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IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine 
yardımcı olur.

1989 yılında Almanya’da kurulmuş olan IAS, iş süreçlerinin yönetimini sağlayan ve karar almaya yardımcı olan kurumsal 

kaynak planlama yazılımları üretmekte ve kurulduğu günden bu yana çözümleri hakkında danışmanlık ve eğitim hizmetleri 

sunmaktadır.

1994 yılında Türkiye ofisini açarak yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerine hız vermiştir. Bugün itibari ile 21 ülkede 11 farklı 

dilde kullanılan CANIAS ERP’nin üreticisi olan IAS global operasyonlarını Türkiye, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri 

ofislerinde ve bunların dışında pek çok ülkede partnerleri aracılığı ile yazılım geliştirme, danışmanlık, satış ve eğitim 

faaliyetlerinde bulunarak sürdürmektedir.

      -Industrial Application Software- ERP 
alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif 
bir yazılım firmasıdır.
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CANIAS ERP’nin çok katmanlı yapısı içinde sunulan ve temel uyarlamaları 
gerçekleştirilmiş standart çözümleri de bulunmaktadır. 

Belirli bir ölçekte bulunan KOBİ’ler için hazırlanmış olan CANIAS KOBİ ERP ve bugün itibariyle 15’i aşkın farklı sektör için 

hazırlanmış ve sektörün ihtiyaçlarını standart yapısında barındıran CANIAS SEKTÖREL ÇÖZÜMLER sunulmaktadır. Tüm 

CANIAS ERP katmanları düşünüldüğünde ise CANIAS ERP’nin dikey ve yatay çözümleri olduğu görülmektedir.

Modüler bir yapı ile sunulan ve tamamen firmaya göre ölçeklenebilen CANIAS ERP ile firmalar, iş süreçlerini birebir yazılıma 

aktarma şansına sahiptirler. CANIAS ERP’nin modüler yapısı şirketlerin gelişimi için idealdir. Esnek modüler yapı sayesinde, 

uygulamaları sisteme zaman içinde entegre etmek mümkündür. Böylelikle ilk kurulumda sistem, ihtiyaç ve önceliklere göre 

oluşturulabilir ve şirketin gelişimine paralel olarak da yeni modül ve uygulamalar aşamalı olarak dahil edilebilir.

IAS, farklı ölçekteki tüm işletmelerin ihtiyaçlarına minimum ilk maliyetle cevap verebilecek “ERP KİRALAMA” modelini de 

kullanıma sunmuştur. İşletmelerin, kullandıkları kadarını ödemelerine imkan sağlayan bu sistem sayesinde, herhangi 

bir yatırım maliyetine katlanmadan ERP sistemine sahip olmaları artık mümkün hale gelmiştir.

               eksiksiz, ölçeklenebilir, platform 
ve sektör bağımsız, özgün teknolojiye 
sahip bir ERP çözümüdür. 
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Tam ihtiyacınız olan 
ekranlar için kişiselleştirme 
seçenekleri ile tanışın

Birçok kişiselleştirme olanağı ile donatılmış CANIAS 

ERP sayesinde tam ihtiyacınız olan ekranları özel 

bir geliştirmeye ihtiyaç duymadan kolayca kendiniz 

yaratabilirsiniz. Ekranınızdaki kontrolleri saklayarak, 

yerlerini ve büyüklüklerini, tablolarınızın yapısını 

değiştirerek veya bunun gibi birçok kişiselleştirme 

seçeneğini kullanarak tek bir ekran için onlarca 

görünüm hazırlayabilir ve bunlar arasında uygulamayı 

kapatmaya ihtiyaç duymadan geçiş yapabilirsiniz.

Modern ve dinamik kullanıcı 
arayüzü deneyimi CANIAS 
ERP’de

Her gün bakmak zorunda olduğunuz renksiz ve sıkıcı 

uygulamalardan sıkıldıysanız, CANIAS ERP size bugünün 

tasarım ilkeleriyle geliştirilmiş genç ve dinamik bir kullanıcı 

arayüzü sunuyor. Üstelik geliştirilmiş tema özelliği ile görmek 

istediğiniz arayüzü ister sizler için hazırladığımız temalar 

arasından seçerek, isterseniz birkaç tıklamayla size özel 

temalar oluşturarak kendiniz belirleyebilirsiniz. 

altyapısı

Gerçekten stabil bir 
uygulama altyapısına mı 
ihtiyacınız var?

Modern uygulama mimarisi ile CANIAS ERP stabilite 

konusunda artık çok daha iddialı! Bununla birlikte eğer 

sisteminizi sürekli kontrol altında tutmak istiyorsanız 

etkin izleme (monitoring) ve yönetim (administration) 

araçları ile donatılmış olan CANIAS ERP tam size göre.

Veri girerek zaman 
kaybetmeyin

CANIAS ERP sizi rutin veri girişi işlemlerinizden kurtararak 

aradığınız verilere hızla ulaşma imkanı sağlar. Nasıl mı? Sürekli 

girmek zorunda olduğunuz veri setlerini bir isim vererek 

kaydedin ve daha sonra bu ismi girerek aradığınız verilere 

yalnızca birkaç tıklama ile erişin, sürükle bırak özelliği ile 

klavyenizi kullanmadan çalışın. 

“CANIAS ERP’nin Repkon olarak 

bizlere sağladığı en büyük 

faydalardan biri de şu oldu. Zaman 

zaman çok adetli siparişler olup sipariş 

süreleri yüksek olduğundan, en ufak bir 

aksamada veya unutmada telafi edilmez 

zararlarla karşılaşmak mümkün olabiliyordu. 

Fakat CANIAS ERP kullanmaya başladıktan 

sonra bunları sistem üzerinden kolaylıkla takip 

altına alabildik. Yani artık biz bir projeye 

başladığımız vakit, o projeyle ilgili sipariş listesi, 

teslim süreleri ve üretim planları gibi her detayı sisteme 

atıyoruz ve bu sayede ciddi bir kazanç elde ediyoruz. 

İkinci olarak eskiden çok sirküle eden teknik resim 

vardı ve resimler üzerinde eğer değişiklik 

yapılmazsa hangi resim finalize olandır, hangisi 

tadilattır burada ciddi bir sıkıntımız vardı. 

Fakat şimdi sistem üzerinden çıktı 

aldığımızda son resim ne ise elimize o 

geliyor ve bu çok önemli bir karmaşayı 

ortadan kaldırıyor.”

            – Ali Yit, Repkon Makine
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“En büyük avantajımız, 

tüm süreçlerimizi ihtiyaçlarımıza 

göre revize ederek CANIAS ERP’de 

uygulamayı başarmamızdır. Bu da 

CANIAS’ın esnek bir program olması 

sayesindedir. Şirketin tüm kaynaklarını canlı olarak 

takip edip yönetebiliyorsam bu benim için çok 

önemlidir. Tam bir senedir biz bunu takip 

edebiliyoruz. İstediğimiz her şeyi çok net 

görebiliyoruz. IAS ekibiyle ‘biz’ olduk. Onlar 

bizden biri, CANIAS da bizim yazılımımız.”

– Caner Melek, Standart Civata

Verilerinizi küçücük 
kutuların içinde 
incelemekten sıkıldınız mı?

Yeterli büyüklükte olmadığını düşündüğünüz 

tablo, grafik veya diyagramlarınızı incelerken 

zorluk çekiyorsanız, yeni tam ekran özelliği ile 

tanışmalısınız. CANIAS ERP yalnızca bir tıklama ile, 

size istediğiniz komponentleri tam ekran göstererek, 

verilerinize daha geniş bir çerçeveden bakmanızı 

sağlar. 

Sadece bugünü değil yarını da düşünün

CANIAS ERP platformu JAVA teknolojisi ile geliştirilmiştir. 

Bu sayede farklı işletim sistemleri (Linux, Windows, UNIX 

v.b.) ve sunucu mimarileri (32-bit, 64-bit, AS/400, v.b.) 

üzerinde çalıştırılabilir. 

TROIA platformu, veritabanından bağımsızdır. CANIAS 

ERP’yi, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL gibi 

veritabanı sistemleri ile kullanabilirsiniz.

CANIAS ERP şu andaki ve gelecekteki tüm ihtiyaçlarınızı 

kapsayacak şekilde ölçeklenebilir olarak tasarlanmıştır. 

Satın aldığınız anda ihtiyacınız olmayan uygulamalar, gerek 

görüldüğünde sisteme kolayca entegre edilebilmektedir.

CANIAS ERP sistemi, kullanıcı hesapları, şifreler ve 

yetkilendirmeler gibi geleneksel güvenlik önlemlerine ek 

olarak, SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanımı 

sayesinde sisteme Internet üzerinden güvenilir erişim 

olanağı sunar.

CANIAS ERP sistemi, erişim ihlallerine karşı ileri düzeyde 

erişim güvenliği teknolojileri kullanır ve ERP pazarında 

OTP (Tek Kullanımlık Parola) teknolojisi de dahil olmak 

üzere dijital kimlik denetimi içeren az sayıdaki bütünleşik 

sistemlerden biridir. Dijital sertifika kullanımı, özellikle mobil 

cihazlardan kaynaklanan erişim ihlallerini ciddi derecede 

azaltır.
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modülleri

CANIAS ERP ile şirketinizin verimlilik gücünü ve rekabet 
avantajını artırın

ERP kavramına yeni bir anlayış getiren CANIAS ERP, 10 farklı uygulama altında kategorize 

edilen 39 modülü ile tüm iş süreçlerini tek bir sistem üzerinden kolaylıkla yönetmenizi 

sağlar.

ERP kavramı  ile değişiyor. 
Hayalleriniz             ile gerçekleşiyor.
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İşletmenizin ihtiyacı olan tüm çözümleri tek bir yazılım altyapısında toplayan CANIAS 

ERP ile; siparişten satışa, üretim ve finanstan proje yönetimine kadar tüm iş süreçlerinizi 

yönetebilirsiniz.

CANIAS ERP kurumunuzun tüm birimlerini koordine eden dinamik ve bütünleşik yapısıyla 

iş süreçlerinizi iyileştirir, güncel ve güvenilir bilgi sağlayarak, yöneticilerinizin doğru veriler 

ışığında hızlı karar almalarına olanak tanır.
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“Bizim her cihazımız seri numaralıdır ve bu seri 

numaraları sayesinde kolaylıkla ürün takibi yapabilecek 

olmamız da bizim için oldukça önem taşıyan bir konuydu. 

Çünkü geri dönüp baktığımızda bir ürünün hangi aşamalardan 

geçtiğini görmek bizim olmazsa olmazlarımız arasındadır. CANIAS 

ERP dışında bu süreci kolaylıkla görmemizi sağlayacak başka hiçbir 

program mevcut değildi.”

– Emrah Özdemir, 3 E Elektro Optik Sistemler

CANIAS ERP Temel Uygulamalar Modülü, müşterilerin sistemi hem kendi şirketlerinin iş süreçlerine uygun 

olarak, hem de kapsamlı bir ERP sisteminin sunduğu tüm özelliklerden yararlanarak kullanabilmeleri için 

gerekli olan konfigürasyon, denetim ve uyarlamalardan oluşan sistem yönetim programlarını içerir. Bu temel 

uygulamalar ve sistem yönetim programları, CANIAS ERP sisteminin altyapısını ve sistemin standart 

konfigürasyonunun temel bileşenlerini oluşturur.

CANIAS ERP Temel Uygulamalar Modülü, diğer tüm modüllere olan erişimi denetler ve modüller arasındaki 

iletişim trafiğinin yönetim merkezi olma görevini görür. Sistemdeki verilerin bütünlüğünü (veri güvenilirliğini 

ve doğruluğunu) temin eden ileri düzey uygulamalar ile etkin bir bilgi işlem mekanizması ve güvenlik 

yönetimi, son kullanıcılara verimli bir kullanım deneyimi yaşatmak amacıyla Temel Uygulamalar Modülü 

dahilinde yer alır. 

Sistem, kullanıcı arayüzü, belgeler ve belge kalemlerinde kullanılan tüm metinler için çok dilli destek sunar. 

Sistem aynı zamanda dünya para birimlerini destekler ve para birimleri arasında çevrim işlemleri için 

sunduğu özellik sayesinde işletmelerin uluslararası faaliyetlerini kolaylıkla yürütmelerine imkân tanır.

