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Genel BAkIş
caniasERP IAS

TeMel YaPI Ve gelİşTİRMe

caniasERP Temel Yapı modülü, teslimat kapsamında 

standart olarak mevcuttur ve sahip olduğu ana veriler, 

sistem yönetimi araçları, kontrol tabloları, geliştirme 

araçları ve iş akışı mekanizmaları sayesinde sistemin 

kişisel ihtiyaçlara uygun olarak, son derece rahat bir 

şekilde uyarlanmasını sağlar.

ÜRÜN TASARImI

Ürün Tasarımı modülü ile kolayca oluşturulabilen ve 

kolaylıkla değiştirilebilen ürün ağaçları verimli bir şe-

kilde yönetilebilir. rotalar, üretim ve montaj adımları 

için bir ön tanım sağlar. Sistemde kayıtlı hesaplama 

yöntemleri ise maliyet belirleme, fiyatlandırma ve ni-

hai maliyet hesaplaması için kullanılır.

MÜşTeRİ YöneTİMİ

caniasERP CrM (Customer relationship Management) 

- Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü, satış fırsatlarının 

tanımlanması ve yönetimi, kampanya yönetimi, müş-

teri ilişkileri geçmişinin tutulması gibi önemli işlevle-

ri olan, tam anlamıyla gelişmiş bir sistemdir. Modül 

portföyünün çok özel bir parçası olan caniasERP ClB 

(Collaborator) - İletişim çözümü modülü de Müşteri 

İlişkileri Yönetimi modülüne önemli katkılar sağlar. 

e-Posta istemcisi, adres defteri, görev yöneticisi, ter-

min planlama aracı ve kısa mesaj sistemini kapsayan 

iletişim çözümü, genel sisteme bütünüyle entegre ya-

pısı ve diğer işlev alanlarıyla birlikte çalışabilme özelli-

ği sayesinde çok önemli bir avantaj sağlar.
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TedaRİk

Sistem, dünya genelinde otomatikleştirilmiş bir mal-

zeme tedariki sağlamak amacıyla tedarikçi ilişkilerini 

optimize eder ve destekler. Sözleşmeler, entegre fa-

tura kontrolü ve fiyat karşılaştırma raporları çok daha 

konforlu bir kullanım sağlar.

MalzeMe YöneTİMİ

Malzeme yönetimi, gerekli malzemeler hakkında gü-

venilir bilgiler sağlar; zaman ve maliyet ile ilgili özellik-

leri de dikkate alarak stok yönetimi gerçekleştirir. Fark-

lı planlama yöntemleri, malzeme ihtiyaç planlaması 

prosedürleri ve birden çok depoya uygun optimum 

lojistik özellikleri, kullanıcıları malzeme hareketlerinin 

planlanması ve denetlenmesi konusunda destekler.

ÜReTİM YöneTİMİ

Sistem hem seri üretimi ve varyant üretimini hem de 

sipariş üzerine üretimi ve müşteri siparişi üretimini 

destekler.  esnek planlama ve denetim mekanizma-

ları, optimum kapasite kullanımını sağlar ve ayrıntılı 

terminleme olanakları sunar.

Fİnans YöneTİMİ

entegre finansal muhasebe; finans ve sabit kıymet 

muhasebesi, maliyet muhasebesi ve bütçeleme alt 

bölümlerinden oluşur ve eksiksiz bir belgeleme olana-

ğı sunar. Merkezi olarak tutulan verilere istendiği anda 

erişim mümkündür ve daima en doğru bilgilere sahip 

olunur. Sistem, duran varlık yönetimi için istatistik, fi-

nans ve vergi ile ilgili tüm konuları dikkate alır. Bütçeleme ve 

maliyet muhasebesinde kullanıcıya pratik planlama, analiz ve 

raporlama araçları sunulur.
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kişiselleştirilebilir caniasERP standart yazılımında, genel çözüme 

bütünüyle entegre edilmiş 30'un üzerinde modül mevcuttur. Bu 

modüller, farklı iş alanlarındaki neredeyse tüm süreçleri kapsar ve 

klasik erP işlevlerinden çok daha üstün özellikler ile çalışır. 

Her müşteriye özel olarak hazırlanan asıl modül kapsamı, müşteri-

nin kendi ihtiyaçlarına göre düzenlenir ve zaman içerisinde hiçbir 

sorun yaşamadan ve herhangi bir arayüz geliştirme çalışmasına 

gerek olmadan genişletilebilir. Bu sistemde mevcut olan kesintisiz 

entegrasyon felsefesi, yüksek şeffaflık ve sorunsuz bilgi akışı sağlar 

ve iş süreçlerinin verimliliğini kayda değer ölçüde yükseltir. 

Benzersiz teknolojisi ve TrOIA geliştirme ortamı sayesinde, kullanı-

cılar uygulamanın kaynak koduna doğrudan erişim sağlar ve mev-

cut çözümlerini istedikleri zaman şirketlerine özel gereksinimlere 

uygun olarak uyarlayabilir. caniasERP sistemini eşsiz yapan özellik 

işte bu olağanüstü esnekliktir. 

MalİYeT

Maliyet modülleri, üretilen malzemelerin tutarlarının 

belirlenmesini, raporlanmasını ve muhasebe hesapla-

rına aktarılmasını sağlar.

caniasERP ek MOdÜlleRİ

klasik erP bileşenlerinin yanı sıra caniasERP sisteminde çok sayı-

da ek modül ve işlev de mevcuttur. 

caniasERP PrJ (Project Management) - Proje Yönetimi 

modülü, projelerin malzeme ihtiyaç planlaması açısın-

dan en etkin şekilde oluşturulmasını, grafik ve tablo şeklinde 

görüntülenmesini, denetlenmesini, yürütülmesini ve analiz 

edilmesini sağlar.

caniasERP kMS (knowledge Management System) - 

Bilgi Sistemleri Yönetimi modülü ile erP sistemindeki 

bilgiler düzenlenir, kolay ulaşılabilir hale gelir; çalışanların tec-

rübe, edinim gibi örtülü bilgilerinin de sisteme entegrasyonu 

sağlanır. 

caniasERP edI (electronic data Interchange) - elektro-

nik Veri Alışverişi modülü, elektronik veri alışverişine, 

verilerin sistem ve şirket sınırları dâhilinde güvenli şekilde ak-

tarılmasına olanak sağlar.

caniasERP dOC (document Management) - doküman 

Yönetimi modülü, sistem tarafından oluşturulan ve 

manuel olarak eklenen her türde belgenin merkezi ve şeffaf 

olarak yönetilmesini ve istendiğinde düzenlenebilmesini sağ-

lar.

caniasERP OlP/BI (Online Analytical Processing/Busi-

ness Intelligence) – çevrimiçi Analitik İşleme/İş Zekası 

modülleri, şirket genelinde alınacak kararlar için verilerin çok 

boyutlu değerlendirilmesini ve görsel olarak hazırlanmasını 

sağlar; Pentaho veya Info-Suite ile bağlantılı olarak eksiksiz bir 

İş Zekası Sistemi (Business Intelligence System) oluşturur.
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caniasERP CMS (Content Management System) - İçerik 

Yönetim Sistemi modülü, web içeriklerinin (web sitesi, 

B2B ve B2C portalleri vs.) caniasERP içerisinden kolaylıkla oluş-

turulmasını ve yönetilmesini sağlar.

caniasERP BSC (Balanced Scorecard) – dengeli Ölçüm 

karnesi modülü, mali işlere parasal olmayan varlık 

değerlerinin de eklenmesine yönelik bir yönetim konseptidir. 

Modül, şirkete ve şirketin başarısını etkileyen kritik perfor-

mans faktörlerine ilişkin bir genel bakış sağlar.

caniasERP MnT (Maintenance) - Bakım Yönetimi modü-

lü, arıza hallerindeki kısa vadeli bakım/onarım önlem-

leri ile düzenli bakım çalışmalarının şeffaf bir şekilde planlan-

masını ve işlenmesini sağlar.

caniasERP WMS (Warehouse Management) – depo Yö-

netimi modülü, karmaşık depolama sistemi içindeki 

yapıları düzenler ve lojistik iş akışlarını daha verimli kılar. Sis-

temde çekme siparişleri, depolama veya stok nakli siparişleri 

yönetilir ve malların depoya giriş/çıkışı için otomatik olarak 

depo yeri önerileri sunulur. Mobil veri girişi cihazları kullanıla-

CmS

BSC

MNT

WMS

caniasERP
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rak depo hareketleri, ilgili yerlere bağlı şekilde yönetilebilir ve 

olası kullanıcı hatalarının oluşması riski azaltılabilir.

caniasERP BPM (Business Process Management) - İş Sü-

reci Yönetimi modülü, şirketteki her bir süreci en az 

çaba ile oluşturma, otomatik olarak sürdürme, izleme ve de-

netleme konusunda kullanıcıları destekler. İşlev kapsamına rol 

konseptleri ve standartlaştırılmış alt süreçler de dahildir.

caniasERP SrV (Service Management) - Servis Yönetimi 

modülü sistemdeki, servis durumuna ilişkin bilgileri 

ihtiyaca göre kullanıma sunar ve periyodik servis aktiviteleri ile 

kısa vadeli arıza mesajlarının rahatça işlenmesini sağlar.

caniasERP HCM (Human Capital Management) – Per-

sonel Yönetimi modülü, pozisyon planlama, başvuru 

yönetimi, ileri eğitim yönetimi, çalışan değerlendirmesi gibi 

alanlardaki planlama, yönetim ve denetim aktivitelerini ger-

çekleştirir. dijital personel dosyalarında, çalışan ile ilişkili tüm 

veriler ve dokümanlar saklanabilir. İşletmelerdeki birçok süreç 

için gerekli olan personel bilgileri, caniasERP içinde merkezi ola-

rak düzenlenebilir ve ilgili süreç iş akışlarına dâhil edilebilir.

caniasERP erM (enterprise risk Management) – ku-

rumsal risk Yönetimi modülü, şirketi etkileyebilecek 

potansiyel riskleri tanımlayıp şirketin kurumsal risk alma pro-

filine uygun yönetmeyi ve şirketin hedeflerine ulaşmasını gü-

vence altına almayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. Bu süreç 

şirketin yönetim kurulu ve üst yönetimi tarafından başlatılır, 

tüm diğer çalışanlar tarafından sürdürülür. Stratejilerin belir-

lenmesinde kullanılır ve kurumun tümünde uygulanır. 

BPM

SRV

HCM
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TROIa – enTegRe gelİşTİRMe ORTaMI

Açık, nesne odaklı ve entegre bir geliştirme ortamı (Ide; Integ-

rated development environment - entegre Geliştirme Ortamı) 

olan TrOIA, uyarlama ve yeniden programlamaların hız ve 

esnekliğine yeni standartlar getirmiştir. caniasERP platformuna 

bütünüyle entegre bir yapıya sahip olan TrOIA, uygulamaların 

hızlı şekilde geliştirilmesine olanak sağlar.

Geliştirme ortamı, bakım sözleşmesi olan tüm müşterilere 

standart yazılım ile birlikte teslim edilir ve caniasERP kaynak 

koduna doğrudan erişim olanağı sunar. nesne odaklı aktarım 

metodu sayesinde, müşteriler tarafından yapılan özel geliştir-

meler, sürüm geçişlerinden sonra da etkilenmeden kullanıl-

maya devam edilir. Böylece müşteriler, standart kaynak kodda 

herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadan uygulamayı 

kendi gereksinimlerine uygun şekilde geliştirmeye devam ede-

bilir.

TrOIA ortamında uyarlamalar yalnızca IAS danışmanları ta-

rafından değil, eğitimli müşteri personeli tarafından da ger-

çekleştirilebilir. Bu sayede özel uyarlamalara ilişkin masraflar 

kayda değer ölçüde azaltılır ve yazılımdaki tüm programlama 

çalışmalarının, hizmet veren üçüncü taraflarca gerçekleştiril-

mesi zorunluluğu ortadan kalkar.

IAS Tr | 03
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caniasERP PlaTFORMdan bağIMsIzdIR

Yazılım, bilinen tüm sistem ortamlarında çalışır ve birden çok 

platformda kullanıma uygundur. Böylece şirketin gereksinim-

lerine uygun nitelikteki işletim sistemleri ve veritabanları, ma-

liyetler de göz önünde bulundurularak tercih edilebilir (örn. 

MySQl ve linux da dahil olmak üzere açık kaynak kodlu çö-

zümler). Bu sayede şirketin hizmet veren üçüncü taraflara olan 

bağımlılığı ortadan kalkar ve yatırımlarını da çok daha etkin 

şekilde koruyabilmeleri sağlanır.

caniasERP AçIK KAyNAK KODLUDUR vE 
MalİYeT TasaRRuFu sağlaR 

Benzersiz bir teknolojiye, mimariye ve geliştirme ortamına 

sahip olan TrOIA, müşterilerine uygulamanın kaynak koduna 

doğrudan erişim olanağı sunar. Böylece şirketler, gerektiğinde, 

mevcut çözümü yüksek bir esneklikle, en etkin şekilde uyarla-

yabilir; geliştirmeye devam edebilir.

 caniasERP ÇOklu FİRMa desTeğİ

caniasERP nin çoklu firmayı destekleyen holding altyapısı saye-

sinde, hukuki açıdan bağımsız birden çok şirket, tek bir yazılım 

kurulumunda bir birim olarak oluşturulabilir.

caniasERP bİRlİkTe ÇalIşabİlİRlİğİ desTekleR

nesne odaklı açık sistem mimarisi, harici sistemlerin kolayca 

dahil edilmesine ve SOA (servis odaklı mimari) konseptine 

göre WebServices aracılığıyla harici sistemler ile veri alışverişi 

gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Açık standart, gelecekte de 

sağlam bir güvenliğe sahip olunmasını garanti eder.

caniasERP İşleRİn dÜnYa ÇaPInda 
YÜRÜTÜlMesİnİ desTekleR

caniasERP sistemi web uyumludur ve sisteme istenilen yerden, 

istenildiği anda erişim mümkündür. Bu sayede örneğin saha 

personeli, iş ortakları, tedarikçiler ve diğer şubeler de sisteme 

kolayca dahil olabilir. caniasERP sistemi tüm bildirimler, iletişim 

pencereleri ve raporlar için çoklu dil desteği (Unicode dahil) 

sunar ve yazılımın, veri sınırlamaları dikkate alınarak dahili ola-

rak kullanılmasına olanak sağlar.

caniasERP

TeknOlOJİ Ve AVAnTAJlAr

IAS Tr | 04
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caniasERP İle TeMel VeRİ YöneTİMİ 

caniasERP BAS (Basic Core data) – Temel Veriler modülü, erP ya-

zılımının temelini oluşturur ve yazılımın en önemli bölümüdür. 

Bu modül, genel sistemin yönetilmesinin ve denetlenmesinin 

yanı sıra ana verilerin yönetilmesinden de sorumludur ve tüm 

caniasERP kurulumlarında mevcuttur. caniasERP Temel Veriler 

modülü, yazılımın tüm işlev alanları ile bağlantılı bir yapıdadır.

Bu modül ile klasik temel verilerin yanı sıra destek tabloları da 

yönetilir. Böylece sistem kullanıcıları için son derece yüksek bir 

esneklik sağlanmış olur. caniasERP'nin "yetki" kavramı çerçeve-

sinde bazı şirket çalışanlarına, kendi iş alanlarına yönelik konfi-

gürasyon ve değişiklik yapabilme yetkisi de verilebilir. Böylece 

sistem tasarımı üzerindeki hakimiyet kullanıcıya teslim edilmiş 

olur.

sİsTeMİn TeMelİ OlaRak desTek TablOlaRI

caniasERP sistemi, caniasERP Temel Veriler modülü içinde bir 

araya getirilen destek  tablolarını temel alır. Örneğin, malzeme 

veya belge türünün, ürün grubunun veya depo yerinin belir-

lenmesine yönelik tüm seçim alanları için kontrol tabloları te-

mel alınır. diğer örnekler arasında departmanlar, yetkiler, mal-

zeme ihtiyaç planlaması varyantları ve planlama ilişkili termin 

veya kaynak tipleri gibi başlıklar sayılabilir. 

destek tablolarında yapılan değişiklikler anında etkili olur: Bir 

destek tablosu ayarı (örn. yeni tablo, mevcut bir tablo için yapı 

veya içerik değişikliği) veya parametre oluşturulduğunda, de-

ğiştirildiğinde veya silindiğinde, bu değişikliğin sonucu siste-

min genelinde hemen görüntülenebilir. 

Birçok müşteri talebi, destek tabloları konfigüre edilerek ye-

rine getirilebilir. Bu sayede caniasERP sistemi, aynı çözümdeki 

destek tablolarının farklı şekillerde düzenlenmesi yoluyla de-

ğişik sektörlere ilişkin ihtiyaçların karşılanabilmesine olanak 

sağlar.

MÜşTeRİ Ve TedaRİkÇİ TeMel VeRİleRİnİn 
BAKImI

Tedarikçiler, aday müşteriler ve müşteriler ile ilgili tüm temel 

bilgilerin bakımı caniasERP Temel Veriler içinde gerçekleştirilir. 

Temel veriler içinde, sistemdeki tüm alanlarda kullanıcıya ilgili 

bilgileri otomatik olarak sunan ve bunların kullanımını denet-

leyen birçok parametrenin kaydedilmesi mümkündür. Müşteri, 

tedarikçi ve aday verilerinin, müşteri temel kayıtlarında oluştu-

rulmasından başlayarak,diğer modüller ile tamamen entegre 

yapısı sayesinde kullanıcıya birçok avantaj sağlar: 

ͧͧ Örneğin müşterilerin sınıflandırılabilmesi veya müşteri/fi-

yat listesi gruplarına ait bağımlılıkların ayarlanabilmesi için 

otomatik ve şirkete özel bir fiyatlandırmanın düzenlenmesi 

(caniasERP Satış ve caniasERP Satınalma modülü ile bağlantı);

ͧͧ duruma özgü otomatik vergi belirleme için ödeme ve ban-

ka bilgilerinin kaydedilmesi (caniasERP Finansal Muhasebe 

modülü ile bağlantı);

ͧͧ Standart fatura ve standart teslimat tarihlerini belirleme 

olanağı ile birlikte, istenen sayıda şirket adresi yönetiminin 

yapılması ve otomatik komisyon hesaplaşması için ticari 

vekil atanması;

ͧͧ Para biriminin, yazışma dilinin ve diğer standartların belir-

lenmesi.

Farklı sistem bileşenleri ile caniasERP Temel Veriler modülünde-

ki adres defteri arasında doğrudan bir bağlantı olması pek çok 

başka avantaj da sunar: Önceden oluşturulmuş "ilgili kişilerin" 

bir şirkete atanması ya da tam tersi, bir şirkete atanmış "ilgili 

kişilerin" otomatik olarak adres defterine devralınması olanağı 

mevcuttur.
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Merkezi bir noktadan yapılandırma ve yetki verme 

 ͧ kolay, amaca özel yetki verme

 ͧ Uygulama içindeki süreç verilerini ve temel verileri ayırma

 ͧ destek tablolarında parametre belirleme ile tüm iş akışları-

nı ayarlama ve düzenleme

 ͧ Her şirket için (destek tablolarında) farklı iş mantıkları 

kaydetme

 ͧ destek tablolarını bir şirketten diğerine kopyalama

 ͧ destek tabloları için kolay arama işlevi

 ͧ Toplu değişiklik özellikleri (örn. malzeme metinleri için)

 ͧ döviz kurlarını otomatik indirme

 ͧ Ülkeye özel formatlar için kontrol, örn. katma değer vergisi 

tanıtıcı numaraları

MalzeMe TeMel VeRİleRİnİn bakIMI

Müşteri ve tedarikçi temel verilerine benzer şekilde, malzeme 

temel verileri de bu modülde oluşturulur ve yönetilir. Burada 

"malzeme" kavramı ürünler, malzemeler, sarf malzemeleri, 

yardımcı malzemeler, hizmetler, yedek parçalar veya ticari 

ürünler için bir genel terim olarak kullanılmaktadır. Bu durum-

da sözü edilen tüm "malzeme türleri" için merkezi bir kayıt yeri 

mevcuttur. 

Bir malzemeye ait temel konfigürasyon özelliklerine dair birkaç 

örnek şöyle sıralanabilir:

ͧͧ (İzin verilen) depo adreslerinin tanımlanması

ͧͧ Yeniden tedarik amacıyla, üretim veya satınalma depart-

manları tarafından malzeme ihtiyaç planlaması verilerinin 

belirlenmesi

ͧͧ Gereklilik halinde verilerin, diğer modüllerde kullanılmak 

üzere kaydedilmesi. Servis, bakım, fiyatlandırma bilgileri, 

satış ve satınalma verileri, Finansal Muhasebe'deki kdV ve 

gelir hesabı belirleme göstergeleri, bir malzemeye ait stok 

değerleme parametreleri, vs.

Temel Veriler modülünde, malzemeler için kullanılacak ölçü 

birimleri de atanır (adet, metre, saat, palet vs.). Burada kul-

lanıcı, her bir malzeme için ölçü birimleri arasında bir ilişki ta-

nımlayabilir (örn. bir palet = 100 adet, bir doz = 4 litre). kontrol 

tablolarında kaydedilmiş olan genelgeçer miktar ilişkileri doğ-

rultusunda otomatik hesaplama yapabilir (örn. 1 ton = 1000 

kilogram). 

Bir malzemenin kullanılabilirliği veya olanağı, sistemde malze-

me durumu (aktif, bloke, tasarım aşamasında, vs.) ile standart 

tedarik kanalı ise tedarik anahtarı (dahili üretim, satınalma 

veya tedarikli satınalma) ile denetlenir. 

İlgili caniasERP modülleri kullanımda olduğu sürece, ürün ağaç-

larının ve çalışma planlarının bakımı ve depo yönetiminde 

veya diğer alanlarda stok kontrolü için doğrudan dallanmalar 

(geçişler) oluşturulabilir. Örneğin, resimler veya çok dilli malze-

me metinleri gerektiğinde, bunların bakımı kullanım amacına 

(şirket içi, satınalma, satış, üretim) uygun olarak gerçekleştiri-

lebilir. Ayrıca malzemeye kendi atadığınız tanımlama kodunun 

yanı sıra müşteriye ve/veya tedarikçiye özel tanımlama kodları 

ve numaralar da atayabilirsiniz.  Serbest tanımlanabilen para-

metrelerin kullanılması ve karakteristik tablolarının atanması 

sayesinde, gerekli olması halinde malzemeler daha ayrıntılı 

olarak da tanımlanabilir. 

dİğeR kOnFİgÜRasYOn OlanaklaRI

Sistemin özel olarak kurulması ve kullanılması için kullanıcıya 

başka konfigürasyon olanakları da sunulmuştur. Bu olanaklar 

özet şunları kapsar:

ͧͧ Adres defterinde tüm ilgili kişiler (çalışanlar ve harici iş or-

takları) kaydedilebilir. Gerekli yetkilere sahip olunduğun-

da, diğer kişilerin göremeyeceği kişisel adres defterlerinin 

oluşturulması da mümkündür.

ͧͧ Varyant yönetimi içinde, daha sonra kullanılmak üzere ge-

nel varyant tanımları oluşturulur. Burada, karakteristikler 

ve bunların olası belirtimleri kaydedilebilir (örn. karakte-

ristik olarak "renk" ve belirtim olarak "kırmızı", "yeşil", 

"mavi"). Bu varyantlar ilgili ürünlere atanır ve gerektiğinde 

ürün ağaçlarında, çalışma planlarında, ağırlık belirlemede 

veya fiyatlandırmada etkili olmaları sağlanır. Uzunluk, ka-

lınlık veya hacim gibi sabit niteliklerin atanması olanağı da 

bir işlev olarak mevcuttur. Bu işlev, bir malzeme numarası 

için birden çok farklı belirtimin atanabilmesini sağlar.
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ͧͧ Masraf yerlerinin, oluşturulurken, ana masraf yeri, yardım-

cı masraf yeri, toplu masraf yeri veya dağıtımlı masraf yeri 

vb. şekilde tanımlanması mümkündür. Bu esnada ayrıca 

Finansal Muhasebe ile ilgili ayarlar da yapılabilir (örn. bir 

iş alanına ait olma, marsaf yerine doğrudan kayıt için onay, 

vs.).

ͧͧ karakteristiklerin/sınıfların kaydedilmesi özelliği sayesinde 

kullanıcılar, belirli sınıf bilgilerini veya özellikleri bir malze-

meye, müşteriye veya tedarikçiye atama olanağına sahip 

olur. Buna bağlı olarak her bir veri kaydı, öncelikle belirli bir 

sınıfa veya karakteristiğe ait olup olmamasına göre, sonra 

da atanmış ilgili karakteristiklerin belirtimleri aracılığıyla 

birbirlerinden ayrılır. 
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caniasERP yAzILIm ALTyAPISI

caniasERP mimarisi, çalıştırma ortamını ve TrOIA geliştirme 

ortamını tek bir platform üzerinde entegre eder. caniasERP sis-

teminin kaynak kodu, yazılım ile birlikte teslim edilir. Böylece 

müşteri, sistemi kendi bireysel gereksinimlerine en uygun şe-

kilde uyarlayabilir. 

gelecek Ve YaTIRIM gÜVenlİğİ

Java tabanlı caniasERP platformunda, uygulamanın ve veritaba-

nı sunucusunun kullanılacağı işletim sistemini ve veritabanını 

neredeyse hiçbir sınırlama olmaksızın seçebilirsiniz. IBM dB2, 

MySQl, Microsoft SQl-Server, Oracle ve Sybase de dahil olmak 

üzere JdBC uyumlu tüm veritabanları kullanılabilir ve bu da 

yatırım güvenliğine katkı sağlar. Sahip olduğu esneklik ve açık 

sistem mimarisi, çözümün gelecekte de aynı güvenilirlikte ol-

masını garanti eder.

YeRden bağIMsIz kullanIM Ve YöneTİM

Uygulama, internet aracılığıyla dünyanın her yerinden, istendi-

ği anda kullanılabileceği gibi uygulama sunucusu ve geliştirme 

ortamı da her zaman, her yerden yönetilebilir.

caniasERP uygulama sunucusunun konfigürasyonu, konfigüras-

yon dosyaları sayesinde zahmetsizce gerçekleştirilir. değişiklik-

ler, sistem genelinde anında etkili olur ve sunucunun yeniden 

çalıştırılmasına gerek duyulmaz.

İşletme mantığı, uygulama sunucusunun kendisindedir. Tüm 

güncellemeler istemcilerin tamamında anında görülebilir. Ye-

dekleme, güncelleme ve hata ayıklama çalışmaları merkezi 

olarak gerçekleştirilir.

Gelişmiş oturum açma seçenekleri, sistemin her zaman ve her 

yerden izlenebilmesine ve sistem yönetimindeki olası sorunla-

rın hızlıca düzeltilebilmesine olanak sağlar. Ayrıca sistem per-

formansı günlükleme etiketleri ile uygulama sunucusundaki 

uzun vadeli süreç davranışlarını analiz etmek amacıyla perfor-

mans günlükleri oluşturulabilir.
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VeRİ gÜVenlİğİ

ͧͧ Üç katmanlı mimari yapı, veritabanının kullanıcı ağından ve 

internetten ayrılabilmesini sağlar.

ͧͧ Optimize edilmiş dahili bir iletişim protokolünün kullanıl-

ması sayesinde uygulama sunucusuna müdahalede bulu-

nulması güçleşir.

ͧͧ esnek ve kullanımı kolay ağ mimarisi ile sisteme kolaylıkla 

güvenlik duvarları dahil edilebilir.

ͧͧ VPn ve SSl ile sizin verileriniz de internet üzerinden erişime 

karşı korunmaya alınır.

ÜÇ kaTManlI MİMaRİ saYesİnde YÜksek 
VeRİMlİlİk

caniasERP sistemi istemciden, uygulama sunucusundan ve veri 

tabanından oluşan üç katmanlı bir mimariye sahiptir. Bu üç ka-

manlı yapı, aşağıdaki performans özelliklerini sunar:

ͧͧ İstemci katmanında iş süreci kodları ve mantığı yer almaz. 

Bu katman yalnızca kullanıcı arayüzünün kullanılmasından 

sorumludur. Buna bağlı olarak istemciye yönelik donanım 

gereksinimleri de düşüktür.

ͧͧ caniasERP load Balancer (yük dengeleyici) sayesinde, birden 

çok uygulama sunucusu paralel şekilde çalışabilir. load Ba-

lancer ile yükün dağıtılması, performans ve güvenlik özel-

liklerinin sürekli aynı seviyede tutulmasını garanti eder.

ͧͧ Uygulama sunucusu, her büyüklükteki şirket için ölçekle-

nebilir.

ͧͧ Optimize edilmiş iletişim algoritmaları, veri trafiğini azaltır 

ve yüksek bir aktarım hızı sağlar.

TrOIA, IAS tarafından geliştirilmiş olan dördüncü nesil (4 Gl) 

bir programlama dilidir. Bu programlama dili ile caniasERP siste-

mi, java tabanlı bir şirket yazılımı olarak geliştirilmiştir. 

nesne tabanlı bir komut dili olan TrOIA'yı, teknik yetkinliği 

olan kişiler çok kısa sürede, kolaylıkla öğrenebilir.  TrOIA, Java 

ve .neT gibi modern programlama dilleriyle birçok açıdan ben-

zerlik gösterir. Sistem, en etkin veritabanı odaklı uygulamalar, 

500'ün üzerinde komut ile sadece birkaç adımda programlana-

bilir ve hemen kullanıma sokulabilir. 

TrOIA geliştirme ortamı, caniasERP uygulamasına bütünüyle 

entegredir. Programlama için ilave yazılım veya araç gerekmez. 

TrOIA ile oluşturulan kaynak kod, ilişkisel bir veritabanı içinde 

kaydedilir ve yönetilir. TrOIA tarafından oluşturulan program, 

ikili koda dönüştürülerek uygulama sunucusu tarafından yo-

rumlanır ve Java çalıştırma ortamında sunucu ve istemci üze-

rinde yürütülür. 

caniasERP İle asla geRİde kalMazsInIz: 

Bir şirketin giderek büyümesi, ihtiyaç duyduğu erP sistemi ge-

reksinimlerinin de giderek artmasına neden olur. Bu nedenle 

caniasERP sisteminde açık, ölçeklenebilir ve uyarlamaya uygun 

bir sistem mimarisi mevcuttur. Bu mimari sayesinde, faaliyet 

süreçlerinin tasarlanmasında ve bir araya getirilmesinde sınır-

sız bir esneklik sağlanır.

Standart bir genel çözümün kullanılması ve modüllerin birbir-

leriyle kapsamlı şekilde bağlantılandırılabilmesi, sistemin kul-

lanıldığı şirkette yüksek bir veri tutarlılığının elde edilmesini ve 

şirketin güncel gelişmelere daha iyi tepki verebilmesini sağlar.

TROIa'nIn sağladIğI aVanTajlaR

 ͧ Açık kaynak kodu

 ͧ kolay öğrenme ve geliştirme

 ͧ Uzaktan geliştirmeyi destekleyen sistem mimarisi

 ͧ Platformdan bağımsız yapı

 ͧ nesne odaklı bileşen ve sınıf tabanlı kodlama geliştirme

 ͧ Sürükle ve bırak işlevi sayesinde hızlı ve kolay kullanıcı 

arayüzü oluşturma

 ͧ diğer sistemler ve arayüzler ile kolay entegrasyon

 ͧ Geliştirilen uygulamaları çalıştırma ortamına anında  

aktarma
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gİRİş PenceReleRİnİn hIzlI gelİşTİRİlMesİ

caniasERP sisteminde kullanılan iletişim pencereleri ve raporlar 

kolayca değiştirilebilir veya yeniden oluşturulabilir. Yeni ileti-

şim pencereleri ve raporlar, TrOIA içindeki iletişim penceresi 

tasarım aracı ile oluşturulabilir. düğmeler, veritabanı alanları, 

onay kutuları, grafik öğeleri, tablolar, resimler vs. TrOIA için-

deki standart bileşenlerdir. Bu bileşenler, bir iletişim penceresi 

ekranında sürükle/bırak tekniği ile kolaylıkla konumlandırılabi-

lir ve istenen işlevler ile birlikte saklanabilir.

eTkİn gelİşTİRMe sÜRecİ

 

TrOIA Hotline Yönetim Sistemi, geliştirme sürecindeki tüm 

adımları destekler. Bir geliştirme projesi kapsamında gerçek-

leştirilen tüm değişiklikler bu sistem sayesinde kaydedilir. 

TrOIA kod İzleme (code trace) sistemi, iş akışı takibi sayesinde 

hataların tespit edilmesine olanak sağlar ve uygulamanın geliş-

tirilmesi sırasında olası hataların en aza indirilmesine katkıda 

bulunur.

bİReYsel RaPOR TasaRIMI

Geliştirme ortamında yer alan rapor tasarım aracı, bireysel ra-

porların kolayca ve hızla oluşturulmasına imkan tanır.  Bu ra-

porlar PdF, HTMl, rTF, XlS olarak veya düz metin biçiminde 

oluşturulabilir ve yazdırılabilir, e-Posta ile gönderilebilir veya 

caniasERP doküman Yönetimi modülü aracılığıyla kaydedilebilir. 

dÜnYa ÇaPInda kullanIM İÇİn ÇOklu dİl 
desTeğİ

caniasERP yazılımının önemli bir özelliği de, entegre çeviri ara-

cıyla sağlanan çoklu dil desteğidir. Bu araç ile tüm ekran me-

tinleri ve bildirimleri, yeniden geliştirme yapmaya gerek kal-

madan diğer tüm dillere çevrilebilir. Tüm iletişim pencereleri, 

raporlar ve iletiler, sistemde oturum açıldığında son kullanıcı-

nın seçtiği dilde görüntülenir. Aynı şekilde tüm raporlar da (dil 

kodu ile denetlenerek) istenen dillerde yazdırılabilir. Unicode 

desteği (UTF8 ve UTF16) sayesinde, çince ve Arapça gibi doğu 

dilleri de dahil olmak üzere birçok dil desteklenir.

sTandaRT uYgulaManIn şİRkeT 
geReksİnİMleRİne göRe uYaRlanMasI

caniasERP Bakım Sözleşmesi olan bir müşteri olarak, uygula-

manın tüm kaynak koduna sınırsız erişime sahip olursunuz ve 

böylece sistemi kendi gereksinimlerinize göre uyarlayabilirsi-

niz. TrOIA içindeki aktarım konsepti sayesinde, standart ko-

dun kendisinde değil standarttan türetilmiş olan, ilgili işlevde 

değişiklik yapılır. Böylece müşteriye özel, karmaşık değişiklikler 

yapıldığında bile standart sürümün uygunluğu garanti edilmiş 

olur. Yani yapılan uyarlamalar, güncelleme sonrasında da ko-

runmaya devam eder. 

