581 6715

İLGİLİ KİŞİ   : Savaş SÖYLEMEZ

Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi  |  Gelişmiş Üretim Yönetimi
KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : DETAY TURİZM

SEKTÖR    : TURİZM 

WEB SİTESİ  : www.detaylimited.com

İL / İLÇE    : İSTANBUL / KARTAL

TELEFON   : 0216 452 8979

Üretim Yönetimi
REFERANSLAR



Stok ve Depo Yönetimi  |  Finans Yönetimi  |  Mağazacılık Yönetimi  |  Personel Yönetimi
E-Devlet Çözümleri | Gelişmiş Üretim Yönetimi | Görev Takip Sistemi | Demirbaş Yönetimi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

FİRMA ADI   : GÖMEÇ MOBİLYA TEKSTİL

SEKTÖR    : MOBİLYA

WEB SİTESİ  : www.bilalmobilya.com.tr

İL / İLÇE    : ANTALYA / ALANYA

TELEFON    : 0242 515 2288

İLGİLİ KİŞİ   : Yakup GÖMEÇ

Üretim Yönetimi
REFERANSLAR
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	ENTERPRİSE-Üretim-DETAY-maktav
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