TROIA Geliştirme Araçları

IAS’nin kurulduğu ilk günden bu yana yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile geliştirdiği TROIA, basitleştirilmiş 

komut seti ve arayüz tasarım aracıyla öğrenilmesi ve kullanılması kolay; veritabanı ve işletim sistemi gibi 

faktörlerden bağımsız olmasıyla esnek, modüler ve nesneye yönelik yapısıyla güçlü ve ölçeklenebilir Java 

tabanlı bir yazılım geliştirme platformudur.

IAS’nin geliştirdiği diğer tüm yazılımlarda olduğu gibi CANIAS ERP de tamamen TROIA üzerine 

geliştirilmiştir. Dolayısıyla TROIA ile geliştirilen iş uygulamaları, hiçbir teknik karmaşa olmaksızın, anında ve 

kolayca CANIAS ERP çalışma ortamına taşınabilir. TROIA, dakikalar içinde arayüz ve kendi raporlarınızı 

geliştirmenize, standart uygulamaları özelleştirmenize olanak sağlarken, çoklu dil desteği ile çalışmalarınız 

hız kazanacak. Ayrıca platform bağımsız veritabanı tasarımı yapabilecek, kısacası geliştirme sürecinizi 

teknik detaylar ile boğuşmadan yürütebileceksiniz.

%100 Java altyapısı sayesinde diğer internet uygulamaları ile kolayca entegre olabilen TROIA, şirketiniz için 

komple bir geliştirme ortamı sunmaktadır. İnternet tabanlı ve her an, her yerden ulaşılabilen geliştirme 

ortamı, zaman ve mekan kısıtlamalarını ortadan kaldırırken, verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Temel Uygulamalar
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Web servisleri: Tüm işlemlerin uygulama 

sunucusu tarafından yapılıyor olması ve istemci 

tarafının web tabanlı olması sayesinde 

güncellemeleriniz istemci bilgisayarlar üzerinde 

herhangi bir işlem gerektirmeden anında aktif 

olur; yedekleme, güncelleme ve sorun giderme 

süreçlerini oldukça kolaylaştırır.

SOA: SOA, kuruma özel çözümler yerine artık 

üreticilerin ürettikleri yazılımların diğer yazılımlar 

ile iletişim kurabilmek için ortak bir paydada 

buluşabilmesini ve üreticilerin yazılımlarını daha 

küçük parçalar halinde üretip sunmalarını 

sağlamaktadır.

İş Süreçleri Yönetimi

Görsel süreç tasarımları ile etkin yönetim 

İşletmenizde iletişimden kaynaklı problemler mi 

yaşıyorsunuz? İş Süreçleri Yönetimi 

uygulamasıyla bu gibi kayıpları en aza 

indirgeyerek yüksek verimlilik elde etmek, 

CANIAS ERP İş Süreçleri Yönetimi Modülü ile 

artık mümkün. Bu uygulama için özel olarak 

hazırlanmış görsel süreç tasarım aracı ile kısa 

zamanda işletmenizdeki bilgi akışını optimize 

edebilirsiniz. Bunun yanı sıra farklı 

lokasyonlardaki kullanıcılarınızın beraberce 

çalışmasını sağlayabilir, elektronik ortamda 

oylamalar yapabilir, karar alma 

mekanizmalarının ERP sistemi üzerinden 

çalışmasını gerçekleştirebilirsiniz.

“CANIAS’ı sadece bir yazılım uygulaması 

olarak görmüyoruz. Süreçlerimizi tamamen 

değiştiriyoruz, kağıdı ortadan kaldırıyoruz, 

barkod uygulamaları ve el terminalleri gibi 

otomasyon desteği kullanıyoruz. Örneğin eskiden 

tamamen kağıt üzerinde yürüyen malzeme talep ve 

onay sürecimizi, CANIAS ERP üzerinde iş akışına 

taşıdık, şu anda her şey bilgisayar üzerinden 

gerçekleşiyor, talepler ve siparişler tanımlanan kişiler ve 

belirlenen limitler dahilinde onay sürecinden geçiyor. Ana 

depomuzda barkod kullanımı ve adreslemeye geçtik. Bu 

sayede tüm malzemelerimizi anlık olarak izleyebiliyor, problem 

yaşamadan teslim alma ve teslim etme işlemlerimizi yapabiliyoruz. 

En önemlisi de artık depodaki malzeme işlemleri kişi bağımlı 

olmaktan çıktı. Şu anda yeni işe başlayan bir depo sorumlusu 

yarım günlük bir eğitimden sonra rahatlıkla ana depomuzda

malzeme verme işlemleri yapabilir durumdadır. Çünkü 

herhangi bir şeyi aklında tutması gerekmiyor. 

Malzemenin barkodunu okutup hangi rafa koyması 

gerektiğini bulabiliyor ya da kendisinden talep edilen 

bir malzemenin kodunu girerek yerini buluyor ve 

talep sahibine iletebiliyor, envanter hareketlerini 

tamamen el terminali ile yapabiliyor.”

– Metin Arısan, Say Reklam
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Ürün Ağaçları

Ürününüzü oluşturan tüm malzemeleri kolayca tanımlayın 

CANIAS ERP Ürün Ağaçları Yönetimi Modülü dahilinde, birden 

fazla tek seviyeli yapıların birbirine bağlanması yoluyla, karmaşık 

üretim yapıları oluşturulabilir. Ürün Ağacı açılım özelliği sayesinde 

Ürün Ağacının farklı seviyeleri görüntülenebilir. Kullanıcılar, 

alternatif, ürün seti ve varyant gibi farklı ürün ağaçları türleri 

tanımlayabilirler. 

Farklı tür süreçlerde kullanılmak üzere, kusursuz derecede ayırt 

edici özellikler sunan ürün ağacı türleri tanımlayabilir; tasarım, 

üretim, maliyet hesaplama ve yedek parça için özel olarak 

hedeflenmiş ürün ağaçları yaratarak, faaliyetlerinizin etkinliğini 

iyileştirebilirsiniz. 

Birçok varyant (çeşit) için tek bir ürün ağacı tanımlama kolaylığı 

sağlayan CANIAS ERP Ürün Ağaçları Yönetimi modülü, aynı 

zamanda varyant bazında miktar ve komponent ilişkilendirmesi 

yapmanıza olanak tanır. 

Rota (Operasyon)

En sağlıklı ürüne ulaşmak için rotanızı CANIAS ERP üzerinde belirleyin 

CANIAS ERP Rota Modülü, CANIAS ERP Ürün Ağaçları Modülü ile bir arada kullanılarak, işletmenizin 

üretim süreci içindeki çeşitli üretim aşamalarını tanımlayarak, üretim planlama ve denetimi için ideal bir 

ortam sunar. Etkin bir üretim planlaması, ilgili iş süreçlerinin doğru teçhizatlardan yararlanarak, tahminlere 

uygun sürelerde ve tahsis edilen iş merkezlerini kullanarak düzgün bir yöntemle yürütülmesini sağlar. Bu 

uygulamanın başarısı, üretim akışının malzeme, iş gücü, taşeron kullanımı ve diğer genel giderler olmak 

üzere, dört ana alanda toplanması sayesinde mümkün olmaktadır. 

CANIAS ERP Rota Modülü, ürün ağaçlarının üretim planlarıyla hatasız bir şekilde bağlantılarının yapılmasını 

ve tanımlanan özniteliklerin, bunlara bağlı ekipman kaynaklarının, üretim adımları ile birebir uyuşmasını 

sağlar. Ana ve ikincil faaliyet / aktivite türleri için girilen süreler, kapasite planlamasında kullanılır. Aktivite 

detayları, iş merkezleri, aktivite süreleri, özel aktivite türleri, maliyet verileri, ekipmanlar, kalıp verileri, 

malzeme kullanımı, üretim yönetimi ve kalite güvence verileri dahil olmak üzere birçok üretim öznitelikleri 

tanımlanıp idame edilerek, hassas bir kapasite planlaması elde edilir.

Ürün Tasarımı Uygulamaları
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Standart Ürün Maliyetlendirme

Daha gerçekçi ürün maliyetlerine ulaşmak artık çok kolay 

CANIAS ERP Standart Maliyetlendirme Modülü ürün ağacı, rota ve istatistiksel birim maliyetleri kullanarak 

aktivite tabanlı ön maliyet hesaplar. Tasarımdan satışa kadar süren ürün geliştirme sürecinde CANIAS ERP 

Standart Maliyetlendirme Modülü kritik önemdeki maliyet unsurlarını yönetir ve gerekli olan 

değerlendirmeleri ve ayarlamaları yapar. Sistem ayrıca, birden fazla parametre ve yardımcı işlemler içeren 

üretim maliyetleri faaliyetlerinin optimize olarak incelenebilmesini kolaylaştırır.

CANIAS ERP Standart Maliyetlendirme Modülü, güçlü bir parametrik yapı ve işlevselliğe sahiptir. Bütünleşik 

mimarisi ile maliyet yapılarını tamamen şeffaf bir şekilde sunar ve ticari planlamayı kolaylaştırır. Gerçek bir 

sipariş ya da üretimin tahmini maliyetini hesaplamaya olanak tanırken, müşterilerinizle yapacağınız pazarlık 

için somut verilere ulaşmanızı sağlar.

“Ürün ağacında bir iş 10 dakika görünüyor ve 6 iş 

60 dakika. Adam başlama bitirme yapmış 70 dakika, bu 

70 dakikayı oranlayarak, bunları deklare etmeye başladık. 

Bunu eski MRP programımızda yapamadık, bazı iş 

merkezlerinde sorunlar çıktı, fakat şu an CANIAS ERP ile 

bunu yapabiliyoruz ve bu karşılaştırmaları yapmaya şirket 

genelinde açıklamaya başladıktan sonra ortalama yüzde 

75’lerde olan performans bugün yüzde 90’ları zorluyor. 

Önceden satın almacıların bayağı uğraştıkları bir iş için 

şimdi tek tuşa basmak yetiyor. Yani adam işini yapıyor, o 

işini yaparken onun bilgileri sisteme düşüyor ve bunları 

CANIAS üzerinden anında görebiliyorsunuz.”

– Cem İnam, AR-CAN Makina

“Bizim aradığımız şey tam olarak standartların 

dışında olan, paket bir sistem olma felsefesinden 

uzak bir yazılım idi ve işte tam da bu noktada CANIAS’ın 

bizi her noktada destekleyebileceğine karar verdik. Şu an 

geldiğimiz konuma baktığımızda da kesinlikle doğru kararı 

vermiş olduğumuzu görüyoruz. Şimdi CANIAS’ın kolaylığına 

herkes o kadar alıştı ki, bazen server kaynaklı kesintiler yaşıyoruz ve 

kimse hiçbir şey yapamaz hale geliyor. CANIAS olmadan burada bir şey 

yapmanız mümkün değil. Biz tam da bu noktaya gelmiş durumdayız.”

– Ahmet Fırat Yaylacı, Kristal Endüstriyel
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Satış Yönetimi

Satış süreçlerinizi etkin şekilde yönetin

CANIAS ERP Satış Yönetimi Modülü, tekliflerden siparişlere, irsaliyelerden fatura ve kredi notlarına kadar 

kurumsal satış etkinliğinin tüm aşamalarının yönetimini kolaylaştırır. 

CANIAS ERP sistemi, sistemde barındırdığı verilere birçok yerden erişime izin verdiği için, diğer işletmeler, 

depolar ve şubeler ile kolay veri alış-verişi sağlar. Modül ayrıca çok boyutlu envanter analizi ile üretim 

kapasite kullanım analizi ile gerçekçi teslimat tarihleri hesaplayan simülasyon (ATP - Available to Promise 

raporu) özelliklerini de sunar. Bunun yanı sıra malzeme hareket, rezervasyon ve otomatik malzeme çıkışları 

faaliyetlerinin yürütülmesini de sağlar.

CANIAS ERP Satış Yönetimi Modülü, hem tam bir belge tabanlı, hem de belge içeriğindeki kalemler 

seviyesinde fiyatlandırma yapabilme yeteneğindedir. Fiyat politikaları ve kampanya yönetimi sayesinde 

ölçekli fiyatlandırmalar, iskontolar ve ayrıca bireysel müşteriler ile müşteri gruplarına dayalı sabit kâr oranları 

kullanan fiyatlandırmaların uygulanması mümkündür. Satış hedefleri ve analizi uygulaması ile satış ekibine 

verilen hedefler kolaylıkla takip edilebilir ve prim hesaplaması yapılabilir.