PlaTFORMdan bağIMsIz VeRİTabanI YaPIsI

çevrimiçi Veritabanı Yönetimi (OdBA; Online database Ad-

ministration) ile uygulamada kullandığınız tablolar veya tablo 

dizinleri gibi veritabanı bileşenleri, görsel araçlar yardımıyla 

yönetilebilir ve düzenlenebilir. OdBA'nın diğer işlevleri tablo-

ların ve verilerin aynı veritabanı içinde veya farklı veritabanı 

sistemleri arasında aktarılması ve tablo tanımı ile veritabanı 

üzerindeki gerçek tablo yapısı arasında yapı eşitlemesinin ger-

çekleştirilmesidir.

TROIa saYesİnde İnTeRakTİF desTek 

TrOIA ile uygulama geliştirme sırasında size, interaktif yardım 

özelliği sunulur. komutların ve işlevlerin kullanılmasına ilişkin 

ayrıntılı bilgiler, örnekler eşliğinde açıklanır. 

IAS Tr | 11
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ÜÇ kaTManlI MİMaRİ 

 ͧ İnce istemciler (thin clients) aracılığıyla sistem gereksinim-

lerini ve onarım masraflarını en aza indirme 

 ͧ İşletim sisteminden bağımsız, ölçeklenebilir uygulama 

sunucusu sayesinde cazip fiyat-performans ilişkisi

 ͧ Optimize edilmiş aktarım algoritmaları (rMI) sayesinde 

düşük veri trafiği ve yüksek aktarım hızı 

 ͧ Güvenli, kullanıcı dostu ağ altyapısı ve SSl desteği

 ͧ İstenilen yerden ve her bilgisayardan erişime olanak sağla-

yan merkezi uygulama sunucusu ve dağıtılmış veri saklama

YÜzde 100 jaVa TabanlI

 ͧ Hem sunucu hem de istemci tarafında işletim sisteminden 

bağımsızdır (işletim ve onarım masraflarını azaltır)

 ͧ Veritabanından bağımsızdır (bilinen tüm JdBC uyumlu veri-

tabanlarını destekler)

esnek eRİşİM seÇenekleRİ

 ͧ Yerel Alan Ağı (lAn), Geniş Alan Ağı (WAn) ve İnternet 

(sabit hat, çevirmeli hat, AdSl, GPrS, UMTS, ...) üzerinden 

sunucu erişimi

 ͧ Mobil sistem bağlantısı (tablet, akıllı telefon vs.)

 ͧ XMl ve elektronik Veri Alışverişi desteği 

 ͧ entegre web hizmetleri (HTTP, WSdl & UddI desteği) ve 

SOA (servis odaklı mimari)

 ͧ JSP ve WMl ile web sayfası bağlantısı 

gÜVenlİk seÇenekleRİ

 ͧ Üç katmanlı C/S mimarisi sayesinde veritabanının ayrılması

 ͧ eşsiz iletişim protokolü

 ͧ rAdIUS protokolü sayesinde güvenli kimlik doğrulama

 ͧ Akıllı kart (smart card) ve bir defalık parola ile kimlik 

doğrulama 

 ͧ konfigüre edilebilir VPn ve SSl desteği

dahİlİ TROIa PROgRaMlaMa dİlİ

 ͧ İzleme özelliği sayesinde hızlı, basit ve etkin uygulama 

geliştirme

 ͧ nesne tabanlı programlama

 ͧ Müşteriye özel kodlar için kolay güncelleme

 ͧ entegre, grafiksel geliştirme ortamı 

 ͧ çoklu dil desteği

 ͧ Açık uygulama kaynak kodu

 ͧ kullanıcı dostu rapor oluşturma aracı

 ͧ kullanıcı dostu arayüz 

 ͧ İnteraktif yardım

 ͧ kod izleme ve protokol oluşturma

 ͧ Hotline (development Tracking System; Geliştirme İzleme 

Sistemi)

sİsTeM YöneTİMİ Ve kOnFİgÜRasYOnu

 ͧ Web tabanlı yönetim konsolu sayesinde her yerden uygula-

ma sunucusu yönetimi

 ͧ Basit ve anlaşılır konfigürasyon dosyası

 ͧ Tüm işlemleri uygulama sunucusundan yürütme

 ͧ caniasERP load Balancer ile birden çok uygulama sunucusu-

na yük dağıtımı

 ͧ kolay kurulum, güncelleme ve yedekleme

 ͧ Tüm istemcileri tek bir işlemde merkezi olarak güncelleme; 

web tabanlı istemciler sayesinde istemci tarafında yedekle-

me ve kurtarma işlemlerine gerek kalmaz

 ͧ kullanımı kolay kullanıcı yetkileri yönetimi

 ͧ Genişletilmiş blokaj mekanizmaları

dİğeR özellİkleR

 ͧ PdF, HTMl, rTF olarak ve düz metin biçiminde rapor 

oluşturma

 ͧ Oluşturulan dokümanların diğer Office uygulamaları ile 

uyumludur
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uYgulaMaYa esnek eRİşİM

caniasERP, sistemle her zaman ve her yerden bağlantı kurma-

ya olanak sağlayan esnek özellikler sunar. dizüstü bilgisayarı-

nız, tabletiniz veya akıllı telefonunuz ile caniasERP sunucusuna 

bağlanabilir ve çalışmalarınızı ofisteymiş gibi sürdürebilirsiniz. 

Optimize edilmiş veri aktarım algoritmaları ve akıllı veri sıkıştır-

ma özellikleri sayesinde en yavaş bağlantılarda bile en yüksek 

performansı elde edebilirsiniz. Müşterilerinizin, iş ortaklarını-

zın ve tedarikçilerinizin de sisteminize erişmelerini sağlayarak 

onları da genişletilmiş tedarik zinciri yönetimi sisteminize dahil 

edebilirsiniz. 

gÜVenlİ kullanIcI kİMlİğİ dOğRulaMa

caniasERP sizlere kullanımı son derece kolay bir kullanıcı yet-

kileri yönetimi özelliği sunar. Akıllı kartlar (smartcard) ve bir 

defalık parola (one time password) sistemleri, uygulama sunu-

cusuna entegre edilebilir.  Böylece kullanıcı kimlik doğrulaması 

işlemi donanım tarafından da desteklenerek parola korsanlığı 

önlenebilir. Uygulama sunucusuna rAdIUS (remote Authenti-

cation dial-In User Service; arayan kullanıcı kimliğini uzaktan 

doğrulama hizmeti) protokolünün yürütüldüğü bir güvenlik 

sunucusu da bağlanabilir. caniasERP SSO ağ geçidi tarafından, 

bir Active directory (aktif dizin) hizmetinde Single Sign On (tek 

oturum açma) özelliği ile kullanıcı kimliğinin doğrulanması da 

desteklenir.

ENTEgRASyONUN FAyDALARI

caniasERP sisteminin esnek mimarisi, diğer sistemler ile enteg-

rasyonun kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlar:

 ͧ JSP ve WAP bağlayıcılar kullanılarak web sayfaları caniasERP 

ile bağlanabilir.

 ͧ Servis odaklı mimari (SOA) konseptinin desteklenmesi, 

caniasERP sisteminde hem harici sistemlere yönelik web 

hizmetlerinin sunulmasına hem de dünya genelindeki diğer 

web hizmetlerine erişim sağlanmasına imkan tanır. Bu 

sayede e-Ticaret altyapısı optimize edilir ve kayda değer bir 

rekabet avantajı sağlanır.

 ͧ elektronik Veri Alışverişi ve XMl aracılığıyla iş ortakları ile 

elektronik veri alışverişinin gerçekleştirilmesi daha iyi ve 

hatasız bir iletişimin yürütülmesine olanak sağlar; telefon, 

faks ve veri iletişimi masraflarını azaltır.

 ͧ caniasERP içinde e-Posta ve SMS alma ve gönderme özelliği, 

şirket genelindeki ve şirketler arasındaki iletişimi destekler.



ÜRÜn ağaÇlaRI
BILL OF mATERIALS

sTandaRT MalİYeT
CALCULATION

ROTalaR Ve İş MeRkezleRİ
ROUTINg

BOm

CAL

ROU
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caniasERP İle ÜRÜn ağaÇlaRI  

caniasERP BOM (Bill of Materials) – Ürün Ağaçları modülü, ürün 

ağaçlarının etkin şekilde yönetilmesini destekler. Modüler yapı 

prensibine göre çalışan modül, ürün ağaçlarının oluşturulması-

na, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve denetlenmesine ola-

nak sağlar; Üretim, Satış ve Satınalma modülleri için bir temel 

oluşturur.

klasik bir ürün ağacında, ilgili parametrelerin üretim sürecinde 

kullanılmak için belirlenmesi amacıyla bileşenler bir araya geti-

rilerek bir yapı oluşturulur.

Varyantlar ile ilişkili olarak nitelikler, bir ürün ağacı ile bağla-

nabilir.

kullanıcının oluşturduğu bir koşul, giriş bileşenlerini ve bunla-

rın konfigürasyonunu etkileyebilir. Satınalmada, tedarik süreç-

leri için ürün ağaçları temel alınır. Bu süreçte fasoncuya, suna-

cağı hizmette kullanması için ürün ağacındaki ilgili malzemeler 

stoktan gönderilebilir.

Aşağıdaki grafikte, caniasERP Ürün Ağacı modülü ile caniasERP 

sistemindeki diğer modüller arasındaki etkileşim gösterilmiştir.

Birden çok üretim seviyesi için ürün ağaçları oluşturulmuşsa 

sistemin bunu otomatik olarak algılaması sağlanabilir. İş mer-

kezi/rota yönetimini sağlayan caniasERP rotalar ve İş Merkezleri 

modülü ile bağlantılı olarak sistem, bir üretim ağı oluşturur ve 

istendiğinde bu ağı grafiksel olarak da görüntüler. Böylece kar-

maşık ürün ağaçları ve rotalar bile farklı seviyelerde ve anlaşılır 

şekillerde oluşturulabilir. Mevcut ürün ağaçlarındaki bileşen-

lerin yeni ürün ağaçlarına kopyalanması, iş akışını kolaylaştırır.

çok seviyeli ürün ağacı konsepti, sabit bir temelin üzerine bir-

den çok ürün ağacının tanımlanmasına, çekirdek yapı aynı tu-

tularak üzerine farklı bileşenlerin eklenmesine olanak sağlar. 

Ayrıca tanımlanan ürün ağaçları referans alınarak benzer mal-

zeme veya yapılar daha kolay oluşturulabilir.

geÇeRlİlİk TanIMI 

Oluşturulan her bir ürün ağacı, kendisi için tanımlanmış ko-

şullar çerçevesinde geçerlidir. Örneğin ürünü oluşturan kom-

ponentlerin, ürünün parti büyüklüğüne göre kullanılması is-

tenmiştir. Böylece farklı üretim partileri için çeşitli bileşenler 

kullanılabilir.

İstenen yapıların belirli dönemler için tanımlanması amacıyla 

zaman sınırlandırması yapılabilir. 

Ürün ağacı yapısının konfigüre edilebilmesi, departmana bağlı 

bir onay sistemi yürütmeye de olanak sağlar. Böylece üretim 

için onay verilmeden ürün hesaplamaları için onay verilebilir.

Benzer şekilde ürün ağacının satış işlemleri için kullanılması 

ancak üretim için kullanılmaması da mümkündür. Bu şekilde 

yapılandırma sürecinin tamamı caniasERP sisteminde gerçekleş-

tirilir ve denetlenir.

Üretime başlandıktan sonra dahi ilgili ürün ağaçları değiştirile-

bilir ve bu değişiklikler açık iş emirlerine yansıtılabilir. Böylece 

istendiğinde ürün tasarım ve üretim süreçleri birlikte yürütü-

lebilir.

Modülün diğer özellikleri arasında versiyon ve alternatif oluş-

turma da sayılabilir. Bu özellikler sayesinde, aynı malzeme ve 

yapı grupları için aynı veya sabit tanımlanmış bir bağımlılık 

kapsamında geçerli (örn. zamana, parti büyüklüğüne vs. bağlı), 

farklı versiyonlar tanımlanabilir. 

en alT dÜzeYe kadaR deneTİM 

çok çeşitli konfigürasyon olanakları, ürün ağacı düzeyiyle sınırlı 

değildir. Aksine her bir bileşen düzeyine kadar sürdürülebilir. 

Serbest tanımlanabilir kalem tipleri, kullanıcıya her bir malze-

meyi ayrı ayrı yönetme olanağı sunar. Giriş miktarı üretim par-

tisine bağlı olmayan sabit malzemenin tanımlanması ve/veya 

bir malzemenin eş ürün olarak tanımlanması mümkündür.
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Her bir bileşene ait giriş miktarı, klasik olarak aşağıdaki örneğe 

göre tanımlanabilir:

Her X malzeme miktarı birimi için, Y bileşen miktarı birimi ge-

reklidir. Burada birimlerin aynı olması zorunlu değildir. Ayrıca 

tanımlanan formüller çerçevesinde bileşenlere ilişkin tüketim 

miktarının belirlenmesi seçeneği de mevcuttur.

anlaşIlIR YaPI – kOlaY kullanIM 

caniasERP Ürün Ağacı modülü, yapılandırma ve üretim kapsa-

mındaki karmaşık yapılar ile çalışırken son derece etkili bir 

araçtır. Önemli işlevlere sahip ergonomik modüller, birçok 

kullanım kolaylığını da beraberinde getirir. Bileşenlerin birden 

çok ürün ağacında veya tüm ürün ağaçlarında topluca değişti-

rilmesi, her bir ürün ağacında veya belirli bir departmana ait 

ürün ağaçlarında bulunması ve istenilen veri kayıtlarına yeni 

bileşenlerin eklenmesi bunlar arasında sayılabilir.

caniasERP sisteminin açık yapısı, harici sistemler (örn. bir CAd 

yazılımı) ile iletişime de olanak sağlar. Böylece ürün ağaçları 

(ve hatta malzemeler) harici bir sistem tarafından oluşturulabi-

lir, değiştirilebilir. Bu iletişim, elektronik Veri Alışverişi modülü 

ile sağlanır.

diğer özelliklerine ek olarak caniasERP Ürün Ağacı modülü, ürün 

ağaçlarının ve rotaların özetlendiği bir yapı içindeki tüm üretim 

ağaçlarını eksiksiz görüntüleyebilir, mükemmel bir genel bakış 

ve kolay kullanım sağlayabilir. 

BOM | ÜrÜn AğAçlArI

VERARBEITENDE ELEMENTE
XXXXXXXXX

AUSLÖSENDE ELEMENTE
XXXXXXXXXX

RESULTIERENDE ELEMENTE
XXXXXXXXXXXXXX

SAL

PRD

PUR

CAL

INV

MRP

BAS

ROU

BOM Ürün Se�

Miktarlar

Eksikler İçin Sanalma Siparişi

Stok Hareketleri

Bileşenler

Bileşenler

Rezervasyonlar

Malzeme Ana Kayıtları

özellİkleRe genel bakIş  

 ͧ İş planlarına ve üretime eksiksiz entegrasyon

 ͧ Zamana ve parti büyüklüğüne bağlı geçerlilikler

 ͧ Bileşen düzeyinde kontrol imkânı

 ͧ Genişletilebilir ürün ağaçları

 ͧ eş ürün üretimi

 ͧ Alternatifler ve varyantlar

 ͧ Varyant yönetimi

 ͧ Farklı ölçü birimleri

 ͧ Formül bazlı miktar belirleme

 ͧ ergonomik kullanım (toplu güncellemeler)

 ͧ Satış ve tedarik ürün ağaçları (ürün setleri)
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BOM | ÜrÜn AğAçlArI

BAS | TeMel Verİler

rOU | rOTAlAr Ve İş MerkeZlerİ 

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

PUr | SATInAlMA

SAl | SATIş

CAl | STAndArT MAlİYeT

InV | STOk YÖneTİMİ

MrP | MAlZeMe İHTİYAç PlAnlAMASI

 



caniasERP İle ROTalaR Ve İş MeRkezleRİnİn 
YöneTİlMesİ

caniasERP rOU (routing) – rotalar ve İş Merkezleri modülü, 

şirkette üretim ile ilişkili tüm iş merkezlerinin eksiksiz oluştu-

rulmasına olanak sağlar. Bu modülde sistem, rotada seçilen iş 

merkezlerini otomatik olarak tanır ve rota tanımında bu iş mer-

kezlerine ait konfigürasyon uygulanır. Bu konfigürasyon kapsa-

mında, ilgili iş merkezinde mevcut hizmet türleri veya fabrika 

takviminden farklı olan işletim süreleri gibi kapasite paramet-

relerinin belirlenmesi sayılabilir.

Burada iş gücü, üretim araçları ve donanım gibi klasik hizmet 

türlerinin yanı sıra çalışma saatleri, personel görevlendirme 

vb. farklı hizmet türlerini tanımlama olanağı da mevcuttur. İş 

merkezlerinin hangi kapasite gruplarına ait olduğuna yönelik 

tanımlama, üretim planlamasındaki operasyonların zamanla-

malarının yeniden belirlenmesine temel oluşturur.

Aşağıdaki grafikte, caniasERP rotalar ve İş Merkezleri modülü-

nün caniasERP sistemine entegrasyonu gösterilmiştir.

genel sİsTeMe enTegRasYOn

Modülün amacı, caniasERP rotalar ve İş Merkezleri modülün-

de konfigüre edilen operasyonları üretime aktararak üretim 

planlamasına destek vermektir. Malzemeler ve operasyonlar 

için kaydedilen kalite kontrol planları, caniasERP kalite Güvence 

modülü kullanılarak ilgili operasyona dâhil edilebilir. Böylece 

üretim sürecinde, ilgili noktalarda, belirli zamanlar için otoma-

tik kontroller talep edilebilir.

Oluşturulan rotaların caniasERP Standart Maliyet Hesaplama 

modülü ile entegrasyonu sayesinde, operasyonda bulunan 

ve üretim masraflarının belirlenmesine temel oluşturan tüm 

hizmet türleri çerçevesinde hesaplama yapılabilir. Burada kay-

nak kullanımı dikkate alınır. Tanımlanan operasyonlar, sistem 

içinde, Servis ve Bakım Yönetimi modülü ile ilişkili olarak da 

kullanılır ancak malzeme üretimi için değil bakım iş emri çerçe-

vesinde kullanıma sokulur.

ÜRÜn ağacIna bağlanTI 

rotalar ve İş Merkezleri modülüne paralel kullanılabilen 

caniasERP Ürün Ağacı modülünde, üretim süreçlerine yönelik 

bileşen listeleri tanımlanır. rota tanımında, bu bileşenler ve 

ilgili operasyonlar karşılıklı olarak bir araya getirilir. caniasERP 

rotalar ve İş Merkezleri modülünde yapılan ayrıntılı planlama, 

bileşenlerin ilgili operasyonlara atanmasına imkân tanır. Bu 

atama daha sonra kesin ve doğru bir malzeme ihtiyaç planla-

ması yapılabilmesi için temel oluşturur. Malzeme temini, üre-

tim veya özel bir işlem başlangıcında gerçekleştirilmek üzere 

planlanabilir. Satınalmaya kadar olan diğer tüm üretim aşama-

larında da bu verilerden yararlanılır.

Varyant konsepti, rotalar için de mevcuttur. Böylece (aynı mal-

zeme numarası altında) bir malzeme ile ilgili belirtilen karak-

teristik özelliklere bağlı olarak, alternatif bir konfigürasyonda 

yer almayan operasyonlar da gerçekleştirilebilir. Ayrıntılı plan-

lama, sonraki süreçlerin otomatik olarak, yüksek güvenilirlik ile 

yürütülmesini sağlar ve günlük çalışmaları kolaylaştırır.

TeRMİnleMe Ve İş akIş sÜReleRİ 

Her bir rota tanımı ve ilgili rota ile bağlantılı tüm işlemler, kul-

lanıcının katılımcı birimler için planladığı yürütme sürelerine 

sahiptir. Bu çerçevede, üretimde malzeme ihtiyaç planlaması 

ve ayrıntılı terminleme, iş merkezlerinin kullanılabilirliği, mal-

zeme teminine ilişkin zamanlar ve (varsa) servis için satınalma 

siparişleri planlanır.

Zamana veya nakliye parti büyüklüğüne bağlı rota tanımları, 

sonrasındaki işlemler ile birlikte üretimi, süreç gerçekten nasıl 

yürütülecekse ona göre oluşturur. Bir iş emri, işlem düzeyinde 

ve sistemde kaydedilmiş formüller temel alınarak terminlenir. 

Bekleme ve kesinti sürelerinin dikkate alınması ile bir üretim 

yerinden diğer bir üretim yerine aktarım sürelerinin tahmin 

edilmesi özellikleri, standart kapsama dâhildir.

ÜrÜn TASArIMI
rOTAlAr Ve İş MerkeZlerİROU
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özellİkleRe genel bakIş    

 ͧ rotalar için geçmiş oluşturma

 ͧ Alternatif ve varyant rotalar

 ͧ Farklı hizmet türlerini planlama

 ͧ Planlanabilir alet kullanımı

 ͧ kalite yönetimi ve Bakım Yönetimi modülü ile entegrasyon

 ͧ Standart maliyet ve üretim modülü ile entegrasyon

 ͧ İş Merkezine özel takvim

 ͧ demontaj planlaması

 ͧ Fason tanımlama

 ͧ Parti büyüklüğüne bağlı geçerlilikler

 ͧ İşe özel bileşen atama

 ͧ Genişletilebilir rota tanımı

RahaTlIk Ve esneklİk 

Ürün ağacı genişletildiğinde paralel olarak rota tanımı da ge-

nişletilebilir. Bu işlem, iş emrinde veya kayıt işlemi sırasında 

henüz onaylanmamış iş emirlerini istek üzerine güncelleyen 

rota tanımında gerçekleştirilir. Tüm rotalar için bir geçmiş tu-

tulabilir ve rotanın farklı zamanlardaki versiyonları saklanabilir.

Alternatiflerin oluşturulması genel bir tercih serbestliği sunar. 

Ayrıca bunlar belirli parti büyüklükleri ile bağlantılandırılarak, 

bazı koşullarda, belirli bir miktarın başka makinelerde kullanıl-

masına olanak sağlar. caniasERP rotalar ve İş Merkezleri modü-

lü, caniasERP sistemindeki rotaların/iş merkezlerinin kolay ve 

esnek bir şekilde yönetilebilmesini sağlar.

rOU | rOTAlAr Ve İş MerkeZlerİ

VERARBEITENDE ELEMENTE
XXXXXXXXX

AUSLÖSENDE ELEMENTE
XXXXXXXXXX

RESULTIERENDE ELEMENTE
XXXXXXXXXXXXXX

CAP

PRD

CAL

ROU Kapasite Planlama

Standart Maliyet

Ürem Planlama

ROU

BOM

BAS

İş Merkezi

Araç/Gereç & Destek Tabloları

Bileşenler
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rOU | rOTAlAr Ve İş MerkeZlerİ

BOM | ÜrÜn AğAçlArI

BAS | TeMel Verİler

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

CAP | kAPASİTe PlAnlAMA

CAl | STAndArT MAlİYeT
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caniasERP İle sTandaRT MalİYeT

caniasERP CAl (Calculation) – Standart Maliyet modülünün gö-

revi, belirli bir ürünün bir birimi ile ilgili üretim maliyetinin he-

saplanmasıdır. Hesaplamada kullanılacak temel bilgiler; ürün 

ağaçlarına, rotalara ve hizmet türlerine ilişkin bilgilerdir. 

Genel sisteme eksiksiz entegrasyonu sayesinde caniasERP Stan-

dart Maliyet modülü ile diğer modüller arasında sorunsuz veri 

alışverişi gerçekleştirilir. caniasERP Standart Maliyet modülünün 

diğer modüller ile birlikte çalışması, aşağıdaki grafikte şematik 

olarak gösterilmiştir

hesaPlaMa İle İlgİlİ önkOşullaR

Hesaplama için gerekli olan ana veriler, ürün ağaçlarının ve ro-

taların yönetilmesine ilişkin modüllerden gelir. Ürün ağacında, 

gerekli bileşenler ve miktarları tanımlanır. rotada ise gerekli 

operasyonlar ve üretim için harcanan zaman gibi bilgiler ta-

nımlanır. Ayrıca çeşitli bileşen ve yarı mamul türlerinin, hesap-

lamaya hangi fiyatlarla dahil edileceği de belirlenebilir. Satın 

alınan hammaddeler için hareketli ortalama fiyat veya son sa-

tınalma fiyatı kullanılırken dahili olarak üretilen yarı mamuller 

için hesaplamadan alınan üretim masrafları dikkate alınabilir.

Makina, işçilik veya hazırlık süresi gibi rotada açıklanan aktivi-

teler için, ilgili her maliyet merkezine yönelik bir aktivite kaydı 

tanımlanabilir. İndeksleme özelliği sayesinde aynı maliyet mer-

kezi için birden fazla farklı aktivite kaydı tanımlanabilir. Ayrıca 

aktivite kayıtlarındaki sabit ve değişken oranlar, esnek bir fiyat-

landırma sağlar.

caniasERP Standart Maliyet modülünde istenen sayıda hesap-

lama şeması oluşturmak mümkündür. Her bir şemada, he-

saplama için hangi aktivite kayıtlarının ve bileşenlere ait han-

gi fiyatların baz alınacağı ayrı ayrı tanımlanır. Ayrıca ek ücret 

kayıtlarının (örn. genel malzeme ve üretim masrafları) dikkate 

alınıp alınmayacağı, alınacaksa hangi tutarın dikkate alınacağı 

da tanımlanabilir.

hesaPlaManIn başlaTIlMasI

caniasERP Standart Maliyet modülünde, belirli bir ürüne ait he-

saplama veya birden çok malzemeyi kapsayan toplu hesapla-

ma çalışmaları yürütülebilir. Toplu hesaplamada, ön koşullarda 

belirli parametrelere göre seçilmiş malzemeler dikkate alınır.

Hesaplama diğer modüllerden de başlatılabilir. Örneğin 

caniasERP Satış modülünde teklif oluşturulurken teklif maliyeti 

hesaplaması yapılabileceği gibi caniasERP Proje Yönetimi modü-

lünde proje maliyetleri de hesaplanabilir. 

hesaPlaMa İÇİn PaRaMeTReleRİn 
belİRlenMesİ

Hangi modülden başlatıldığından bağımsız olarak, hesaplama 

için çeşitli parametreler belirlenebilir. Parametreler arasında, 

kullanılan hesaplama şeması veya geçerlilik tarihi bilgileri, fiyat 

bilgileri, aktivite bilgileri, ürün ağaçları ve rotalar sayılabilir.

çok seviyeli ürün ağacı dökümünün alınması ve hesaplama so-

nucunun malzeme ana verilerine yeni bir standart fiyat olarak 

yazılması da parametrik olarak ayarlanabilir.

değeRlendİRMeleR Ve analİzleR

caniasERP Standart Maliyet modülü, kapsamlı değerlendirme 

ve analiz olanağı da sunar. Böylece bir toplu hesaplamada ola-

sı hataların (örn. malzeme ana verilerinde veya rotada eksik 

veriler) görülüp analiz edilebileceği listeler oluşturulur. Ayrıca 

farklı hesaplamaların sonuçları çapraz kontrol ile birbirleriyle 

karşılaştırılabilir. 

caniasERP Standart Maliyet modülünde, hesaplama kapsamın-

daki belirli konuları vurgulamak amacıyla hesaplama görü-

nümleri de tanımlanabilir.



CAl | STAndArT MAlİYeT

Bileşenler

Ak�vite Tipleri

Operasyonlar

Malzeme Ana Kayıtları

Teklif Maliyetlendirme

Stok Değerleme

Stok 
Değerleme

Karşılaş�rma &
Fiili Maliyetlendirme

Proje Maliyetlendirme

Değerleme &
Malzeme Ana Kayıtları

CAL

FINCOS

PRJ

SAL

BAS BAS

BOM

ROU

INV

PRD
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Tek hesaplama ve toplu hesaplama 

 ͧ Tarihçe takibi 

 ͧ Farklı versiyonları eş zamanlı yönetme 

 ͧ Birden çok seviyeli ürün ağacı için çok seviyeli hesaplama

 ͧ Aktivite kayıtları için sabit ve değişken oranlar 

 ͧ Serbest konfigüre edilebilen, istenen sayıda hesaplama 

şeması tanımlama

 ͧ Aşağıdakiler için serbest parametre belirleme:

• Aktivite Tipleri

• Fiyat alanları

• Malzeme türleri

• ek ücret türleri

 ͧ kullanıcı tanımlı formüller ile hesaplamalar

 ͧ Aşağıdakilerin tarihe göre dikkate alınması sayesinde anah-

tar tarih hesaplaması:

• Ürün ağaçları

• Aktivite tipleri

• Fiyatlar 

 ͧ Hesaplama karşılaştırması

 ͧ Varyanta bağlı hesaplama

 ͧ kapsamlı değerlendirmeler

dİğeR MOdÜlleR İle bağlanTI

caniasERP Standart Maliyet modülünün genel çözüm ile enteg-

rasyonu, başlatılan her hesaplamada merkezi olarak yönetilen 

güncel verilerin kullanılmasını garanti eder. Buna karşılık Stan-

dart Maliyet modülü, diğer modüllere, hesaplanan malzeme-

lere ilişkin yeni değerleme fiyatları gibi bilgiler sağlar. Malzeme 

ana verilerine yeni bir standart fiyat yazıldığında, caniasERP Stok 

Yönetimi modülündeki stok değerleme ve Finansal Muhasebe-

deki değerleme için temel bilgileri sağlar.

CAl | STAndArT MAlİYeT

BAS | TeMel Verİler

BOM | ÜrÜn AğAçlArI

rOU | rOTAlAr Ve İş MerkeZlerİ

COS | MAlİYeT MerkeZlerİ MUHASeBeSİ

SAl | SATIş

PrJ | PrOJe YÖneTİMİ

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

InV | STOk YÖneTİMİ

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe
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MÜşTerİ YÖneTİMİ
SATIşSAL
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caniasERP İle saTIş 

caniasERP SAl (Sales) – Satış modülü, satış kapsamındaki tüm 

süreçlerin oluşturulmasına olanak sağlar. Modül, caniasERP sis-

temine bütünüyle entegredir ve bu nedenle yazılımdaki diğer 

modüller ile örtüşen birçok sürece sahiptir. Satış modülünün 

bağlantıları, bir sonraki sayfada yer alan grafikte açıklanmıştır. 

sİPaRİş İşleMleRİ

Belge türlerinin ve kalem tiplerinin isteğe göre tanımlanabil-

mesi, şirkete özel bir modül uyarlamasının yapılmasını sağlar. 

Stok takibi yapılmayan malzeme kalemleri, hizmet kalemleri ve 

sade fatura kalemleri, kalem tipi  konfigürasyon olanaklarından 

yalnızca bir kaçıdır. Ayrıca satış belgelerinde sigorta, navlun 

veya sevkiyat gibi teslimat koşulları da yönetilebilir.

Ödeme planlarına ilişkin tanımlama olanakları sayesinde, öde-

me işlemlerinin ve ihtarların en uygun şekilde hazırlanması 

sağlanır. Müşterilerin ana verilerine göre, beklenen tüm öde-

me girişleri için öngörülerde bulunulur ve bu tahminler Finan-

sal Muhasebe'ye aktarılır. Burada yalnızca iskontolar ile (dağıtı-

lan) vadeler değil, aynı zamanda ödeme devirleri (örn. finansal 

kiralama) ile merkezi düzenlemeler de birbiriyle eşleştirilebilir.

Satış işlemleriyle ilgili risk değerlemesi caniasERP Satış Yönetimi 

modülü içinde ayrıntılı olarak gerçekleştirilebilir. Bu işlem sıra-

sında beklemedeki tahsilatların yanı sıra faturalanmamış irsa-

liyelerin ve teslim edilmemiş siparişlerin sahip olduğu değer 

hacmi de dikkate alınır.

STOKLAR

caniasERP depo modülü ile bağlantı sayesinde satış departma-

nı, depo adreslerinde ve depo yerlerindeki mevcut ve rezerve 

stoktan, henüz kalite güvence sürecine girmemiş stoğa kadar 

tüm stok türlerine ilişkin bir genel bakış elde eder. Müşteri 

ve tedarikçi tarafındaki konsinye stokların, siparişe bağlı ve 

siparişten bağımsız rezervasyon ve hareket işlemlerinin oluş-

turulması da caniasERP Satış modülünün standart kapsamına 

dahildir.

Satış modülü, Malzeme İhtiyaç Planlama modülü ile bağlantı-

sı sayesinde, müşterinin teslimat yapılmasını istediği tarihteki 

stok durumuna ilişkin bir tahminde bulunulmasını sağlar. Böy-

lece Satış modülünde yalnızca sipariş zamanındaki stok değil 

ilerleyen tarihlerdeki stok durumları da görüntülenebilir.

Stokların sipariş taleplerini karşılayamaması halinde Üretim 

modülü ile bir simülasyon gerçekleştirilerek, olası üretim ter-

minleri ve gerekli bileşenlerin kullanılabilirliği ile ilgili bilgiler 

elde edilebilir.

FİYaTlandIRMa

Satış modülü, fiyatlandırma yapılmasına yönelik sayısız olanak 

sunar. Fiyat listelerinde yer alan ve kullanıcı tarafından tanım-

lanabilen kalem ilişkili parametreler, çok kademeli fiyatlandır-

ma sistemindeki kararların alınmasını büyük ölçüde etkiler.

Fiyatlandırma sistemi, malzeme-müşteri ilişkisi ve malzeme 

koşulu grupları ile başlayan ve miktar ölçekleri ile indirim öl-

çeklerinin de dahil olduğu bir fiyat listesi ilişkisine kadar devam 

eden dört hiyerarşi düzeyine ayrılmıştır. Bu kapsamda indirim 

analizinin yanı sıra dinamik seçim ölçütleri ve toplu fiyat artış-

ları da yer alır.