CANIAS ERP Satış Yönetimi Modülü sayesinde firmalar ürün seti konseptini kullanarak ürünlerini set haline 

dönüştürüp, farklı hesaplama ve envanter hareketleri metotları ile kullanabilir. Varyant konsepti ile 

seçeneklere ayırdığı ürünlerini satış belgeleri içerisinde kolayca yönetebilir ve fiyatlandırabilir.

Firmalar projelerine göre teklif ve siparişlerini tasarlayabilir ve detaylı satış raporları ile analizler yapabilir. 

Doküman yönetimi entegrasyonu sayesinde satış belgelerinin çıktıları ve bu belgeler için kullanılacak 

dokümanlar sistemde saklanıp kolayca ulaşılabilir. Aynı zamanda Collaborator (E-Mail) entegrasyonu ile bu 

satış belgeleri istenilen zamanda istenilen kullanıcılara iletilebilir.

Satış ve Pazarlama Uygulamaları

“Maliyetleri azaltmanın tek bir yolu 

var o da verimliliği artırmak. Daha çok 

sayıda ürün üreteceksiniz, üründeki işçiliği 

azaltacaksınız. Verimlilik iki şekilde artırılıyor. 

Makine parkurunu genişletmek ve proseslerde 

düzeni ve kontrolü sağlamak. Bunun için de ERP 

şart. 8 temel ürünümüz olmasına rağmen varyasyonları 

da katarsak 4 bine yakın ürün çeşidimiz var. -Bunu 

da net olarak CANIAS’tan sonra gördük tabii.- 

Varyant yapısı bizim süreçleri hızlandırmamız 

ve binlerce ürün kaleminden kurtulmamız 

için çok önemliydi.”

– Ece Erdeniz, EM Elektrik
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“CANIAS’ın en beğendiğim tarafı 

da geliştirme ortamı. Çok esnek, 

istediğiniz kodu görebiliyorsunuz ve 

kod izleme imkânıyla da ne yaptığınızı ve 

hangi kodların çalıştığını da görebiliyorsunuz. 

Bence en güzel tarafı bu. Aksi takdirde paket 

program mantığına dönüyor yazılım. Ne kadar ürünün 

stokumuzda bulunduğu, ne kadar süredir beklediği 

gibi şeyleri CANIAS ERP ile takip edebiliyoruz. 

Ama biraz daha ilerlemek gibi bir hedefimiz 

var bu konuda. Bu hedefle ‘just in time’ 

noktasına yaklaşmaya çalışıyoruz.”

– Aykut Uzun, Teknik Plastik

CRM – Müşteri İlişkileri 
Yönetimi

Ticari başarınızı ve rekabet gücünüzü müşterilerinizle 

beraber artırın

CANIAS ERP Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü, müşterilerinizi 

daha iyi tanımanızı sağlar. Müşterilerinizi ve onların 

rakiplerinizle olan faaliyetlerini, geçmiş kayıtlarını, ayrıca ilgili 

tüm kişi adres bilgilerini modül dahilinde saklar. Modülün 

esnek veritabanı yapısı, müşterilerinizle ilgili kaydını tutmak 

istediğiniz her türlü bilgiyi depolamaya olanak sağlar. Veri 

ambarı olarak görev yapan merkezi veri depolama işlevi, 

pazarlama, çağrı merkezi, satış ve hizmetler arasındaki 

faaliyetlerdeki koordinasyonu verimli ve kolay bir şekilde 

yürütmenizi sağlar.

Aksiyon yönetimi ile aday, müşteri ve tedarikçi gibi sistem 

altında kayıtlı tutulan tüm kişi ve kurumların, şirketinizle 

yaptığı iletişim trafiğini (e-mail, toplantı, fuar v.b.) yönetebilir, 

raporlayabilir ve hatta bu verileri kullanarak performans analizi 

yapabilirsiniz. Aynı zamanda duyuru, mektup gönderileri, 

bilgilendirme ve bülten gibi gönderiler toplu aksiyon 

uygulaması üzerinden yönetilebilir. Firmanız için tasarlamış 

olduğunuz anket formlarını sistem üzerinde kurgulayabilir, 

uygulama sonuçlarını analiz ederek raporlayabilirsiniz.

CANIAS ERP’nin esnek yapısı sayesinde tek bir ekran 

üzerinden müşterilerinize ait satış belgeleri, satın alma 

belgeleri, üretim verileri, servis, e-mail ya da dokümanlar gibi 

ERP döngüsünün içinde yer alan süreçleri izleyebilir ve 

saniyeler içerisinde tüm detaylara erişebilirsiniz. Buna ek 

olarak müşterilerinizin şikayet ve önerilerini CANIAS ERP 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü üzerinden takip edebilirsiniz.

Fırsat yönetimi uygulamasıyla pazardaki fırsatlarınızı kayıt 

altına alıp, pazarlama stratejilerinizi geliştirebilir, rakiplerinizi 

analiz edebilir, kazanç ve kayıplarınızı nedenleriyle inceleyerek 

gelecekteki satış politikalarınızı da bu modül sayesinde 

yönlendirebilirsiniz.
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İhracat Yönetimi

En etkin ihracat yönetimini CANIAS ERP ile sağlayın

CANIAS ERP İhracat Yönetimi Modülü ile tüm ihracat işlemlerinizin operasyonel ve belge bazlı takibini 

yapabilirsiniz. Bu modül, özellikle dış ticaret işlemlerini kendi bünyelerinde yürütmekte olan firmalar 

açısından önem taşımakta ve sistem üzerinde tüm satış süreçlerine entegre olarak çalışmaktadır.

CANIAS ERP İhracat Yönetimi Modülü ile beyannamelerinizi yönetebilir, akreditiflerle ilişkilendirip takip 

edebilir, GTIP takibi yapabilir, beyanname bedelini ve diğer işlemlerinizi şirketinize özel formülleri 

uygulayarak önceden girilmiş veya yeni gireceğiniz masraflar ile birlikte hesaplayabilirsiniz. İhracat yaptığınız 

ülkelere özel basılması gereken bütün standart ve özel raporları ve formları (Menşei Şahadetnamesi, A.TR, 

EUR1 v.b. gibi dolaşım evrakları ve ülkeden ülkeye ve müşteriden müşteriye değişebilen fatura, çeki listesi, 

konşimento v.b. gibi belgeler) sistemde tanımlayıp kullanabilirsiniz.

Servis Yönetimi

Müşteri memnuniyeti ve sadakatini başarılı bir servis faaliyeti ile sağlayın

CANIAS ERP Servis Yönetimi Modülü kurumunuza etkin iletişim, hızlandırılmış hizmet ve müşteri sadakatini 

artıran özellikler sunar. CANIAS ERP Servis Yönetimi Modülü ile hem bakım çizelgelerine bağlı dönemsel 

olarak tekrarlayan servis faaliyetlerini, hem de önceden planlanmamış, müşteri servis çağrılarına dayalı olan 

tek seferlik servis emirlerinin takibini ve raporlamasını yapabilirsiniz. 

Dönemsel Servis Uyarısı özelliği, ürünler için önceden belirlenmiş servis faaliyetlerinin planlanmasını ve 

uygulanmasını sağlar. Dönemsel servis bilgilerinin yanı sıra, servis uygulamaları arasında geçen süre, en 

son servis tarihi ve servis sonuçları gibi bilgiler, ürün kartına kaydedilir. Ayrıca, servis ziyaretini 

gerçekleştiren servis yetkilisinin (şirket personeli, merkez servis ya da yetkili servis olabilir) takibi de 

yapılabilir.

Satış ve Pazarlama Uygulamaları

“Bir ERP yazılımı satın alabilirsiniz, bunu herkes 

yapabilir ancak yazılımın seçim süreci dışında alacağınız 

danışmanlığın da büyük önem taşıdığını sonradan fark 

ettik. Biz bu noktada kendimizi şanslı sayıyoruz, çünkü IAS’nin 

çözüm ortağı bize bu konuda çok ciddi katkılar sağladı. Tüm 

ihtiyaçlarımızı anlayarak ufkumuzu genişlettiler. Kendilerine destekleri 

için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bir ERP sistemi aldığınızda 

sistem ne kadar iyi ve kaliteli olursa olsun, eğer iyi bir danışmanlık hizmeti 

almazsanız, o proje bence ciddi başarısızlıkla tamamlanır.” 

 
– Tuğcan Özcan, TEMPO Pompa - Vana San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Perakende Yönetimi (Mağazacılık)

Tüm mağazalarınızı tek bir merkezden yönetin

Perakende ihtiyaçlarınızın arkasında esnek bir ERP gücü istiyorsanız, CANIAS ERP Perakende Yönetimi 

Modülü ile mağazalarınızı yönetebilir ve iş süreçlerinize tek bir sistem üzerinden hakim olabilirsiniz. Satış 

süreçlerinin kontrolünden stok yönetimine, muhasebe entegrasyonundan müşteri ilişkileri ve kampanya 

uygulamalarına kadar tüm ihtiyaçlarınız için kolayca planlama yapabilirsiniz. 

CANIAS ERP sayesinde; mağaza stok ve raf yönetimi, mağaza talep yönetimi, ana depo ve mağazalar 

arası transferler, fatura ve diğer belgeler, gider pusulası, mağaza kartı desteği, hediye puan ve bonus 

uygulaması, müşteri kişisel detay bilgileri, müşteri bilgilendirme, otomatik SMS, e-mail, farklı sistemler arası 

entegrasyonda online-offline çalışabilme özelliği v.b. işlemlerin takibini sistem üzerinden yapabilirsiniz. 

CANIAS ERP Perakende Yönetimi Modülü; ürün, müşteri, mağaza, zaman, ülke, şehir, fiyat, kasa toplamı 

gibi önemli kriterleri kullanarak alabileceğiniz raporlarla rekabet gücünüzü artırır. Aynı zamanda bu 

raporlarla mağazalar arası karşılaştırma yaparak, ürün portföyünüzü ve pazarlama stratejilerinizi 

oluşturabilirsiniz. 

“IAS ile çalışmaya başlamamızda iki 

temel etken vardı. Birincisi bizim Türk 

ortağımız olan B-Plas firmasının IAS ile 

çalışıyor olması ve ikincisi ise CANIAS’ın 

geliştirme dili olan TROIA’nın TÜBİTAK 

desteği ile tamamen Türk mühendisleri 

tarafından geliştirilen bir dil olması. 

CANIAS ERP’nin açık kaynak kod olması 

bizim için çok önemliydi. Daha önceki 

ERP programımızda yaşadığımız en 

büyük sıkıntı kaynak kodlarının açık 

olmamasından dolayı üzerinde hiçbir 

geliştirme yapamamamızdı.”

– Can Özpehlivan, BPO
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Envanter Yönetimi

Stoklarınız artık kontrol altında

CANIAS ERP Envanter Yönetimi Modülü dahilinde, birden fazla depolama merkezi ve konumunun yönetimi 

ve özel olarak geliştirilmiş envanter yönetimi (seri numarası, parti, müşterilere özel sipariş, konsinye, fason 

takibi v.b.) özellikleri, modülün standart kurulumunda yer alacak şekilde sunulmaktadır. 

CANIAS ERP sistemi içinde sunulan envanter yönetimi, karmaşık depolama ihtiyaçları için yüksek düzeyde 

esneklik sağlar. Birden fazla envanter yöntemi ve denetimler sayesinde, depolardaki envanterlerin sürekli 

olarak güncel tutulması sağlanır. Tüm malzeme hareketleri sistemdeki diğer modüllerle kusursuz şekilde 

entegre edilmiştir. Parti ve seri numarası entegrasyonu sayesinde malzeme işlemleri, özellikle malzeme 

izlenilebilirliği açısından belgenin ya da hatalı kaydın orijinal kaynaklarına varacak şekilde kusursuz olarak 

izlenebilir. Bu özellikler aynı zamanda hizmet garantileri ve son kullanım tarihleri ile ilgili süreçlerin 

yönetilmesine de yardımcı olur.

CANIAS ERP Envanter Yönetimi Modülü; kullanıcı yetkileri, destek tabloları, ambar, konum, fiyat, ambalaj 

ve birim bilgileri gibi malzemelerle ilgili tüm özniteliklerin (tedarik tipi, malzeme tipi v.b.) hassas ve hatasız 

bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Kalite Kontrol

Rekabetçi üstünlük sağlayan kalite standartlarına CANIAS ERP ile ulaşın

CANIAS ERP Kalite Kontrol Yönetimi Modülü, sipariş bazlı, parti bazlı, miktar ve/veya zaman bazlı kontrol 

kriterleri sayesinde gerekli ve yeterli kalite kontrolün yapılmasını sağlar.

CANIAS ERP Kalite Kontrol Yönetimi Modülünde bulunan kalite kontrol süreçleri dahilinde, satın alınmış ya 

da üretilmiş olan, fakat henüz kalite kontrolden geçmemiş olan malzemeler, kalite envanterinde tutulur. 

Kalite kontrol denetimlerinin başarılı bir biçimde tamamlanmasını takiben bu malzemeler kullanılabilir 

envantere aktarılır. Kalite kontrol denetimlerinin başarısız olması durumunda malzemeler, iade işlemleri için 

bloke envanterine aktarılır. Bu şekilde, üretim ya da dağıtımda kullanılacak uygun malzemelerin kabulü ve 

uygun olmayan malzemelerin tedarikçilere iadesi ile ilgili iş süreçleri, süreç yönetimi altına alınmış olur. 

Üretim kalite kontrolde operasyon öncesi, tekrarlanan yani operasyon devam ettikçe belirlenmiş olan 

periyotlarda (zaman veya üretim miktarı olabilir) ve operasyon sonrası kalite kontroller yapılabilir. Ayrıca 

operasyonel kalite kontrolün tercih edilmemesi durumunda, isteğe bağlı olarak üretimi tamamlanmış bir 

ürün de kalite kontrol sürecinden geçirilebilir.

Kalite kontrol kararlarına göre, tedarikçi başarısı arttıkça, sistem sizi daha az kontrole yönlendirir ve bu 

sayede kalite kontrol maliyetlerinizin azaltılması sağlanmış olur. Ayrıca geçmişe yönelik yapılan kalite kontrol 

sonuçları analiz edilerek, tedarikçi performans değerlendirmeleri yapılabilir, bu sayede bir sonraki tedarik 

zamanında, sistem size en doğru tedarikçiyi önerebilir. Satınalma ve üretim kalite kontrol sonuçları detaylı 

bir şekilde, hem normal hem de grafiksel raporlar ile incelenebilir.

Malzeme Yönetimi Uygulamaları
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“CANIAS ERP’nin olmasının asıl 

nedeni bize çözümler ile gelmesiydi. 

Diğer firmalar geldiğinde, çözüm 

ne diye sorduğumuzda cevap 

veremiyorlardı, hatta onlara çözüm 

önerisini biz söylüyorduk. Ama IAS 

çözüm alternatifleri sunan bir yaklaşım 

sergiledi. O yüzden IAS’yi seçtik. Bir 

etiket basmak için bile birisinin oturup 

saatlerce uğraşması gerekiyordu. Çok 

kontrol mekanizması vardı, bir insanın 

yaptığını 8 kişinin arkasından kontrol 

etmesi gerekiyordu. Buna rağmen 

hatalar çıkıyordu. Ama şimdi sipariş 

açıldıktan sonra o süreçler hep birbirini 

takip ettiği için otomatik olarak her 

şey, zaman kaybetmeden, sadece ara 

kontrollerle yürüyor. Etiket basımı bile 

CANIAS ERP ile entegre çalışıyor.”

– Özlem Yurdakul, 
Ege Jeoteknik

MRP – Malzeme İhtiyaç Planlaması

Taleplerinizi doğru şekilde planlayarak maliyetlerinizi azaltın

CANIAS ERP MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) Modülü, hem malzeme, 

hem de malzeme dışı kaynakların planlamasını eş zamanlı olarak sağlar. 

Zaman, miktar ve maliyetin tanımlanması için esas olan unsurların yüksek 

düzeyde entegrasyonunu kolaylaştırır. 

Bu modül temel olarak ürün ağacı ve rota bilgilerini kullanarak firmada 

parametrelerle tarif edilmiş olan tüm talepleri (sipariş, bütçe v.b.) ve bu 

talepleri yerine getirmek için eldeki arzları (stoklar, yoldaki satın almalar, 

devam eden üretimler v.b.) inceler. Aradaki farklar için gerekli ürün, ticari 

ürün, yarı mamul, hammadde ve malzemeleri yine seçilmiş metotları 

kullanarak tespit eder ve ne miktarda, ne zaman üretim ya da satınalma 

yapılacağı bilgilerini içeren üretim ve satınalma önerileri üretir.

MRP simülasyonu sayesinde, kesinleşmemiş ihtiyaçlarınız için de senaryolar 

oluşturarak, gelecekte gerçekleşebilecek olan tahmini teslim süresi, tahmini 

tedarik süresi gibi kavramlar hakkında ön bilgilere ulaşabilir, bu sayede henüz 

teklif verme aşamasında iken dahi gerçekçi teslim tarihleri sunabilirsiniz. 

Depo Yönetimi

Stok yönetim süreçlerinizi iyileştirerek, depo maliyetlerinizi azaltın

Deponuzda esneklik ve verimliliği CANIAS ERP’de yer alan Depo Yönetimi 

Modülü ile kolaylıkla yapabilir, optimum alan kullanımı sağlayabilirsiniz. Bu 

modülde, sisteminize entegre edilebilen barkod ve el terminalleri ile birçok 

işlemi hızlı ve basit bir şekilde yaparak, kullanıcılardan doğabilecek hataları da 

minimuma indirebilirsiniz.

Depo, stok yeri, koridor, raf gibi alanlarda depolama verimliliği sağlayan 

CANIAS ERP Depo Yönetimi Modülü ile aynı zamanda gerçek zamanlı stok ve 

yer verilerine ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra depolama koşulları belirtilerek aynı 

türden malzemelerin birbirine yakın yerde saklanması da sağlanabilir.

Yerleştirmede öncelik, uzaklık ve boş alana göre stok sisteminin otomatik 

malzeme almasını yönetebilir; toplamada ise “Temizleyerek topla”, “En yakın 

yerden topla”, “Tek seferde topla”, “FIFO’ya göre topla” gibi farklı algoritmalar 

ile emir oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Sisteminizdeki tüm malzeme, lokasyon, sipariş barkodlarını tek merkezden 

oluşturabilir ve bu sayede barkod bazında kullanılabilirliği artırabilirsiniz.
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“Öncelikle şunu söylemek 

istiyorum; CANIAS ERP’ye karar 

verdik, anlaşmayı imzaladık ve 3 ay 

sonra canlı kullanıma geçtik. Bu gerçekten 

beklediğimizden daha kısa bir süreydi. 

MRP konusuna da değinmek istiyorum ayrıca. 

CANIAS ERP sayesinde üretim konusunda çok 

rahat kendimize özel geliştirmeler yapabiliyoruz. Bu 

geliştirmeleri diğer programla yapmamız mümkün 

olmuyordu. CANIAS ERP’de bulunan EDI yani veri 

transferi özelliği sayesinde, hiçbir veri kaybımız 

olmadan tüm bilgileri eski programdan 

CANIAS’a taşıyabildik.”

– Hilmi Bilgin, Tavsan

Satınalma Yönetimi

Maliyetlerde etkinliğin sağlanması satınalma ile başlar

CANIAS ERP Satınalma Yönetimi Modülü, Avrupa Ortak Pazarı mevzuatını ve pazarların genel ihtiyaçlarını 

göz önünde bulundurarak, tedarik ile ilgili yüksek kalite beklentileri doğrultusunda, ileri düzeyde özellikler 

sunar. 

Satınalma isteklerinin takibinden teklif yönetimine, anlaşmalardan siparişe kadar tüm süreçler bu modül 

üzerinden detaylıca yönetilebilir ve raporlanabilir. Sistem üzerinde bulunan tedarikçi değerlendirme, onay 

prosedürleri, yetkilendirme, hatırlatma ve uyarı uygulamaları, seri ve parti numaraları kullanılarak malzeme 

izlenmesi, hesap yönetim özellikleri, fiyat listeleri yönetimi ve fatura ödemelerinin takibi gibi detaylar bu 

modül içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca yapılan sevkıyatların aşama aşama takibi de sistem üzerinden 

izlenebilir. 

Modülün satınalma özellikleri ve bünyesindeki veriler, CANIAS ERP sisteminin diğer modülleri ile 

bütünleşiktir. Ayrıca bir siparişe ait tüm kalemler, projeler, maliyet merkezleri, satış siparişleri ve üretim 

emirlerine tahsis edilmesi de mümkündür. CANIAS ERP sisteminin diğer modülleri gibi Satınalma Yönetimi 

Modülü de, işletmelerin kullanımı için ileri düzeyde analitik uygulamalar sunar. Belgeler ve raporlar da özel 

ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

Satınalma Uygulamaları



Fatura Kontrol

Siparişler ve faturalar arasındaki tutarsızlıkları ortadan kaldırın

CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, yüksek düzeyli entegrasyonu sayesinde satınalma işlemleri, envanter 

yönetimi ve cari hesapların hassas ve hızlı bir şekilde incelenmesi için kapsamlı özellikler sunar.

CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, bir faturanın sisteme girişi sırasında o faturayı ilişkili olan satınalma 

siparişinde belirtilmiş olan kalemler ile karşılaştırır. Böylece, faturanın sisteme girilmesinden önce miktarsal 

ve tutarsal hataların keşfedilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için bir fırsat tanınmış olur. Fatura 

Kontrol Modülü ayrıca faturalanan malların teslim alınıp alınmadığını ve envantere kaydının yapılıp 

yapılmadığını inceler. Ayrıca aşama kayıtları da kontrol edilerek fatura girişi yapılabilir. Bu, faturalarda 

gösterilen fakat teslimatı alınmamış olan mallara ait faturaların sisteme girilmesinin önüne geçer.

Faturalar, satın alınan birden fazla kaleme ait olabilir. CANIAS ERP Fatura Kontrol Modülü, bu durumlarda 

kullanılmak üzere dağıtım kıstaslarının belirtilmesine olanak sağlar. Fatura Kontrol Modülünde mal ve hizmet 

faturalarının yanısıra ek masraf faturalarının takibi de yapılır. Bu ek masrafların satın alınan mal ya da 

hizmetin üzerine dağıtımı ağırlık, hacim, miktar, birim fiyat ya da toplam fiyat üzerinden yapılabilir. 

İthalat Yönetimi

İthalat operasyonlarınızı tam zamanında hızlı ve doğru şekilde yönetin

CANIAS ERP İthalat Yönetimi Modülü özellikle dış ticaret işlemlerini kendi bünyelerinde yürütmekte olan 

firmalar açısından önem taşıyan ve sistem üzerinde tüm satınalma süreçlerine entegre olarak çalışan bir 

uygulamadır.

Bu modül ile beyannamelerinizi yönetebilir, akreditiflerle ilişkilendirip takip edebilir, GTIP takibi yapabilir, 

beyanname bedelini ve diğer işlemlerinizi şirketinize özel formülleri uygulayarak; önceden girilmiş veya yeni 

gireceğiniz masraflar ile birlikte hesaplayabilirsiniz. Buna ek olarak gümrük beyannamesini hazırlayabilir, 

gümrük hesaplarını yapabilir, ödemeleri kayıt altına alıp yönetebilirsiniz.

Aşama takip uygulamasıyla ithalat sürecindeki ürünlerinizin hangi aşamada (yolda, gümrükte, fiktifte v.b.) 

olduğunu takip edip, analiz edebilirsiniz. Ayrıca ithalat dosyalarının masraflarını da bu modül üzerindeki 

raporları kullanarak analiz edebilirsiniz. 

“Bazı özel isteklerimiz oldu ve bunu CANIAS dışında başka 

programlar karşılayamadı. CANIAS, bize özel bazı modüller 

geliştirdi. Tamamen bize özgü çözümler. Bunun anlamı, IAS bizim için 

gerekli çözümleri üretebiliyor ve üretebileceğini her seferinde gösteriyor. 

İlk başta duygusal olarak ben inanmıştım CANIAS’a. Sonuçta benim de bir 

bilgisayar, database ve ERP teknik altyapım var. Üçü birleşince ve kafamdaki soruların 

cevabını CANIAS karşılayınca karar vermiştim.”

– Sina Cem, Cemdağ Aydınlatma
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Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinin etkin takibi için CANIAS ERP Üretim Yönetimi Modülü 

CANIAS ERP Üretim Yönetimi Modülü, her tür üretim için gerekli olan üretim gereksinimlerini, beklentilerin 

ötesinde karşılar. Bu modül ile; özel üretim, siparişe göre üretim, toplu üretim, stoka imalat ve müşterek 

imalat gibi, farklı üretim hatları için tesis edilmiş olan farklı üretim şekillerinin süreçleri tanımlanıp, planlaması 

yapılarak denetlenebilir. CANIAS ERP Üretim Yönetimi Modülü kullanıcılara, kurumun üretim çizelgesine en 

uygun olan planlamayı yapma imkanı sunar. 