SAl | SATIş

IAS Tr | 23

M
Ü

şT
er

İ Y
Ö

n
eT

İM
İ

nihai fiyat varyanta bağlı olabileceği için caniasERP Satış mo-

dülünde, bir malzeme ile ilgili fiyatlandırmada diğer koşulların 

yanı sıra varyant bilgisi de etkili olabilir. Varyant niteliklerinin, 

fiyat ilişkili ve fiyat ilişkisiz özellikler halinde kademelendirilme-

si, esnek ve şeffaf bir fiyat denetiminin yapılabilmesine katkı 

sağlar. caniasERP Satış modülünde, bir malzeme için varyant 

oluşturmanın yanı sıra müşteriye özel malzemelerin oluşturul-

ması olanağı da mevcuttur.

Bahsedilen birinci işlemde satış malzemesi, müşteri tarafından 

tanımlanan ve fiyatlandırma sürecine ve sonrasındaki tedarik 

veya üretim süreçlerine de etki edebilecek karakteristik de-

ğerlerine sahip olur. Müşteriye özel bir malzemenin oluşturul-

ması çok daha kapsamlı bir konsepttir. Burada, satış sürecinin 

bir parçası olarak benzer bir malzemeden tamamen yeni bir 

özellİkleRe genel bakIş:

 ͧ Parti ve seri numarası yönetimi

 ͧ Teklif hesaplaması

 ͧ e-Posta entegrasyonu: Postadan Siparişe ve Siparişten 

Postaya

 ͧ Tüm belgeler için arşivleme olanağı (entegre doküman

 ͧ yönetimi)

 ͧ Otomatik PdF çıktısı (ön izleme olanağı ile)

 ͧ çok kademeli fiyatlandırma sistemi

 ͧ Teslimat planı ve sözleşme yönetimi

 ͧ Ödeme planları ve indirim yönetimi

 ͧ Teklif revizyonu oluşturma

 ͧ Peşinat faturası (ön ödemeli fatura) konsepti

 ͧ Anlaşmalar (miktar/değer)

 ͧ konsinye konsepti

 ͧ Yaptırım kontrolü

 ͧ komisyon takibi

 ͧ Ambalaj listeleri

 ͧ çeki listeleri

 ͧ kiralık konsepti

 ͧ Peşinatlar

 ͧ İndirim yönetimi

 ͧ Al-Sat 

 ͧ İmza düzenlemesi

 ͧ Proforma fatura

 ͧ Ürün setleri

 ͧ rezervasyon konsepti

Bu fiyat listeleri için zaman sınırlaması getirilebilir, böylece 

fiyat stratejileri önceden planlanarak sistemde saklanabilir. 

Tanımlanmış bu stratejiler için ilgili fiyat listelerine yönelik 

geçmiş bilgisine de ulaşılabilir. Ayrıca fiyatlandırma politika-

larındaki önem sırasına göre, satış belgesindeki kalem tipi ile 

planlanan fiyat stratejilerinin kullanım sıraları ve devamlılığı 

denetlenebilir. 

MÜşTeRİ RaPORlaRI

caniasERP rapor Tasarım aracı, kullanıcıya belgelerin görüntü-

sünü değiştirme olanağı sunar. Böylece kullanıcı, kendisine 

özel düzenler tasarlayabilir. Belge rapolarında, sistem içinde 

kullanıma sunulmuş olan ve bir PdF dokümanı biçiminde yaz-

dırılabilecek tüm bilgiler yer alır. Ayrıca müşteriye özel belge 

tasarımları oluşturulabilir, saklanabilir ve gerektiği zaman 

sistem tarafından kullanılmak üzere bir müşteriye atanabilir. 

Müşteriler için hazırlanan tüm satış dokümanlarında, destek 

tablolarında tanımlanmış hazır metinler kullanılabilir. Bunlar 

belge türlerine göre veya müşterilere göre düzenlenerek ata-

nabilir.

Ayrıca mevcut belgeler çeşitli dillere çevrilebilir ve baskı için 

hazır edilebilir. Tüm dokümanlar e-Posta aracılığıyla gönderile-

bilir. Bir faks sunucusu bağlanarak, dokümanlar faks yoluyla da 

gönderilebilir. Tüm dokümanlar caniasERP doküman Yönetimi 

modülünde merkezi olarak kaydedilir ve gerektiğinde revizyon 

korumalı bir bellek ortamı entegrasyonu ile saklanır.

VaRYanTlaR Ve MÜşTeRİ ÜRÜnleRİ

caniasERP Satış modülündeki varyant yönetimi, düz bir hiyerar-

şik yapıyla oluşturulmuştur ve ilgili varyant niteliklerini temsil 

eden varyant anahtarları ile alt bölümlere ayrılır. Varyant anah-

tarı bir kez oluşturulur ve malzemelere bu anahtarlar atanır. 

Her bir varyant için, belirlenen hedefe uygun nitelikler seçile-

bilir. Bu nitelikler, sistemdeki dahili tutarlılık kontrolü çerçeve-

sinde konfigürasyon sırasında zaten doğrulanmış olur.



SAl | SATIş

IAS Tr | 24

M
Ü

şT
er

İ Y
Ö

n
eT

İM
İ

tasarım başlatılabilir. Bir malzemenin oluşturulmasına yönelik, 

onay zorunluluğu bulunan adımlar, caniasERP Süreç Yönetimi 

modülü aracılığıyla her seferinde ilgili departmanlar tarafından 

başlatılarak denetlenebilir. Satışın caniasERP Hesaplama modü-

lü ile bağlantısı, henüz müşteri talebi evresindeyken olası tes-

limat tarihi ve fiyat bilgilerini edinebilmek amacıyla, bir mal-

zeme için doğrudan hesaplama yapılabilmesine olanak sağlar.

analİz Ve kOnTROl

Satış verileri caniasERP Satış modülü içinde malzemelere, müş-

terilere, sipariş veya fatura türlerine göre ayrıştırılarak değer-

lendirilebilir.

Tüm belgelerin birbirleriyle bağlantıları daha sonra da incele-

nebilir. Böylece tekliften başlayıp sipariş, irsaliye, iade irsaliyesi  

ile devam eden ve fatura ile son bulan süreç çok daha rahat 

anlaşılabilir. Verilerin veri ambarından dışa aktarılmasına yö-

nelik sistem ara yüzü sayesinde, BI (İş Zekası) araçlarına erP 

verileri sağlanabilir. caniasERP sisteminden dışa aktarılan veriler, 

BI araçlarının merkezi veri tabanında kaydedilir ve farklı değer-

lendirmeler için kullanılabilir.

ENTEgRASyON

caniasERP Satış modülü, tüm satış süreçlerini destekler. Bu mo-

dülde teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi belge tipleri oluştu-

rulabilir. Tüm belge ve bilgi akışları sistem tarafından her an 

izlenebilir. caniasERP Satış modülü aynı zamanda bağımsız bir 

modül olarak da kullanılabilir. Yine de kullanıcılar bu modülden 

en büyük faydayı ancak diğer caniasERP modülleri ile birlikte 

kullandıklarında elde eder.
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PrJ | PrOJe YÖneTİMİ

BOM | ÜrÜn AğAçlArI

CrM | MÜşTerİ İlİşkİlerİ YÖneTİMİ

BAS | TeMel Verİler

SrV | SerVİS YÖneTİMİ

CAl | STAndArT MAlİYeT

ClB | İleTİşİM çÖZÜMÜ

dOC | dOkÜMAn YÖneTİMİ

BUd | BÜTçeleMe

MrP | MAlZeMe İHTİYAç PlAnlAMASI

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

PUr | SATInAlMA

InV | STOk YÖneTİMİ

WMS | dePO YÖneTİMİ

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe

BPM | İş SÜreçlerİ YÖneTİMİ

OlP/BI| çeVrİMİçİ AnAlİTİk İşleMe/İş ZekASI

edI | elekTrOnİk Verİ AlIşVerİşİ

eXP | İHrACAT YÖneTİMİ
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caniasERP İle PeRakende 

caniasERP rTM (retail Management) – Perakende Yönetimi Mo-

dülü ile mağazalarınızı yönetebilir ve iş süreçlerinize tek bir sis-

tem üzerinden hakim olabilirsiniz. Satış süreçlerinin kontrolün-

den stok yönetimine, muhasebe entegrasyonundan müşteri 

ilişkileri ve kampanya uygulamalarına kadar tüm ihtiyaçlarınız 

için kolayca planlama yapabilirsiniz. 

caniasERP Perakende modülü sayesinde mağaza stok ve raf yö-

netimi, mağaza talep yönetimi, ana depo ve mağazalar arası 

transferler, fatura ve diğer belgeler, gider pusulası, mağaza kar-

tı desteği, hediye puan ve bonus uygulaması, müşteri kişisel 

detay bilgileri, müşteri bilgilendirme, otomatik SMS, e-Mail, 

farklı sistemler arası entegrasyonda online-offline çalışabilme 

özelliği gibi işlemlerin takibini sistem üzerinden yapabilirsiniz. 

caniasERP Perakende modülü ürün, müşteri, mağaza, zaman, 

ülke, şehir, fiyat, kasa toplamı gibi önemli kriterleri kullanarak 

alabileceğiniz raporlarla rekabet gücünüzü artırır. Aynı zaman-

da bu raporlarla mağazalar arası karşılaştırma yaparak ürün 

portföyünüzü ve pazarlama stratejilerinizi oluşturabilirsiniz.

PeRakende İşleMleRİ

Perakende satışın, satış prosedüründen bazı farkları bulunmak-

tadır. caniasERP Perakende modülü bu farklılıkları göz önünde 

bulundurarak Satış modülü ve diğer birçok modül ile entegre 

olarak hazırlanmıştır. caniasERP Perakende modülü ile peraken-

de satış, değişim ve iade işlemlerinizi yönetebilir, stok ve trans-

fer hareketlerini sağlayabilir, ihtiyaç duyulan perakende satış 

ve gün sonu gibi raporları hazırlayabilir ve satış istatistiklerinizi 

gösterebilirsiniz. Bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli olan 

ödeme koşulları, tipleri ve indirim anahtarı gibi özellikler ma-

ğaza bazlı; belge tipleri, depo, stok yeri gibi bilgiler ise kasiyer 

bazlı tanımlanarak esnek bir kullanım şekli oluşturulmuştur. 

Bunlarla birlikte kullanıcı dostu arayüzü sayesinde son kullanı-

cılara rahat bir şekilde işlem yapma olanağı sağlar.

dİnaMİk kaMPanYa YöneTİMİ

caniasERP’nin bu versiyonu ile gelen dinamik kampanya Yöneti-

mi uygulaması sayesinde istediğiniz kampanyaları oluşturabilir 

(örn. 3 al 2 öde, 3.ürüne %50 indirim vb.) bu kampanyalardan 

kazanılan hediye, bonus ve indirimleri perakende satışlar esna-

sında kullandırabilirsiniz. Ayrıca hediye çeki kazandırabilir veya 

bir ürün gibi hediye çeki satabilir ve bu çekleri alışverişlerde in-

dirim ya da ödeme aracı olarak kullandırabilirsiniz. Yine baba-

lar günü, kelebek günleri gibi genel indirim günleri ile doğum 

günleri gibi kişiye özel indirim günleri tanımlayabilirsiniz.

analİz Ve kOnTROl

Perakende satış verileri, caniasERP Perakende modülü içinde 

çoklu rapor özelliği sayesinde istediğiniz spesifikasyona göre 

dinamik olarak ayrıştırılarak değerlendirilebilir (örn. satış de-

partmanı, ürün hiyerarşisi, müşteri, şehir vb.).

Tüm belgelerin birbirleriyle bağlantıları, Satış modülü üzerin-

den daha sonra da incelenebilir. Böylece tekliften başlayarak 

sipariş, irsaliye, iade irsaliyesi ve alacak dekontu ile devam 

eden ve fatura ile son bulan sürecin gelişimi takip edilmiş olur. 

elektronik Veri Alışverişi modülü sayesinde perakende satış ve-

rileri dış ortamdan caniasERP sistemine, caniasERP sisteminden 

de dış ortama aktarılabilir.

dİğeR MOdÜlleRle enTegRasYOn

caniasERP Perakende modülü Satış modülü ile iç içedir. Satış 

modülünde kullanılan satış sonrası ve öncesi raporlar, fiyat po-

litikaları gibi özellikler, perakende için de kullanılabilmektedir. 

Ayrıca perakende modülü belirtilen tüm modüller ile de sıkı bir 

bağ içerisindedir. 
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özellİkleRe genel bakIş:

 ͧ Seri numarası yönetimi

 ͧ Varyantlı satış 

 ͧ e-Posta entegrasyonu

 ͧ Tüm belgeler için arşivleme olanağı (entegre doküman 

yönetimi)

 ͧ Otomatik fatura çıktısı 

 ͧ çok kademeli fiyatlandırma sistemi

 ͧ Ödeme planları ve indirim yönetimi

 ͧ Ürün setleri

 ͧ Malzeme stokları takibi

 ͧ Hızlı müşteri girişi olanağı

 ͧ Bekleyen satış siparişleri 

 ͧ Tax Free

 ͧ diplomatik istisna

 ͧ Tamir uygulaması

 ͧ Mağaza ve kasiyer bazlı dinamik toplam satış ve iade 

bilgileri

 ͧ Hızlı satınalma fatura girişleri

 ͧ Transferler

 ͧ çoklu raporlar ve günsonu raporları

 ͧ Satış istatistikleri bilgisi

 ͧ Taksit farkı

 ͧ Yuvarlama

 ͧ kasiyer bazlı indirim yetkilendirme

 ͧ Hediye çekleri

 ͧ dinamik kampanya yönetimi

rTM| PerAkende
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caniasERP İle İhRacaT 

caniasERP eXP (export) – İhracat Yönetimi modülü ile tüm ihra-

cat işlemlerinizin operasyonel ve belge bazlı takibini yapabilir-

siniz. Bu modül, özellikle dış ticaret işlemlerini kendi bünyesin-

de yürütmekte olan firmalar açısından önem taşır ve sistem 

üzerinde tüm satış süreçlerine entegre olarak çalışır. 

caniasERP İhracat modülü ile beyannamelerinizi yönetebilir, 

akreditiflerle ilişkilendirip takip edebilir, GTIP takibi yapabi-

lir, beyanname bedelini ve diğer işlemlerinizi şirketinize özel 

formülleri uygulayarak önceden girilmiş veya yeni gireceğiniz 

masraflar ile birlikte hesaplayabilirsiniz. İhracat yaptığınız ülke-

lere özel, basılması gereken bütün standart ve özel raporlar ile 

formları (Menşei şahadetnamesi, A.Tr, eUr1 v.b. dolaşım ev-

rakları ile ülkeden ülkeye / müşteriden müşteriye değişebilen 

fatura, çeki listesi, konşimento v.b. belgeleri) sistemde tanım-

layıp kullanabilirsiniz.

İhRacaT İşleMleRİ

caniasERP İhracat modülü ile ihracat belgesine ait gümrük, nak-

liyeci firma, taşıma şekli gibi başlıca nakliye bilgileri tutulur. 

Sevk tarihinin üzerine nakliye süresinin eklenmesi ile tahmi-

ni varış süresi, sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. 

Tahmini varış süresi ile gerçekleşen varış süresi karşılaştırılarak 

nakliyeci firmanın performansı değerlendirilebilir.

caniasERP ihracat modülü ile ihracat belgelerine ait faturalar-

daki ödeme bedeli, müşterinin bu bedelin ne kadarını ilgili 

banka/şubeye yatırdığı, bu esnada oluşan banka masrafları ve 

makbuzun gelip gelmediği gibi bilgiler de tutulabilir. 

Ayrıca ihracat ödemeleri ve ödeme çekişleri için kalan baki-

ye, kullanılabilir bakiye, toplam ödeme tutarı, çekilen toplam 

tutar, toplam masraf ve vade bilgileri gibi temel bazı bilgiler 

izlenebilir.

caniasERP İhracat modülü ile satış temsilcisi için haftalık sevk 

emri hazırlanabilir; lojistik departmanı için gün bazında hafta-

lık nakliye planı çıkartılabilir; nakliyeci firmalar tayin edilebilir.

dİğeR MOdÜlleRle enTegRasYOn

caniasERP İhracat modülü yabancı müşterilere yapılan satışların 

belgelerini, İhracat Tüzüğüne uygun olarak hazırlamayı amaç-

ladığı için yaratılan tüm belgelerde Satış modülü referans alınır. 

nihai ihracat miktarı irsaliye belgesinde bulunduğu için ihracat 

belgesi, irsaliye bilgileri üzerinden çalışır. 

İhracat belgesinde, ihracat mevzuatlarının ve ihracat yapılan 

ülkenin şartlarının gerektirdiği (örn. çevre, sağlık vb.) tüm 

belgeler yer almaktadır. İhracat belgesine bilgi akışı caniasERP 

Satış modülü ile caniasERP Fatura kontrol modülünden gerçek-

leşir. İhracat belge tutarı hesaplanırken irsaliyeye ait faturalar 

caniasERP Satış modülünden, masraf faturaları ise caniasERP Fa-

tura kontrol modülünden gelir. İhracat yapılan müşteriye ait 

tüm satış bilgileri de satış raporlarından, yine caniasERP Satış 

modülünün işleyişine uygun olarak alınabilir. 

Bunun yanısıra caniasERP elektronik Veri Alışverişi modülü ile 

sistem içerisindeki bilgiler dış ortama ve dış ortamdaki bilgiler 

sistem içerisine aktarılır; ihracat belgesi içerisindeki doküman-

lar da caniasERP doküman Yönetimi modülüne kaydedilip takip 

edilebilir. 
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özellİkleRe genel bakIş:

 ͧ nakliye aşamaları takibi

 ͧ Masrafların raporlanabilmesi

 ͧ nakliyeci performans değerlendirmesi

 ͧ Standart veya özel raporların ve formların basılması

 ͧ GTIP takibi 

 ͧ İhracat ödemeleri takibi

 ͧ FOB hesaplama

 ͧ Ödeme çekişleri takibi

 ͧ İhracat bedelleri takibi

 ͧ Haftalık sevkiyat planı 

SAl | SATIş

MrP | MAlZeMe İHTİYAç PlAnlAMASI

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

PUr | SATInAlMA

InV | STOk YÖneTİMİ

WMS | dePO YÖneTİMİ

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe

BPM | İş SÜreçlerİ YÖneTİMİ

OlP/BI| çeVrİMİçİ AnAlİTİk İşleMe/İş ZekASI

edI | elekTrOnİk Verİ AlIşVerİşİ

eXP | İHrACAT YÖneTİMİ
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caniasERP İle MÜşTeRİ İlİşkİleRİ YöneTİMİ

caniasERP CrM (Customer relationship Management) – Müş-

teri İlişkileri Yönetimi modülünün entegre yapısı sayesinde ve-

riler, merkezi olarak kaydedilir ve yönetilir. İrtibat bilgilerinin 

bireysel gereksinimlere göre uyarlanarak tutulması, aday müş-

teriler için özel yaklaşımlarda bulunulması ve müşteri ilişkileri 

alanındaki gelişmelere anında cevap verilebilmesi, müşteri iliş-

kileri yönetiminin temel öğeleri arasındadır. Burada yapılandı-

rılmış bir veri tabanının olması çok önemlidir. ekstra bir iş gücü 

harcamadan, caniasERP Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü ve 

diğer modüllerin günlük çalışmaları sonucunda oluşan veriler, 

Müşteri İlişkileri Yönetimi modülünün bilgi havuzunda, otoma-

tik olarak toplanır. Bu işlem için ayrıca bir iş gücü harcamaya 

gerek kalmaz. Bu yapıdaki veri alışverişlerine uygun örnekler; 

caniasERP İletişim çözümü, caniasERP Proje Yönetimi, caniasERP 

Satış ve caniasERP Servis yönetimi modülü arasında mevcuttur. 

Sağdaki entegrasyon grafiğinde, caniasERP Müşteri İlişkileri Yö-

netimi modülünün genel sistem içerisindeki yeri gösterilmiştir.

analİTİk cRM

Modüldeki analitik işlevler, müşteri anketlerinin hem manu-

el olarak hem de elektronik sistemlerle desteklenerek yürü-

tülmesine olanak sağlar. Böylece anket formlarının tamamı 

sistemde oluşturulabilir. Alternatif cevaplama yolları ve farklı 

ağırlıklandırma ölçütleri tanımlamanın yanı sıra açık uçlu soru 

düzenlemek de mümkündür. Müşteri anketleri belirli katılımcı-

lar için atanabilir, uygulanabilir ve değerlendirilebilir.

Cevapların analizi grafiksel olarak da görüntülenebilir. Burada 

adres verileri ile bağlantı kurularak müşterilere ilişkin sonuçlar 

elde edilebilir.

Satış fırsatlarının kampanyalar, projeler, teklifler, malzemeler 

veya rakipler ile ilişkili olması mümkündür. Ayrıca seçilen ara-

ma ölçütleri temel alınarak gerçekleştirilen bir satış fırsatı ana-

lizi ile tanımlanmış ve bakımı yapılmış satış fırsatlarına yönelik 

farklı görünümler de sunulabilir.

caniasERP Müşteri İlişkileri Yönetimi modülündeki şikayet yö-

netimi, iyileştirme sürecine müşterilerin fikirlerini de dahil 

edebilmek amacıyla olumlu ve olumsuz tüm geribildirimleri ve 

önerileri toplar.

caniasERP Müşteri İlişkileri Yönetimi modülündeki geçmiş özelli-

ği, ilgili müşterilerin veya irtibat kurulan ilgili kişilerin yer aldığı 

iletişim sürecinin tamamına yönelik bilgi verir.

Ayrıca "Aday Müşteri/Tedarikçi", "Müşteri" veya "Tedarikçi" 

gibi cari tipleri oluşturulabilir; ilgili kişiye atanabilir ve cariler ile 

adaylık anından itibaren yapılan tüm işlemler takip edilebilir.

 

İleTİşİMsel cRM

Her gün e-Postalar, telefon görüşmeleri, fakslar, mektuplar ve 

kısa mesajlar gibi iletişim araçları üzerinden gelen müşteri ve-

rileri ile sisteme sayısız bilgi akışı olur. Bu şekilde oluşan veriler 

ve dokümanlar, caniasERP üzerindeki entegrasyonlar sayesinde 

sistemde merkezi olarak saklanır. Satış, servis ve pazarlama de-

partmanlarından elde edilen; geçmişler,  ilgili kişiler, adresler, 

rakipler ile ilişkiler ve rakiplerin davranışları vs. hakkındaki ay-

rıntıları içeren bilgiler, stratejik ilişki yönetimi için kullanılabilir.

OPERASyONEL CRm

caniasERP Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü, tekliften faturaya 

kadar satış zincirinin tamamındaki düzenleme ve denetleme 

çalışmalarını destekler. Adres defterinin ve müşteri ana verile-
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rinin entegrasyonu sayesinde, belgeler hızlı ve hatasız şekilde 

düzenlenebilir ve eksiksiz olarak takip edilebilir.

caniasERP İletişim çözümünün devreye sokulması ile elektronik 

iletişimin tamamı ilişki yönetimine aktarılabilir ve burada izle-

nebilir.

MObİl bağlanTI

caniasERP Müşteri İlişkileri Yönetimi mobil uygulamasının akıllı 

telefonlar, tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlarda kullanılma-

sı, saha hizmetindeyken de ilgili verilerin oluşturulmasına ve 

bakımlarının yapılmasına olanak sağlar.

Müşteri İlişkileri Yönetimi konsolu, modüldeki önemli işlev 

alanlarına hızlı bir genel bakış sunar ve müşteri ilişkilerinin ve 

bu ilişkiler sonucunda elde edilecek tepkilerin daha şeffaf şe-

kilde yönetilmesini sağlar.

Tüm iletişim geçmişinin bağımsız şekilde görüntülenebilmesi 

olanağı, saha hizmetindeki bir çalışanın günlük işlerini son de-

rece kolaylaştıran bir avantajdır.

eksİksİz hİzMeT İÇİn enTegRasYOn

caniasERP Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü şirketlere müşteri-

leri, tedarikçileri ve aday müşterileri/tedarikçileri ile ilgili daha 

iyi tahminlerde bulunma ve Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü 

etkinliklerini ilgili kişilere göre özel olarak düzenleme olanağı 

sunar. caniasERP Müşteri İlişkileri Yönetimi modülünün bağımsız 

bir çözüm olarak kullanılabilmesi de mümkündür ancak Müş-

teri İlişkileri Yönetimi modülünün caniasERP genel sistemine 

eksiksiz şekilde entegre edilmesi, kullanıcılara çok daha büyük 

avantajlar sağlar. Bu bağlamda veriler merkezi olarak yönetilir 

ve Pazarlama, çağrı Merkezi, Satış ve Servis departmanları ara-

sında, birbirleriyle uyumlu ve entegre bir çalışmanın gerçekleş-

tirilmesine katkıda bulunulur.

DIŞ HİZMETLER

Dökümanlar & Görüşme Notları
Adresde
eri &
Müşteri Kayıtları

İş EmriSiparişler

Sa�ş Süreci

CRM-Aksiyonları

Web-Servisleri

Kontrol Listesi & Şikayet Yöne�mi

Mailler, Görevler & RandevularCLB

PRJ

SAL

SRV

DOC

PUR

BAS

CRM

PRD

CrM |  MÜşTerİ İlİşkİlerİ YÖneTİMİ

PUr | SATInAlMA

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

dOC | dOkÜMAn YÖneTİMİ

SrV | SerVİS YÖneTİMİ

ClB | İleTİşİM çÖZÜMÜ

BAS | TeMel Verİler

SAl | SATIş

PrJ | PrOJe YÖneTİMİ
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Bütünüyle caniasERP sistemine entegredir

 ͧ Aksiyon yönetimi

 ͧ İletişim yönetimi

• Aday müşteri/tedarikçi, tedarikçi ve müşteri

• Verilerin bakımı

• İletişim planlama, irtibat geçmişi

• Tele-Pazarlama desteği

• kampanya yönetimi

• çoklu posta/mektup/SMS işlevi

• Anket işlevi

• Müşteri grubu analizi

 ͧ İletişim çözümü Modülü ile entegrasyon

• e-Posta istemcisi

• Takvim işlevi

• Görev yöneticisi

• Aktivite yöneticisi

• Yetki verme

• Adres defteri yönetimi

• SMS

 ͧ Satış fırsatları

 ͧ Satış kampanyası yönetimi

 ͧ Satış elemanı konsolu

 ͧ değerlendirmeler

 ͧ şikayet yönetimi
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MÜşTerİ YÖneTİMİ
İleTİşİM çÖZÜMÜCLB

caniasERP İle İleTİşİM

caniasERP ClB (Collaborator) – İletişim çözümü ile şirket içinde 

ve dışında elektronik veri alışverişi sağlanır, kişisel veya genel 

terminler ve tüm görevler yönetilebilir. Aşağıdaki grafikte, aynı 

ağ üzerinde İletişim çözümü modülüne yönelik, sunulan geniş 

kapsamlı olanaklar şemayla gösterilmiştir.

bağlI e -POsTa İsTeMcİsİ

entegre e-Posta istemcisi ile e-Postalar gönderilebilir ve alı-

nabilir. Ayrıca birden çok e-Posta hesabının eşzamanlı olarak 

yönetilmesi de mümkündür. Adres defterinde oluşturulan tüm 

kişi bilgilerine kolay erişilebilir. Bu kişiler ile e-Posta gönderimi, 

telefon veya faks entegrasyonu yoluyla iletişim kurulabilir.

şİRkeTleR Çİzelgesİ

Takvim görünümü, ilgili kullanıcıya ait kişisel bir görünüm ola-

rak veya şirket geneline yönelik bir genel bakış biçiminde gö-

rüntülenebilir. Görüntülenecek dönem bireysel olarak seçile-

bilir. kaynaklar (firma araçları, mekan kullanılabilirliği vs.) veya 

çalışan grupları (departmanlar, ekipler vs.) gibi çeşitli görün-

tüleme filtreleri kullanılarak interaktif takvim içinde istenen 

arama yapılabilir ve takvim istenildiği şekilde görüntülenebilir. 

Yeni etkinliklerin oluşturulması manuel veya entegre süreçler 

ile otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

göReV Ve eTkİnlİk YöneTİcİsİ

caniasERP İletişim çözümü modülündeki  görev ve etkinlik yö-

neticisi, görevlerin oluşturulmasına ve yönetilmesine yönelik 

kapsamlı işlevler sunar. kullanıcı tarafından tanımlanabilen 

görev ve etkinlik tipleri (örn. müşteri yerinde toplantı, şirket 

içi faaliyet) kullanılabilir. Burada görevlere veya etkinliklerde 

farklı statüler atanabilir ve bu atamalar bir e-Posta bildirimi 

aracılığıyla ilgili kullanıcıya iletilir.

cOllabORaTOR İşleVleRİ İÇİn kOnsOl 

Tüm caniasERP sisteminden elde edilen, ilgili şirkete özel nitelik-

teki önemli listelerin ve rakamların tamamı konsolda görüntü-

lenebilir. Ayrıca işler, beklemedeki görevler ve istenen göster-

geler (harici kaynaklar dahil), kullanıcıya özel bir özet görünüm 

olarak bir araya getirilebilir.

eRP sÜReÇleRİ İle bağlanTI

caniasERP İletişim çözümü modülünde, kullanıcı tanımlı kodlar 

kullanılarak, e-Postalar ile ilişkilendirilmiş belirli süreçler baş-

latılabilir. Böylece satış siparişlerinin, satın alma siparişlerinin 

veya üretim siparişlerinin oluşturulma süreçleri, doğrudan 

İletişim çözümü modülü üzerinden başlatılabilir. caniasERP İleti-

şim çözümü modülüne entegre edilmiş olan bu süreçler, para-

metrik bir şekilde tanımlanabilir.

ENTEgRASyON

caniasERP İletişim çözümü, kişiselleştirilmiş çalışmaya yönelik 

çok sayıda olanak sunan, interaktif bir iletişim çözümüdür. 

caniasERP sistemine bütünüyle entegre edilmiş yapısı sayesin-

de, çok sayıda sürecin başlatılmasının yanı sıra istenen bireysel 

bağlantılar kurulabilir.
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özellİkleRe genel bakIş   

 ͧ dinamik uyarlanabilir kullanıcı konsolu

 ͧ İstenen bağlantıların oluşturulması ve izlenmesi:

• diğer erP modülleri/işlevleri ile bağlantı

• Harici veri kaynakları ve bilgi sistemleri ile bağlantı

 ͧ İstenen ilişkilendirme işlevlerine (müşteriler, tedarikçiler, 

ürünler, projeler, vs.) sahip e-Posta istemcisi

 ͧ Görev, etkinlik planlama aracı

• kişisel görünüm (kullanıcıya özel)

• şirket çizelgesi

 ͧ Görev yöneticisi

• İstenen görev tipleri

 ͧ Adres defteri, dokümanlar vs.

 ͧ Anlık mesaj servisi

• Sistemde aktif kullanıcı listesi

• SMS için açılır pencere özelliği

 ͧ erP süreçleri ile bağlantı
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caniasERP İle seRVİs YöneTİMİ 

caniasERP SrV (Service Management) – Servis Yönetimi modü-

lü, sistemde mevcut olan ve servis durumu ile ilişkili tüm bilgi-

leri, ihtiyaca göre kullanıma sunmak amacıyla oluşturulmuştur. 

caniasERP Servis Yönetimi modülü; hizmet, ticaret veya üretim 

sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından kullanılabilir 

ve ilgili sektörün gerekliliklerine uygun şekilde uyarlanabilir. 

Modülün genel sisteme olan eksiksiz entegrasyonu ve diğer 

işlev alanları ile olan bağlantısı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.  

KULLANIm ALANLARI

caniasERP Servis Yönetimi modülü, şirketler tarafından periyo-

dik olarak tekrar eden servis aktivitelerinin yönetilmesi, dü-

zenlenmesi ve işlenmesi için, müşteriler tarafından ise arıza 

bildirimlerinin işlenmesi için kullanılabilir. çalışanlar, Servis Yö-

netimi modülünün yardımıyla servis adımlarına ilişkin bir pro-

tokol oluşturabilir ve kullanılan malzemeleri veya değiştirilen 

parçaları kaydedebilir. İnteraktif kontrol listelerinin ve anketle-

rin oluşturulması da yine bu modülün işlevleri kapsamındadır.   

YeRİnde seRVİs

Yazılımın genel teknolojik altyapısı ve caniasERP Servis Yönetimi 

modülünün işlevleri, kullanıcılara firmadaki servis işlemlerinin 

yanı sıra müşteri tarafındaki servis çalışmalarının da yöneti-

lebilmesi olanağını sunar. Böylece çalışanlar, uygulamaya her 

yerden veya her kullanım alanından erişebilir, müşteriye özel 

bilgileri çağırabilir ve yedek parçalar ve malzeme tüketimi gibi 

servis ile ilgili verileri kaydedebilir. Modül, aynı zamanda, sağ-

lanan hizmetler için hemen bir protokol oluşturulmasına ve 

faturanın henüz müşteri tarafındayken düzenlenmesine de 

olanak sağlar. caniasERP Servis Yönetimi modülünde cihazlar, 

makineler ve demirbaşlar için seri numarasına göre montaj ve 

demontaj özelliği de mevcuttur ve bu özelliğin kullanılabilmesi 

sistemin bulunduğu yere bağlıdır. 

değeRlendİRMeleR Ve analİzleR

caniasERP Servis Yönetimi modülünün konfigürasyonu, ser-

vis sorumlularına çok çeşitli kategorizasyon olanakları sunar. 

Burada kategorizasyon için çok çeşitli bilgiler temel alınabilir 

(örn. proje aidiyetleri, departmanlar, çalışanlar, öncelikler, ser-

vis grupları veya bildirim tipleri). Veritabanındaki tüm veriler, 

değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi ve gelecekteki servis 

aktivitelerinin daha iyi planlanmasına yarayacak değerli bil-

gilerin edinilmesi için kullanılır. Böylece örneğin iadeler, hata 

nedenlerine göre analiz edilebilir ve gerekli denetim önlemleri 

zamanında alınabilir. 

Servis geçmişi, servis statülerinin yanı sıra hangi çalışanın hangi 

servis durumu için ne zaman çalıştığına yönelik anlık bir genel 

bakış da sunar. kullanılan her malzeme için tüm satınalma ve 

değerleme bilgileri kaydedildiğinden servis durumlarına ilişkin 

bir maliyetlendirme yapılması da mümkündür. Böylece mevcut 

veri kümesi kullanılarak doğrudan inceleme yapılabilir ve ser-

vis alanı ile ilgili satış hasılatındaki gelişmeler takip edilebilir. 