Üretimde gerçekleşen verileriniz ile sistem dahilinde envanter hareketleri yapabilir, operasyon sürelerini 

güncelleyebilir, kalite yönetim süreçlerini tetikleyebilirsiniz.

MRP’nin oluşturduğu üretim planlarından otomatik ya da manuel iş emri açabilir, iş emri açılışında malzeme 

kontrollerini yaptırabilir, dokunmatik monitörler üzerinden kullanılabilecek on-line üretim onay ekranları ile iş 

emirlerini onaylayabilirsiniz. 

İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama

Kapasite Planlama ile makineleriniz boş kalmasın

CANIAS ERP İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama Modülü, iş emirlerinde hangi operasyonun hangi iş 

merkezinde (makine, üretim hattı v.b.) ne zaman ve hangi kaynaklar (araç, gereç, nitelikli personel v.b.) 

kullanılarak yapılması gerektiğini planlar. 

İşletmenin üretim birimleri sorumluluğunda olan çok sayıda görev ve süreçler, üretim süreçleri açısından 

daha karmaşık koordinasyon ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bunun sonucunda da termin 

tarihlerinde gecikmeler yaşanabilir, hatta ürünlerin müşterilere zamanında teslim edilememesi sonucu 

doğabilir. 

CANIAS ERP İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama Modülü, sistemde var olan iş emirlerini literatürde 

kabul görmüş sezgisel algoritmalar ile firma politikaları ve öncelik kurallarını dikkate alarak çizelgeler. 

Böylece yeni sonuçlar MRP modülüne aktarılarak ihtiyaç tarihlerinin güncellenmesi sağlanır.

CANIAS ERP İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama Modülü, tedarik zincirlerinden elde edilmiş olan 

grafiksel çizelgeleme metotlarını sunan bir denetim merkezini bünyesinde entegre olarak bulundurur. 

Serbestçe konfigürasyonu yapılabilen çizelgeleme algoritmaları, kullanılan planlama stratejilerine bağlı 

olarak daha da detaylı bir üretim optimizasyonuna izin verir. Üretim planlama algoritmalarında kullanılan 

bazı kıstaslar: en kısa işlem süresi, en erken teslimat tarihi, hazırlık maliyetinin optimizasyonu ve makineler 

için en uygun etkinlik ve alternatif makine grupları tanımlanabilir, makine dışı kaynaklar ve MRP sonuçları 

çizelgeleme sırasında dikkate alınarak hammadde kullanılabilirliği sağlanır. 

Miktar, sipariş teslimat tarihi ya da üretim emirlerinde değişiklik yapılması durumlarında planlama, 

kullanılabilir kapasiteye dayalı olarak, sistem tarafından otomatik olarak yeniden programlanır. “Teçhizat 

Yük/Doluluk Raporu”, “Çalışma Yük/Doluluk Raporu” ve “Günlük Vardiya Planı” raporları, performans 

değerlendirmesinde kullanılmak üzere modül tarafından sunulan raporlara örnektir. 

Üretim Yönetimi Uygulamaları



21

Fiili Maliyetlendirme

Ürünlerinizin gerçek maliyetlerini eksiksiz hesaplatın

CANIAS ERP Fiili Maliyetlendirme Modülü ile üretimde gerçekleşen aktivitelere ve 

kullanılan hammaddelere göre iş emri maliyetlerinizi hesaplayabilirsiniz. Bu modül 

sayesinde birim aktivite maliyetleri ve tutarlandırma sonucu elde edilen malzeme 

maliyetleri kullanılarak iş emri ve parti bazında maliyetlendirme yapmak mümkündür. 

CANIAS ERP Fiili Maliyetlendirme Modülü ürünlerinizin gerçek maliyetlerini ortaya 

çıkararak kârlılığı artırıcı ve maliyetleri düşürücü önlem ve stratejileri geliştirmenize 

imkan tanır.

Standart maliyet modülü ile hesaplanan maliyet sonuçlarını, Fiili Maliyet Modülünün 

ürettiği sonuçlar ile karşılaştırarak beklenmeyen durumları analiz edebilirsiniz. İş 

emirlerinde tüketilen malzeme maliyetleri, üretim sırasındaki aktivite maliyetleri 

(hazırlık, işçilik makine v.b.) fason maliyetleri ve genel gider maliyetlerini kullanarak 

ürününüzün gerçek maliyetini kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Ayrıca fiili 

maliyetlendirme sonucunda her bir stok kaleminin maliyetinin hangi alt detaylardan 

oluştuğunun analizi de çok seviyeli olarak yapılabilir.

Bakım Yönetimi

İşletme faaliyetlerinizde beklenmedik ertelemelerin önüne geçin

CANIAS ERP Bakım Yönetimi Modülü, üretim esnasında kullandığınız her türlü 

makine ve teçhizatın bakım planlarını sistematik olarak çizelgeler; faaliyetlerin 

durmasına neden olan beklenmedik arızaları en alt düzeye indirmek için gerekli planlı 

ve önleyici bakımların organize edilmesini sağlar. Böylece kurum çapında faaliyetlerin 

verimlilik artışına katkıda bulunur. 

CANIAS ERP Bakım Yönetimi Modülü, işletmenizin makine ve teçhizat bakım ve 

tamiratlarını hem arıza durumlarında, hem de planlanmış bakım faaliyeti olarak yerine 

getirmesini sağlar. Böylece çizelgelenmemiş ve plansız hizmet dışı kalma durumları 

minimum düzeye indirilir ve planlı bakım faaliyetleri sayesinde hem teçhizat kapasiteleri 

daha etkin kullanılır, hem de teçhizat hizmet fireleri azaltılmış olur.

Makine arızaları durumunda sistem otomatik olarak bir form oluşturur ve bu form daha 

sonraki tamirat istekleri için bir temel oluşturmak üzere kullanılabilir. Kritik arızalar 

durumunda acil bir tamir iş emri ya da kritik olmayan aksaklıklar için bakım iş emri, sistem 

tarafından üretilebilir. Bir makine tarafından üretilen herhangi bir uyarı, ilgili tamirat için iş 

emirleri oluşturulmasını ve bu emirlerin bakım emirleri ile aynı şekilde yönetilmesini sağlar. 

Makine ve ekipmanların bakıma alındığı dönemler, kapasite planlamada dikkate alınmadığı 

gibi, bakım iş emirlerinin de aynen üretim iş emirleri gibi maliyetleri hesaplanabilir.

“CANIAS ERP ile hem 

yönetim hem de üretim 

anlamında sistematik 

bir yapıya geçtik. CANIAS 

ERP’nin sağladığı raporlama 

olanaklarıyla tedarikçi, 

satış rakamları, müşteri ve 

performans analizlerinde ciddi 

bir kontrol mekanizmasına sahip 

olduk. Bunun yanı sıra kağıt ve 

telefon trafiğinden kurtulduk ve 

iş kaybını minimuma indirdik. 

Sistemin sağladığı simetrik 

yapı sayesinde ERP’miz hem 

internet hem de e-posta 

uygulamalarımız bütünleşik 

hale geldi.”

– Ferhat Konakoğlu, 
Elit Çikolata
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Collaborator

Tüm e postalarınızı sistem içerisinden yönetebilir, kişisel ve kurumsal organizasyonlarınızı 

ajandanızdan takip edebilirsiniz

CANIAS ERP Collaborator Modülü; kullanıcıların e-mail alıp gönderebilmesi, adres defterinde kişisel veya 

kurumsal bazlı kişi kayıtlarının tutulabilmesi ve gerektiğinde bunların diğer modüllerle ilişkilendirilmesi, 

kişisel ajanda ile kullanıcının geçmişteki veya gelecekteki işlerinin takibinin sağlanması, kurumsal şirket 

çizelgesi ile şirket içerisindeki çalışanların veya kaynakların (toplantı salonu, otomobil v.s.) koordine edilip 

takip edilmesi amacı ile geliştirilmiştir.

CANIAS ERP Collaborator Modülü, sektörde öncülük özelliği taşıyan ve derin entegrasyona sahip 

kişiselleştirilebilir özellikleri olan kendine özgü uygulamalar sunar. Şirket içi ve şirket dışı yapılacak olan tüm 

yazışmalarınızı, bu modül üzerinden takip edebilir ve yönetebilirsiniz. CANIAS ERP’nin sağladığı esnek 

entegrasyon özelliği sayesinde, işlerinizin tüm süreçlerini anlık olarak e-posta yoluyla iletebilirsiniz. 

Collaborator sadece bir e posta uygulaması değil aynı zamanda bir süreç yönetim aracıdır. Özet veri 

uygulamalarıyla hem sistem içi hem de sistem dışı dilediğiniz tüm özet bilgilere (CANIAS ERP dışından 

alınan; hava durumu, haberler, günlük kurlar, v.b. gibi ya da CANIAS ERP içinden alınan; ciro, üretim 

miktarı, vadesi geçmiş alacaklar v.b. gibi istenildiği şekilde tanımlanabilen bilgilere) kolayca ulaşabilir ve 

hatta bu bilgileri kişiselleştirebilirsiniz. RSS (besleme) okuyucu ile dilediğiniz haber kaynaklarına kolayca 

ulaşabilirsiniz. 

Ajanda ve adres defterinizdeki verileri uyumlu (V Calendar, V Card) cep telefonlarınıza ve özel olarak 

kullandığınız programlarınıza aktarabilirsiniz. Aynı şekilde bu gibi uyumlu aygıt ve programlardaki verileri 

kolaylıkla sistem içerisine alabilirsiniz. 

Dahası, bu modül üzerinden müşterileriniz ile yapılan tüm iletişiminizi CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 

Modülü üzerinden izleyebilir ve raporlayabilirsiniz. 

İletişim Uygulamaları
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EDI

Elektronik Veri Transferi (EDI) Teknolojisi ile hızlı ve 

güvenilir veri entegrasyonu sağlayın

CANIAS ERP EDI Modülü sayesinde; veri iletişiminizi 

yaygın olarak kabul edilmiş standartları kullanarak 

yerine getirebilir ve müşteriler, tedarikçiler, bayiler, 

teknik servisler, B2B web portalları ve çalıştığınız 

bankalar, teknik çizim (CAD) programları, PDKS 

(Personel Devam Takip Sistemleri) v.b. gibi sistemler ile 

veri alışverişinde bulunabilirsiniz. Bunun dışında, diğer 

ERP sistemleri ile sipariş, irsaliye, fatura v.b. gibi farklı 

belgelerin alınması ve aktarılması işlemlerini de 

gerçekleştirebilirsiniz. CANIAS ERP EDI Modülü, ayrıca 

birden fazla şubesi ya da firması bulunan, online 

çalışma imkanı olan veya olmayan işletmeler için 

dağınık durumdaki mekanlar arasındaki iletişim 

altyapısını sunar ve şirket içinde otomatik işleyen 

süreçlerin kullanımına destek verir.

CANIAS ERP EDI Modülü, EDI alanında kullanılan 

yaygın standartların tümünü destekler; bunlar arasında 

EDIFACT/EANCOM, X12, VDA ve XML tabanlı 

OpenTrans ve UBL bulunmaktadır.

Ayrıca şirketlere özel yeni protokoller bu modül 

üzerinden kolaylıkla tanımlanabilir. Veri alışverişi Web 

Services, e-mail, FTP ve SQL gibi farklı aktarım 

yöntemleriyle yapılabilir ve bu yöntemler otomatik ya da 

manuel olarak uygulanabilir.

CANIAS ERP EDI Modülünün izleme ve takip özellikleri 

kullanılarak EDI işlemleri kolayca incelenebilir ve 

kullanılan protokol listeleri görüntülenebilir. Modülün 

detaylı inceleme (drill-down) kabiliyeti, kullanıcı 

belgeleri, protokol türleri, belgelerin durumu, gönderici 

ve alıcı adresleri ve belgelerin bir önceki durumlarına 

erişme izni verir.

“CANIAS’tan önceki dönemde 

biz biraz karanlık yolda gidiyorduk. 