Malzeme tedariği, arıza ve onarım süreleri ile ilgili analizler ve 

seri numaralı ürünler için sağlanan takip özelliği sayesinde son 

derece faydalı bilgilere erişilebilir.
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Ürün ana verilerinde servis verilerini oluşturma ve  

bakımını yapma

 ͧ Servis bildirimlerini oluşturma ve devam etmekte olanları 

izleme

 ͧ Periyodik servis hizmetleri sunma

 ͧ Süresi gelen ve açık servis bildirimlerini düzenleme

 ͧ Montaj siparişlerini oluşturma ve düzenleme

 ͧ Seri numarası yönetimi

 ͧ Servis emirleri oluşturma

 ͧ Yerinde servis (çevrimiçi servis bildirimleri)

 ͧ Servis faturaları, kontrol listeleri ve anketler oluşturma

 ͧ Harici tedarikçileri dahil etme

 ͧ Garanti ilişkili ürünler için geçmiş oluşturma

 ͧ Tüm servis durumları için geçmiş yönetimi

 ͧ değerlendirmeler ve analizler (satış hasılatı, masraflar, 

onarım süreleri, vs.)

 ͧ Genel sisteme eksiksiz entegrasyon 

haRİcİ hİzMeT VeRenleRİ dahİl eTMe

caniasERP Servis Yönetimi modülünde tedarikçiler, harici servis 

departmanları olarak tanımlanabilir ve servis işlemlerine, hiz-

met veren olarak dahil edilebilir. İstenirse bu harici iş ortak-

larına caniasERP sistemi için sınırlı erişim verilebilir ve böylece 

verilerin bakımı, zamansal gecikmeler olmadan gerçekleştirile-

bilir. Tedarikçiye özel harici depoların yönetilmesi (örn. yedek 

parçalar için) ve gelen faturaların yönetilmesi de modülün iş-

levleri kapsamındadır.

genel sİsTeMe enTegRasYOn

Tüm caniasERP modülleri genel sisteme bütünüyle entegre edil-

miştir. Tüm veriler merkezi şekilde yönetildiği için, devam eden 

ve verilen garantiler, aktif durumdaki ve geçmişteki servis olay-

ları veya satılan ve satın alınan seri numaraları ile ilgili bir gö-

rünüm, tedarikçi ve müşteri veri kümesinden çağrılabilir. Müş-

terideki bir servis olayı çerçevesinde bazı bileşen demontajı 

gerekiyorsa, bunlar caniasERP Üretim Planlaması ve kontrolü 

modülü aracılığıyla işlenen bir servis iş emrine doğrudan akta-

rılabilir. Bunun için gerekli olan bakım ürün ağaçları ve çalışma 

planları gibi bilgiler, caniasERP Ürün Ağaçları ve caniasERP rotalar 

ve İş Merkezleri ile ilgili modüllerden çağrılabilir. 

Servis faturalarının oluşturulması sırasında, servis yönetiminin 

satış (caniasERP Satış) ile entegre yapısı sayesinde tüm satış bil-

gileri sorgulanabilir: Bunun için adres ve iletişim bilgileri, ak-

tif fiyat listeleri, çerçeve sözleşmeler, özel indirimler ve diğer 

ödeme koşulları gibi bilgiler merkezi olarak kullanıma sunulur.  

caniasERP Servis Yönetimi modülündeki seri numarası yönetimi 

sayesinde, kullanıcılar bir seri numarası ile ilgili tüm verilere 

kapsamlı bir genel bakış sağlayabilir. Bu noktada, ürünün özel-

liklerine bağlı olarak Satınalma, Satış, Malzeme Yönetimi, Üre-

tim ve tabii ki Servis Yönetimi modüllerinin işlev alanları birlik-

te çalışır ve sürecin daha etkin şekilde yürütülmesini destekler. 
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Anket/
Kontrol Listesi

Servis İşlemlerinin Faturalandırılması

Onarım İş Emri Oluşturma

Stok Değişiklikleri

Görevler, Etkinlikler & e-Postalar

Döküman
İlişkilendirme

Malzeme
Sa n Alma Bilgileri

Malzeme Konfigürasyon/
Bileşen Listesi

Müşteri Bilgileri & Malzeme Verileri/
Modül Konfigürasyon

Stok Bilgileri/
Seri Numaraları

Onarım İş Emri

Sa ş Verileri/
Sa ş Belgeleri

SRV

CLB

SAL

SAL

CRM

DOCPUR

BAS

BOM

INV INV

PRD

PRD

SRV

SrV | SerVİS YÖneTİMİ

BOM | ÜrÜn AğAçlArI

BAS | TeMel Verİler

InV | STOk YÖneTİMİ

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

ClB | İleTİşİM çÖZÜMÜ

PUr | SATInAlMA

dOC | dOkÜMAn YÖneTİMİ
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SATInAlMAPUR

caniasERP İle saTInalMa  

caniasERP PUr (Purchase) – Satınalma modülü, şirketlere, satı-

nalma işlemlerini tamamen entegre bir yapıyla gerçekleştirme 

olanağı sunar ve sağladığı optimizasyon potansiyeli ile değer 

katar. Aşağıdaki grafikte caniasERP Satınalma modülü ve modü-

lün genel sisteme entegrasyonu şematik olarak gösterilmiştir.   

sİPaRİş öneRİleRİ   

caniasERP Satınalma modülü, caniasERP sistemindeki diğer mo-

düller ile bağlantılı bir yapıya sahiptir. Örneğin caniasERP Malze-

me İhtiyaç Planlaması modülü yardımıyla, bir satınalma siparişi 

için en uygun sipariş zamanı ve miktarını içeren bir satınalma 

isteği oluşturulabilir. Bunun için ihtiyaç temelinde bir terminle-

menin yanı sıra teslimat süreleri, mal (mal çıkış) ve satınalma 

işlemlerinin süreleri gibi parametreler de dikkate alınır. Oluşan 

satınalma isteklerinde ne zaman istenirse değişiklik yapılabilir. 

Ayrıca sistem tüm istekler içerisinde satınalma zamanı ve diğer 

parametrelere göre yüksek öncelikli istekleri birleştirilebilir.

şeFFaF TedaRİkÇİ bİlgİleRİ   

Her siparişte, tedarikçiler arasından en uygun maliyetli olana 

termin süreleri de dikkate alınarak karar verilmelidir. Bu amaç-

la caniasERP Satınalma modülü, sistemde mevcut olan satınal-

ma bilgilerini doğrudan karşılaştırarak satınalanın lehine olan 

durumları listeler. Bunun için teslimat süreleri, ek ücretler, in-

dirimler, ölçek fiyatları, teslimat ve nakliye koşulları gibi  veri-

leri bir araya getiren çerçeve sözleşmeler ve satınalma bilgi ka-

yıtları temel oluşturur. Satın alma istekleri, en düşük fiyat veya 

en kısa teslimat süresi gibi ölçütler temelinde oluşturulabilir. 

Fiyat karşılaştırmasında, ihtiyaç duyulan miktarlar ve bunlarla 

bağlantılı olabilecek fiyat ölçeği de dikkate alınır.

İzlenebİlİRlİk Ve şeFFaFlIk

caniasERP Satınalma modülünde, doğrudan müşterilere açılan 

siparişler nedeniyle başlatılmış satınalma işlemlerine yönelik 

otomatik hesap tayini özelliği mevcuttur. Hesap tayini burada 

sipariş isteği ile birlikte gerçekleştirilir ve daha sonra asıl sipari-

şe aktarılır. Böylece sistemde kayıtlı bilgiler ile karşılaştırma ya-

pılarak sürecin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi garanti edilir. 

Bunun gibi bir bağlantı istek belgesindeki diğer alanlarda da 

mümkündür (örn. projeler, iş emirleri , demirbaş bilgileri veya 

maliyet merkezleri). caniasERP Satınalma modülü ayrıca nakli-

ye aşamalarının yönetilmesini de destekler ve kolaylaştırır. Bu 

modülde basit bir sipariş onayından siparişin nakliye aşamala-

rının konumsal olarak izlenmesine kadar birçok kapsamlı işlev 

sunulur.

saTInalManIn TÜM İncelİkleRİ

caniasERP Satınalma modülünde envanter girişli malzeme alım-

larının yanı sıra mal girişi beklenmeyen servis ve hizmet türü 

malların satınalma siparişleri de başlatılabilir ve denetlenebi-

lir. Aynı şekilde malzeme tedariki süreçleri de standart olarak 

yönetilebilir. Ayrıca fason konsepti ile üretim için dışarıdan 

tedarik edilen malzemelerin tedariki ile ilgili bilgiler sorunsuz 

yönetilebilir.

Belge ve kalem düzeyindeki ek ücretler ve indirimler, farklı fa-

tura ve mal alıcılarının oluşturulması veya caniasERP doküman 

Yönetimi modülüne entegrasyon gibi  standart özellikler de 

modülün sağladığı avantajlar arasındadır.

Satınalma ile ilgili değerlendirmeler ile satınalma çevrimi ta-

mamlanır ve satınalma siparişi süreçlerinin analizi için duyulan 

gereksinimlere uygun şekilde uyarlama gerçekleştirilir.
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PUr | SATInAlMA

özellİkleRe genel bakIş

 ͧ Belgeler için geçmiş takibi yönetimi

 ͧ Tüm belgeleri sistem içindeki bir belge yönetimi sistemin-

de arşivleme

 ͧ Belge ve kalem düzeyinde açıklama metni 

 ͧ Yazdırma önizleme ile otomatik PdF çıktısı

 ͧ Siparişleri e-Posta ile gönderme

 ͧ esnek fiyat listesi ve sözleşme yönetimi

 ͧ Sipariş miktarına bağlı fiyat karşılaştırması

 ͧ elektronik onay işlevi

 ͧ kapsamlı hesap tayini imkanı

 ͧ Talep yönetimi

 ͧ Sistem içi elektronik Veri Alışverişi modülü bağlantısı

 ͧ Anlaşmadan sipariş oluşturma

 ͧ Tolerans 

 ͧ Parçalı sipariş olanağı

 ͧ Ödeme planları

 ͧ Tedarik ekstra masraflarını (nakliye, sigorta, gümrük,  

ambalajlama) dikkate alma

 ͧ Mal girişi kontrolü (kalite güvence)

bİR RekabeT aVanTajI OlaRak bÜTÜnleşMe

şirketler üzerindeki rekabet ve maliyet baskısı artmaya başla-

dığında, sistematik yapıdaki erP tabanlı bu satınalma modülü, 

daha etkin bir tedarikçi yönetiminin gerçekleştirilmesine, sü-

reçlerin hızlandırılmasına ve daha ekonomik sonuçların elde 

edilmesine olanak sağlar.

Bütünüyle entegre yapıdaki caniasERP Satınalma modülü, süreç 

boyunca tedarik için önemli olan tüm parametreleri dikkate 

alır ve tasarruf sağlamanın yanı sıra şeffaflığın artırılmasına da 

katkıda bulunur.

Satınalma ile ilgili değerlendirmeler ile işlev kapsamı tamam-

lanır ve satınalma siparişi süreçlerinin analizi için mevcut olan 

bireysel gereksinimlere uygun şekilde uyarlama gerçekleştirilir
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PUr | SATInAlMA

BAS | TeMel Verİler

SAl | SATIş

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

MrP | MAlZeMe İHTİYAç PlAnlAMASI

edI | elekTrOnİk Verİ AlIşVerİşİ

QlT | kAlİTe YÖneTİMİ

InV | STOk YÖneTİMİ

Ver | FATUrA kOnTrOlÜ

IMP | İTHAlAT YÖneTİMİ
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FATUrA kOnTrOlÜvER
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caniasERP İle FaTuRa kOnTROlÜ  

caniasERP Ver (Verification) – Fatura kontrolü modülünün göre-

vi; sonrasındaki muhasebe süreçlerinde verilerin usulüne uy-

gun şekilde kullanılmasını garanti etmek amacıyla, gelen fatu-

raların doğruluğunu kontrol etmektir. Modül, gelen faturadaki 

bilgi ile sistemde varolan bilgiyi tutarlı hale getiren ve bunu di-

ğer modüllere (örn. Finans modülü) aktaran bir birimdir. Fatu-

ra kontrolü modülünün genel sistemle olan bağlantısı aşağıda 

açıklanmış ve alttaki grafikte şematik olarak gösterilmiştir.

sİPaRİşleR TeMelİnde enTegRe FaTuRa 
KONTROLÜ

Bir satınalma siparişinin gerçekleştirilmesi ve devamında talep 

edilen malların teslim edilmesi için, erP sisteminde bir taraf-

tan satınalma alanında satınalma siparişi oluşturulur ve diğer 

tarafta envanter yönetimi alanında mal girişi kaydedilir. enteg-

re fatura kontrolünün yürütülebilmesi için bu belgelere bir re-

ferans oluşturulması gerekir. caniasERP Fatura kontrolü modü-

lünde kullanıcılar, ilgili ölçütleri (tedarikçi numarası, satınalma 

siparişi numarası, tarih, vs.) kullanarak söz konusu satınalma 

siparişini veya mal girişini kolaylıkla arayabilir. Burada satınal-

ma siparişlerinden fiyatlar ve mal girişinden miktarlar (varsa 

iade düzeltmesi ile) getirilir. kopyalama işlemi gerçekleştiril-

dikten sonra, mevcut faturanın  fiili ve muhasebesel olarak 

doğru olup olmadığı kontrol edilir. Bu bağlamda, faturada dü-

zenlenen mallar için gerçekten bir giriş olup olmadığı otomatik 

olarak kontrol edilir. Ayrıca tabii ki, kendisi için bir mal girişi 

gerçekleşmemiş olan satınalma siparişlerine ilişkin faturalar 

da kontrol edilebilir. değer temelinde bir tahsilat işleminin ger-

çekleştirilmesinden sonra (mal girişli satınalma siparişlerine 

benzer şekilde), miktarlar da kontrol edilebilir. 

Fatura kontrolü çerçevesinde caniasERP Fatura kontrolü modü-

lünde tutarsızlıklar belirlenirse, ilgili tutarsızlığın nedeni açıklı-

ğa kavuşturulmalı ve gerekirse fatura yeniden düzenlenmelidir. 

Sapmaların yer aldığı bu tip faturalar, tıpkı ön kaydı yapılmış 

ancak henüz işlenmesi tamamlanmamış fatura kontrol belge-

lerinde olduğu gibi sistemde "askıya alınır" - işlemin devam et-

mesi beklenir ve bu faturaların Finansal Muhasebe'ye aktarım-

ları bloke edilir. Fark tespit edilemez duruma gelindiğinde bu 

faturaların kaydı yapılabilir, finans modülüne ve diğer modülle-

re aktarımı gerçekleştirilebilir. Bu işlem her belge için manuel  

veya otomatik olarak toplu  biçimde gerçekleştirilebilir.

dİğeR MOdÜlleR İle bağlanTI

caniasERP Fatura kontrolü modülü, fatura kaydı sırasında oluş-

turulan belgeleri temel alarak bağlantılı olduğu modüllere bilgi 

sağlar ya da diğer işlevsel alanlardan daha fazla veri kullanımı 

sağlar.

Gelen  faturanın kaydedilmesi ile birlikte caniasERP Fatura kont-

rolü modülü, caniasERP Finansal Muhasebe modülündeki teda-

rikçi hesabında bir açık kalem oluşturur. Bu kalem, ödemenin 

gerçekleştirilmesi için bir teklif niteliğindedir.

Yukarıda bahsedilen hesap tayini aracılığıyla ,genel muhasebe 

verileri caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülüne 

aktarılır. Ayrıca bir maliyet merkezine, ek masraflara, projelere 

vs. hesap tayini yapmak mümkündür.

Sabit kıymet numaralarına hesap tayin etme özelliği ile yeni 

değerleme hesaplamalarının doğrudan belirli bir sabit kıymete 

atanmasına imkan sağlanır. Yeni alınan sabit kıymetler için de 

gelen faturalar muhasebeleştikten sonra caniasERP Sabit kıy-

met Yönetimi modülüne de aktarılabilir.

Bir faturanın muhasebeleşmesi ile birlikte ilgili bilgiler caniasERP 

Temel Veriler modülüne de aktarılır. Böylece ilgili ürünün son 

satınalma fiyatı malzeme kartında güncellenir ve yürüyen ağır-

lıklı ortalama fiyatın hesaplanmasına da dahil edilir. 



Ver | FATUrA kOnTrOlÜ
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özellİkleRe genel bakIş

 ͧ Sipariş veya mal girişi ile bağlantılı faturalar

 ͧ Manuel faturalar oluşturma

 ͧ Farklı vergi kodlarına sahip faturalar

 ͧ Satınalma siparişi fiyatı ile fatura fiyatı arasında ve mal giri-

şi miktarı ile fatura miktarı arasında otomatik karşılaştırma

 ͧ kısmi faturalar, toplu faturalar ve yabancı para birimi cin-

sinden faturalar

 ͧ Faturaları tamamen işleninceye kadar muhasebe- 

leştirmesini askıya alma

 ͧ değer ve miktar bazlı alacak dekontları/borçlandırma 

göstergeleri

 ͧ Fatura verilerini finans modülüne kolayca aktarma (manuel 

veya otomatik biçimde toplu olarak)

 ͧ Maliyet merkezleri ve maliyet birimleri için hesap tayini

 ͧ ek maliyetleri dağıtma

 ͧ Malzeme kartında  fiyat güncellemesi

Fatura kontrolü modülü ayrıca kalite güvence kapsamında-

ki  tedarikçi değerlendirmesi ile de bağlantılıdır. Modülün, 

caniasERP kalite Yönetimi entegresi sayesinde, yeniden işleme-

ler ve iadeler gibi kalite güvence süreçleri de dikkate alınır. 

Tabii ki caniasERP doküman Yönetimi modülüne entegrasyonu 

sayesinde sisteme kaydedilen faturalara bağlantılar da oluştu-

rulabilir. 

mANUEL FATURA KONTROLÜ

Her faturanın temelinde bir sipariş söz konusu olmayabilir. 

Bu nedenle caniasERP Fatura kontrolü modülünde, faturalar 

herhangi bir sipariş referansı olmadan manuel olarak da kay-

dedilebilir. Bunun için faturadaki verilerin sisteme manuel 

olarak girilmesi gerekir.  Genel muhasebe hesabı niteliğindeki 

hesap ataması,maliyet merkezi gibi veriler fatura kaleminde 

saklanırken,belge tarihi ve ödeme koşulları gibi bilgiler de fatu-

ra başlığında saklanır. Manuel kaydedilen faturaların kontrolü, 

sipariş temelli fatura kontrolüne benzer şekilde gerçekleştirilir.

İade Ve MasRaF FaTuRalaRI 

Teslim edilen mallar tamamen veya kısmen tedarikçilere iade 

edilirse,sipariş faturasından referans alınarak bir iade faturası 

oluşturulabilir.

nakliyat, paketleme vs. gibi ek masraflar doğrudan ilgili fatura 

kalemlerine atanabilir veya kalemlerin değer yada miktarlarına 

bağlı olarak orantılı olarak dağıtılabilir..

değeRlendİRMeleR

caniasERP Fatura kontrolü modülünde yer alan tüm bilgiler, 

fiyat gelişimi, fiyat karşılaştırma işlemleri ve fiyat analizleri 

için kullanılır.

enTegRasYOnun aVanTajlaRI

caniasERP sisteminin en büyük avantajlarından biri, sahip 

olduğu yüksek entegrasyon seviyesidir. Bu sayede Fatura 

kontrol modülü, satınalma ve stok yönetimi gibi önceki iş-

lev alanlarındaki verilere tekrar erişim sağlar, bunları işler 

ve doğrudan tedarikçiye ve sabit kıymetler muhasebesi-

ne, maliyet hesaplamasına, malzeme ana verilerine, kalite 

yönetimine ve diğer entegre modüllere aktarır. 

caniasERP Fatura kontrolü, yanlış girişler nedeniyle oluşa-

bilecek hataları büyük ölçüde ortadan kaldırır ve manuel 

müdahale olanaklarından taviz vermeden verilerin tutar-

lılığını ve uyumluluğunu sağlar.
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Ver | FATUrA kOnTrOlÜ

PUr | SATInAlMA

dOC | dOkÜMAn YÖneTİMİ

InV | STOk YÖneTİMİ

PrJ | PrOJe YÖneTİMİ

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe

AST | SABİT kIYMeT YÖneTİMİ

COS | MAlİYeT MerkeZlerİ MUHASeBeSİ

QlT | kAlİTe YÖneTİMİ

BAS | TeMel Verİler

IMP | İTHAlAT YÖneTİMİ
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caniasERP İle İThalaT YöneTİMİ  

caniasERP IMP (Import) – İthalat Yönetimi modülü, özellikle dış 

ticaret işlemlerini kendi bünyelerinde yürütmekte olan firma-

lar açısından önem taşıyan ve sistem üzerinde tüm satın alma 

süreçleri ile entegre çalışan bir uygulamadır.

ek Masraf hesaplamaları

caniasERP İthalat Yönetimi modülü ile kullanıcılar nakliye, sigor-

ta, paketleme ve ekstra masraf bilgilerini tanımlayarak beyan-

name tutarına bu masrafları da ekleyebilirler. Ayrıca kullanıcı-

lar, caniasERP İthalat Yönetimi modülünün caniasERP Satınalma 

modülü ile entegre çalışması sayesinde satınalma belgelerinde 

planlanmış diğer masrafları da görüntüleyebilirler.

Fatura Takibi

caniasERP İthalat Yönetimi modülü ile kullanıcılar ithalat belgesi 

içerisinde belge ile ilişkili olan asıl mal faturalarını ve masraf 

faturalarını görüntüleyebilirler. İsteğe bağlı olarak faturayı, 

kalem bazında detaylı olarak ya da fatura bazında özet olarak 

görüntüleme şansına sahiptirler.

Fatura, caniasERP Fatura kontrolü modülü içerisindeki bir itha-

lat belgesi ile eşleşiyorsa İlgili Fatura kalemleri olarak, eşleşmi-

yorsa Fatura kalemleri olarak görüntülenir.

aşama Takip uygulaması

caniasERP İthalat Yönetimi modülü, kullanıcılarına siparişin han-

gi aşamada olduğunu takip edebilme imkanı sunar. Aşama ta-

kip uygulamasıyla ithalat sürecindeki ürünlerinizin hangi aşa-

mada (örn: yolda, gümrükte, depoda v.b. ) olduğunun takibini 

yapabilirsiniz.

Bu uygulama ile kullanıcılar nakliyeye ait yükleme istasyonu, 

karşı gümrükten tahmini çıkış zamanı, gümrüğe tahmini geliş 

zamanı, nakliyeciye teslim tarihi gibi bilgileri görüntüleyebilir-

ler. Uygulama içerisinde ayrıca Malzeme Aşama İstatistikleri ve 

Sipariş kalemi İstatistikleri gibi bilgileri görüntüleme imkânları 

da bulunmaktadır.

nakliye tipleri destek tablosu ile sistemde her nakliye tipi için 

ayrı bir formül tanımlanabilir. Böylece belgenin toplam miktarı 

seçilen nakliye tipi için verilen formüle göre hesaplanabilir. 

öngörülen gümrük Toplamı

caniasERP İthalat Yönetimi modülü, ithalat kalemlerini GTIP kod-

ları bazında gruplamamıza imkan sağlar. Bu sayede gruplanan 

kalemlerin öngörülen ağırlıkları ile gözetim vergileri çarpılarak 

öngörülen toplam hesaplanır. kalem toplamı ile kıyaslanan bu 

değerler, ekstra yurtiçi ve yurtdışı masraflarla ilişkilendirilerek 

ödenecek olan gümrük vergisi tahmini olarak hesaplanıp kul-

lanıcıya sunulur.

İthalat ödemeleri

caniasERP İthalat Yönetimi modülü ile ithalat ödeme işlemleri 

beyanname bazında gerçekleştirilir. Ödeme işlemi farklı kur 

hesaplarına göre yapılabilir. Ayrıca ödeme esnasında banka 

bilgileri, banka masraf bilgileri; varsa komisyon, masraf ve indi-

rim bilgileri de girilebilir. Ayrıca ödemeleri muhasebeleştirerek 

ödemeyi fiili hale geçirmek mümkündür.

dİğeR MOdÜlleR İle bağlanTI

caniasERP İthalat Yönetimi modülü caniasERP Satınalma modülü 

ile bağlantılı olarak çalışır. İthalat belgesi, satınalma kalemle-

rinden kopyalanarak oluşturulur. Bu kopyalama esnasında it-

halat belgesi ve satınalma belgesi içerisindeki verilerin tutar-

lılığı, ithalat belge tipleri destek tablosu ile kontrol edilebilir.

caniasERP İthalat Yönetimi modülü, caniasERP Finansal Muha-

sebe modülü ile de bağlantılıdır. İthalat Yönetimi modülünde 

oluşturulan beyannamelerin ödeme işlemleri caniasERP Finan-

sal Muhasebe modülüne aktarılarak doğruluğu kontrol edilir.
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özellİkleRe genel bakIş

 ͧ Beyanname yönetimi 

 ͧ Beyannameler ile akreditifleri ilişkilendirebilme

 ͧ Beyannamelerin şirketlere özel hesaplanması

 ͧ Gümrük belgeleri

 ͧ GTIP takibi

 ͧ Aşama takip uygulaması

 ͧ Aşama istatistikleri

 ͧ dosya masraf analizleri

 ͧ ek masraf hesaplamaları

 ͧ Fatura takibi

 ͧ İthalat belge akışı raporu

 ͧ Harici fatura

 ͧ Akreditif

 ͧ eklenti yönetimi

 ͧ Banka bilgileri

 ͧ kambiyo takibi

 ͧ Öngörülen gümrük toplamı hesaplaması

 ͧ İthalat masraf raporu

caniasERP İthalat Yönetimi modülü, caniasERP İhracat Yönetimi 

modülü ile bağlantılıdır. Bu bağlantı kapsamında, ihracat iade-

leri caniasERP İthalat Yönetimi modülü içerisinde işlenir. Aynı 

şekilde ithalat iadeleri de caniasERP İhracat Yönetimi modülü 

içerisinde işlenir.

caniasERP İthalat Yönetimi modülü ayrıca caniasERP doküman 

Yönetimi modülü ile de bağlantılıdır. kullanıcılar ithalat belge-

leri için gerekli dosyaları ekleyebilir, bu dosyaları daha sonra 

görüntüleyebilir, değiştirebilir ya da indirebilirler. 

PUr | SATInAlMA

edI | elekTrOnİk Verİ AlIşVerİşİ

QlT | kAlİTe YÖneTİMİ

InV | STOk YÖneTİMİ

Ver | FATUrA kOnTrOlÜ

IMP | İTHAlAT YÖneTİMİ
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caniasERP İle sTOk YöneTİMİ

caniasERP InV (Inventory) – Stok Yönetimi modülü bir şirkete 

ait malzeme stoklarını, anahtar tarihlere göre miktar ve değer 

bazında yönetir. 

Modül, depo stoklarının kaydedilmesine ve izlenmesine ola-

nak vermekle kalmaz, aynı zamanda geçmiş ve güncel stok du-

rumu hakkında ayrıntılı bir genel bakış da sağlar. 

Farklı süreçlerle entegrasyonu sayesinde malzeme hareketleri 

ve depo stokları ile ilgili bir şeffaflık sağlamasının yanı sıra, aynı 

zamanda satış, satınalma, servis, bakım ve kalite güvenceye 

kadar üretim zincirinin tamamı da destekler. Aşağıdaki grafikte 

caniasERP Stok Yönetimi modülünün genel sisteme olan enteg-

rasyonu gösterilmiştir.

haRekeT TÜRleRİ

destek tabloları aracılığıyla tüm stok hareketleri istenilen şekil-

de konfigüre edilebilir. Tüm stok giriş, çıkış ve transferleri mik-

tar ve değer bazında otomatik olarak kaydedilir.

sTOk haRekeTleRİ İÇİn kaYIT belgeleRİ

Her stok hareketinde bir kayıt belgesi otomatik oluşturulduğu 

için her bir stok hareketi ile ilgili ayrıntılı bilgiler mevcut olur. 

değişikliğe neden olan durumun onaylandığı bu belge sayesin-

de, tüm stok hareketleri kendine has bir şekilde izlenebilir.

PaRTİ Ve seRİ nuMaRalaRI

Parti ve seri numaralarının entegrasyonu sayesinde, malzeme 

hareketleri eksiksiz şekilde izlenebilir. Özellikle bakım ve servis 

ilişkili gereklilikler için eksiksiz bir izlemenin gerçekleştirilmesi 

çok önemlidir.

değeRlendİRMeleR İle daha Fazla 
şeFFaFlIk

diğer modüllerde olduğu gibi caniasERP Stok Yönetimi modü-

lünde de kapsamlı değerlendirmeler aracılığıyla önemli bilgi-

lerde filtrelemeler yapılabilir. 

Serbestçe seçilebilen arama kriterleri kullanılarak, örneğin 

depo stokları veya depo hareketleri ile ilgili güncel veriler, bi-

reysel gerekliliklere göre ayrıştırılır. Ayrıca malzemeler, sahip 

oldukları stok devir sıklığına veya değere göre ABC veya d mal-

zemeleri olarak kademelendirilebilir.

ESNEK DEPOLAmA

çeşitli stok türlerinin kullanılabilmesi ve depo stoklarının farklı 

envanter yöntemleri aracılığıyla her zaman güncel tutulabil-

mesi sayesinde, caniasERP Stok Yönetimi modülünde maksi-

mum esneklik sağlanır. caniasERP depo Yönetimi modülü ile kısa 

ve uygun yolların arandığı esnek depolamaya ilişkin kurallar 

tanımlanabilir. 

MObİl kullanIM

erP sistemine mobil erişim olanağı, depodaki esnekliği ve 

verimliliği artırır. caniasERP Inventory Mobile (mobil envanter) 

Stok Yönetimi uygulaması sayesinde, mobil veri giriş cihazları 

(Mde'ler) kullanılarak bulunulan yerden bağımsız şekilde ör-

neğin satınalma, irsaliye, transfer veya envanter kayıtları gibi 

süreçler başlatılabilir ve denetlenebilir. Bu yöntemde veriler 

gerçek zamanlı olarak kaydedilir ve işlenir. Bu nedenle tutarlılık 

açısından da büyük katkı sağlar.
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Stok girişine (örn. satınalma siparişi, üretim emri, fason 

sipariş, servis siparişi, müşteri iadesi vs.), stok çıkışına (örn. 

servis siparişi, irsaliye, proje, fasona çıkış, iş emrine malze-

me çıkışı, tedarikçiye iade vs.) ve stok transferine ait ticari 

işlemlere özel depo kayıtları

 ͧ depo ve stok yeri yapıları (depo/stok yerleri ve depo/stok 

yeri adresleri) için hiyerarşik yapı

 ͧ Parti numarası ve seri numarası yönetimi

 ͧ Parti takibi ve parti politikaları kullanımı

 ͧ Stok sayımı ve stok düzenleme

 ͧ Geçmiş veya gelecek bir tarihe stok hareketi yapabilme

 ͧ Masraf merkezlerine yapılabilen stok hareketleri

 ͧ Farklı stok türleri yönetimi: kullanılabilir stok, bloke stok, 

kalite kontrolünde olan stok, rezerve edilmiş stok 

ve revize stok

 ͧ Özel stok türleri yönetimi: Örn. konsinye stok, tedarik 

stoğu, müşteri siparişi stoğu

 ͧ Stok değişikliği için kayıt belgesi zorunluluğu

 ͧ İki ölçü biriminde paralel stok yönetimi

 ͧ depo/Stok yerinde negatif stok imkanı

 ͧ Stok hareketi sonrası otomatik çıktı alınması

 ͧ kullanıcı veya kullanıcı gruplarına bağlı yetki denetimi

 ͧ kullanıcı bazlı kısayol kullanımı

 ͧ Stok hareketleri için serbest konfigürasyon

 ͧ Malzemeden malzemeye transfer imkanı

 ͧ Toplu stok hareketi imkanı

 ͧ Montaj/demontaj hareketi yapma imkanı

 ͧ ABC-d analizi

 ͧ emniyet stoğu kontrolü

 ͧ Stok devir Hızı

 ͧ Stok yaşlandırma

 ͧ Parametrik barkod yazdırma

 ͧ Mobil stok yönetimi

 ͧ Araç-Gereç kullanımı

 ͧ Stok hareketlerinin fiyatlandırılması ve  

muhasebeleştirilmesi

 ͧ Miktar ve değer bazlı değerlendirmeler

 ͧ Maliyet sapma analizi

 ͧ Standart - Fiili maliyet karşılaştırması

 ͧ Farklı stok tutarlama tiplerini kullanabilme imkanı (Orta-

lama maliyet, yürüyen ağırlıklı ortalama, gerçek maliyet, 

FIFO, lIFO)

 ͧ Farklı muhasebe standartları (VUk, IFrS, USGAAP, TFrS vs.) 

kullanılarak stok hareketlerinin maliyetini her muhasebe 

standardı için ayrı ayrı hesaplayabilme

hIzlI TePkİ

caniasERP Stok Yönetimi modülündeki işlevler ve modülün erP 

sistemine tamamen entegre yapısı sayesinde, şirketin ihtiyaç-

larındaki değişikliklere bağlı olarak depolama işlemlerinde 

hemen gerekli uyarlamalar yapılır ve kullanıcının ilgili duruma 

hızla tepki verebilmesi sağlanır.

STOK TUTARLAmA

caniasERP Stok Yönetimi modülünde her bir stok hareketi, orta-

lama maliyet, yürüyen ağırlıklı ortalama, parti/seri numarası 

bazlı gerçek maliyet, FIFO, lIFO fiyat tiplerinden biri seçilerek 

fiyatlandırılabilir. 

Hesaplanan stok hareketi fiyatları çeşitli raporlarda kullanılma-

nın yanı sıra caniasERP Finansal Muhasebe modülüne aktarıla-

rak muhasebeleştirilebilir.

TUTARLANDIRmA KONTROLÜ

envanter maliyeti başta caniasERP Temel Veriler, caniasERP Üre-

tim Planlaması ve kontrolü, caniasERP Satınalma, caniasERP Fa-

tura kontrolü, caniasERP Satış olmak üzere pek çok modülden 

veri beslenerek çalışır. envanter maliyetinin doğruluğu bu en-

tegrasyon verilerinin hatasız ve eksiksiz olmasına bağlıdır. Tu-

tarlama öncesi kontrol raporları kullanılarak envanter maliyeti-

nin, tutarlama sonrası kontrol raporları kullanılarak da maliyet 

sonrası verilerin doğru hesaplanması sağlanır. 