Teknik imkansızlıklar ve çok fazla data 

vardı. Bu kadar kep kullanılmış, bu kadar 

film kullanılmış, bu kadar ürün çıkmış bu 

çıkamaz deyip dengeden gidiyorlardı. Bir 

kişi bütün iş emirlerinin üzerinde yaklaşık 

15 gün uğraşıyor, ondan sonra maliyeti budur 

diyordu. Eskiden birim maliyet formu diye bir 

şey varmış. Satış doldururmuş, ve giderler orada 

kullanılacak film gibi bilgileri bildikleri fiyattan yazar, 

maliyeti belirlerlermiş. Parteli, aylık satın almasını, 

dönem artışlarını takip etmediniz; dönem sonunda maliyet 

analizi yapmanız kadar saçma bir şey yok. Ne maliyeti 

yapıyorsun, neye göre yapıyorsun. Ama artık CANIAS 

sayesinde maliyetler tek bir tuşla önümüze geliyor, 

ayrıca zaman harcamamıza gerek yok. Bakım 

deposunda yaklaşık 3600 çeşit kullanılacak, 6500 

kullanılmayan malzeme var. Stok devir hızı çok 

düşük. Eskiden tutarlama işlemlerinde kendi 

denge tablolarına fiş işliyorlardı. Şimdi 

CANIAS ile gerçek zamanlı stok takibi 

yapabiliyoruz.”

– Mehmet Fatih Ilgar, BAK Ambalaj



24

Web Servisleri

Haberleşme ağınızı genişletin

Günümüzde hemen hemen her kurum, süreçlerinin belirli bir aşamasında muhatabı olan kuruma ait en az 

bir sistemle haberleşmektedir. Doğal olarak bu haberleşmede standartların yanı sıra uygulamada fayda 

sağlayan bir platform tercih edilmesi kaçınılmazdır. Bu haberleşme platformlarının en yaygın olanlarından 

biri web servisleridir. 

Web servisi sayesinde bir ERP sistemi, diğer kurumların bilgi sistemleriyle veya aynı kurum içindeki farklı 

amaç taşıyan sistemlerle rahatlıkla entegre olabilir, bilgi alışverişi sağlayabilir. Web servisinin sağladığı, 

gevşek bağlı (loosely coupled) bu iletişim yapısı sayesinde sistemler, birbirlerinin ait olduğu platformlardan 

bağımsız olarak haberleşebilir.

CANIAS ERP içerisindeki fonksiyonları kolaylıkla web servisi olarak dışarıya açabilir ve diğer uygulamalarınız 

ya da web siteniz içerisinden bu servisleri çağırarak onları ERP sisteminiz ile entegre edebilirsiniz.

SMS

Şirketinizde olup biten her şeyi bir SMS ile öğrenin 

CANIAS ERP’nin SMS özelliği sayesinde ERP sisteminizle çift yönlü bir haberleşme imkanı elde edersiniz. 

Tek yönlü haberleşmede sistemdeki aksiyonların sonuçlarına göre, istenilen mesajın istenilen kişi veya 

kişilere gönderilmesi sağlanır. Bununla birlikte ERP sunucunuza SMS mesajı göndererek çeşitli sorgular 

yapma ve sonuçlarını sunucunuzun anında cevaplamasını sağlayabilirsiniz. Bu modül sayesinde anlık 

müşteri bakiyeleri, adres ve yetkili kişi bilgileri gibi birçok bilgiye bilgisayar ve internet olmadan da erişmiş 

olursunuz.

İletişim Uygulamaları

“CANIAS ERP’nin esnek ve 

geliştirmeye açık oluşu, yani yazılım 

geliştirme dili TROIA sayesinde kendi 

bünyemizde de rahatlıkla geliştirebiliyor 

olmamız gibi çok önemli artıları vardı.

Belli bir ölçeğe geldiyseniz ERP şart diyorum. 

İhtiyaç değil, gerçekten bir şart.

Danışmanların tekstil sektöründeki tecrübeleri de 

önemliydi. Üretim prosesleri ve kullandıkları 

terminoloji ile bizi anlayabildiklerini gördük. 

Sektörel tecrübe önemli bir kriter.”

– Çiğdem Dönmez, Aster Tekstil
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Otomasyon

Makinelerinizdeki anlık üretim ve bakım verileri 

anında CANIAS ERP’de

Üretimde kullandığınız farklı sistem verilerini CANIAS 

ERP Otomasyon Modülü sayesinde ERP sisteminiz 

içerisine online olarak aktarabilir, takibini yapabilir ve 

kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bu sayede üretim 

sürecinizde oluşabilecek veri kaybının önüne geçebilir, 

operatörlerinizin hata oranını en aza indirgeyebilir, 

makinelerinizin anlık üretim ve duruş bilgilerini takip 

edebilir ve ERP sisteminiz üzerinden üretim sürecinizi 

7/24 izleyebilirsiniz. 

CANIAS ERP Otomasyon Modülü ile makinelerin 

çalışma süreleri, şartları ve üretim miktarları takip 

edilirken, periyodik bakım ve servis istekleri de 

otomatik olarak oluşturulur. Bu sayede 

makinelerinizin verimliliği ve sürekliliği de artmış olur. 

“CANIAS ERP’nin en önemli 

farkı diğerleri gibi para yönetimine 

dayalı olmayan yani muhasebe çıkışlı 

olmayan bir yazılım çözümü. Türkiye’de 

para yönetimi, enflasyon yönetimi, kasa 

ve cari hesaplar önemli olduğu için Türk 

kökenli yazılımlar muhasebe odaklı çözümler 

üretiyorlar. Aslında bu süreç üretim ve maliyetin 

üzerine oturması gereken bir süreç. Diğerlerinin 

başarısızlığının nedeni o. Ben CANIAS ERP’de onu 

gördüm. CANIAS ERP’de üretim ve maliyet odaklılık 

vardı. Türkiye’de hâlâ bir çok işletmede üretimin 

nasıl yönetileceği ile ilgili tecrübe çok az. Öğrenecek 

yer de yok. CANIAS ERP’nin bu anlamda bize çok 

katkısı oldu. CANIAS ERP gibi başka yazılımlar da 

bulabilirdik belki ama IAS’den aldığımız yazılım 

desteğini bir başka firmadan alma şansımız 

olduğunu zannetmiyorum. Bu en az yazılım 

kadar önemli bir özellik. Oradaki kadronun 

yazılıma inancı, uyarlama sürecindeki ısrarı 

ve çabası çok önemli. Olayı sadece 

yazılım tarafı olarak görmemek lazım.”

– Haluk Arıcan, Inka Fixing



26

Genel Muhasebe 

Geniş kapsamlı, güçlü, esnek, kullanıcı dostu, güvenilir

Yüzlerce hazır rapor - Gelişmiş raporlama araçları

CANIAS ERP Genel Muhasebe Modülü ile yapabileceklerinizi kısaca tarif etmek gerekirse;

• Bütünleşik bir mali işlemler yönetim sistemi, diğer CANIAS modülleri ile tam entegrasyon

• Aynı anda birden fazla muhasebe standardında belge girişi ve finansal raporlama desteği (TMS/TFRS, 

IFRS, USGAAP, HGB ya da şirketiniz için özelleştirilmiş bir yönetim muhasebesi sistemi v.b.)

• Belge oluşturmada ve tüm raporlarda; yerel para birimi, işlem para birimi, raporlama para birimi 

kullanabilme

• Akıllı ve verimli finansal eşleştirme – borç kapatma

• Eşleştirme esnasında “kur farkı”, dönem sonlarında açık tutarlar üzerinden otomatik “kur değerleme”, 

kambiyo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi

• Çekler, senetler, akreditif mektupları, sigorta poliçeleri, teminatlar, v.b. kısaca tüm vadeli kağıtlarınızın 

yönetimi

• Bankalara dijital ortamda çek çıkışları, ödeme talimatları ve geri bildirimleri. Bankalar ile entegrasyon ve 

hesap hareket konsolidasyonu. 

• Finansal rasyolar, anahtar performans göstergeleri, analiz araçları 

• Gelişmiş nakit akış yönetimi

• Güçlü “Belge Onaylama” mekanizması. Raporların onay statüsüne göre hazırlanabilmesi

• Belge birleştirme, periyodik tekrarlanan belgelerin otomatik oluşturulabilmesi

• Veri bütünlüğünün, veri tutarlılığının anlık veya otomatik toplu kontrolü

• İstediğiniz muhasebe standartlarında, kanunların ve mevzuatın zorunlu kıldığı kanuni defterler, finansal 

tablolar ve beyannameler. Üstelik e-devlet, e-vergi dairelerine uygun veri formatlarında dijital dosyaların 

oluşturulması

• Standart raporların yanı sıra esnek raporlama uygulaması, finansal verilerin, cari dönem, geçmiş dönem 

ve bütçe verileri ile karşılaştırılabilmesi 

  

Finans Uygulamaları

“ERP bir etikettir. ERP’si olan firma ya büyüktür, ya 

da büyüme vizyonu vardır. Benim ERP’den beklediğim 

bir an önce ürünün gerçek maliyetini görmekti. Kâr mı 

ediyoruz, zarar mı ediyoruz görmek lazım. Öngörülen 

maliyetle gerçekleşen arasında zarar ettiğimiz bir ürün varsa, 

bunu çok çabuk fark etmemiz gerekiyordu. Şimdi her şeyin kârlılık 

oranını, net maliyetini CANIAS ERP üzerinden görebiliyoruz. Bunun 

yanı sıra Genç Rondela’nın sistemini bozmadan bütün çıktıları CANIAS 

ERP’ye uyarladık. Eskiden saatlerce uğraşılan raporlar şimdi tek bir tuşla 

çıkarılabiliyor.”

– Dursun Genç, Genç Rondela
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Maliyet Merkezleri Muhasebesi

Etkin ve sistematik Maliyet Merkezleri Muhasebesine giden yol

CANIAS ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülünün amacı, oluşmuş olan maliyetleri kullanıcının 

tanımladığı şemaya göre muhasebe sisteminden toplayarak yine aynı şemaya göre üretim faaliyetlerine 

dağıtmaktır. Bu sayede istediğiniz maliyetleri istediğiniz üretim faaliyetlerine yüzdesel, miktarsal ve oransal 

dağıtım yöntemleri ile aktararak, en doğru şekilde ürünlerinize yansıtabilirsiniz. 

Gerekli hesaplama tabloları (şemalar) kısıtlamasız bir şekilde belirlenebilir ve sürmekte olan maliyetler ve 

gerçek maliyetlerin hesaplanması mümkün olur. Direkt maliyetler maliyet merkezleri üzerinden direkt olarak 

ilgili işlere aktarılabilir, endirekt maliyetler ise şema üzerinden istenildiği gibi dağıtılabilir.

CANIAS ERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi Modülü aynı zamanda birim faaliyet maliyetlerinin bütçede 

planlanan değerlere dayalı olarak hesaplanabilmesine imkan tanır. Bu özellik kullanılarak her bir faaliyet, 

maliyet merkezi temeline dayalı olarak incelenir ve bütçede planlanmış olan kapasitelere bağlı olarak 

hesaplamalar yapılır.

Demirbaş Muhasebesi

“Duran Varlık”, “Sabit Kıymet” veya “Demirbaş”

Artık sorun değil

CANIAS ERP Demirbaş Muhasebesi Modülü ile, kanuni hakkınız olan yıpranmaları gider kaydederek 

ödenecek verginizi azaltın, kârınızı artırın ve fon yaratın. Sabit kıymetlerinizin kalan defter değerleri nedir, 

kimlere zimmetli ve son durumları nedir, rahatça takip edin.

CANIAS ERP Demirbaş Muhasebesi Modülünü kullanarak mevcut ve yeni sabit kıymetlerinizi, yatırım 

aşamasından başlayarak, topluca, manuel veya isterseniz muhasebe veya satın alma belgelerinden 

otomatik olarak kolayca kayıt altına alabilirsiniz.

Tanımlanan yıpranma metoduna göre gelişim tablosunda aylık veya 3 aylık periyodlar bazında 

yıpranmalarını (amortismanlarını), dönemsel değerlemelerini, yapılan masraf, ek yatırım veya indirimlerini 

planlayabilir, izleyebilir ve toplu olarak muhasebeleştirebilirsiniz. İsterseniz zamanı gelince, mevzuatın 

uygun gördüğü metod değişimleri de sizin için otomatik olarak sistem tarafından yapılır.