ÇOklu Muhasebe sTandaRdI

Farklı muhasebe standartları (VUk, IFrS, USGAAP, TFrS vs.) 

kullanılarak stok hareketlerinin maliyeti her muhasebe stan-

dardı için ayrı ayrı hesaplanabilir. Bu sayede farklı muhasebe 

standartlarına göre oluşan sonuçlar karşılaştılabilir.

InV | STOk YÖneTİMİ
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InV | STOk YÖneTİMİ

Stok Yapısı & 
Stok Türleri

Mal Kabul Kalite Kontrol

Toplama/Yerleş�rme Emirleri

Stok Tutarlama &
Muhasebeleş�rme

İlişkilendirme

Üre�m Maliye�

İrsaliye İrsaliye

Servis İş Emri

Bakım İş Emri

Sa�n Alma Siparişi

İş Emri

Ürün Girişi

 Analiz &
Değerlendirme

Sa�n Almaya Bağlı Transfer

INV

PRD MNT

SAL RTM

PUR SRV

WMS

QLT

BAS

FINPRJVER

(INV)
ÜRÜN HAREKETİ

InV | STOk YÖneTİMİ

PUr | SATInAlMA

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

SAl | SATIş

rTM | kASA SİSTeMİ

MnT | BAkIM YÖneTİMİ

SrV | SerVİS YÖneTİMİ

WMS | dePO YÖneTİMİ

QlT | kAlİTe YÖneTİMİ

BAS | TeMel Verİler

Ver | FATUrA kOnTrOlÜ

PrJ | PrOJe YÖneTİMİ

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe
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qLT

caniasERP İle kalİTe YöneTİMİ

caniasERP QlT (Computer Aided Quality) – kalite Yönetimi mo-

dülü, kalite yönetiminin bilgisayar destekli olarak yönetilmesi-

ni kapsar. Bilgisayar destekli bir kalite kontrol sisteminin ama-

cı; yönetim çalışmaları için harcanan çabayı en aza indirmek, 

toplam kalite yönetimi ile ilgili şeffaflığı, verimliliği ve etkinliği 

artırmaktır.

Böyle bir sistemin sunduğu sayısız avantajdan uygulamada ne 

kadar faydalanılabileceği her şeyden önce, CAQ sistemi ile di-

ğer erP sistemi/sistemleri arasında oluşturulan ağ bağlantısı-

nın kalitesine bağlıdır. kusursuz bir entegrasyon, sürecin çok 

sayıda arayüz nedeniyle oluşabilecek teknik risklerden arınmış 

bir şekilde, son derece hızlı ve etkin biçimde devam etmesine 

olanak sağlar.

caniasERP kalite Yönetimi modülü, kapsamlı bir entegrasyona 

sahiptir ve, diğer tüm modüller gibi caniasERP genel sistem ya-

pısına ait çekirdek bir öğedir. Aşağıdaki grafikte caniasERP kalite 

Yönetimi modülünün entegrasyonu, şematik bir süreç gösteri-

mi ile açıklanmıştır.

 

kalİTe kOnTROl PlanlaMasI

kalite kontrol sürecini oluşturacak verilerin yönetimi kalite 

planları aracılığıyla merkezi bir şekilde yönetilir. kalite kontrol 

ile ilgili veriler arasında kontrol yöntemi, kontrol karakteristik-

leri, kontrol dereceleri, dinamik değişimler ve hata kategorileri 

yer alır. Bu veriler kontrol tabloları aracılığıyla yönetilir ve bir 

teyitten önce veya bir işlem sırasında ne zaman istenirse kay-

dedilebilir. kalite planlamasına aktarılan kalite güvence ilişki-

li malzeme bilgileri de malzeme ana verilerinde yönetilir. Bir 

malzemenin örneğin bir mal girişi kontrolü için işaretlenip işa-

retlenmeyeceği, ilgili malzemenin temel verilerinde belirlenir. 

kOnTROl sÜRecİ

kontrol süreci malzeme stok girişi ile tetiklenir. Stok girişi sıra-

sında kalite planlarından ve malzeme temel verilerinden alı-

nan veriler ile birlikte kalite kontrol kayıtları onaylanmak üzere 

oluşturulur. kalite kontrol işleminden onay almayan malzeme-

ler caniasERP Stok Yönetimi modülünde ayrı tutulurlar ve genel 

olarak caniasERP modüllerinde işlem için (örn. üretim sarf, satış 

vb.) stok çıkışı yapamazlar.

Ayrıca üretim süreçlerinin kontrolleri için kalite planında çeşitli 

tanımlarla üretim onayı sırasında kontrol ve periyodik operas-

yon kontrolleri tanımlanabilir. 

Son olarak, malzeme kalite kontrolünün yanı sıra iş merkezle-

rinde uygulanan işlemlerin performans değerleri de ölçüme 

tabi tutulabilir.

kalİTe kOnTROlÜ

kontrolün türü ve sıklığı kontrol planında yönetilir. kontrolün 

gerçekleştirilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin bilgi ise mal-

zeme ana verilerinde kaydedilen kalite güvence ilişkili temel 

verilerden alınır. Bir kontrol planına, uzmanlar tarafından be-

lirlenecek çeşitli kontrol karakteristikleri atanabilir. kontrol ka-

rakteristikleri ile birincil olarak, bir malzeme için kalite kontrol 

süreci başlatılıp başlatılmayacağı belirlenir.

ek olarak kalite kontrol sürecinin başlatılması, dinamik konfi-

gürasyonlarla yönetilip sipariş veye parti bazında kalite kont-

rol başlatılması sağlanabilir. Ayrıca geçmiş kontrol sonuçlarına 

göre numune seviyelerinin belirlenmesi mümkündür.

kontrol süreci sonunda verilecek karar nihayetinde malzeme-

nin son stok durumu belirlenir. Sonuçları kabul edilen malze-

meler 'kullanılabilir stok' durumuna alınırken kabul edilmeyen 

malzemeler stok yönetiminde 'bloke stok' olarak isimlendirilen 

MAlZeMe YÖneTİMİ
kAlİTe YÖneTİMİ



özellİkleRe genel bakIş   

 ͧ Merkezi kalite planları

 ͧ Malzeme kalite kontrol

 ͧ entegre stok yönetimi

 ͧ Üretim süreç kontrol

 ͧ İş merkezi performans analizi

 ͧ dinamik numune planları (ISO 2859-1/dIn 40080)

 ͧ detaylı grafiksel analiz

 ͧ 4d/8d raporları

 ͧ FMeA, CAPA dökümanları

 ͧ Tedarikçi değerlendirme analizi

 ͧ Ölçüm cihazı entegrasyonu

 ͧ caniasERP döküman Yönetimi entegrasyonu

QlT | kAlİTe YÖneTİMİ
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bölüme alınır. Bloke stok içinde bekleyen malzemelerin hurda 

çıkışı veya tedarikçiye iadesi caniasERP kalite Yönetimi modülü 

üzerinden caniasERP Stok Yönetimi entegrasyonu ile sağlanır.

ölÇÜM cİhazlaRIna bağlanTI

caniasERP kalite Yönetimi modülü, teknik olarak elverişli ölçüm 

cihazları ile entegrasyon sağlayabilmektedir. Bir kontrol işlemi 

sırasında, bağlı bir ölçüm aracı kullanılarak caniasERP kalite Yö-

netimi içinde hem niteleyici (evet veya hayır) hem de değişken 

(ölçüm değerleri) sonuçlar kaydedilebilir. Ölçüm cihazı ile mal-

zeme için belirlenmiş olan kontrol karakteristikleri ölçülür ve 

sistemde gerçek zamanlı olarak kaydedilir. 

VeRİ RaPORlaMa Ve analİz

kalite kontrol sırasında ölçülen değerlerin ve daha pek çok ve-

rinin raporlanması mümkündür. kalite kontrol literatüründe 

geçen pek çok rapor ve grafik caniasERP kalite Yönetimi dahilin-

de bulunmaktadır.

Ayrıca elde edilen ölçüm değerleri akabinde düzenleyici ve 

Önleyici Faaliyetler tanımlanabilir, 8d raporu sunulabilir ve 

Hata Analizi uygulanabilir.

Son olarak, kalite kontrol sonuçlarının yanında caniasERP Satı-

nalma ve caniasERP Fatura kontrolü modüllerinden entegras-

yon ile beslenilen satın alma siparişi verileri birleştirilerek Te-

darikçi değerlendirme Analizi uygulanabilir.

başlangIÇTan İTİbaRen enTegRasYOn

caniasERP kalite Yönetimi modülü, kusursuz şekilde entegre 

edilmiş dahili bir CAQ sistemi örneğidir. entegre şirket süreç-

lerinin sağladığı sayısız avantaj sayesinde, tüm kalite yönetimi 

sürecindeki verimlilik ve şeffaflık belirgin biçimde artar.
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mRP
MAlZeMe YÖneTİMİ
MAlZeMe İHTİYAç PlAnlAMASI

caniasERP İle MalzeMe İhTİYaÇ PlanlaMasI

caniasERP MrP (Material requirements Planning) – Malzeme 

İhtiyaç Planlaması modülü, bir şirket içindeki tüm lojistik zin-

cirinin kalbidir. Bu nedenle caniasERP sisteminden bu modüle 

çok çeşitli veriler aktarılır. Bu ağ bağlantısı aşağıdaki grafikte 

açıklanmıştır.

esnek kOnFİgÜRasYOn Ve bİReYsel 
PlanlaMa PaRaMeTReleRİ

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü, münferit mal-

zeme ihtiyaç planlaması prosedürlerinin konfigüre edilmesine 

olanak sağlar. Böylece ilgili ihtiyaç kaynağı ve ihtiyaç karşılama 

öğesi için kesin olan ve kesin olmayan bir ayar tanımlanabilir. 

kesin olmayan malzeme ihtiyaç planlaması prosedüründe, he-

nüz teyit edilmemiş siparişler hesaplamaya dahil edilebilir.

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü tam determinis-

tik olarak çalışır. İhtiyaç planlaması kusursuz zaman isabeti ile 

yapılarak gerçeğe en uygun tedarik zinciri oluşturulur. Bunun 

yanında atomik zaman birimi dilenirse hafta, ay veya kullanı-

cının belirleyeceği zaman aralıkları olabilir. Bu özellik, kullanı-

cılara tolerans imkanı tanımakta ve plan tahminlerinde hata 

oranını düşürmelerini mümkün kılmaktadır.  Ayrıca oluşturu-

lan planların çizelgelenmesinde sipariş teslim süresi, üretim 

işçilik süresi, üretim hazırlık süresi gibi kritik veriler kullanılarak 

gerçeğe yatkın sonuçlar elde edilmektedir.

Tarih hususunda gösterilen hassasiyet ve konfigürasyon imka-

nı, miktar hususunda da gösterilmektir. endüstri literatüründe 

kabul edilmiş pek çok sipariş büyüklüğü belirleme metodu, 

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması içinde mevcuttur. Sipariş 

büyüklüğü belirleme metotların arasında Gerçek Miktar "lot-

for-lot", Sabit Miktar, Maksimum Stok Seviyesi gibi doğrusal 

metotların yanında ekonomik Sipariş Miktarı ve Parça Periyod 

dengeleme gibi gelişmiş metotlar da bulunmaktadır.

Ayrıca malzemeler için emniyet stoğu ve tekrar sipariş noktası 

tanımlanarak minimum stok yönetimi sağlanmaktadır.

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması planlama parametreleri 

açısından oldukça zengindir. Planlama sisteminin besleneceği 

veri tipleri, kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Örneğin, 

bir malzemenin sadece yurt içi satışlarını planlamak mümkün-

dür.

ESNEK PLANLAmA

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü, benzer malze-

melerin birbirleri yerine kullanımına olanak sağlamaktadır. 

Böylelikle ihtiyaçların karşılanmasında tek bir malzeme yerine 

bir malzeme grubu dikkate alınabilmekte ve satın alma/üretim 

faaliyeti azaltılarak işletmelerde tasarruf edilmesine yardımcı 

olunmaktadır. Birbirlerine alternatif olarak tanımlanan  malze-

meler arasında seçim, gerçek stok seviyeleri dikkate alınarak 

yapılmakta; stokta en fazla miktarda bulunan alternatifler seçi-

lerek stok seviyesi dengesi sağlanmaktadır.

çeşitli sebeplerden dolayı yetiştirilemeyen siparişler dilenirse 

zaman tolerans parametreleri aracılığıyla planlamaya istenilen 

biçimde dahil edilebilirler.

PlanlaRIn geRÇekleşTİRİlMesİ

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması tarafından oluşturu-

lan tedarik planları caniasERP Üretim Planlaması ve kontrolü, 

caniasERP Satınalma ve caniasERP TrO Transfer Siparişleri mo-

dülleri aracılığıyla gerçek belgelere dönüştürülür ve böylece 

planların fiiliyata geçmesi sağlanır. Malzeme İhtiyaç Planlaması 

modülü, gerçekleşen planları dikkate almayı sürdürür ve kul-

lanıcılar, gelecek stok durumunu anlık olarak görüntüleyebilir.
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Anlık malzeme stok durumu

 ͧ kesin ve gerçek tedarik tarihleri belirlenmesi

• Tarih tolerans imkanı

 ͧ Sipariş büyüklüğü belirleme yöntemleri

• Gerçek "lot-for-lot"

• Sabit miktar

• Maksimum stok seviyesi

• ekonomik sipariş büyüklüğü

• Parça periyod dengeleme

 ͧ  Planlama anahtarları

• Büyük ölçüde planlama konfigürasyon imkanı

• Paralel planlama ve simülasyon imkanı

 ͧ Farklı tesisler arası malzeme hareketlerinin öngörülmesi

 ͧ net değişim sistemi ile malzeme planlarının güncel 

tutulması

 ͧ Özel sipariş planlaması

 ͧ Alternatif malzeme kullanımı ve malzeme kullanım 

grupları

 ͧ Oluşturulan planların gerçekleştirilmesi

 ͧ İhtiyaç-Tedarik belgelerinin eşleştirilmesi

• Belgeler gerçekleştikçe eşleştirmenin güncellenmesi

kullanIM kOlaYlIğI

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü, caniasERP siste-

minin büyük bir kısmıyla entegre olarak çalışmaktadır. enteg-

rasyona dahil olan bütün modüller Malzeme İhtiyaç Planlaması 

için anlık veri beslemekte, böylelikle Malzeme İhtiyaç Planla-

ması sisteminin daima güncel kalmasına yardımcı olmaktadır. 

net değişim sistemi sayesinde, entegrasyon modüllerinden 

birinde herhangi bir malzemenin planlama durumunu değişti-

recek bir işlem yapıldığında (örn. yeni sipariş girilmesi, varolan 

siparişlerin değiştirilmesi, ürün ağacının değişmesi, stok duru-

munun değişmesi) Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü altya-

pısında ilgili malzeme tekar planlanmak üzere kaydedilir. Toplu 

planlama uygulamaları yardımıyla bu malzemeler ve ilişkili ol-

dukları malzemeler tekrar planlanarak güncel plan durumuna 

erişilir.

Toplu planlama uygulamalarını periyodik olarak otomatik çalış-

tırabilmek de caniasERP sisteminin bir özelliğidir.

geleceğe OdaklI

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü, gelecekteki ih-

tiyaç değişikliklerini tahmin edebilmek amacıyla farklı istatis-

tiksel tahmin modelleri sunar. Satış rakamları temel alınarak, 

örneğin bir talep tahmini oluşturulabilir. Bu tahmin, karar alı-

cıların gelecekteki gelişmeleri ve ihtiyaçları daha iyi öngöre-

bilmelerine ve kendilerini buna göre ayarlayabilmelerine yar-

dımcı olur. Bunun için aritmetik ortalama gibi basit yöntemler 

yanında doğrusal regresyon analizi, mevsimsel indeksleme gibi 

gelişmiş istatistiksel yöntemler kullanılabilir.

OPTİMal YaPIda

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması ile sermaye yükümlülü-

ğü optimizasyonunu daima ön planda tutan, kesin ve güvenilir 

bir ihtiyaç planlaması sunar. Üretilen veriler çok çeşitli değer-

lendirme olanakları aracılığıyla analiz edilebilir. Buradan elde 

edilen bilgiler, değişikliklere göstereceği tepkiler konusunda 

şirketi destekler.
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ İstek ve siparişten oluşan iki aşamalı süreç

 ͧ Yetkili onay mekanizması

 ͧ esnek dağıtım teknikleri (ihtiyaç kadar, ihtiyaç oranında, 

eşit dağıtım)

 ͧ Teslim süresi belirtebilme

 ͧ Sanal depo özelliği

 ͧ Geçmiş dönem satışlar dikkate alınarak malzeme ihtiyacı 

belirlenmesi

 ͧ Hızlı dağıtım istek ve emirleriyle, üretim için gerekli mal-

zemeleri farklı depolardan tek depoya aktarma

 ͧ Yoldaki malzemelerin izlenebilmesi

caniasERP İle TRansFeR sİPaRİşİ

caniasERP TrO (Transfer Order) – Transfer Siparişi modülü ile 

depo/mağazalar, malzeme ihtiyaçlarını belirleyebilir, stok plan-

laması yapabilir, diğer depolardan malzeme talebinde buluna-

bilir ve siparişlerini takip edebilirler. depo/mağazaların malze-

me ihtiyaçlarını satın alma ve üretim yerine caniasERP Transfer 

Siparişi modülü ile transfer yöntemini kullanarak karşılaması 

firmalara zaman, mekan ve mali kaynaklarını verimli kullanma 

imkanı sağlar. 

caniasERP Transfer Siparişi modülü ile depolar ihtiyaçlarını be-

lirlerken önceki yıllarda depodan yapılan satışlar dikkate alı-

narak ortalama stok tüketim süresi hesaplanır. Yeniden sipariş 

ve teslim süreleri de dikkate alınarak sistem tarafından ihtiyaç 

miktarı önerilir. depolar bu ihtiyaçlar doğrultusunda malzeme 

transfer talebinde bulunurlar.

esnek dağITIM

Farklı depoların transfer talepleri tek merkezden yönetilir. Mer-

kez, tüm talepleri değerlendirir. Bu taleplerin karşılanmasında 

esnek dağıtım metotlarından birisi tercih edilerek "ihtiyaç ka-

dar", "ihtiyaç oranında" ya da "eşit dağıtım" yöntemlerinden 

biri uygulanabilir. Burada stok yönetimi verimliliği esastır.

hIzlI dağITIM

Sistemde bulunan iş emirlerinin malzeme ihtiyaçlarını, hızlı da-

ğıtım ekranında topluca görmek mümkündür. Sistem, ihtiyaç 

duyulan malzeme miktarları ile farklı depolardaki stok miktar-

larını otomatik hesaplayarak üretim için gerekli malzemelerin 

dağıtımının hızla planlanmasına imkan sağlar. 

Bu dağıtım yapısı kullanılarak üretim için gerekli malzemeler 

birden fazla depodan, parça parça temin edilebileceği gibi tek 

bir depodan da transfer isteği ve emri oluşturulabilir. Transfer, 

bu istek ve emirler doğrultusunda gerçekleştirilir. Bütün bu 

işlemlerin otomatik olarak tamamlanması, üretimi aksatacak 

zaman kaybını engeller. 

enTegRasYOnun aVanTajlaRI

Stok hareketleri caniasERP Stok Yönetimi modülü ile enteg-

re olarak yapılmaktadır. Anlık stok bilgileri elde edilir ve stok 

hareketleri sağlanır. Transfer istekleri ve transfer siparişleri 

caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülünde dikkate alı-

narak malzeme ihtiyaç planlamasına dahil edilebilir. caniasERP 

Satış modülü ile önceki yıllarda yapılan satışlar dikkate alınarak 

malzeme ihtiyaçları hesaplanabilir. caniasERP Üretim Planlama-

sı ve kontrolü modülü entegrasyonu ile üretimde kullanılacak 

malzemeler için transfer talebi açılabilir.

IAS Tr | 58
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caniasERP İle ÜReTİM PlanlaMasI Ve 
KONTROLÜ

caniasERP Prd (Production Planning & Scheduling) – Üretim 

Planlaması ve kontrolü modülü, üretimdeki tüm süreçleri 

kapsar ve bu süreçlerin optimizasyonuna katkıda bulunur. 

caniasERP sistemine entegrasyonu sayesinde kusursuz bir veri 

akışı sağlanırken üretimde şeffaflık ve verimliliği de arttırır. 

Aşağıdaki sayfada yer alan grafikte caniasERP Üretim Planlaması 

ve kontrolü modülünün süreci şematik olarak gösterilmiştir.

İş eMRİnİn OluşTuRulMasI

caniasERP Üretim Planlaması ve kontrolü modülünde kolektif, 

bileşik ve demontaj iş emirleri gibi farklı türlerde tipler oluş-

turulabilir. Modül, ihtiyaç duyulduğunda ilgili malzemeye ait 

gerekli miktarları içeren üretim planını otomatik olarak üretir. 

Bu plan bir iş emrine dönüştürülebilir veya iş emri manuel de 

oluşturulabilir. 

Manuel oluşturma sırasında, malzeme ihtiyaç planlaması tara-

fından önerilen değerler, yönlendirme amacıyla kullanılabilir. 

Bir iş emrinin oluşturulması sırasında eksik malzeme analizi 

otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Bu analizde, gerekli bile-

şenlerin mevcut olup olmadığı veya tedarik edilmelerinin ge-

rekip gerekmediği kontrol edilir. caniasERP Üretim Planlaması 

ve kontrolü modülü, ilgili parçaları ihtiyaç duyulan tarih için 

otomatik olarak rezerve edebilir ve böylece en uygun malzeme 

akışını garanti eder.

caniasERP Üretim Planlaması ve kontrolü modülünde fason sü-

reçlerin oluşturulması da mümkündür. Fason operasyonların 

tanımlanmasıyla iş emirleri kesintisiz izlenebilir. 

İş eMRİnİn geRÇekleşTİRİlMesİ

caniasERP Üretim Planlaması ve kontrolü modülü, kapasite mo-

dülü entegrasyonu sayesinde, ilgili iş emri için en uygun kaynak 

planlamasının gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Ayrıntılı planlama türlerinin yardımıyla, operasyonların ileriye 

dönük, geriye dönük veya herhangi bir aşamadan yola çıkılarak 

yeniden terminlenmesi mümkündür.

Ayrıca modül sayesinde kaynaklar, kaynakların kullanımı ve 

ürün ağaçlarına ilişkin bilgiler de elde edilir. Böylece caniasERP 

Üretim Planlaması ve kontrolü modülündeki planlamada, ilgi-

li üretim süreçlerine dahil edilen tüm işletme verileri dikkate 

alınır. 

Modülün gerçek zamanlı izleme özelliği sayesinde, istendiğin-

de üretim sürecine yönelik bir öngörü elde edilebilir. 

Malzeme tüketim fişi veya iş emri fişi gibi üretim süreci için 

önemli dokümanlar da hazır edilebilir.

ONAyLAR

Bir operasyon kısmen veya tamamen sona erdikten sonra iş 

emri operasyonları onaylanır. caniasERP kalite Yönetimi modülü 

ile entegrasyon sayesinde, atanan test planına göre onaydan 

önce, onay sırasında veya onaydan sonra kalite kontrol süreci 

başlatılabilir.

Üretilecek malzeme ile ilgili tüm operasyonlar onaylandıysa 

otomatik envanter hareketi gerçekleştirilebilir. 

Ayrıca onaylar ve envanter hareketleri, barkodlar veya manu-

el girişler ile de kaydedilebilir. Böylece üretilen tüm bileşenler 

eksiksiz izlenebilir. 
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özellİkleRe genel bakIş   

 ͧ çeşitli üretim türleri (tekil üretim, müşteri siparişi üretimi, 

seri ve küçük seri üretimi) 

 ͧ Özel üretimler (varyant üretimi, bileşik üretim, kolektif 

üretim) 

 ͧ İleriye dönük, geriye dönük ve orta nokta temelinde ter-

minleme ile ayrıntılı planlama

 ͧ kapasite planlaması (sınırlı ve sınırsız kapasite) 

 ͧ Tüm üretim kademelerinde izlenebilirlik (parti ve seri 

numaraları)

 ͧ Otomasyon (makine verileri kaydı)

 ͧ Bde (işletme verileri kaydı)

 ͧ entegre kalite yönetimi 

 ͧ Tüketim ve eksik malzeme listesi

 ͧ envanter kaydı 

 ͧ Grafiksel üretim ağı 

 ͧ Fiili maliyet hesaplama

 ͧ Tüm üretim belgelerini oluşturma

analİzleR Ve değeRlendİRMeleR

caniasERP Üretim Planlaması ve kontrolü modülünde, üretim-

deki optimizasyon potansiyellerini belirlemek ve değerlendir-

mek için çeşitli analizler sunulmuştur. Bu analizler kullanıcıya, 

örneğin iş merkezleri veya maliyet merkezleri gibi farklı konu-

ları, çeşitli ölçütlere göre değerlendirme olanağı sunar. Üretim 

kademeleri, girdi miktarları ve üretim miktarları için planlanan 

ve gerçekleşen karşılaştırması yapmak da mümkündür.

Güncel olarak üretimde yer alan bileşenlerin değerini hesapla-

mak için caniasERP Üretim Planlaması ve kontrolü modülünde 

yarı mamul (WIP; Work-in-Process) analizi sunulur.

Modülde ayrıca yeniden işleme ve hurda analizleri de kulla-

nıma sunulmuştur. Ana ürün ağaçlarından ve rotalarından 

farklılık gösteren üretim ürün ağaçları ve rotaları, orijinalleri ile 

karşılaştırılabilir.

Modüldeki araç/gereç yönetimi özelliği, kullanılan kaynakları 

belirlemenin yanı sıra optimizasyon potansiyellerinin tespit 

edilmesini sağlayan bir kaynak simülasyonu olanağı sunar.

ENTEgRASyON

entegre sistem kullanımı sayesinde caniasERP Üretim Planla-

ması ve kontrolü modülü ile diğer modüller arasında kusursuz 

bilgi alışverişi gerçekleştirilir. esnek geliştirme ortamı TrOIA ile 

uygulamanın tamamında şirket süreçlerine mükemmel uyum 

sağlanır. Modül, ihtiyaçlara göre uyarlanabilir. Bu sayede şir-

kete özgü ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulmuş, kapsamlı fonk-

siyonlar kullanılır ve verimli bir üretim için kusursuz bir süreç 

denetimi gerçekleştirilir. 
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ÜreTİM YÖneTİMİ
kAPASİTe PlAnlAMACAP

caniasERP İle kaPasİTe PlanlaMa 

caniasERP CAP (Capacity Management) – kapasite Planlama 

modülü ile belirli bir dönem içerisindeki iş emirlerinin, üre-

timdeki kaynak kısıtlarına göre terminlenmesi ve genel kabul 

görmüş yöntemlere uygun çizelgelenmesi sağlanır. kapasite 

Planlama modülünün, her bir iş emri için ilgili iş emri türüne 

ve iş merkezine bağlı olarak, farklı kriterlere göre çalıştırılma-

sı mümkündür. Modül ile farklı çizelgeleme tipleri ve geçmiş 

planları karşılaştırılabilir. Bu özellik sayesinde kapasite planla-

mada kullanılan farklı stratejilerin performansları kıyaslanabi-

lir. 

Modülde iş emirleri, malzeme ihtiyaç planlaması, bakım plan-

ları, iş merkezi takvimi arasında sıkı bir etkileşim mevcuttur. Bu 

etkileşim, aşağıdaki ayrıntılı grafikte gösterilmiştir. 

göRselleşTİRMe Ve şeFFaFlIk 

Gantt şeması ile her bir iş merkezinin kapasite kullanımı, iş 

emri veya iş merkezi bazında listelenebilir ve bunların birbir-

leriyle ilişkileri grafiksel olarak gösterilebilir. Oluşturulan Gantt 

şeması üzerinde, sürükle - bırak işlevi ile operasyonların baş-

langıç zamanı, süresi ve iş merkezi gibi bilgiler doğrudan dü-

zenlenebilir. caniasERP kapasite Planlama modülündeki kritik 

yol, geç kalan işler, eksik parçalar ve genel çizelgeleme perfor-

mansının grafiksel gösterimi, kullanıcıların çizelgeleme sorun-

larını erken fark etmelerini sağlar. Bu şekilde, çizelgede oluşan 

ani gelişmelere daha hızlı tepki verilebilir ve gerektiğinde der-

hal müdahale edilebilir.

zaManlaR Ve akTİVİTeleR İle İlgİlİ 
bİlgİleR 

caniasERP kapasite Planlama modülünde bir diğer özellik de 

üretim aralığının gösterilmesidir. Bu özellik ile çizelgede, müm-

kün olan en erken üretim başlangıcı ile son işlem bitişi arasın-

daki dönem belirtilir. Bu veriyle operasyon aktiviteleri ile ilgili 

üretim süresi, hazırlık süresi, taşıma süresi gibi farklı bilgilere 

ulaşılabilir. İş merkezlerinin kullanım oranı, verimlilik oranı gibi 

grafikler ve operasyon sürelerine (başlangıç ve bitiş zamanı, 

duruş zamanı, hazırlık süresi gibi) ilişkin bilgiler sistemde mev-

cuttur ve üretim kontrolü amacıyla kullanılabilir.

kaPsaMlI Ve İhTİYaca Yönelİk bİlgİleR

Her bir operasyona ilişkin onay bilgileri, kapasite planlama 

modülüne canlı olarak aktarılır. Burada iş emirlerini, amacı 

bağlamında iş merkezi veya iş emrine göre düzenlenmiş olarak 

farklı bilgiler ile görüntüleme olanağı mevcuttur. Bu tip bilgiler 

arasında başlangıç ve bitiş süreleri, bekleme süreleri, iş akışı 

süreleri ve iş merkezleri arasındaki nakliye süreleri ile birlikte 

gecikmeler sayılabilir. kapasite planlama, geçerli fabrika takvi-

mi dikkate alınarak yapılır. Hesaplama için bekleme süreleri, 

istisna günleri veya vardiyalı çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgiler 

temel alınır. Bunların yanında üretimsel ilişkiler ve çizelgeleme 

kuralları ile ilgili bilgiler de görüntülenebilir. Bu şekilde birbir-

leriyle bağlantılı üretim siparişleri görüntülenebilir, aktiviteleri 

karşılaştırılabilir ve farklı çizelgeleri analiz edilebilir. 
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özellİkleRe genel bakIş  

 ͧ Üretim siparişlerini terminleme

 ͧ Terminleme olanaklarını karşılaştırma 

 ͧ kapasite ve öncelik kurallarını tanımlama

 ͧ kapasite kullanımı için Gantt şeması

 ͧ Üretim aralığını görüntüleme

 ͧ Münferit işlemlere ilişkin bilgiler

 ͧ Aktivite karşılaştırma analizi

 ͧ İşyeri karşılaştırma analizi

 ͧ kaynak terminleme için kapasite kullanımı

 ͧ Personel kapasitelerine genel bakış

 ͧ kapasite darboğazlarına ilişkin bilgi

analİz Ve eYleM

caniasERP kapasite Planlama modülünün bir başka işlevi de iş 

merkezi karşılaştırma analizidir. Belirli bir üretim sürecine dahil 

olan tüm iş merkezleri birbirleriyle karşılaştırılabilir ve optimi-

ze edilebilir. Bu analiz için kullanıcıya, her bir iş emri adımına 

ilişkin bilgilerin yer aldığı kapsamlı veritabanı sunulur. İlgili iş 

merkezlerinin karşılaştırılması için çeşitli ölçütler kullanılabilir 

(örn. hazırlık süresi, gerçekten çalışılan süre, makine kapasite-

si). Ayrıca modülde, kapasite kullanımının görüntülenmesi ola-

nağı da mevcuttur. Bu özellik, ilgili iş emrinde hangi kaynakla-

rın (örn. aletler, makineler), ne zaman, ne kadar kullanıldığı ve 

tüketildiği sorusuna yanıt verir. Ayrıca caniasERP kapasite Plan-

lama modülünde personel kapasiteleri ile bağlantılı olarak; 

hangi çalışanın hangi operasyonda çalışacağı, personel kapa-

site durumu ve değerlendirilmeyen kapasiteler için başka bir 

planlama yapılıp yapılamayacağına yönelik bilgiler de sağlanır.

deneTİM İle İlgİlİ kuRallaR Ve YaPIlaR 

caniasERP kapasite Planlama modülünden maksimum per-

formansı alabilmek için öngörülen kontrol tablosunda belirli 

kuralların kaydedilmesi ve modülün bu bilgiler temelinde yö-

netilmesi tavsiye edilir. kapasite kurallarının düzenlenebilmesi 

mümkündür. Bu sayede olası gecikmelere ilişkin bir analiz ger-

çekleştirmenin yanı sıra hazırlık sürelerinin optimize edilme-

sine ve kaynakların düzenlenmesine de olanak sağlanır. diğer 

taraftan, firma ve tesis bazında bireysel öncelik kuralları tanım-

lanabilir ve performansları karşılaştırılabilir. Sıraya bağlı hazırlık 

sürelerinin (işlemler arası süreler dahil) belirlenmesi ve hazırlık 

süreleri için bir çarpanın kaydedilmesi olanağı mevcuttur. Mo-

dülün diğer bir işlevi de kapasite gruplarının oluşturulmasıdır. 

kapasite bakımından aynı veya benzer görevlerin düzenlendiği 

iş merkezleri gruplanabilir. kapasite darboğazları konusu da 

caniasERP kapasite Planlama modülünde önemli bir rol oynar.