Sabit oranlı, azalan bakiyeli, kapasite kullanım bazlı ve hatta günlük bazda amortisman yöntemlerini 

seçebilir, kısıt, ilave kısıt yılı, olağanüstü amortisman ve daha nice mevzuata uygun opsiyonu 

uygulayabilirsiniz. 

CANIAS ERP Demirbaş Muhasebesi Modülü birden fazla muhasebe standardını destekler. VUK, 

TMS/TFRS, UFRS, USGAAP veya diğer standartlara göre, farklı para birimi, metod ve 

özelliklere göre yıpranmalarını ayrı ayrı hesaplatabilir, hurdaya ayırabilir veya 3. şahıslara 

satışlarını yapabilir ve tüm bu gelişmeleri otomatik muhasebeleştirebilirsiniz.



28

OLAP (Veri Ambarı)

OLAP Modülü ile işletmenizin MR’ını çekebilirsiniz

İşletmenizde büyük olasılıkla mal ve hizmet faturaları kabul ediliyor, yeni siparişler alınıyor, faturalar kesiliyor, 

üretim emirleri onaylanıyor, giderleriniz, ödemeleriniz, tahsilatlarınız muhasebeleştiriliyor, envanter 

hareketleriniz ve daha pek çok işlem yapılıyor... 

Bu büyük hacimli ham veriyi anlamlı ve yararlı özet tablolara, grafiklere dönüştürmek, analiz etmek ve karar 

destek sisteminize rasyonel kaynak oluşturmak istiyorsanız, doğru modülle ilgileniyorsunuz…

Her kullanıcının dakikalar içerisinde kullanıma hazır hale getirebileceği raporlar ve analiz ekranları sayesinde 

gerçek zamanlı kâr marjlarına, ürün maliyetlerine, satışların bölgesel ve satış kanalları bazındaki dağılımlar 

gibi birçok rakamsal veriye özet olarak ulaşmak mümkün. Görsel ve zengin analiz araçlarını içeren program 

yardımıyla küpler üzerinde interaktif analiz deneyimi yaşayabilir, tasarım değişikliklerini anında uygulayabilir, 

bu amaçla gerek hazır gerekse sizlerin tanımlayabileceği zengin ve çeşitli “dashboard”ları kullanabilirsiniz. 

Drill down özelliği sayesinde verilerin bütününden özetine ve tüm detayına kolaylıkla erişebilirsiniz. 

Bütçe Yönetimi

Bütçe hedeflerini yakalayarak mali başarınızı artırın 

Satış kanallarınızı, malzeme ve hizmet tedariklerinizi, üretim planınızı, kapasitenizi, işgücünüzü, nakit ve 

kredi ihtiyacınızı öngörmek ve planlamak için CANIAS ERP Bütçe Yönetimi Modülünden yararlanın. Orta 

vadeli “taktik” ve uzun vadeli “stratejik” planlarınızı oluşturun.

CANIAS ERP Bütçe Yönetimi Modülü, işletme bütçesine dahil edilmesi gereken hizmet türlerinin ve kısmi 

planların taslak olarak belirlenmelerini sağlar. Bütçeleme süreci, planlama verilerinin manuel olarak girilmesi 

ya da geçmiş yılın bütçe verilerinin yeni bütçeye başlangıç oluşturmak üzere aktarılması ile başlar.

Bütçe Yönetimi Modülü, CANIAS ERP sistemine entegre edilmiş olarak sunduğu gelişmiş bütçe hazırlama 

uygulamaları ile sadece satış planlama tahminlerinin ve ciro planlamasının hazırlanmasında kullanılmakla 

kalmayıp, aynı zamanda malzeme gereksinim planlaması, fason üretim planlaması, aktivite planlaması, 

kapasite planlaması, yatırım planlaması ve nakit akışı yönetim planlaması alanları için de kullanım 

sağlamaktadır.

Modülün bu tür özellikleri, kapasite planlamasının üretim faaliyetleri dahilinde üretim bütçesinin hazırlanması 

ile birlikte yürütülmesini ve yarı mamuller, hammaddeler gibi diğer gereksinimlerin planlamasında 

kullanılmasını da sağlar. Modülün Finans Yönetimi ile entegre olarak kullanılması durumunda ise modül, 

bütçeleme faaliyetleri ve ilgili nakit akış verileri ile ilişkili bir yatırım bütçesi üretebilir.

İş Zekası & 
Stratejik Planlama Uygulamaları
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“Biz istedik ki, bizim bayilerimiz 

stokları online olarak anlık kontrol 

edebilsinler ve hatta online sipariş 

geçebilsinler ya da ürünleri rezerve 

edebilsinler. Bunu başarabilmemizin 

bir tek yolu vardı o da iyi bir ERP 

yazılımıydı. Şu anda bu sistemi ‘0’ hatayla 

yürütüp yönetebiliyoruz ve bunu duvar kağıdı 

sektöründe yapan ilk ve tek firmayız. Açık 

yüreklilikle söylemek isterim ki CANIAS ERP 

gibi bir yazılımımız olmasaydı bu işi başarmamız 

kesinlikle çok daha uzun sürebilirdi. Gerçekten çok 

başarılı bir ERP proje süreci gerçekleştirdik IAS ile. 

Samimiyet gerçekten çok önemliydi ve özellikle 

altını çizmek isterim ki gerek danışmanımız 

gerekse iletişimde olduğumuz tüm IAS 

personeli ile bu samimiyeti yakalayabildik. 

Biz IAS’den hiçbir zaman ‘bunu yapamayız’ 

yanıtını almadık. Şimdiye kadarki 

gerçekleştirmek istediğimiz projelerde 

her zaman IAS’nin bir çözümü oldu.”

– Oğuzhan Özden, HANNA

Kurumsal Karneler

Kurumsal Karneler sabit bir ölçme aracı değil, bir performans yönetimi sistemidir

Sadece mali sonuçlara veya bütçe gerçekleşme oranlarına bakarak, başarılı veya başarısız olduğunuzu 

söylemek doğru olmaz. Kurumsal Karne, kurumu bir bütün olarak ele alır. Şirket vizyonunu stratejilere ve 

operasyonel iş hedeflerine dönüştürmek için kullanılır. 

Yeni performans yönetim sisteminin işletmenizde hayata geçirilmesinde, CANIAS ERP Kurumsal Karneler 

Modülü size yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bunu başarabilmek için, CANIAS ERP’nin oluşturduğu 

güvenilir verileri ve dış kaynaklı verileri kaynak olarak kullanır, size karar ve aksiyon almanız için en yararlı 

hale getirir.

CANIAS ERP Kurumsal Karneler Modülü ile, tüm birimlerin kendi hedef puanlarının ve buradan hiyerarşik 

şekilde oluşacak şirket hedef puanlarının hesaplanması, bu hedeflerin dönem içinde gerçekleşen puanlar ile 

karşılaştırılması ve analizi yapılır. Firmalar bu analizler neticesine, gerekli aksiyonları alıp, stratejilerini 

belirleyebilirler.
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İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışanlarınıza ait tüm bilgiler ve yasal mevzuat tek tuşla karşınızda

CANIAS ERP İnsan Kaynakları Modülü; Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları olmak üzere iki bölümden 

meydana gelmektedir. 

Personel Yönetimi bölümünde

• Personel sicil bilgilerinin takip edilmesi

• Ücret ayarlamalarının gerçekleştirilmesi

• Asgari geçim indiriminin hesaplanması

• İzin, avans, borç bilgileri ve çalışma bilgileri ile puantaj kartlarının oluşturulması

• Bordroların düzenlenmesi

• Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması

• Yasal kurumlara verilmesi gereken form, rapor ve bildirgelerin çıkarılması

• Kullanıcı tanımlı raporların dizayn edilip oluşturulması v.b. gibi uygulamalar bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları bölümünde ise; 

• İş tanımları ve kadroların oluşturulduğu kurumsal planlama

• CV (kişisel özgeçmiş) bankası yardımı ile kapsamlı işe alma projelerinin yönetilebildiği işe alma ve 

yerleştirme

• Kurum içi veya kurum dışı tüm eğitimlerin, eğitimi veren kurum, eğitim yeri, eğitmen, eğitim talep ve 

planları gibi detayları ile incelendiği Eğitim Yönetimi

• Çalışanların performanslarının değerlendirildiği Performans Yönetimi

• Çalışanların kişisel bilgilerini girebilecekleri, izin, borç ve eğitim taleplerini oluşturarak takip 

edebilecekleri, performans kayıtlarını görebilecekleri Self Servis İnsan Kaynakları uygulamaları 

bulunmaktadır.

Yönetimsel Uygulamalar

“30 bin çeşitten minimum 15-20 bini döner bir şekilde 

üretim hattında olunca, bunun planlaması ciddi bir konu. 

Bu çeşitlilik çok iyi takip, satışlara göre çok iyi planlama 

yapmayı gerektiriyor. Siparişleri çok seri şekilde değerlendirmek 

gerekiyor. Bu noktada bizim çok iyi bir sistemle yönetilmemiz 

gerekiyordu. Biz şu anda bu bilgileri sigortalar, bölge müdürlükleri 

ve servis noktaları üzerinden CANIAS sayesinde internet altyapısını 

kullanarak topluyoruz ve bilgilerin hepsini CANIAS’tan otomatik aktarıyoruz. 

Bununla ilgili tüm satın alma, satış aynı anda oluştuğu gibi birebir tahsilât takibi 

ile de tamamen entegre olmuş durumda. Rapor almak işkence olmaktan çıktı, bu 

muhteşem bir kolaylık.”

– Ayhan Bağaç, Olimpia Oto Camları
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Doküman Yönetimi

Dosyalarla dolu raflarınızı boşaltın

CANIAS ERP Doküman Yönetimi Modülü, satış belgeleri, satınalma siparişleri, 

taranmış ıslak imzalı belgeleri, kalite dokümanlarını, tasarım belgeleri ve tasarım 

çizimleri gibi CANIAS ERP sistemi içinde veya dışında üretilen herhangi bir 

formattaki belgenin arşivlenmesine ve hızlıca erişilmesine olanak sağlar.

CANIAS ERP Doküman Yönetimi Modülü, işletmenin tüm belge işleme 

gereksinimlerine etkin ve güvenli bir şekilde cevap verir ve belgelere yetkisiz erişimi 

engeller. CANIAS ERP Doküman Yönetimi Modülü tarafından kullanılan arşivleme 

teknolojisi, iki katmanlı bir yaklaşım ile belgelerin ve dosyaların gruplar halinde 

saklanmasını sağlar. Örneğin, tüm dahili makbuzlar, müşteriler ya da tedarikçiler ile 

ilişkilendirilebilir ve sistem tarafından yaratılan klasörlerde saklanabilir. CANIAS ERP 

Doküman Yönetimi Modülü tarafından bir belgenin birden fazla versiyonunun 

saklanmasını sağlayan revizyon endeksleme özelliği de sunulmaktadır.

CANIAS ERP içerisindeki tüm modüller ile Doküman Yönetimi entegrasyonu 

sağlanabilmekte, saklanan her belge diğer uygulamalar ile ilişkilendirilebilmektedir. 

Aynı zamanda sistemde saklanan dokümanlar üzerinde gerçekleşen revizyonların 

ilgili kişi veya kişiler tarafından onaydan geçmesini sağlayarak ilgili dokümanın her 

zaman güncel ve onaylı kopyasının kullanımda olmasını da garanti altına 

alabilirsiniz. 

Proje Yönetimi

ERP modülleri ile projelerin yönetimi beklentilerinizin çok üstünde

CANIAS ERP Proje Yönetimi Modülü, işletmenizin kurumsal kaynak planlamalarını 

yaparken projelerinizi aynı yapı içerisinde yönetmenize, maliyetlerini hesaplamanıza 

ve kaynakları planlamanıza olanak sağlar. Projelerinizi sistemde istediğiniz detayda 

tanımlayabilir, istediğiniz zaman tek bir tuşla çizelgeleyebilirsiniz. 

Çizelgeleme sonucunda oluşan ihtiyaçlarınıza göre satın alma istekleriniz ve üretim 

planlarınız oluşur. CANIAS ERP Proje Yönetimi Modülü ile, tüm temel proje yönetim 

ihtiyaçlarınızı karşılarken ERP entegrasyonu ile çok daha fazlasını yapmanızı 

sağlamış olursunuz. Üretim, satınalma, satış, MRP, Collaborator, finans, temel 

modüller, envanter, fatura kontrol, çizelgeleme, fiili maliyet, doküman yönetimi gibi 

pek çok modül ile entegre çalışması sayesinde, ERP sisteminizde olan verileri proje 

girdileri ve çıktıları olarak kullanabilirsiniz. Entegrasyon araçları sayesinde istek ve 

planların takibini de projeye bağlı olarak yapmanıza olanak tanınmaktadır.
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Kurumsal Kaynak Planlaması, kısaltıl-

mış orjinal adıyla ERP. Planlama ve 

kaynak kısmını şimdilik unutun, 

fakat ERP’nin en ilgi çeken ku-

rumsal kısmını aklınızda tutun. 