ENTEgRASyONUN FAyDALARI 

caniasERP kapasite Planlama modülünün tüm üretim alt yapı-

sı ile bütünüyle entegre olması, üretim çizelgelemede kayda 

değer avantajlar sağlar. Tek tip bir sistemin bulunmaması ge-

nellikle iş yükünün ve risklerin artmasına yol açar. Ayrıca sis-

temin bütününe ve dolayısıyla şirketin genel durumuna ilişkin 

bir değerlendirme veya analiz sonucu da sunmaz. Bu nedenle 

eksiksiz caniasERP çözümünün sunduğu en büyük avantaj, özel-

leştirilebilme ve şeffaflık; caniasERP içindeki münferit işlev alan-

ları veya modüller arasında sağlanan entegrasyon ve sürekli 

etkileşimdir. kapasite planlama modülü, grafikte yer alan diğer 

modüllerdeki veriler ve işlevler ile koordineli çalışır ve kapasite 

planlaması iyileştirilir.
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caniasERP  İle Fİnansal Muhasebe 

caniasERP FIn (Financial Accounting) – Finansal Muhasebe mo-

dülü, kapsadığı “Genel Muhasebe”, “Alacaklar Muhasebesi”, 

“Borçlar Muhasebesi”, “Yönetim Muhasebesi”, “Maliyet Mu-

hasebesi”, “Sabit kıymetler Muhasebesi” ve “Bütçeleme” alt 

modülleri ile üretim yapan, hizmet sunan veya nihai ürün tica-

reti yapan işletmelerin resmi veya yönetimsel tüm ihtiyaçları-

na cevap verecek şekilde geliştirilmiş ve kurgulanmıştır.

caniasERP Finansal Muhasebe modülünün en güçlü yanı, bü-

tün bunları işletmenin ihtiyaç duyabileceği birçok “muhasebe 

standardında” (örn. TMS, UFrS, USGAAP veya özel yönetim 

muhasebeleri amaçlı); ayrı kurulum, kurgulama, veri tabanı 

veya mükerrer kayıt girişi gerektirmeden, akıcı ve verimli bir 

şekilde yapabilmesi ve raporlayabilmesidir.

Modülün temel işlevlerinden bazıları şöyledir :

ͧͧ Ticari olayları ve bunların belgelerini, kendi işlem döviz bil-

gileri ile uygulanan mevzuatlara uygun şekilde kayıt altına 

alma (resmi “genel muhasebe” gereklerini yerine getirme)

ͧͧ resmi defter, e-defter, beyanname, e-Beyanname veya 

mali tabloları hazırlama, e-devlet kapsamında dijital or-

tamda mühürleme ve sunma. 

ͧͧ Ticari alacakları ve ticari borçları, caniasERP Satış ve caniasERP 

Fatura kontrolü modülleri ile gerçek zamanlı veya toplu 

entegrasyon ile kapsamlı şekilde yönetebilme (açık bakiye, 

alacak/borç yaşlandırma, analiz etme, müşteri borç bilgi-

lendirme ve toplu uyarı mektupları).

ͧͧ caniasERP Sabit kıymetler modülü ile gerçek zamanlı en-

tegrasyonu sayesinde, aylık amortisman giderlerinin mu-

hasebeleştirilmesi; tam veya birçok zamanlı kısmi satışın, 

hurdaya çıkışın ilgili muhasebe belgelerinin otomatik oluş-

turulması. Aday sabit kıymet ve masraflarının ilgili döne-

min muhasebe kayıtlarından otomatik tespiti ve işlemle-

rinin yapılması.

ͧͧ caniasERP İnsan kaynakları modülü ile tam entegrasyonu sa-

yesinde aylık personel giderlerinin ve tahakkuklarının mu-

hasebeleştirilmesi.

ͧͧ Alınan, verilen veya ciro edilen çek, senet, akreditif mek-

tubu gibi vadeli kağıtları kayıt altına alma, bankaya tahsile 

çıkma, kırdırma, tahsilat veya adli takip statülerini takip 

etme, raporlama, otomatik muhasebe belgelerini oluştur-

ma ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutma.

ͧͧ Hiçbir ödeme veya tahsilatınızı atlamamanız için “Finansal 

Hatırlatıcı” (çek, senet, akreditif mektubu, sigorta poliçele-

ri, vb. için, özel raporlarla, e-Posta ve/veya SMS mesajları 

ile tanımlanan tarih ve saatlerde, istenilen periyotlarla bil-

gilendirme ve hatırlatma). 

ͧͧ Borç tahakkuklarını gerçekleşen tahsilatlar ile işlem dövizi 

veya yerel para biriminde finansal eşleştirmeye tabi tuta-

rak borç kapatma, açık bakiye takibi, ilgili kambiyo karı/za-

rarı, vade farkı muhasebe belgelerini otomatik oluşturma. 

ͧͧ kapsamlı bir şekilde (yerel para birimi, raporlama, işlem 

veya hesap para birimi seçenekli) muavin defter, mizan, 

kesin mizan, bilanço, kar/zarar tablosu, nakit akış tabloları, 

vb. mali tablo ve listeleri kolayca alabilme. Standart kapsa-

mındaki mali liste ve tabloların yanı sıra kendi kişiselleşti-

rilmiş rapor ve tablolarınızı oluşturabilme. 

ͧͧ Muhasebe kayıtlarından ve henüz muhasebeye entegre 

olmamış ön muhasebe (satış, alım faturaları, siparişleri) 

belgelerinden resmi ve yönetsel nakit akım tabloları hazır-

lama. 

ͧͧ dönemsel ödemeler, sigorta prim veya leasing ödemeleri, 

kredi geri ödemeleri gibi işlemler için şablon belgenin bir 

kere oluşturulması ve zamanı gelince otomatik muhasebe-

leleştirilmesi. 

ͧͧ çalıştığınız bankalarla dijital entegrasyon. Swift MT940 

standardında hesap hareketleri entegrasyonu, çek/senet 

entegrasyonu, toplu ödeme emirleri gönderim ve akıbet 

entegrasyonu. 

ͧͧ diğer ilgili modüllerle entegrasyonu ile gerçek zamanlı veya 

toplu belge oluşturmanın yanı sıra zengin, özelleştirilebilir 

“kayıt anahtarları” aracılığı ile hızlı, kontrollü ve kolay belge 

girişleri yapabilme. 

ͧͧ “dönemsel kur değerleme” sonucu oluşan kambiyo kâr / 

zarar muhasebe belgelerinin, dövizli alacakların kur farkı 

faturalarının ve borç kaydı tahakkuk muhasebe belgeleri-
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 ͧ e-defter, e-Beyanname, Ba-Bs formları gibi resmi raporlar.

 ͧ çoklu muhasebe standardı, gerçek zamanlı veya dönem 

sonu paralel defter üretimleri, vadeli borç/alacakların 

iskonto hesaplamaları. 

 ͧ dövizli işlemler, dövizli raporlar, dönemsel kur değerleme, 

kambiyo kâr/zararı, vade farkı, adat ve borç/alacak yaşlan-

dırma hesaplamaları. 

 ͧ Manuel veya toplu finansal eşleştirme, eşleştirme kur farkı.

 ͧ Gerçek zamanlı veya toplu entegrasyon, kayıt anahtarları. 

 ͧ Toplu müşteri/tedarikçi bilgilendirme, uyarı mektupları.

 ͧ Vadeli kağıt yönetimi, finansal hatırlatıcı.

 ͧ Bankalarla dijital entegrasyon.

 ͧ Finansal rasyolar, analizler.

 ͧ Otomatik tekrarlanan ödemeler ve muhasebe belgelerini 

oluşturma.

 ͧ Zengin, kişiselleştirilebilir hazır raporlar, dışarı aktarımlar, 

kendi raporlarını oluşturabilme. 

 ͧ dönem sonu ve dönem başı işlemlerine tam destek.

 ͧ Başta Türkiye ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa, Orta-

doğu ve Asya ülkesinin mevzuatlarını destekleyen yapı. 

nin otomatik oluşturulması. 

ͧͧ Borç/alacak yaşlandırma, vade farkı ve adat ekstreleri, re-

eskont hesaplama, ağırlıklı ortalama vade farkı hesaplama-

ları raporları oluşturulması. 

ͧͧ kapsamlı “dönem sonu işlemleri”. kapanış ve yeni dönem 

açılış belgelerinin rahat ve hızlıca oluşturulabilmesi.

 

RAPORLAmA

caniasERP Finans Muhasebesi modülü, resmi veya yönetsel ihti-

yaçları karşılamak için birçok hazır rapor sağlar. Standart rapor-

lar zengin parametre ve opsiyonlarla sunulur; kolay kullanımlı 

sihirbazlar yardımı ile farklı ortamlara da (örn. excel, PdF, me-

tin belgesi) aktarılabilirler. 

çok sayıdaki hazır rapordan bazıları şunlardır:

Hesap planı dökümleri, muhasebe belge dökümleri, kontrol 

listeleri, kapsamlı hesap hareket dökümleri, geçici ve kesin 

mizan, resmi defterler (baskılı kağıt veya onaylı e-defter seçe-

nekli), çek/senet bordroları ve tarihçeli yürütme listeleri, na-

kit akım tabloları, e-Beyannameler, borçlu hesap bilgi ve uyarı 

mektupları, Ba ve Bs formları, kdV raporları, ithalatçı ve ihra-

catçı firmalar için özel raporlar, yüklenilen kdV raporu, borç 

yaşlandırma raporları, tahsilat-ödeme raporları.
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FİnAnS YÖneTİMİ
SABİT kIYMeT YÖneTİMİAST

caniasERP  ile sabİT kIYMeT YöneTİMİ Ve 
Muhasebe enTegRasYOnu 

İşletmeler üretim veya hizmet sunumlarında kullanılmak üzere 

çok sayıda makine, teçhizat, arazi, bina, tesis veya tesisat edi-

nirler ve bunları bizzat işletme faaliyetlerinde kullanırlar. esas 

amaçları satılmak olmayan tüm bu varlıklara “sabit kıymetler”, 

“duran varlıklar” veya biraz daha eski bir tabirle “demirbaşlar” 

denir.

küçük ve orta boy işletmelerde bile “binlerce” sabit kıymetin 

kullanılması çok olağandır. Her ay sonu tekrarlanan işlemleri ve 

işletmenin genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve satınalma 

birimleri ile yoğun entegrasyon ihtiyacı sonucu “sabit kıymet-

lerin” yönetimi ve muhasebeleştirilmesi,  işletmeler için çok 

önemli ve yoğun çabalar gerektirir.

caniasERP’nin diğer ilgili modülleri ile tam ve akıcı entegrasyonu 

sayesinde, AST (Asset Management) – Sabit kıymet Yönetimi 

modülü, sabit kıymetlerin edinimleri (satınalma veya inşa yo-

luyla) sonrasında işletmelere, 

ͧͧ kayıt altına alma (amortisman detayları, satınalma ve sigor-

ta bilgileri, vs.)

ͧͧ erken ödeme sonucu kazanılan indirimleri uygulama,

ͧͧ sabit kıymet için yapılan ek yatırım ve masrafları yükleme,

ͧͧ yeniden değerlemeleri hesaplama ve işleme alma,

ͧͧ aylık ve gerektiğinde günlük bazda amortismanlarını (yıp-

ranma tutarlarını) hesaplama ve muhasebeleştirme, 

ͧͧ tam veya kısmi “satma”, “hurdaya çıkarma”

ͧͧ resmi veya yönetimsel raporları hazırlama,

ͧͧ fiziksel sayım ve zimmetleme 

işlemlerinde yardımcı olur. 
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 ͧ çoklu “Muhasebe Standardı” (çoklu “defter”) desteği (her-

bir sabit kıymet için farklı amortisman metodları, süreleri 

tanımlayabilme ve entegrasyonu) 

 ͧ Aylık, üçer aylık veya gün bazında amortisman planları 

oluşturma, muhasebeleştirme

 ͧ “doğrusal”, “Azalan Bakiyeler” veya “Üretim Birimi” amor-

tisman yöntemlerini destekleme

 ͧ Aday sabit kıymet alım, indirim ve giderlerinin muhasebe 

kayıtlarından otomatik tespiti, toplu olarak işleme alınması

 ͧ Özel veya olağanüstü amortisman hesaplatabilme

 ͧ kısıt, ertelenmiş kısıt, iz değeri, ekonomik ömür sonrası 

masraf yönetimi 

 ͧ Amortisman giderlerini verilen oranlara göre farklı maliyet 

merkezi veya maliyet nesnelerine kaydedebilme 

 ͧ Tam veya birçok kısmi satış, hurdaya çıkarma ve ilgili  

muhasebe kayıtlarını oluşturabilme 

 ͧ Yeniden değerleme desteği

 ͧ kurguya bağlı olarak, otomatik ve topluca amortisman 

metodu değiştirebilme (azalan ile başlayıp şartlar uygun 

olduğunda doğrusal yönteme geçebilme)

 ͧ Aktifleştirme öncesi yapılan masraflar takibi (yatırım  

safhası yönetimi)

 ͧ Her amortisman için beş farklı amortisman metodu ve 

opsiyonu tanımlayabilme 

 ͧ çalışmayan kısım gideri olarak muhasebeleştirebilme 

 ͧ Sabit kıymet alım faturası, satıcı, sigorta, teşvik bilgileri 

takibi

 ͧ Sabit kıymetlerin doğrulanması (fiziki sayım, lokasyon/ 

zimmetlenen kişi ve durumu güncellenmesi)

RAPORLAmA

caniasERP Sabit kıymet Yönetimi modülü, resmi veya yönetsel 

ihtiyaçları karşılamak için birçok hazır rapor sağlar. Amortis-

man tutarlarını listeleyen raporlar “gerçekleşmiş”, “gelecekte 

gerçekleşecek” veya “tümü” seçenekleri ile alınabilir. Böylece 

gider yazılan veya sonraki tarihlerde gider yazılması olası tutar-

lar analiz edilebilir.

Farklı birçok opsiyon ile alınabilen raporlara bazı örnekler: 

ͧͧ Sabit kıymet bilgileri listeleri

ͧͧ Sabit kıymet gelişimi (aktife giriş, indirim, masraflar, amor-

tismanlar vb. gelişim tarihçesi)

ͧͧ Sabit kıymetlerde dönemsel gelişmeler raporu

ͧͧ Sabit kıymetler amortisman tutarları

ͧͧ Sabit kıymetler yeniden değerleme tutarları

ͧͧ Sabit kıymetler özel listeler

raporlar zengin sorgulama parametreleri ve çeşitli statü ayar-

ları ile oluşturulup diyaloglar üzerinde detaylı analiz yapılabilir; 

istendiğinde PdF veya excel sheet formatlarında alınabilir.
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BÜTçeleMeBUD

caniasERP İle bÜTÇeleMe 

Bütçeleme, işletmeye ilişkin bir planlama süreci, maliyet mu-

hasebesi ve kontrol kapsamındaki önemli görevlerden biridir. 

caniasERP BUd (Budget) – Bütçeleme modülünde satış ilişkili 

bir bakış açısıyla satış planlaması yapılır. Modül, Finansal Mu-

hasebe (hesap düzeyinde) veya maliyet muhasebesi (maliyet 

çeşitleri/maliyet merkezleri düzeyinde) temelli planlama çalış-

malarını da kapsar.

Bütçelemenin önemli bir amacı, planlanan ve fiili değerleri kar-

şılaştırarak denetlenen süreçleri (örn.maliyetlerin düşürülmesi 

amacıyla) yola sokmaktır. caniasERP Bütçeleme modülü, yılları 

referans alır. Modül aracılığıyla yıllık plan dâhilinde tüm aylara 

ilişkin ayrıntılı bilgiler de edinilebilir. Her bir mali yıl için iste-

nen sayıda bütçe planı birlikte yapılabilir ve bu bütçe planla-

rından biri "fiili bütçe" olarak tanımlanabilir. Ayrıca geçmişteki 

plan/fiili verileri, yeni planların oluşturulması amacıyla bütçe 

sorumlularına aktarılabilir. Bütçeleme modülünün diğer işlev 

alanları ile bağlantısı, planlama sürecini daha verimli kılar. 

Modülün genel sisteme olan entegrasyonu aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir.

saTIş PlanlaMasI 

Satış planlaması, planlamanın yapılacağı alanın gerektirdiği dü-

zeyde ayrıntılandırılabilir; malzemeler ve müşteriler temel alı-

narak en alt düzeyde gerçekleştirilebilir. Bu durum kullanıcının, 

hangi müşterinin hangi malzemeden ne kadar alacağına ilişkin 

tahminde bulunabileceği anlamına gelir. diğer yandan caniasERP 

Bütçeleme modülünde, satış rakamlarının daha az ayrıntıyla 

planlanması; müşteri ve/veya malzeme grupları düzeyinde 

özetlenmesi de mümkündür. Planlama kapsamından bağımsız 

olarak, plan değerleri birer yıllık değer olarak kaydedilebilir; 

önceden tanımlanmış dağıtım işlevi yardımıyla ilgili aylara bö-

lünebilir. Ayrıca Bütçeleme modülündeki aktarım işlevi, satış 

odaklı oluşturulan satış planından üretim planı türetilmesine 

de olanak sağlar. Ürün ağaçları ve çalışma planları analiz edile-

rek, üretim için planlanan satınalma siparişi miktarları ve hiz-

met türleri, üretim planından tekrar oluşturulabilir.

Malİ PlanlaMa

Oluşturulan satış ve üretim planları, işletmenin mali planla-

masına kaynak oluşturur. Finansal muhasebe temel alınarak 

gerçekleştirilen bu planlama, caniasERP Bütçeleme modülünün 

odak noktasıdır. Satış miktarlarının planlanmasına benzer şe-

kilde, Finansal Muhasebe'deki her bir hesap için aylık bir plan 

değeri tanımlanabilir. caniasERP Maliyet Muhasebesi modülün-

de ihtiyaca göre değerlendirilebilmeleri için bu verilerin, değiş-

tirilebilmesi mümkündür. Genellikle değerler, maliyet merkez-

leri ve maliyet çeşitleri düzeyine kadar ayrıştırılır.

RAPORLAmA

caniasERP Bütçeleme modülü kapsamında çeşitli analizlere im-

kan veren standart raporlar mevcuttur:  

ͧͧ Satış rakamları için plan/fiili karşılaştırması 

ͧͧ Planlanan bilanço/kâr ve zarar hesabı (Finansal Muhasebe) 

ͧͧ Planlanan maliyet dağıtım tablosu (Maliyet Muhasebesi)

caniasERP Finansal Muhasebe modülündeki raporlama aracın-

da, muhasebe ilişkili plan verileri mevcut olduğundan, müş-

teriye özel değerlendirmeler yapılabilir. Gerekli bilgiler (örn. 

planlanmış maliyet hesaplaması verileri), caniasERP içinde stan-

dart olarak bulunan çevrimiçi Analitik İşleme/İş Zekası modü-

lünde hazırlanabilir. 
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Satış planlaması 

 ͧ Satış planlamasından türetilen üretim planlaması 

 ͧ Müşteriler/malzemeler temelinde ayrıntılı planlama 

 ͧ Müşteri grupları/malzeme grupları temelinde  

genel planlama 

 ͧ Her yıl için istenen sayıda dağıtım seçeneği

 ͧ Maliyet merkezi, maliyet objesi ve projelere göre  

hesap tayini

 ͧ Müşteriye özel raporların oluşturulması için  

raporlama aracı

 ͧ Genel sisteme eksiksiz entegrasyon

BUd | BÜTçeleMe

COS | MAlİYeT MerkeZlerİ MUHASeBeSİ

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe

SAl | SATIş

MrP | MAlZeMe İHTİYAç PlAnlAMASI

dİğeR MOdÜlleR İle bağlanTI

Bütçeleme modülü bileşenlerinin genel sisteme bütünüyle 

entegre ve diğer modüllerle bağlantılı bir yapıya sahip olması, 

kullanıcılara sayısız avantaj sunar. Böylece caniasERP Bütçele-

me modülündeki planlanan satış rakamları için caniasERP Sa-

tış modülündeki fiili veriler kullanılabilir. Planlanan rakamlar 

geçmişteki satış rakamları ile doğrudan bağlantısı olmadan ta-

nımlanırsa kullanıcılar, satış fiyatı listelerinden, planlanan satış 

fiyatlarını aktarabilir. Bütçeleme çerçevesinde oluşturulan plan 

değerleri, caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlaması modülünde 

dikkate alınabilir; ilişkili süreçlerde kullanılabilir. Bunlar ayrıca 

raporlama için fiili değerler ile karşılaştırılabilir ve sapma ana-

lizleri için bir altyapı oluşturur. Muhasebe ve raporlama plan-

lamalarında, caniasERP Finansal Muhasebe veya caniasERP Mali-

yet Muhasebesi modüllerinde yer alan geçmiş fiili değerler de 

kullanılabilir.
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caniasERP İle MalİYeT MeRkezleRİ 
Muhasebesİ

caniasERP COS (Cost Center Accounting) – Maliyet Merkezleri 

muhasebesi, şirketler ile dış dünya arasındaki ticari işlemlerin 

kaydedilmesinden sorumludur ve yasal düzenlemelere (örn. 

HGB veya eStG) tabidir. Maliyet hesaplaması ise genellikle şir-

ket içi raporlama için kullanılır. Birincil amacı şirket içinde orta-

ya çıkan ticari işlemlerin kontrol edilmesidir.

MasRaF ÇeşİTleRİ

caniasERP sisteminde, Finansal Muhasebe'deki gider hesapları 

aynı zamanda masraf çeşitleri olarak da görev yapar. Burada 

bunların sabit veya değişken masraflar olarak tanımlanması ve 

ayrıca masraf çeşidi grupları oluşturularak özetlenmesi müm-

kündür.

Ayrıca bir hesabın veya hesap çeşidinin masraf merkezine tabi 

olarak tanımlanması da mümkündür. Bunun amacı, ilgili tüm 

Finansal Muhasebe kayıtlarının maliyet merkezlerine aktarıl-

masını garanti etmektir.

MasRaF TaşIYIcIlaRI

caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü, çok çeşit-

li masraf taşıyıcılarının tanımlanmasına (örn. iş emirleri veya 

projeler) olanak sağlar. dönem boyunca oluşan masraf taşıyı-

cıları, eşzamanlı bir hesaplama ile kontrol edilebilir. Buna göre, 

bir nihai maliyet hesaplaması aracılığıyla gerçekten oluşan 

masraflar ile asıl planlanan masraflar arasında bir karşılaştırma 

gerçekleştirilebilir. 

caniasERP Finansal Muhasebe modülü, maliyet muhasebesi ala-

nında kullanılanlar ile aynı planlanan masraflara erişim sağlar 

veya yalnızca Finansal Muhasebe alanında dikkate alınan ayrı 

bir bütçe oluşturur.

MalİYeT MeRkezleRİ

caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülündeki mali-

yet merkezi ana verileri, belirli bir sayıda masraf yeriyle sınırlı 

kalmadan, istenilen şekilde tanımlanabilir. Tanımlanan maliyet 

merkezleri caniasERP Finansal Muhasebe modülünde masraf 

çeşitleri (masraf hesapları) ile caniasERP Üretim Planlaması ve 

kontrolü ve caniasERP Proje Yönetimi modüllerinde ise masraf 

taşıyıcıları (üretim onayları) ile ilişkilendirilirler. Bu ilişkilendir-

me caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülünün diğer 

modüller ile entegre bir biçimde çalışmasına olanak sağlar.

Ayrıca her maliyet merkezi için üst maliyet merkezi tanımlaya-

rak maliyet merkezi hiyerarşisinin oluşturulması da mümkün-

dür.

MasRaF dağITIMI

Masraf girişi çerçevesinde Finansal Muhasebe kayıtları, üre-

tim onayları ve gerekirse stok yönetimi mal hareketleri birincil 

masraf olarak gruplanabilir. Bir dağıtım anahtarı tanımlanarak, 

yardımcı maliyet merkezlerinde bulunan masraflar, ana ma-

liyet merkezlerine dağıtılabilir. dağıtım ölçütü olarak üretim 

onayları, oluşan masraflar veya belirlenen sabit oranlar (örn.

metrekare, çalışan sayısı, kullanılan telefon ünitesi, vs.) kulla-

nılabilir. Tanımlanan dağıtım anahtarı kullanılarak maliyet mer-

kezleri arasında masraf aktarımları gerçekleştirilebilir. ek ola-

rak tanımlanmış farklı dağıtım anahtarları sonucunda oluşan 

masraf dağıtımları kıyaslanabilir.

Son olarak, hazırlanan masraf dağıtımı verisi kullanılarak ge-

lecekteki ürün maliyet hesaplamaları için temel alınacak yeni 

aktivite (örn. işçilik süresi veya elektrik tüketimi) birim mali-

yetleri belirlenebilir. Ayrıca aktivite birim maliyetleri hesap-

lanırken gerçekleşen üretim onayları yerine iş merkezlerinde 

tanımlanmış ideal çalışma süreleri kullanılabilir. çalışma süresi 

doldurulmadığında çalışılmayan kısım gideri Maliyet Merkezle-

ri Muhasebesi modülü üzerinden muhasebeleştirilebilir.
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Mükerrer kayıtlara ihtiyaç duymayan sistem

• Finansal muhasebe hesapları ile doğrudan entegrasyon

• Üretim onay kayıtları ile doğrudan entegrasyon

 ͧ Maliyet merkezi hiyerarşisi

 ͧ dağıtım anahtarları

 ͧ çeşitli dağıtım yöntemleri

• Üretim miktarlarına göre dağıtım

• direkt masraf oranlarına göre dağıtım

• Sabit katsayısal dağıtım

 ͧ kapsamlı raporlama

• Ham muhasebe ve üretim verisi kontrolü

• Maliyet merkezi masraf akışları

• Veri tutarlılığı kontrolü

 ͧ Aktivite birim fiyat hesaplanması

• Üretim maliyeti hesabı için veri oluşturulması

• çalışılmayan kısım gideri muhasebeleştirilmesi

COS | MAlİYeT MerkeZlerİ MUHASeBeSİ

Ver | FATUrA kOnTrOlÜ

SAl | SATIş

InV | STOk YÖneTİMİ

AST | SABİT kIYMeT YÖneTİMİ

BUd | BÜTçeleMe

OlP/BI| çeVrİMİçİ AnAlİTİk İşleMe/İş ZekASI

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

CAl | STAndArT MAlİYeT

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe

Ayrıca oluşturulan veriler için masraf dağıtım tablosu, yıllık kar-

şılaştırma veya plan-fiili karşılaştırması gibi çeşitli raporlama 

olanakları da mevcuttur.

ENTEgRASyON

caniasERP sisteminin yüksek entegrasyon seviyesi nedeniyle, 

Maliyet Merkezleri Muhasebesi ilişkili verilerin kaydı caniasERP 

Finansal Muhasebe, caniasERP Sabit kıymetler, caniasERP Satış, 

caniasERP Stok Yönetimi, caniasERP Üretim Planlaması ve kont-

rolü modüllerindeki belge kayıtlarına paralel olarak gerçek-

leştirilir. Böylece mükerrer kayıtlara ve veri aktarımına ihtiyaç 

duyulmadan maliyet hesaplaması gerçekleştirilebilir.

Fiili masraf işlemenin yanı sıra caniasERP Maliyet Merkezleri 

Muhasebesi modülünde planlanan masraflar ile çalışma ola-

nağı da mevcuttur. Planlanan masraflar caniasERP Standart Ma-

liyet ve caniasERP Bütçeleme modüllerinde kullanılabilir.

Standart raporların yanı sıra, caniasERP çevrimiçi Analitik İş-

leme/İş Zekası modülü ile bağlantı sayesinde, müşteriye özel 

dahili raporların oluşturulması için Maliyet Merkezleri Muha-

sebesi modülünde serbest rapor oluşturma aracı da kullanıma 

sunulmuştur.
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caniasERP İle ÜReTİM MalİYeTİ

caniasERP PrC (Production Costing) – Üretim Maliyeti modülü, 

üretilen mamüllerin maliyetlerinin hesaplanması konusunu 

içerir. Maliyet değerleri şirket içi raporlarda kullanılmanın yanı-

sıra caniasERP Finansal Muhasebe modülüne de dahil olur.

caniasERP Üretim Maliyeti modülünde üretim maliyeti değeri 

üç ana unsurdan oluşur: Hammadde tutarı, maliyet merkez-

lerine girilen masrafların aktivite tutarlarına yansımaları ve fa-

son işlemler için ödenen fatura tutarları. Hammadde tutarları 

caniasERP Stok Yönetimi modülü tarafından, aktivite tutarları 

caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü tarafından, 

fason işlem faturaları ise caniasERP Fatura kontrolü modülü ta-

rafından sağlanır.

ÇalIşMa öncesİ kOnTROl

Üretim maliyeti pek çok modülden veri beslenerek çalışan bir 

modüldür. Hammadde, aktivite ve fason fatura tutarlarının iş-

leme doğru bir biçimde dahil edilebilmesi için Stok Yönetimi, 

Maliyet Merkezleri Muhasebesi ve Fatura kontrolü modülle-

rinde yapılan dönemsel çalışmalar, üretim maliyeti hesaplan-

madan önce nihai konuma getirilmelidir. caniasERP Üretim Ma-

liyeti, besleneceği verinin durumunu anlık raporlayarak hatasız 

işlem yapmayı mümkün kılar.

MalİYeT hesaPlanMasI

caniasERP Üretim Maliyeti, maliyet unsurlarını iş emri bazında 

dikkate alır. Bütün maliyet unsurları tutarlarını sadece ait ol-

dukları iş emirlerinin stok girişlerine yansıtır. Bu bakış açısının 

avantajı, dönem içinde üretim süreci farklılık gösteren ürünle-

rin fiyatlarını, gerçekçi bir biçimde yansıtabilmektir. Ayrıca iş 

emirlerinin operasyon yapısı da göz önüne alınır; ürün harici 

stok girişleri (örn. yan ürün ve yeniden işleme alınacak ürün-

ler/yarı ürünler) için gerçeği yansıtacak maliyet değerleri he-

saplanır. 

ek olarak muhasebe dönemi kapatıldığında açık kalan iş emir-

lerinin maliyetleri gerçeğe uygun olarak devredilir. Ürün ağacı 

ve rota bilgileri de kullanılarak stoğa alınmış ürünlerin maliyet-

leri sarfedilmiş giderlerden ayrılıp henüz stok girişine yansıtıla-

mamış giderler bir sonraki döneme devredilebilir.  

MalİYeT RaPORlaRI

caniasERP Üretim Maliyeti kullanıcılarına geniş bir raporlama 

imkanı sunar. Maliyet raporları hem sonuçların sunulmasın-

da hem de olası hataların önlenmesinde kullanılabilir. rapor 

tasarımlarında mümkün olduğunca geniş bilgiye yer verilirken 

aynı zamanda sade bir tasarımla kullanıcıyı yormamak amaç-

lanmıştır. 

MalİYeT Muhasebesİ

Üretim maliyeti sonuçları, muhasebeye caniasERP üzerinden 

otomatik olarak aktarılabilir. Ürün hesapları ve gider hesapla-

rının yansıtmaları oluşturulur. Maliyet sonuçlarının muhasebe-

leştirilmesi sonucunda, yeni muhasebe belgeleri eklemeden 

maliyet hesaplarının kapanışları kontrol edilebilir.



PrC | ÜreTİM MAlİYeTİ
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 ͧ Yüksek entegre sistem

• Mükerrer kayıtlara ve veri aktarımına ihtiyaç  

duymayan uygulamalar

 ͧ Ham veri analizi

• Hammadde sarf maliyetleri,  

caniasERP Stok Yönetimi entegrasyonu

• Aktivite maliyetleri, 

caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi entegrasyonu

• Fason işlem tutarları,  

caniasERP Fatura kontrolü entegrasyonu

 ͧ Ürün maliyetlerinin iş emri bazında  

dönemsel hesaplanması

 ͧ Stok girişine yansımamış tutarların devredilmesi  

(Work-In-Progress maliyeti)

 ͧ Geniş raporlama imkanı

• detaylı iş emri maliyet analizi

• İş emirleri bakiye kontrolü

• devreden maliyetler analizi

• Muhasebeleşme öncesi son görünüm

 ͧ Maliyet sonuçlarının maliyet muhasebesi hesaplarına 

aktarılması

 ͧ caniasERP sistemi genelinde tutarlılık kontrolü

• Maliyet hesabına dahil olmuş kayıtların korunması

• Stok, üretim ve muhasebe verilerinin tutarlılığının 

korunması

ENTEgRASyON

caniasERP Üretim Maliyeti, işlediği ham veriyi caniasERP Üretim 

Planlaması ve kontrolü, caniasERP Stok Yönetimi, caniasERP Ma-

liyet Merkezleri Muhasebesi, caniasERP Fatura kontrolü modül-

lerinden alır. Böylece mükerrer kayıt girme veya veri aktarımı  

ihtiyacı ortadan kalkar. Maliyet sonuçları dönem kapanışların-

da kısıtlı zamanda verilmesi gerektiğinden ileri derece enteg-

rasyon, kullanıcılara büyük oranda zaman kazandırır. Ayrıca 

sonuçlar caniasERP Finansal Muhasebe modülüne aktarılabilir. 



IAS Tr | 79

MOdÜl GrUBU 
ek MOdÜller

PROje YöneTİMİ
PROjecT ManageMenTPRj

dePO YöneTİMİ
waRehOuse ManageMenT sYsTeMWmS

dOkÜMan YöneTİMİ
DOCUmENT mANAgEmENTDOC

elekTROnİk VeRİ alIşVeRİşİ
elecTROnIc daTa InTeRchangeEDI

İş sÜReÇleRİ YöneTİMİ
BUSINESS PROCESS mANAgEmENTBPm

bakIM YöneTİMİ
mAINTENANCEmNT

kuRuMsal Rİsk YöneTİMİ
ENTERPRISE RISK mANAgEmENTERm

ek
 M

O
d

Ü
ll

er

bİlgİ YöneTİM sİsTeMİ
KNOWLEgE mANAgEmENT SySTEmKmS

İÇeRİk YöneTİM sİsTeMİ
CONTENT mANAgEmENT SySTEmCmS

ÇeVRİMİÇİ analİTİk İşleMe/İş zekasI
OnlIne analYTIcal PROcessİng/ 
BUSINESS INTELLIgENCE

OLP/
BI

KURUmSAL KARNELER
BALANCED SCORECARDBSC

İnsan kaYnaklaRI YöneTİMİ
huMan caPITal ManageMenThcM



IAS Tr | 80

ek MOdÜller
PrOJe YÖneTİMİPRj

ek
 M

O
d

Ü
ll

er

caniasERP İle PROje YöneTİMİ

caniasERP PrJ (Project Management) – Proje Yönetimi modü-

lü, entegre maliyet ve kaynak planlaması ile birlikte projelerin 

kapsamlı şekilde planlanmasına ve terminlenmesine olanak 

sağlar. Otomatik durum bildirimleri ve detaylı proje yapısını 

gösteren grafik görüntüsünün yardımıyla, proje için hızlı ve 

güvenilir bir kontrol gerçekleştirilebilir; tüm detaylarda pro-

je bilgileri görüntülenebilir. caniasERP Proje Yönetimi modülü, 

caniasERP sistemine bütünüyle entegredir; böylece verilerin iki 

yönlü olarak kullanılması mümkün olur. caniasERP modüllerinin 

bağlantıları aşağıdaki grafikte şematik olarak gösterilmiştir.

PROje PlanlaMasI

caniasERP Proje Yönetimi modülünde bir projenin oluşturul-

ması, proje planlamasının ilk adımıdır. Bir proje içinde, proje 

yapı planı (PYP) bir tablo biçiminde veya Gantt şeması şeklinde 

oluşturulur. daha sonra aktiviteler, aktivitelerin bağımlılıkları 

"milestone" noktaları, proje kaynaklarının tanımı grafiksel ola-

rak veya tablo ile ayrıntılı olarak planlanır. Aktivitelerin termin-

lenmesinin ardından, projenin tüm zamansal akışı için hem iş 

akışı planı hem de kritik yol, kapsamlı ve anlaşılır şekilde oluş-

turulabilir.

Terminleme ile oluşan tablo biçimindeki görev planı da yine 

projenin alt adımları ile ilgili bilgi sunar. Projeye özel bu gö-

revler de yine caniasERP İletişim çözümü modülünde görüntü-

lenebilir.

Mevcut projelerin yeni projeler için şablon olarak kullanılması 

veya küçük projelerin daha büyük projelere birer alt proje ola-

rak entegre edilmesi seçenekleri, projelerin daha etkin şekilde 

planlanmasına ve yönetilmesine olanak sağlar.

Aktivitelerin merkezi olarak yönetilmesi, onaylanması ve tüm 

değişikliklerin anlık olarak izlenebilmesi, hassas ve etkin bir 

proje kontrolüne olanak sağlar. Aktiviteler tamamlandığında, 

uygun olmayan gelişmelere karşı hızlı tepki verilmesini sağla-

mak amacıyla otomatik bir geribildirim gerçekleştirilir. Mevcut 

projelerde ne zaman istenirse aktivite, iş merkezleri, kaynaklar, 

malzemeler veya çalışanlar gibi proje bileşenlerinde değişiklik, 

ekleme ve silme yapılabilir. Anlık proje durumu ve ilerleme-

sine ilişkin bir genel bakış elde etmek için proje temel çizgisi 

oluşturulabilir. Proje temel çizgisi maliyet ve aktivite bazında 

oluşturularak hem grafik hem de tablo olarak görüntülenebilir 

ve karşılaştırılabilir. Burada maliyetler, iş akışları ve kaynaklar 

dikkate alınarak hem proje içinde hem de farklı projeler ara-

sında bir karşılaştırma yapılır.

FATURA DÜzENLEmE

caniasERP Proje Yönetimi modülünde, her bir proje bileşenine 

ait onayların tek tek veya toplu olarak faturalanması olanağı 

mevcuttur. Aktivite giderleri, malzemeler, kaynaklar, hizmet 

türleri ve genel masraflar gibi proje kapsamındaki tüm mali-

yetler için fatura oluşturulabilir.

ENTEgRASyON

caniasERP Proje Yönetimi modülünün caniasERP Satış modülü ile 

entegre bir yapıya sahip olması, projelerin Satış modülünden 

oluşturulmasına ve simüle edilmesine olanak sağlar. Bir satış 

belgesi, yeni bir projenin oluşturulmasında temel olarak kul-

lanılabilir. Aynı şekilde bir proje için ihtiyaç duyulan kaynaklar 

ve hesaplanan masraflar da proje oluşturulmadan önce simüle 

edilebilir. Ödeme entegrasyonu işlevi sayesinde, ödemelerin 

tahsil edilememesi durumunda projenin durdurulması sağla-

nabilir. Teyit edilen işlemler, hizmetler veya malzemeler gibi 

proje ilerlemeleri, proje tamamlanmadan önce de Satış modü-

lünden müşterilere tek tek olarak fatura edilebilir.
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özellİkleRe genel bakIş  

 ͧ Proje yapı planı

 ͧ Proje akış planı (Gantt şeması)

 ͧ Farklı proje tipleri ve grupları oluşturma

 ͧ Termin çalışmalarını ve darboğazları da gösteren otomatik 

proje terminleme

 ͧ Özgün kontrol noktası yönetimi

 ͧ Proje masraflarını yönetme

 ͧ Hedef-fiili masraflar, proje durumları ve kaynak kullanımları 

için kapsamlı gösterim

 ͧ Yeni projeler için mevcut projeleri şablon olarak kullana-

bilme

 ͧ Münferit faturalar veya toplu faturalar aracılığıyla proje 

masraf yüklemesi 

caniasERP Proje Yönetimi modülünün caniasERP Satınalma mo-

dülü ile entegre yapı sayesinde teslimata ilişkin termin, mik-

tar, tedarikçi gibi veriler, Proje Yönetimi modülüne aktarılır ve 

Proje Yönetimi modülünden yönetilebilir. Böylece, satınalma 

tarafındaki değişikliklere hızlı tepkiler verilebilir.

caniasERP Proje Yönetimi modülünün caniasERP Üretim Planla-

ması ve kontrolü modülü ile entegre bir yapıya sahip olması, 

üretim planı ve iş emirlerinin Proje Yönetimi modülünden izle-

nebilmesini ve kontrolünü sağlar. Bir projenin üretimde mev-

cut olan bir ihtiyacı karşılayabiliyor olması halinde, iş emrinin 

ancak proje tamamlandıktan sonra başlayabilecek şekilde ter-

minlenmesi olanağı mevcuttur.

caniasERP Proje Yönetimi modülünde ayrıca, bir projenin ihti-

yacını karşılayan bir üretim planı veya satınalma isteği de oluş-

turulabilir.

PROje hesaPlaMasI

Aktiviteler, malzemeler, projenin herhangi bir aşamasında kul-

lanılacak tüm kaynaklar ve hizmet türleri temel alınarak, plan-

lanan maliyet hesaplamaları gerçekleştirilebilir. Burada teyit 

edilen aktiviteler için hedef masraflar ve fiili masraflar karşı-

laştırılır. Proje tamamlanırken gerçekleşen fiili maliyet görün-

tülenir ve hedef maliyetle karşılaştırılabilir. Proje temel çizgisi 

herhangi bir zamanda hesaplanarak, proje planı ve ilerlemesi 

takip edilebilir.

MeRkezİ VeRİleR

Birçok modülle entegre yapı caniasERP Proje Yönetimi modü-

lünde önemli bir role sahiptir. diğer modüllerde kullanılan ve 

yönetilen kaynaklar, proje yönetiminde ilgili dokümanla bağ-

lantılı bir şekilde, doğrudan kullanıma sunulmuştur. Tüm do-

kümanların caniasERP doküman Yönetimi modülünde merkezi 

olarak saklanması da bilginin etkin ve iyi yapılandırılmış bir 

şekilde yönetimini sağlar. caniasERP Proje Yönetimi modülü ile 

projelerin etkin şekilde planlanması, yönetimi ve projeye özel 

önemli faktörlere ilişkin detayların analizi mümkündür.
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BİlGİ YÖneTİM SİSTeMİKmS

caniasERP İle bİlgİ YöneTİMİ

caniasERP kMS (knowledge Management System) – Bilgi Yö-

netim Sistemi modülü ile sistem içinde yer alan verilerin dü-

zenlenerek bilgi yönetimi veri ambarına taşınması ve modüller 

arası erişim imkanı sunulması hedeflenmiştir. Modül, kişilerin 

tecrübe, edinim gibi örtülü bilgilerini de sisteme dahil etmeyi 

amaçlar. Bu bilgiyi internet kullanıcılarının alışkanlıklarına uy-

gun arayüzler içinde sunarak bilgi paylaşımını teşvik eder ve 

daha kollektif bir sisteme imkan tanır.

bİlgİ kaşİFİ

caniasERP sisteminde yer alan verilerde arama yapmak için kul-

lanılan bilgi yönetimi uygulamasıdır. Tek bir sözcük ya da söz-

cük parçası ile Bilgi Yönetimi Veri Ambarı’nda arama yaparak 

istenilen bilgiye kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. Sonuçlar içerisin-

den tek tıkla caniasERP modüllerinin ilgili uygulamalarını açmak 

da mümkündür.

HTMl tarayıcı ile tasarlanan Bilgi kaşifi uygulaması, kullanıcı-

ların internet ortamındaki alışkanlarına cevap verebilecek kul-

lanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bilgi yönetiminin esaslarından 

olan geri bildirim mekanizması, Bilgi kaşifi uygulamasının diğer 

bir özelliğidir. kullanıcılar, listelenen sonuçlar üzerinde günü-

müzün popüler alışkanlıkları olan “beğenme”, “beğenmeme”, 

“puan verme” veya “yorum yapma” olanağına sahiptirler. Bu 

geri bildirimler ışığında aramaların optimize edilmesi, istatis-

tikler ve raporlar hazırlanması mümkündür.

Bilgi yönetimindeki bir başka önemli konu da bilgilerin kaybol-

mamasıdır. Bu nedenle Bilgi Yönetimi Veri Ambarı’nda verilerin 

revizyon takibi de yapılmaktadır. Bir bilginin eski versiyonları 

için arama yapılabilmesi, o versiyonların da geri bildirimlerin-

den yararlanmaya imkan sunar.

bİlgİ ansİklOPedİsİ

Bu uygulama, caniasERP sisteminin bilgi ansiklopedisidir. kata-

loglar ile kategorize edilmiş olan verileri belirli bir başlık altında 

toplayarak makaleler haline getirir. Bu makaleler birer ansiklo-

pedi sayfası gibi o başlıkla ilgili gerekli tüm bilgileri tek çerçe-

vede sunar. Böylelikle sadece bir bilgiye ulaşmak yerine büyük 

resmi görmek mümkün olur. Örneğin malzeme kataloğu oluş-

turup her bir malzeme kodu için bir sayfa makale üretilebilir. 

Bu makale içerisinde malzemenin temel bilgileri, üretim bilgi-

leri, satış/tedarik bilgileri vb. bir arada gösterilebilir. Bilgi ansik-

lopedisi de Bilgi kaşif’i uygulaması gibi günümüz e-Ansiklopedi 

tasarımlarına uygun bir şablonda sunum yaptığı için özet veri-

lere erişmenin ideal bir yoludur. 
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özellİkleRe genel bakIş  

 ͧ konfigüre edilebilir modül parametreleri 

 ͧ erP verileri ile beslenen bilgi yönetimi veri ambarı 

 ͧ esnek veri öğeleri tasarlama

 ͧ kullanıcılara bildirim verme 

 ͧ kütüphane ve katalog oluşturma 

 ͧ kullanıcı yetkilendirme 

 ͧ Tüm caniasERP sistemi içeresinde tek tuşla arama 

 ͧ Aranan belgelere hızlı erişim 

 ͧ revizyon takibi 

 ͧ Arama optimizasyonları 

 ͧ Arama istatistiklerinin tutulması 

 ͧ kullanıcılardan geri bildirim alma 

 ͧ Geri bildirimlerin ölçümlenmesi 

 ͧ kataloglar ile erP ansiklopedisi oluşturma 

 ͧ Tanıdık ve kullanıcı dostu tasarım 

 ͧ çok dilli kullanım desteği

kMS | BİlGİ YÖneTİM SİSTeMİ

BAS | TeMel Verİler  

deV | TrOIA GelİşTİrMe OrTAMI

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

HCM | İnSAn kAYnAklArI YÖneTİMİ

CrM | MÜşTerİ İlİşkİlerİ YÖneTİMİ

SAl | SerVİS YÖneTİMİ

PUr | SATInAlMA

... | TÜM caniaserP MOdÜllerİ

kMS | BİlGİ YÖneTİM SİSTeMİ
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caniasERP İle elekTROnİk VeRİ alIşVeRİşİ

Sistemin geneline entegre yapıdaki caniasERP edI (electronic 

data Interchange) – elektronik Veri Alışverişi modülü, veriler 

için elektronik veri alışverişini ve sistem ve şirket sınırlarını da 

aşan veri aktarımını garanti eder. Standart protokoller aracı-

lığıyla (serbest tanımlanabilen protokoller de kullanılabilir), 

caniasERP sistemindeki tüm veriler eksiksiz şekilde dış ortama 

aktarılabilir veya aynı şekilde dış ortamdan alınan veriler de bu 

modül sayesinde caniasERP sistemine eksiksiz ve sorunsuz bir 

şekilde taşınabilir. Aşağıdaki grafikte, modülün genel sistemle 

olan entegrasyonu gösterilmiştir. 

enTegRe sÜReÇ İş akIşI

Süreçlerin veya olayların tanımlanması ile birlikte elektronik 

veri alışverişi başlatılır ve yürütülür. Buna örnek olarak satınal-

ma siparişlerinin, kaydedildikleri sırada tedarikçilere otomatik 

ve elektronik olarak iletilmesi veya bir irsaliye ile birlikte ilgili 

teslimat belgesinin de oluşturulması sayılabilir. Ayrıca asgari 

depo miktarının altına düşülmesi durumunda, bir satınalma si-

parişinin otomatik olarak oluşturulup tedarikçilere aktarılması 

da mümkündür. Bu gibi durumlarda elektronik Veri Alışverişi 

modülü sayesinde manuel bir müdahaleye gerek kalmaz. diğer 

bir kullanım olanağı da örneğin, bağlı şirketler arasındaki (In-

tercompany) ticari işlemlerin yürütülmesi çerçevesinde oluşan 

bilgilerin aktarılmasıdır.

SERBEST PROTOKOL TANImLAmA

Yukarıda anlatılan standart protokollerin dışında kalan ve işlet-

meye özel durumların çözümü için de serbest protokol tanım-

lama olanağı mevcuttur. Burada, hedef formatın XMl tabanlı 

olup olmaması veya CSV biçiminde, bir excel dosyası olarak 

veya başka bir biçimde tanımlanmış olup olmadığı önemli 

değildir. Bu esneklik hem sistem içerisine aktarımda hem de 

sistemden dışarıya aktarımda mevcuttur. İstenilen saklama 

yerleri, yeni dahil edilen protokol dosyalarını bulmak ve içe 

aktarmak için sabit tanımlanmış aralıklarla taranabilir. Modü-

lün tamamen entegre yapısı sayesinde, sistemde mevcut olan 

sonraki süreçler protokolün asıl kullanım amacıyla sınırlı de-

ğildir. elektronik Veri Alışverişi destekli iletişim için ilişkili do-

kümanların (örn. toplu faturalar için fatura listesi) sağlanması 

gerekiyorsa, bunlar serbestçe belirlenebilir ve süreç akışına 

dahil edilebilir. Olası sonraki adımlar (örn. dosya sisteminde 

saklama), caniasERP doküman Yönetimi modülünde saklama 

veya otomatik posta ve faks gönderme olabilir. Ayrıca caniasERP 

içindeki tüm saklama işlemleri bir elektronik Veri Alışverişi dışa 

aktarım işlemini başlatabilir: Böylece örneğin, bir siparişin kay-

dedilmesi sırasında elektronik Veri Alışverişi aracılığıyla otoma-

tik bir sipariş teyidi alınabilir. 

yARATICI KULLANIm OLANAKLARI

klasik bir elektronik Veri Alışverişi arayüzünün tanımlanmasın-

dan ve bu arayüze bağlı kullanım amacının sınırlanmasından 

yola çıkılarak, modülün verimli şekilde kullanılmasına yönelik 

başka alternatifler de ortaya çıkar. Örneğin caniasERP elektronik 

Veri Alışverişi aracılığıyla, paralel kullanılan sistemler için veri 

içe aktarımları ve dışa aktarımları yürütülebilir. Bunun modern 

bir örneği, modül aracılığıyla alınan ve işlenen malzeme ve 

ürün ağacı değişiklikleri için bir CAd sistemiyle kurulan ileti-

şimdir. Böylece tasarım aşamasındaki bir malzemenin değişen 

özellikleri ve verileri, caniasERP içindeki veri kayıtlarının güncel-

lenmesiyle birlikte otomatik olarak uyarlanabilir ve gerekirse 

yeni kontrol planları, çizim versiyonları veya değişiklik en-

deksleri belirlenebilir. Protokollerin uyarlanabiliyor olması ve 

bununla birlikte esnek eşleştirme (protokoldeki ve sistemdeki 

veri yapılarının bağlantılandırılması) yapılabilmesi sayesinde, 

çevre birimlerde yeni yazılım versiyonlarının olması artık bir 

engel oluşturmaz. eşleştirme en kısa sürede yeni arayüz seçe-
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 ͧ Tüm standart elektronik veri alışverişi (elektronik Veri Alış-

verişi) protokollerini (örn. edIFACT) kullanma olanağı

 ͧ Standart olmayan özel protokolleri kullanma olanağı

 ͧ caniasERP içinde yer alan sonraki süreçleri istenen şekilde 

tanımlama

 ͧ Tüm elektronik Veri Alışverişi süreçlerini ayrıntılı izleme

 ͧ Hatalar ve nedenleri için log oluşturma

 ͧ dosya sistemindeki içe aktarma dizinlerini izleme

 ͧ dokümanları dosya sistemine otomatik aktarma

 ͧ dokümanları doküman yönetimi sisteminde arşivleme

 ͧ şirketler arası işlemler

neklerine göre uyarlanır ve bir arayüzün geliştirilmesine kıyasla 

bu işlem çok daha az çalışma zamanı ve işgücüyle gerçekleşti-

rilebilir.

eksİksİz sÜReÇ kOnTROlÜ

Tüm elektronik Veri Alışverişi veri aktarımları, kendileri için 

öngörülen ekranlarda görüntülenir ve log oluşturulur. Böyle-

ce kesintisiz bir izleme gerçekleştirilebilir. İster içe aktarma, 

ister dışa aktarma olsun tüm veri aktarımları, gerçekleştiri-

len işlemler ve ortaya çıkabilecek hatalar ile ilgili bir loglama 

mekanizmasının oluşturulmasına neden olur. değerlendirme 

yapma, hatalı süreçleri tekrar gönderme ve alma ve bu hatalar 

için loglama mekanizması oluşturma gibi özellikleri sayesinde 

caniasERP elektronik Veri Alışverişi modülü, yüksek performans-

lı ve güvenilir bir yardımcı araç haline gelir. caniasERP içindeki 

diğer modüller ile kombinasyon sağlanarak, şirketin gereksi-

nimlerine mükemmel şekilde uyan bir erP sistemi oluşturulur.
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BAS | TeMel Verİler

PUr | SATInAlMA

Ver | FATUrA kOnTrOlÜ

SAl | SATIş

İMP | İTHAlAT YÖneTİMİ

eXP | İHrACAT YÖneTİMİ

SrV | SerVİS YÖneTİMİ

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe

... | TÜM caniaserP MOdÜllerİ   
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dÖkÜMAn YÖneTİMİDOC

caniasERP İle dOkÜMan YöneTİMİ

caniasERP dOC (document Management System) – doküman 

Yönetimi modülü, günlük iş süreçlerinde ortaya çıkan çok sa-

yıda dokümanı ve belgeyi yönetir ve bunların daha sonra da 

etkin şekilde kullanılabilmelerini sağlar. Modülün amacı, şirket 

içinde üretilen dijital dokümanları merkezi olarak kaydetmek-

tir. Tek tip bir sistemde bir kez arşivlemenin yanı sıra, endeks-

leme ve diğer dokümanlar ile ilişkilendirme de caniasERP do-

küman Yönetimi modülünün temel işlevleri arasında yer alır. 

Yönetilecek dokümanların sayısı ve şirket verilerinin ilgili resmi 

ve yasal gruplara (örn. vergi denetçileri) öngörülen elektronik 

biçimde sağlanması gerekliliği, doküman yönetimi sisteminin 

şirket yazılımına bağlanmasını son derece önemli hale getir-

mektedir. caniasERP doküman Yönetimi modülünün genel sis-

teme olan eksiksiz entegrasyonu ve diğer işlev alanları ile olan 

bağlantısı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

dahİlİ belgeleRİn aRşİVlenMesİ 

Satış ve dağıtım belgeleri ve satınalma belgeleri, oluşturulma-

ları ile birlikte caniasERP doküman Yönetimi modülü içinde birer 

doküman olarak otomatik olarak kaydedilir. Buraya ne zaman 

istenirse (sistemdeki diğer işlev alanlarından da) erişilebilir. 

Böylece örneğin, Finansal Muhasebe modülünde var olan bağ-

lantı sayesinde, fatura kontrolünde kaydedilen ve taranan bir 

tedarikçi faturasına doğrudan erişime olanak sağlanır.

haRİcİ belgeleRİn aRşİVlenMesİ 

İstenilen her türlü formata sahip tüm harici dosyalar, mevcut 

klasör yapısında kaydedilebilir.

dOkÜManlaR İÇİn dİzİn OluşTuRMa

caniasERP doküman Yönetimi modülündeki dizin oluşturma 

(endeksleme) işlevi, doküman bazlı şirket süreçlerinin düzen-

lenmesine yardımcı olur ve dokümanlara yasal olarak öngörü-

len şekilde yeniden ulaşılabilmesini garanti eder.

ReVİzYOn kORuMalI aRşİVleMe

İş ortağı yazılımına sağlanan arayüz yardımıyla, dokümanların 

revizyon korumalı olarak veya yasal gerekliliklere uygun şekil-

de arşivlenmesi olanağı mevcuttur. Ayrıca caniasERP doküman 

Yönetimi modülünde, değişiklik endeksi ve geçmiş oluşturma 

tarihi ile revizyon da desteklenir.

VeRİMlİ dOkÜMan YöneTİMİ 

Bir ticari işlem için genellikle birden çok doküman oluşturul-

duğundan, bunlar caniasERP doküman Yönetimi modülünde il-

gili konuya atanır ve bir doküman klasöründe saklanır. Burada 

dokümanın dahili veya harici olması ve hangi formata sahip 

olduğu önemli değildir. Bu tip bir atamanın proje işlerinin yü-

rütülmesiyle yakından ilgisi vardır: eksiksiz bir dokümantasyon 

oluşturmanın yanı sıra ilgili belgelere de her seferinde hızlıca 

erişilebilmesini sağlar.

Yetkisiz erişime karşı güven içinde saklanan dokümanlar (tüm 

klasörler gibi) gruplanabilir ve kullanıcıya yapılandırılmış kap-

samlı bir çalışma gerçekleştirme olanağı sunar. Ayrıca, eklenen 

dökümanlara şifre konulabilir ve istenilen durumlarda (örn. 

değiştirme, silme, görme) şifre sorularak işlem gerçekleştirilir. 

dahili belgelerin oluşturulma nedenine göre bağlantılandırıl-

maları (örn. müşteri veya tedarikçi ana verileri ile) ve kendi-

leri için oluşturulan klasörlerde otomatik olarak saklanmaları, 

daha yüksek bir şeffaflığın elde edilmesini sağlar. 
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Arşivlenen tüm dokümanlara notlar ve başka dokümanlar ekle-

nebilir. dokümanlarda daha sonra e-Posta ile gönderme, faks-

lama, yazdırma veya diğer veri ortamlarına kaydetme işlemleri 

gerçekleştirilebilir. caniasERP sisteminin tamamında, doküman-

ların yönetilmesi için de yine esnek bir kullanıcı yetkilendirme 

mantığı mevcuttur. Böylece farklı kullanıcılara, görüntüleme, 

ekleme ve değiştirme işlemleri için değişik yetkiler verilebilir.

doküman Yönetimi modülünde arşivlenen ve bir müşteri ile 

bağlantılandırılan tüm veriler, caniasERP Müşteri İlişkileri Yöne-

timi modülünde çağrılabilir ve satış veya pazarlama amacıyla 

kullanılabilir. Böylece örneğin e-Posta gönderimleri için HTMl 

şablonları veya caniasERP doküman Yönetimi modülündeki do-

kümanlar kullanılabilir. Bunun için, ilgili e-Posta gönderimine 

yönelik dinamik parametreler ile doldurulan ve standart bir 

şirket görüntüsü sağlamaya yarayan şablonlardan oluşan bir 

havuz mevcuttur.

enTegRasYOnun aVanTajlaRI

değer zinciri boyunca oluşan dokümanların merkezi olarak ar-

şivlenmesi, artık günlük işlerin bir parçası haline gelmiştir. Ben-

zer şekilde, genel erP çözümüne bütünüyle entegre yapıdaki 

doküman yönetimi de verilerin tutarlı şekilde saklanması ve 

bilgi süreçlerinin optimize edilmesi için merkezi bir rol oynar. 

doküman yönetimi sisteminin kusursuz bir şekilde bağlantılan-

dırılmış olması, maliyetli arayüzler oluşturma ve dokümanları 

harici sistemler ile bağlama gerekliliğini ortadan kaldırır. Böy-

lece iletişimde/bilgilendirmede yaşanan kesintiler önlenir, veri 

kalitesi ve şeffaflık artar ve iş akışları hızlanır.

özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ dahili ve harici belgeleri arşivleme

 ͧ Tüm formatları destekleme (metin, resim, ses, çizim, vs.) 

 ͧ Yeni dokümanları hızlı kaydetme

 ͧ endeksleme (dizin oluşturma)

 ͧ Anahtar sözcükler ile kolay arama işlevi

 ͧ diğer dokümanlara mantıksal bağlantılar

 ͧ kolay ek işlemeler

• doğrudan e-Posta gönderimi

• Yazdırma

• Fakslama

• Başka veri ortamlarına kayıt

• notlar ve başka dokümanlar ekleme

 ͧ kişiye özel erişim koruması (her doküman/doküman klasö-

rü için kullanıcı yetkileri)

 ͧ dosyaların güncellenmesi veya arşivlenmesi durumunda 

kullanıcılara otomatik bildirimde bulunma

 ͧ IdW PS 880 uyarınca harici yazılım ile revizyon korumalı 

arşivleme 

 ͧ diğer modüller ve iş süreçleri ile kusursuz entegrasyon
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dOC | dOkÜMAn YÖneTİMİ

SAl | SATIş

PUr | SATInAlMA

Ver | FATUrA kOnTrOlÜ

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe

BAS | TeMel Verİler

ClB | İleTİşİM çÖZÜMÜ

... | TÜM caniaserP MOdÜllerİ   

SAL FIN ...

Destek Tabloları/Döküman Türleri

Yetkilendirme

İlişkilendirilmiş
Döküman Erişimi

Otoma�k
Döküman Dosyalama

Manuel
Döküman Dosyalama

Dökümanları
E-Posta Gönderme

Standart Şablonlar

BAS

VERPUR

DOC
doc, jpg, pdf, 
 txt, xls, etc.

CLB

DOC
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caniasERP İle OlaP

caniasERP OlP/BI (Online Analytical Processing/Business Intelli-

gence) – çevrimiçi Analitik İşleme/İş Zekası modülü, şirket ge-

nelinde alınacak kararlar için istenilen verilere ulaşılıp analizle-

rin olabildiğince hızlı yapılmasını, verilerin çok boyutlu olarak 

değerlendirilmesini ve görsel olarak hazırlanmasını sağlar. Bu 

süreçte kullanıcı katkısının en aza indirgenmesini ve raporlama 

işinin olabildiğince otomatik yapılabilmesini amaçlar. InfoSuite 

veya Pentaho BI ile bağlantılı olarak eksiksiz bir İş Zekası Siste-

mi oluşturur.

dIş VeRİ kaYnaklaRInIn kullanIMI 

caniasERP çevrimiçi Analitik İşleme modülü, hem caniasERP sis-

temine tamamen entegre durumda bulunan homojen bir ya-

pıdadır hem de harici veri kaynaklarına entegrasyonu temin 

eden ve karar verme süreçlerine katkıda bulunan kapsamlı 

bir uygulamadır. caniasERP çevrimiçi Analitik İşleme modülü, 

kendi veri ambarındaki verileri kullanıcılara sunarken, diğer 

veritabanlarında kurulu bulunan veri ambarlarındaki verilerin 

kullanılabilmesine de imkan tanır. Böylece bilgiler merkezi bir 

biçimde ve kaynaklarından bağımsız olarak bir araya toplana-

bilir; kurum için kritik önem taşıyan kararlar akıllı ve etkin bir 

şekilde verilebilir.

VeRİleRe ÇOk bOYuTlu bakabİlMe Ve 
esneklİk

caniasERP Cevrimiçi Analitik İşleme modülü, şirkete ait kritik 

önemdeki verilerin standart ve yapılandırılmış şekilde format-

lanmasını ve verimli bir analitik sorgulama için çok boyutlu 

olarak kullanıcılara sunulmasını amaçlar. dahili ve harici veri-

tabanları kullanılarak oluşturulan OlAP tablolarından yaratı-

lan OlAP küpleri, verilere çok boyutlu olarak, yatay ve düşey 

eksenlerde çakıştırılarak bakılmasına imkan verir. Verilere çok 

boyutlu bakabilme imkanı, hazırlanan raporlara esneklik ka-

zandırır.

kaRaR VeRMe sÜReÇleRİ İÇİn hIzlI bİlgİ 
AKTARImI

caniasERP Cevrimiçi Analitik İşleme modülü, şirketlerin ticari 

faaliyet alanlarına ait büyük hacimli verileri ile dış kaynaklı ve-

ritabanlarında bulunan verileri bütünleştirir. Modül, bu verile-

re çok boyutlu yatay ve düşey eksenlerden bakabilme imkanı 

sağlar. Modülde “dashboard” gibi görselleştirme operatörleri 

kullanılabilir. Böylece şirketlerin karar verme süreçlerine kolay 

ve otomatik şekilde destek verir. 

KOLAy RAPORLAmA

İhtiyaçlar doğrultusunda eksiksiz dizayn edilmiş OlAP küpleri 

sayesinde her kullanıcı çok kısa sürelerde kolaylıkla raporlar ve 

analizler hazırlayabilir.

RaPOR Ve dashbOaRd göRÜnTÜleMe 

caniasERP Cevrimiçi Analitik İşleme modülü, Pentaho BI ile ha-

zırlanmış dashboard ve diğer raporlara üçüncü parti uygula-

malara gerek duymadan direk ulaşım imkanı sağlar.



SAL INV PRD ...

CaniasERP Tablo Yapıları

VerilerVeriler

Küp ve Analiz Tanımlamaları

Veritabanı, 
BI Program TanımlamalarıBAS

DEV

FINPUR

InfoSuite
Pentaho BI

Harici Veritabanları

Dashboard ve Raporlar

OLP/
BI
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ değişken OlAP tablolarının özetlenmesi

 ͧ çok boyutlu inceleme özelliğine sahip olması

 ͧ Boyutlar ve gruplandırmalarda sınırların bulunmaması

 ͧ detaydan özete veya özetten detaya çıkma işlemleri

 ͧ Sınırsız sayıda veri görüntülenebilmesi

 ͧ Tablo ve grafiksel çıktı sağlayan raporlama uygulaması

 ͧ karşılaştırmalı inceleme özelliği

 ͧ dahili ve harici şirket bilgileri kullanılarak veri kazanımı

 ͧ Gerçek zamanlı değerlendirmeler

 ͧ dashboard ve raporlara caniasERP içerisinden  

doğrudan erişim

 ͧ InfoSuite ve Pentaho BI programlarıyla entegrasyon

RaPOR Ve dashbOaRd göRÜnTÜleMe

caniasERP Cevrimiçi Analitik İşleme modülü, eTl, OlAP küp, ra-

porlama ve dashboard çözümü sunan iş zekası uygulamaların-

dan InfoSuite ve Pentaho BI ile entegre olarak eksiksiz bir iş 

zekası sistemi oluşturur.

OlP/BI| çeVrİMİçİ AnAlİTİk İşleMe/İş ZekASI 

SAl | SATIş

PUr | SATInAlMA

FIn | FİnAnSAl MUHASeBe

InV | STOk YÖneTİMİ

Prd | ÜreTİM PlAnlAMASI Ve kOnTrOlÜ

... | TÜM caniaserP MOdÜllerİ   
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caniasERP İle İÇeRİk YöneTİM sİsTeMİ

caniasERP CMS (Content Management System) – İçerik Yönetim 

Sistemi modülü, web site içeriklerinin caniasERP ile yönetilebil-

mesine olanak sağlar. Modülün amacı, web sitelerindeki ku-

rumsal bilgilerin kolayca oluşturulması, yayınlanması, yönetil-

mesi ve güncellenmesidir. Modül ayrıca, oluşturulan içeriklerin 

arşivlenip istenildiğinde güncellenerek yeniden kullanılmasına 

imkân verir. Yayınlanacak sitelerin ayarları, içerikleri ve içe-

riklerinde barındırılan medya dosyaları, sitelerde kullanılacak 

temalar ve menü yapıları, caniasERP İçerik Yönetimi Sistemi 

modülü uygulamaları yardımıyla hızla ve kolaylıkla oluşturulur; 

caniasERP’nin sunduğu FTP altyapısı ile istenildiğinde web sunu-

cusuna yollanarak yayınlanır.

caniasERP’nin yüksek güvenlik altyapısını kullanan caniasERP 

İçerik Yönetimi Sistemi modülü sayesinde web sitesi üyelik sis-

temi, B2B, B2C portallarında kullanıcı tanımları için ayrıca bir 

platform oluşturmak gerekmez. Tüm kullanıcıların detaylı yet-

kilendirmeleri erP sisteminden yapılır. Bu sayede web sitesi ya 

da portal kullanıcılarının hangi bilgilere erişebileceği güvenli ve 

kolay bir şekilde, rollere ve görevlere göre belirlenebilir. Yüzde 

yüz web tabanlı caniasERP sistemi ile caniasERP İçerik Yönetimi 

Sistemi modülü, web site içeriklerinin uzaktan yönetilmesine 

olanak sağlar.

çOKLU DESTEK

 ͧ Tema desteği: caniasERP İçerik Yönetimi Sistemi modülü, 

farklı görsel temalar ile farklı sitelerin yönetebilmesine 

olanak sağlar. İstenildiğinde hazır temalardan biri seçilerek 

görsel ve fonksiyonel değişiklikler yapılabilir.

 ͧ dil desteği: caniasERP İçerik Yönetimi Sistemi modülü tüm 

web sitesi içeriklerinin aynı anda, farklı dillerde oluşturul-

masına ve yönetilmesine olanak sağlar. 

 ͧ Firma ve site desteği: caniasERP’nin çoklu firmayı destek-

leyen holding altyapısı sayesinde ister holding düzeyinde 

ister her bir firma özelinde çoklu web siteleri, B2B ve B2C 

portalları oluşturulup merkezi olarak yönetilebilir.