ERP bir kurumun tüm bölümleri-

ni tek bir bilgisayar sistemi altın-

da toplayarak değişik departman-

ların ortaklaşa veri paylaşımı sağlar. 

Bu ortak bilgi sistemi sayesinde, ihtiyaç duyu-

lan tüm bilgiler bir veritabanında kurumsal çalı-

şanların hizmetine sunulur. Klasik sistemde her 

departman kendi iş akışlarına uyumlu bilgisayar 

sistemleriyle çalışır. ERP, bu farklılıkları bütünle-

şik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veritabanını 

kullanarak çalışacak şekilde birleştirerek, ope-

rasyonel özellikleri ve ihtiyaçları çok sayıda de-

partmanın birbirleriyle iletişim halinde kolaylıkla 

bilgi paylaşımına imkan tanır. 

Bu bütünleşik yapı yaklaşımı eğer başarı ile kurum bünye-

sinde kurulur ve uygulanırsa, ilerleyen zaman içinde kuruma 

olumlu anlamda muazzam geri getirileri olacaktır. 

Örneğin bir müşteri siparişini irdeleyelim. Tipik bir sipariş de-

ğerlendirme aşaması kağıda dökülmüş olarak bölümler ara-

sında, ve çoğu zaman da departmanlar arası bilgisayarların 

birbiriyle iletişim sorunları arasında dolaşır. Tüm bu depart-

manlar arası gidip gelmeler, gecikmelere ve siparişin kaybol-

masına neden olabilir, bilgisayarlar arası veri iletişimi sırasında 

farklı doküman formatlarının ürettiği hatalar 

da cabası. Bu ağır aksak sorunlu sis-

temde hiç kimse tam anlamıyla 

siparişin durumu konusunda 

net bir bilgi sahibi de olamı-

yor. Mesela finans bölümü 

çoğu zaman siparişin yükle-

nip yüklenmediği bilgisini veri 

havuzundan sağlıklı şekilde 

alamamaktadır. Hayal kırıklığına 

uğramaya alışmış müşterilerin sıklık-

la duyduğu yanıt ise çoğunlukla “Depoyu 

aramalısınız” olur. 

ERP sayesinde eski tip birbirinden kopuk ça-

lışan bilgisayar sistemleri artık tarih olmuştur. 

Finans, İK, imalat ve depo gibi tüm bu ope-

rasyonları tek bir bütünleşik bilgisayar yazılımı 

farklı modüllere ayırarak, eskiden tek başına 

çalışan sistemleri birbirine entegre etmiştir. 

Finans, imalat ve depo yine kendi yazılım sis-

temlerini kullanıyor. Farkı ise yeni yazılım artık birbiriyle 

entegre olmuş durumda, bu sayede finanstaki biri depo veri-

lerine ulaşıp siparişin yüklenip yüklenmediğini görebilir. Çoğu 

çözüm sağlayıcı ERP, yazılımlarının esnek modüler yapıda 

kurulumuna imkan tanırlar, bu sayede tüm yazılım paketini 

satın almak durumunda kalmazsınız. Örneğin pek çok firma 

sadece ERP’nin finans veya İK modülünü alıp, geri kalan 

fonksiyonları da ihtiyaç duydukları zaman satın alabilirler. 

Kaynak: http://www.cio.com/research/erp/edit/erpbasics.html

ERP nedir?
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Bilgi çağının, küreselleşmenin yaşandığı, insan, bilgi ve et-

kin yönetimin önem kazandığı, değişimin kaçınılmaz olduğu 

ve hatta değişimi yönetmenin giderek zorlaştığı rekabet or-

tamında artık sadece üretmek yetmiyor. Hız, kalite, azalan 

maliyetler ve verimlilik, koşulsuz müşteri memnuniyeti gibi 

faktörlerin önemi artık daha da önem arzediyor. İşletmenizin 

tüm bölümlerinde sürekli oluşan ve dolaşan, güvenilir veri-

ye hızla ulaşmaya, bu veriyi kurumsal bilgiye çevirerek, karar 

alma süreçlerinizi hızlandırıp, güçlendirmeye çok daha fazla 

ihtiyacınız var.

ERP’nin planlama özelliğinin yanında artık işletmenin genelin-

de gerçekleşen tüm operasyonların tek bir uygulama sistem 

mimarisi altında uyumlu entegrasyonu da son derece önem-

lidir. Bu sayede ERP kurumun bütününde tüm operasyonların 

takip ve analizini kolaylaştırır.

İş akış süreçleri ve çözümleri birbirlerinden farklı olan çok 

sayıda bölümün tek bir platform ve veritabanını kullanarak 

bütünleşik bir yapıda entegrasyonu ile güvenilir, sağlıklı, hız-

lı bilgi paylaşımı kurum içindeki operasyonlarınızın başarı ile 

sonuçlanması açısından son derece önemlidir. Bu sistem bü-

tünlüğü kurumsal kaynak verimliliğinin sağlanması, iş perfor-

mansının artırılması, bölümler arası sağlıklı veri alışverişi ile 

verilecek kararların hızlı ve doğru alınmasına yardımcı olarak 

hizmet ve ürün kalitesini artıracaktır. 

ERP uygulamaları kurum içi entegrasyonun yanında, operas-

yonların kurum sınırları dışında geçen kısımlarını da destekler. 

Bütünlük ve devamlılık arzeden bu süreçleri ERP çözümleri-

nin genel özellikleri olarak ele alırsak: 

• ERP uygulamaları, kurumun bütününde ilgili departman-

ların iş akışını düzenler. 

• ERP uygulamaları entegre yapılardan meydana gelir. 

• ERP uygulamaları birbiriyle uyumlu çalışabilen departman 

ve operasyonlara göre geliştirilmiş modüler yapılardan 

meydana gelir. 

• ERP uygulamaları sadece kurum içi çözümleri sağlamak-

la kalmaz, kurumun sınırlarını aşan, farklı lokasyonlardaki 

tesislerine, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine 

kadar uzanır. 

• Malzeme, makine, işçi gibi tüm kaynakların en verimli 

şekilde kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak 

maliyetlerde azalma hedeflenir. 

• Değişken üretim koşullarına hızlı tepki verebilme, dolayı-

sıyla rekabet gücünün artırılması hedeflenir. 

• Kalitenin ve izlenebilirliğin sağlanması 

• Her aşamada maliyetlendirmeye imkan tanıması 

• Simülasyon özelliği sağlaması. 

• Verilen müşteri hizmetlerinin kalite ve memnuniyetini artır-

ması. 

• Tüm seviyelerde hız ve disiplinin sağlanması. 

• Kurum yönetiminin karar verme süreçlerini hızlandırarak, 

kurum içinde kontrol yeteneğinin geliştirilmesi. 

ERP’nin ABC’si

ERP, işletmelerin tüm bölümlerinde operasyonların takibi ve 
analizini kolaylaştırarak hız, kalite ve verimliliği artırır.
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ERP çözümlerinin başarıya ulaşabilmesi için kendi yapınıza, 

var olan teknolojik sistemlerinize ve kurumsal hedeflerinize 

en uygun çözümü seçip ve hayata geçirmeniz son derece 

önemlidir. ERP çözüm belirleme sürecinde, zaman ve mali-

yet kaybına neden olmadan, operasyonel verimliliği artıracak, 

sistem kurulduktan sonra da etkin kullanımını sağlayacak 

sistematik bir yol izlenmeli, ihtiyaçlar çerçevesinde en uygun 

çözüm belirlenmelidir.

Kapsamlı bir çözüm metodu, kurumsal hedeflerin belirlenme-

si ile başlayan ve çözümün farklı parametrelerine dek uzanan 

bir süreci içermektedir.

Yaşadığımız yoğun ve hızlı değişim sürecinde pek çok işletme 

gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerin bütününü kontrol et-

mekte güçlüklerle karşılaşmaktadır, bundan dolayı stratejik 

kararların alınması uzun zaman alır. Kurumsal çözüme karar 

verilmeden önce iş süreçleri ve kurumun kendi ihtiyaçları net 

olarak belirlenmelidir. Bazı kurumlar iş akışlarının yetersizliği 

ve düzensizliği, kurumun iş gücü ve operasyonel olarak bü-

yümesi, bazıları da kurumun genel performansının yetersizli-

ğinden dolayı yeni bir çözüm arayışına ihtiyaç duyarlar. 

Yeni çözümden beklentiler tespit edilmeli, yapılamayan iş 

faaliyetlerinin yapılabilmesi, gerçekleştirilen operasyonel fa-

aliyetlerin daha ucuz, hızlı ve kaliteli olarak daha az insanla 

rekabet avantajları sağlaması. Çözümün kurum içinden mi 

kurumda dışından mı sağlanacağı, var olan sistemden yeni 

sisteme veri transferinin yapılabilmesi. Yeni sistemin hangi 

zaman aralığında uygulamaya başlanacağı, çalışanların inti-

bak süreleri ve yeni çözümün kurumun faaliyetlerini nasıl et-

kileyeceği tespit edilmeli. 

Bir sonraki adım çözüm sağlayıcı firmanın değerlendirilmesi. 

Çözüm sağlayıcı firmanın sürekliliği, desteği ve karşılıklı sağ-

lıklı bir işbirliği ve strateji, ERP uygulamasının başarısı için 

son derece önemlidir. Çözüm sağlayıcı firmanın vizyonu, re-

feransları, çözüm ürettiği sektörlere yönelik bilgi ve tecrübe 

birikimi, coğrafi yaygınlığı önemli kriterler olacaktır. Bu çö-

zümler arasında kendi kurumsal yapılarına en uygun çözümü 

sağlayacak alternatifler belirlenir. ERP projelerinin uzun so-

luklu projeler olduğu düşünülerek çözüm sağlayıcı firma-

nın sürekli ve kesintisiz destek ve servis sağlama ba-

şarısı, kapasitesi, hangi tipte destek araçlarına ve 

yöntemlerine sahip olduğu değerlendirilmelidir. 

Son aşamada sağlanacak çözümün, kuru-

mun gelecekte büyüme ve artan iş yoğun-

luğuna uygun olup olmadığı, yeni modül-

lerin ilave edilebilmesi, değişen teknolojik 

ve iş koşullarına göre esneklik özelliğine 

dikkat edilmelidir.

Nasıl bir ERP çözümü 
tercih edilmeli?
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TEMEL UYGULAMALAR

Destek Tabloları

TROIA

Temel Veriler

Malzeme Sınıfları

Sistem Yönetimi

İş Süreçleri Yönetimi

ÜRÜN TASARIMI

Ürün Ağaçları Yönetimi

Rota Yönetimi

Standart Ürün Maliyetlendirme

SATIŞ VE PAZARLAMA

Perakende Yönetimi

Satış Yönetimi

CRM

İhracat Yönetimi

Servis Yönetimi

MALZEME YÖNETİMİ

Depo Yönetimi

Envanter Yönetimi

Kalite Kontrol Yönetimi

MRP - Malzeme İhtiyaç Planlama

SATINALMA

Satınalma Yönetimi

Fatura Kontrol

İhracat Yönetimi

ÜRETİM YÖNETİMİ

Bakım Yönetimi

Üretim Yönetimi

İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama

Fiili Maliyetlendirme

İLETİŞİM UYGULAMALARI

Collaborator

EDI

Web Servisleri

SMS

Otomasyon

FİNANS UYGULAMALARI

Genel Muhasebe

Maliyet Merkezleri Muhasebesi

Demirbaş Muhasebesi

İŞ ZEKASI & STRATEJİK PLANLAMA

OLAP - Veri Ambarı

Bütçe Yönetimi

Kurumsal Karneler

YÖNETİMSEL UYGULAMALAR

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doküman Yönetimi

Proje Yönetimi

modülleri



T +90 212 465 65 60
F +90 212 465 79 97
www.ias.com.tr
info@ias.com.tr

Bu dokümanın tüm hakları IAS Bilgi İşlem Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Herhangi bir bölüm izinsiz kullanılamaz.