PORTal b2b - b2c desTeğİ Ve web 
seRVİsleRİ alTYaPIsI

caniasERP’nin özgün programlama dili TrOIA ve gelişmiş altya-

pısı sayesinde sunduğu web servisleri ile web siteleri üzerinde 

herhangi bir iş mantığı oluşturmaya ihtiyaç duyulmaz. caniasERP 

sisteminin kendi iş mantığı web servisleri ile kullanılabilir. Bu 

sayede erP sisteminden veri gereksinimi olan B2B ve B2C por-

talları, güvenli olarak tasarlanabilir ve kolayca düzenlenebilir. 

seO (seaRch engİne OPTİMİzaTİOn) Ve 
SLUg ALTyAPISI

caniasERP İçerik Yönetimi Sistemi modülü, slug altyapısı ile ara-

ma motorlarının site içeriklerini daha rahat bulabilmesini sağ-

lar.

FTP ALTyAPISI

caniasERP İçerik Yönetimi Sistemi modülü ile erP sisteminde 

hazırlanan içerikler, tek bir tuşla web sitesinde yayınlanabilir. 

caniasERP’nin sunmuş olduğu FTP altyapısı ile dosyaların isteni-

len FTP sunucusuna kopyalanması çok kolaylaşmıştır.

gÜVenlİ İÇeRİk YöneTİMİ

erP sisteminiz içerisinden web sitenizi yönetirken, caniasERP 

sisteminin etkin güvenlik altyapısı ile ekstra kullanıcı adı ve şif-

relere gerek kalmadan, içeriklerinizi de yönetebilirsiniz.



BAS

Standart CMS
Değişkenleri

Medya Kütüphanesi 
Değişkenleri

Medya Dosyaları

İçerik Scriptleri

(CMS)
AYARLAR

(CMS)
MENÜLER

�CMS�
İÇERİK SABİTLERİ

�CMS�
FTP

�CMS�
SAYFA YÖNETİMİ

�CMS�
SLIDER YÖNETİMİ

�CMS�
SLUGLAR

(CMS)
TEMA TANIMLARI

Web
Server

caniasERP

Web
Servisleri
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Yeni web sitesi tanımlama 

 ͧ Birden fazla web sitesinin eş zamanlı yönetimi

 ͧ Üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan web site 

içeriklerinin yönetimi

 ͧ daha fazla tutarlılık

 ͧ Özelleştirilebilen temalar ve tema değiştirebilme

 ͧ Sosyal medya etkileşimi (facebook, twitter, linkedin vs) 

 ͧ Menü veya kategori yönetimi

 ͧ Sayfa yönetimi (oluşturma, silme, düzenleme)

 ͧ İçerik yönetimi (sabit içeriklerin yönetimi)

 ͧ duyuru ya da haber gibi içeriklerin yönetimi

 ͧ çoklu dil desteği

 ͧ Slider yönetimi

 ͧ FTP altyapısı

 ͧ Anket, blog, fotoğraf albümü, videolar, ürün yönetimi

 ͧ kolay resim ve medya içeriği ekleme

 ͧ Hızlı erişim ve esneklik

BAS | TeMel Verİler

CMS | İçerİk YÖneTİM SİSTeMİ

CMS | İçerİk YÖneTİMİ SİSTeMİ
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caniasERP İle bakIM YöneTİMİ 

caniasERP MnT (Maintenance) – Bakım Yönetimi modülünün 

görevi, tesislerin ve teknik sistemlerin hedeflenen işlevsel 

yeterlilikte çalışmalarını sürdürmek veya devre dışı kalmaları 

halinde bunları tekrar devreye sokmaktır. Sistem kesintilerinin 

önlenmesi ve makine kullanım sürelerinin uzatılmasının yanı 

sıra modül ile ayrıca bakım çalışmalarının verimli şekilde ger-

çekleştirilmesi, iş akışlarının güvenceye alınması sağlanır ve iş 

güvenliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunulur. Aşağıdaki say-

fada yer alan grafikte, bakım modülünün genel sistem içindeki 

yeri ve diğer işlev alanlarıyla olan bağlantıları açıklanmıştır.

PeRİYOdİk bakIM

Periyodik veya düzenli bir bakımda, teknik sistemlerin işlevsel 

bütünlüğünü korumak amacıyla planlı ve önleyici bakım çalış-

maları gerçekleştirilir. 

Bakım çalışmalarını düzgün şekilde gerçekleştirmek için güncel 

olarak kullanılmakta olan sistemlerin ve cihazların erP siste-

minde bakım nesnesi olarak oluşturulmaları gerekir. Bu neden-

le her bir bakım nesnesi için bakım yöntemleri tanımlanır ve 

caniasERP rotalar ve İş Merkezleri modülünde gerekli çalışma 

adımları tanımlanır. Ayrıca makine tipi (örn. paketleme üni-

tesi) ve periyodik bakım aralığı (örn. haftalık, aylık veya yıllık) 

caniasERP Temel Veriler modülünde ve sistemin seri numarası 

ise caniasERP Bakım Yönetimi modülünde kaydedilir. Bu kayıtlar, 

her bir seri numarası için sistemde tanımlanan verilere göre 

bakım planları oluşturulmasını sağlar.

Planlama işlemi kullanıcı tarafından yapilabileceği gibi otoma-

tikleştirilmiş olarak düzenli periyotlarlada yapilabilir.

Planlama süreci, yapilacak periyodik kontrolün türüne ve peri-

yoduna göre otomatik olarak yapılır ve birer bakım planı olarak 

kayıt altına alınır. Bakım planları Bakım modülü altında izlene-

bilir.

Planlamacı oluşturulan bakım planlarını uygulamak isterse, ilg-

li bakım planlarını onaylayarak Bakım iş emrine dönüştürebilir. 

Oluşturulan bakım iş emirleri Bakım Yönetimi uygulaması ile 

takip edilir ve uygulanır. eğer ilgili Bakım planları onaylanmaz 

ise yapilması gereken bakım işlemi bir sonraki planlama süre-

cinde tekrar önerilir.

ARIzA DURUmLARINDA ONARIm

Arıza durumlarından sonraki onarımlarda, bir defa ortaya çı-

kan geçici arıza mesajları ve sistemdeki teknik işlevselliği geri 

getirebilmek için kısa vadeli olarak gerçekleştirilecek onarım 

çalışmaları kayıt altına alınır. 

Beklenmeyen durma hallerinde genellikle ikame sistemlere 

geçilmesi gerekir; fazla mesai yapılması gerekebilir ve dolayı-

sıyla maliyetler de artar. Bu nedenle, periyodik olmayan bu tip 

bakımlarda şirketin çok hızlı şekilde tepki verebilmesi gerekir. 

Örneğin telefonla bir arıza bildirildiğinde bu arızanın sisteme 

hemen kaydedilmesi gerekir. Oluşturulan arıza mesajından, bu 

sistemin bakımı ile ilgili (periyodik bakımdaki gibi tanımlana-

rak) kayıtlı genel bilgiler temel alınarak bir bakım iş emri oluş-

turulur. emir oluşturulduktan sonra, bakım için ihtiyaç duyulan 

süre ve yedek parçalara ilişkin bilgi sahibi olunur.  

BAKIm ONAyI

Bir bakım emri (periyodik bakım veya öngörülmemiş bir arıza 

olmasından bağımsız olarak) gerçekleştirildikten sonra, uygu-

lanan önlem için caniasERP Bakım Yönetimi modülüne bir onay 

verilir. Önlemin hangi sistem için uygulandığı, ne kadar zaman-

da gerçekleştirildiği ve varsa hangi yedek parçaların takıldığı bu 

şekilde sisteme kaydedilir.
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Bakım nesnelerini düzenleme (makineler ve sistemler)

 ͧ Periyodik bakım ve planlar oluşturma

 ͧ Yaklaşmakta olan bakım planları hakkında sistem önerileri

 ͧ Periyodik bakım emirleri oluşturma ve işleme

 ͧ Bakım ve onarım çalışmalarını kapasitelere göre denetleme

 ͧ Bir defa ortaya çıkan geçici arıza mesajlarını yönetme

 ͧ kronolojik bakım listeleri

 ͧ Bakım planlarının durumlarına ilişkin bilgilendirme için 

kontrol listeleri

 ͧ nihai maliyet hesaplamaları oluşturma

 ͧ Bakım emirleri ve bakım onayları için çeşitli analizler

 ͧ Genel sisteme eksiksiz entegrasyon

Yedek PaRÇalaRIn TedaRİğİ

Bir sistem için düşünülebilecek tüm yedek parçalar caniasERP 

Ürün Ağaçları modülünde kaydedilir. kullanılan bu bileşenler, 

onay zamanında caniasERP Stok Yönetimi modülü aracılığıyla 

otomatik olarak stoktan çıkartılır. Parçaların, kullanılabilir stok-

tan manuel olarak çıkartılması da mümkündür. 

Bir bakım veya onarım çalışması ile ilgili eksik yedek parçala-

rın tedarik edilmeleri gerekir. Bunun için caniasERP Satınalma 

modülünde, otomatik veya manuel olarak bir satınalma isteği 

işlemi başlatılır. Sipariş edilen parçalar teslim edildiğinde, bun-

lar caniasERP Stok Yönetimi modülünde mal girişi ve dolayısıyla 

kullanılabilir stok olarak kaydedilir ve gerekli bakım için kulla-

nılabilmeleri mümkün olur.  

değeRlendİRMeleR Ve analİzleR

Bakım amacıyla toplanmış tüm mevcut bilgiler, gelecekteki 

bakım planlarının daha iyi yapılması ve yürütülmesi için temel 

alınabilir. çeşitli değerlendirmeler sayesinde şirket, teknik sis-

temlerinin bakımını öngörülü şekilde yapma ve iş akışlarını za-

manında güvenceye alma olanağına sahip olur. 

Masraf kontrolü amacıyla, gerçekleştirilen bakım ve onarım 

çalışmaları için caniasERP Maliyet modülünde (caniasERP Üre-

tim Planlaması ve kontrolü modülü ile bağlantılı olarak) nihai 

maliyet hesaplamaları oluşturulabilir. Gerçekleştirilen bakım iş 

emirlerine ilişkin masraflar, geçerli saat ücreti oranları ile onay 

sırasında girilen süreler çarpılarak hesaplanır. 

Ayrıca çeşitli analizler de gerçekleştirilebilir. Bunun için gerekli 

olan temel veriler, bakım ve onarım iş emirlerindeki onaylar-

dan ve periyodik kontrol listelerinden alınır. Bu belgeler, ba-

kım dönemi sona erdikten sonra bu dönemde ortaya çıkan 

şikayetler ve bakım çalışmaları hakkında bilgiler içerir. Bu gibi 

değerlendirmeler sayesinde şirket, gerçekleştirilen bakım ça-

lışmalarına ilişkin nedenler, çözümler ve harcanan zamanlar ile 

ilgili bilgiye sahip olur. 

enTegRasYOnun aVanTajlaRI

caniasERP yazılımının büyük bir avantajı da tüm işlev alanlarıyla 

kusursuz bir entegrasyona sahip olmasıdır. Sistemdeki diğer 

modüller ile herhangi bir arayüz gerekmeden bağlantı kuru-

labilmesi sayesinde veriler güncel tutulur ve bakım veya müş-

teri hizmeti için gerekli olan süreçler otomatik olarak başlatılır. 

Böylece ürün ağaçları, çalışma planları/işyerleri ve ana veriler 

ile ilgili modüllerde kaydedilen bilgiler, bakım planlamasının 

oluşturulması için bir veri temeli oluşturur. Bunun üzerine 

sistem tarafından önerilen bakım planları; Malzeme İhtiyaç 

Planlaması, Bakım Yönetimi ve Üretim Planlaması ve kontro-

lü modüllerinde gerçekleştirilir. Bunun için gerekli olan yedek 

parçaların yönetilmesi, stok yönetimi ve satınalma işlev alan-

larının yardımıyla caniasERP Malzeme İhtiyaç Planlama modülü 

tarafından gerçekleştirilir. 

Teknik sistemlerin uzun süre yüksek performans ile kullanı-

labilmesi için önleyici bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

çok önemlidir. Bu nedenle gerekli bakım planlarına ilişkin bil-

giler ilgili tüm modüllerden, erkenden edinilir; önlemler etkin 

şekilde uygulanır ve verimlilik güvence altına alınır.  
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caniasERP İle dePO YöneTİMİ

caniasERP WMS (Warehouse Management System) – depo Yö-

netimi modülü, kullanıcıyı tüm malzeme hareketlerini işlenme-

si konusunda destekler ve depo hareketlerinin en kolay şekil-

de, otomatik olarak yönetilmesini sağlar.

caniasERP depo Yönetimi modülü sayesinde şirket, tüm depo 

adreslerine ve depo yerlerine bir genel bakış elde eder ve depo 

girişleri için en uygun hedef yeri ya da malzeme çıkışları için 

en uygun kaynağı otomatik olarak hesaplar. Böylece düzen-

siz (kaotik) depolamada, sistem bileşenleri ile düzenli yapılar 

oluşturulur; şirkete özgü gereklilikler dikkate alınır ve malların 

depoya girmesi/depodan çekilmesi sırasında zaman tasarrufu 

sağlanır.

Sistemdeki diğer modüller ile bağlantılı olması, lojistik iş akış-

larının daha verimli gerçekleştirilmesini sağlar ve envanter yö-

netimi ile ilişkili diğer iş süreçlerini hızlandırır. caniasERP depo 

Yönetimi modülünün genel sisteme olan entegrasyonu aşağı-

daki grafikte gösterilmiştir.

dÜzensİz dePOlaRda dÜzen

şirketin sahip olduğu tüm depolar caniasERP depo Yönetimi 

modülünde, depo/stok yeri adresi düzeyine kadar ayrıntılı 

olarak oluşturulur. kullanıcı, hangi malzemelerin hangi depo/

stok yerinde ve ne miktarda mevcut olduğunu kesin olarak 

bilir. Modül, tüm depo/stok yeri adreslerini en verimli şekilde 

kullanma ve birden çok depo/stok yerinde tutulan malzeme 

stoklarını yönetme konusunda kullanıcıya destek olur.

sTOk haRekeTleRİnİn başlaMa nedenleRİ

depodaki fiziksel stok hareketleri sistem içindeki bir başka bel-

geden (satınalma, satış, üretim vs.) tetiklenebilir:

ͧͧ caniasERP Satınalma modülü aracılığıyla gerçekleştirilen bir 

satınalma siparişinden sonraki mal teslimatı (mal girişi)

ͧͧ caniasERP Satış modülü tarafından oluşturulan bir irsaliye 

için teslimat (mal çıkışı)

ͧͧ Malzemelerin, caniasERP Üretim Planlaması ve kontrolü mo-

dülünde oluşturulan bir üretim emri için gerekli olan üre-

tim tedarik alanına tedarik edilmesi (mal çıkışı) sırasındaki 

çıkış kaydı.

ͧͧ caniasERP Üretim Planlaması ve kontrolü modülünde oluştu-

rulan bir üretim emri doğrultusunda üretimi tamamlanmış 

malların depoya yerleştirilmesi (mal girişi) sırasındaki giriş 

kaydı.

depo siparişlerinin işlenmesi sırasında, caniasERP Temel Veriler 

modülünde saklanan depo yönetimi bilgileri kullanılır. Bun-

lar arasında örneğin, malzemelere ait ölçüler, ağırlıklar, depo 

grupları ve koşul grupları yer alır. caniasERP Stok Yönetimi mo-

dülü ayrıca, depo yönetimi ile ilgili bilinen rutin çalışmalar için 

de bir altyapı oluşturur. 

dePO sİPaRİşleRİnİn OTOMaTİk 
OluşTuRulMasI

caniasERP depo Yönetimi modülünde uygulanan otomasyonlar, 

(özellikle üretim modülü ile birlikte kullanıldıklarında) üretim iş 

akışlarının kolaylaştırılması konusunda son derece kayda değer 

avantajlar sağlar.  Bir ticari işlem gerçekleştirildiğinde, depo yö-

netimi modülünde ilgili süreçler harekete geçer. Bir satınalma 

siparişini takip eden mal girişleri, öncelikle toplama alanı ola-

rak tanımlanmış bir depo/stok yerine kaydedilir. Burada, mal-

ları nihai bir depo/stok yerinde depolamak amacıyla caniasERP 

depo Yönetimi modülü tarafından otomatik olarak bir yerleş-

tirme emri oluşturulur. Böylece tedarikçiler tarafından teslim 
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ Tüm siparişlerin yer aldığı listeler sayesinde depoya 

girişleri, depodan çıkışları ve stok transferlerini her zaman 

gözlemleme olanağı

 ͧ depo yönetimi için depo koşullarını tanımlama (örn.  

soğuk depo)

 ͧ kaydedilen bireysel ölçütlere göre depo adresleri için 

öneriler

 ͧ Mobil istemci sayesinde (bilgisayarlara bağlı kalmak zorun-

da olmadan) mobil çalışma olanağı

 ͧ kapasite sınırlamalarını (hacim, ağırlık, adet) dikkate alma

 ͧ depo kapasitesi optimizasyonu (depo adreslerindeki  

israfı önleme)

 ͧ Stok yönetimi modülü ile güçlü karşılıklı etki

 ͧ kullanıcı bazlı işlem hakkı tanımlama

edilen veya şirket içinde üretilen malların hızlı ve kolay bir şe-

kilde depoya yerleştirilmeleri garanti edilmiş olur.

Müşteri siparişinin işlenmesi çerçevesinde, malların depodan 

çıkıp bir toplama alanına hareket etmelerini sağlamak için, ir-

saliyeler kaydedilirken otomatik toplama emirleri oluşturula-

bilir. Ayrıca bu şekilde başlatılan toplama emirleri ile üretimde 

kullanılacak hammaddelerin tam zamanında, en doğru işyerin-

de olmaları da garanti edilmiş olur.

Sistem, oluşturulan yerleştirme / toplama emirlerini temel ala-

rak bir öneri listesi oluşturur. Bu listede, uygun depo/stok yeri 

adreslerine ilişkin kullanıcı tarafından konfigüre edilebilecek 

olan bir sıralama yer alır.

kaPsaMlI ölÇÜTleR İle İşleMe

Sistem, malların depoya yerleştirilmesi veya depodan çıkar-

tılması için depo/stok yeri önerilerinde bulunur. Siparişe özel 

olarak kaydedilen ölçütler temel alınarak, yönetilecek depo 

yerine ilişkin olarak her seferinde en uygun alternatif ve diğer 

mantıklı alternatifler önerilir. listedeki önerilerin uygulanıp uy-

gulanmayacağı ve uygulanacaksa hangi önerinin uygulanacağı 

ile ilgili karar, sonuçta tamamen sorumlu depo yöneticisinin 

inisiyatifindedir.

Ölçütler bireysel olarak tanımlanabilir ve genellikle aşağıdaki 

konular ile ilgili olur:

ͧͧ Mesafe (en kısa yol)

ͧͧ depoya giriş/depodan çıkış için boş/dolu depo yeri tercihi

ͧͧ Her depo yeri için yalnızca bir ürüne izin verme

ͧͧ FIFO prensibi veya benzeri yöntemler

ͧͧ depo yerlerinin önceliklendirilmesine yönelik bireysel ko-

şullar (kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir)

Ayrıca depo ilişkili koşul grupları (örn. soğuk depo, tehlikeli 

madde deposu veya küçük parça deposu) da oluşturulabilir. 

Böylece özel malzemelerin gerektiği gibi depolanabilmesine 

ilişkin tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi garanti edilmiş olur.

listedeki bir toplama/yerleştirme önerisi uygulanacaksa depo 

çalışanı tarafından fiziksel mal hareketi gerçekleştirilir ve yapı-

lan işlem sisteme bildirilir. Buradaki bildirim işlemi, sabit bil-

gisayarlı bir çalışma yerinden veya mobil bir cihaz aracılığıyla 

gerçekleştirilebilir.

MObİl kullanIM

"caniasERP Warehouse Management Mobile“ uygulaması yar-

dımıyla ve mobil veri giriş cihazları (Mde'ler) kullanılarak bulu-

nulan yerden bağımsız şekilde toplama ve yerleştirme emirleri 

işlenir ve stok hareketleri kaydedilir. Bu veriler gerçek zamanlı 

caniaserP Stok Yönetimi modülüne ve caniasERP depo Yöne-

timi modülüne aktarılır. Bu sistemin tutarlılığına büyük katkı 

sağlar.

Barkod okuyucuların kullanılması, irsaliye veya satınalma si-

parişi numaralarının herhangi bir yerde bulunmak zorunda 

kalınmadan taranmasına, mal çıkışının/girişinin veya malzeme 

stok transferinin kaydedilmesine olanak sağlar. Burada ilgili 

barkodun içerdiği veriler, kullanıcı tarafından kolayca konfigü-

re edilebilir. Sistem ile doğrudan bağlantı kurulması sayesinde, 

toplama işleminin durumu sürekli izlenir ve kullanılabilir depo 

stoku ne zaman istenirse görüntülenebilir. Böylece teslim ede-

bilirlik ile ilgili anında bir görüş elde edilir. Bu çözüm sayesin-
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de, kullanıcı depoda her zaman hareket halinde olabilir ve mal 

hareketlerini son derece kolay bir şekilde doğrudan bulunduğu 

yerden yönetebilir.

enTegRasYOnun aVanTajlaRI

caniasERP depo Yönetimi modülü erP sistemine bütünüyle en-

tegredir. Yazılımdaki diğer modüller ile arayüz olmadan bağlan-

tı kurulduğu için, depo yönetimi ile ilgili tüm veriler her zaman 

güncel tutulur. Satınalma, Satış, Üretim Yönetimi gibi diğer mo-

düller tarafından, depodaki fiziksel mal hareketleri ve bunlara 

ait ilgili süreçler otomatik olarak başlatılır ve caniasERP Temel 

Veriler modülünde kaydedilen bilgiler kullanılarak işlenir.

Gerçekleştirilen toplama veya yerleştirme işleminin sonuçları, 

caniasERP Stok Yönetimi modülü aracılığıyla kaydedilir. Ayrı-

ca entegre kapasite kontrolü sayesinde, tüm depo yerlerinin 

mümkün olan en iyi şekilde kullanılması ve gereksiz şekilde yer 

kaybedilmemesi de garanti edilmiş olur.

Yaklaşmakta olan mal hareketleri ile ilgili bilgileri (satış siparişi, 

üretim planı gibi vb.) erkenden sunar, bunları en etkin şekilde 

uygular ve depodaki verimliliği optimize eder.
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caniasERP İle İş sÜReÇleRİ YöneTİMİ 

caniasERP BPM (Business Process Management) – İş Süreçleri 

Yönetimi modülü, şirketteki süreçleri düşük maliyet ve çabayla 

modelleme, otomatik başlatma ve sonrasında denetleme ko-

nusunda kullanıcıyı destekler. Böylece, en baştan karmaşık ve 

heterojen yapıya sahip olan iş akışları optimize edilir ve bun-

ların verimli şekilde yürütülmesi sağlanır. İş Süreçleri Yöneti-

minin amacı genel olarak, bir şirketteki veya bağlantılı birçok 

şirketteki farklı süreçleri daha esnek ve hızlı şekilde düzenle-

mek ve aynı zamanda bunlara ait potansiyel hata oluşması teh-

likesini en aza indirmektir.

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modülünün kullanılması sayesin-

de, erP sisteminde gerçekleştirilen işlemler yetkili kullanıcının 

kendisi tarafından şirketin özel gereksinimlerine göre uyarlanır. 

Süreç yönetimi modülü bütünüyle erP'ye entegredir ve bu ne-

denle ilgili işlev alanlarındaki tüm iş akışları için kullanılabilir. 

Aşağıdaki grafikte caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modülünün 

genel sistem içindeki yeri gösterilmiştir.

VeRİMlİlİk Ve bİReYsellİk 

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modülünün amacı çekirdek 

süreçleri kullanmak, bunlara eklemeler yapmak, otomatik-

leştirmek ve böylece daha yüksek bir verimlilik elde etmektir. 

kullanıcı, İş Süreçleri Yönetimi modülünün yardımıyla iş akışını 

istediği gibi uyarlayabileceği ve genişletebileceği için, ilgili de-

partmanların gereksinimleri çok daha hızlı bir şekilde karşılanır 

ve bunun için harici bir programlama çalışmasına da gerek du-

yulmaz. Bu sayede şirkete özel gereklilikler büyük ölçüde karşı-

lanır ve yüksek bir entegrasyon seviyesi elde edilir.

BPM | İş SÜreçlerİ YÖneTİMİ

BAS | TeMel Verİler
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ erP sistemini yetkili kullanıcılar ile bağımsız şekilde  

uyarlama

 ͧ Hızlı uygulama 

 ͧ roller sayesinde kolay görev ve sorumluluk atama

 ͧ kontrol tablolarındaki basit koşullar ile süreç başlatma

 ͧ şablonları ve standartlaştırılmış alt süreçleri "alt akış" 

(subflow) olarak kullanma

 ͧ Fikir vermeleri için örnek süreçlerden faydalanma

 ͧ Süreç sorumluluğunu otomatik olarak temsilciye aktarma 

(zamanaşımı hallerinde)

 ͧ Modellenen süreçleri farklı modlarda görüntüleme (örn. 

akış diyagramı)

 ͧ kusursuz sistem entegrasyonu, diğer tüm modüllerden de 

iş akışı oluşturulmasına olanak sağlar.

sÜReÇleRİn MOdellenMesİ

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modülü, yürütülebilir iş süreci 

modellerini geliştirme ve görüntüleme konusunda kullanıcıyı 

destekler: Tüm proje ilişkileri, standart bir kurallar kümesi kul-

lanılarak organizasyonel ve yapısal özellikleri ile birlikte düzen-

lenir ve korunur. net şekilde tanımlanan prosedür, çalışma ve 

istisna kuralları sayesinde çalışanlara gerçekleştirilecek süreç 

adımları için bir çerçeve çizilmiş olur.

İş süreçlerinin modellenmesi sırasında kullanıcı, ön tanımlı ak-

tivitelere erişebilir ve bunları ihtiyaca göre dahil edebilir:

ͧͧ Onay veya ret (bir kişi tarafından)

ͧͧ Gözden geçirme (bir kişi tarafından)

ͧͧ karar (kaydedilen ölçütlere göre sistem tarafından)

ͧͧ Oylama (birden çok kişi veya departman arasında)

ͧͧ Serbest konfigüre edilebilir diğer aktiviteler (TrOIA kodu 

aracılığıyla dönüştürme)

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modülünde genel olarak, manu-

el gerçekleştirilecek faaliyetler ile otomatik yürütülecek olan-

lar birbirlerinden ayrılmalıdır. Her aktivitenin manuel veya oto-

matik olmasının haricinde, kendine özgü özellikleri mevcuttur. 

Aktivite seçimine ek olarak, kullanıcıya fikir vermesi açısından 

ayrıca standart tasarımlı süreçler de sunulmuştur. Bunlar süreç 

geliştiriciler tarafından, doğrudan kullanılabilir ya da ilgili nok-

talarda alt süreç olarak tekrar gönderilebilir ve şirket genelinde 

bir bütünlük sağlanır. Böylece aynı zamanda hata potansiyelle-

ri de azaltılır. Ayrıca iş akışlarının oluşturulması sırasında örne-

ğin, protokoller, çizimler veya modellenmiş olay temelli süreç 

zincirleri (ePk'lar) gibi dokümanlar entegre edilebilir. İyi yapı-

landırılmış otomatik iş akışları, süreç performansının ve dolayı-

sıyla şirket verimliliğinin yükseltilmesinde etkin rol oynar.

PRaTİk ROl kOnsePTİ

Tüm ayrıntıları düşünülmüş rol konseptleri, gerçekleştirilecek 

görevlerin ilgili hedefe yönelik olarak belirli kişilere, ekiplere 

veya birkaç departmana mantıklı şekilde dağıtılmasına olanak 

sağlar. Bunun için, caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modülündeki 

süreç modelleme sırasında kullanıcılara belirli roller atanabilir 

ve çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi için yetki verilebilir (örn. ana 

veri kaydı ve bakımı, BT sistemleri yönetimi, vs.). "Satış yöneti-

cisi" veya "Yönetici" gibi roller, süreç yönetimi modülünde ta-

mamen serbest şekilde tanımlanabilir ve bu rollerle ilgili süreç 

adımında hangi çalışanların yer aldığı ve hangi alanların çalı-

şanların sorumlulukları dahilinde olduğu düzenlenir. rollerin 

atanması, bakımının yapılması ve merkezi olarak denetlenmesi 

bir sistem yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. Burada her bir 

kullanıcı, kendi sorumluluk alanları için bir vekil tayin etme ve 

ilgili görevlere ilişkin yetkileri bu vekillere devretme olanağına 

sahiptir.

 

sÜReÇ deneTİMİ Ve Takİbİ

Süreçlerin merkezi olarak denetlenmesi için caniasERP İş Sü-

reçleri Yönetimi modülünde her bir aktiviteye ilişkin çeşitli öl-

çütler mevcuttur. Manuel faaliyetlerde, tanımlanmış bir işlem 

için süreç sorumlusu çalışan tarafından karar verilir ve bunlar 

onaylanabilir veya reddedebilir. Aynı şekilde örneğin, belirli 

bir olay olduğunda otomatik e-Posta gönderme gibi otoma-

tik işlemler düzenlenebilir. diğer bir otomatikleştirme olanağı 

da süreç modelleme sırasında "zamanaşımı bağlantılarının" 
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(Timeout-links) eklenmesidir. Böylece kullanıcı, ilgili görevden 

sorumlu kişiden tanımlanmış bir zamana kadar yanıt alamazsa 

görevin hangi vekil çalışana iletilmesi gerektiği belirlenebilir. İş 

akışlarının otomatikleştirilmesi sayesinde, temel olarak günlük 

işlerle ilgili yükler çalışanların üstünden alınır, maliyetler düşer 

ve hata olasılığı azalır. caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modülün-

de kullanıcılara, çalıştırma süresi boyunca iş süreçlerine erişme 

ve ilgili görevleri bağlama göre inceleme olanağı sunulur. Böy-

lece mantıksal olarak birbirleriyle ilişkili süreç adımlarının akı-

şına ilişkin bir genel bakış elde etmekle kalınmaz aynı zamanda 

sürecin güncel durumu ile ilgili bilgiye de sahip olunur. kontrol 

sonunda onaylanan veya reddedilen bir sürecin nasıl devam 

edeceği görülebilir. Bu sayede kullanıcı gelecekteki aktiviteleri 

tasarlayabileceği bir genel görüşe sahip olabilir. Modülde aynı 

zamanda, tüm süreç akışı için eksiksiz bir izlenebilirlik sağlana-

rak mevcut iş akışlarının güvenceye alınmasına ve gelecekteki-

lerin optimize edilmesine de katkıda bulunulur.

genel sİsTeMe enTegRasYOn

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modülü, süreç yönetimi için 

gerekli olan tüm araçları içerir ve arayüzsüz bir çözümdür. Sü-

reç yönetimi bileşenlerinin genel sisteme bütünüyle entegre 

olmaları ve diğer modüller ile dahili süreç bağlantılarına sa-

hip olmaları, kullanıcılara sayısız entegrasyon avantajı sunar. 

caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modülü standart olarak aşağıda-

ki işlev alanları ile birlikte çalışır:

ͧͧ Geliştirme ortamı

ͧͧ Ana veriler

ͧͧ Satınalma

ͧͧ Stok yönetimi

ͧͧ Malzeme ihtiyaç planlaması

ͧͧ Üretim

ͧͧ Satış

ͧͧ Ürün maliyet hesaplaması

ͧͧ kalite yönetimi

ͧͧ Müşteri ilişkileri yönetimi

ͧͧ Proje yönetimi

ͧͧ doküman yönetimi

ͧͧ Personel yönetimi

ͧͧ İletişim çözümü (e-Posta istemcisi, termin, görev yönetimi, 

vs. ile grup çalışması)

Burada caniasERP İş Süreçleri Yönetimi modülünün diğer mo-

düller ile bağlantılandırılması, sistem genelinde mevcut olan 

tüm süreçlerin başka herhangi bir işleme gerek kalmadan oluş-

turulması ve genişletilmesi mümkündür.
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caniasERP KURUmSAL KARNELER

caniasERP BSC (Balanced Scorecard) – kurumsal karneler mo-

dülü, yöneticilere, şirketin vizyon ve stratejisinin, bir dizi tutarlı 

performans ölçüsü haline dönüştürülerek ifade edildiği geniş 

kapsamlı bir çerçeve sunmayı amaçlar.

“dengeli Ölçüm karnesi Tekniği (Balanced Scorecard)” bir per-

formans ölçme sistemi olmasının yanı sıra stratejik yapı için bir 

yönetim sistemi olarak da kullanılabilmektedir. Bu yönetim sis-

temi için dört ana perspektif vardır.

ͧͧ Finansal Perspektif

ͧͧ Müşteri Perspektifi

ͧͧ İç Süreçler Perspektifi

ͧͧ çalışanlar Perspektifi

caniasERP kurumsal karneler modülü, bu perspektiflere ilave 

olarak yeni perspektifler tanımlanması imkanı da sağlar.

caniasERP kurumsal karneler modülünde sistem içinde stratejik 

amaçlar tanımlanır ve bu amaçlara bağlı hedefler oluşturulur. 

Bu hedefler ölçülebilir performans göstergelerine dönüştürü-

lür. Böylece performans göstergeleri, işletmenin mevcut duru-

munu gösterirken stratejileri gerçekleştirmek için de kullanılır. 

Oluşturulan bu stratejik amaçlar karneler altında toplanır ve 

karnenin değerini bulurken hangi perspektifin hangi katsayıda 

etkili olduğunun tanımı da yapılır. Her bir hedef için ayrı ölçek 

ve çalışma periyodu tanımlanabilir.

RAPORLAmA

Tanımlanmış karneler belirlenen zamanlarda çalıştırıldığında, 

sonuçları hem rapor hem de diagram halinde tanımlanmış 

ağaç yapısında gösterilir.

dİğeR MOdÜlleR İle bağlanTI

caniaserP kurumsal karneler modülü sisteme tam entegre ol-

duğundan, sistemin herhangi bir modülündeki bilgiyi karnele-

rin ölçülmesinde kullanabilir.

özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ  konfigüre edilebilir modül parametreleri

 ͧ  Yeni perspektifler tanımlama 

 ͧ  esnek ölçek tasarlama

 ͧ  Pratik ölçek çoklama

 ͧ  Sistemdeki her modülden veri kullanma
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caniasERP kuRuMsal Rİsk YöneTİMİ

caniasERP erM (enterprise risk Management) – kurumsal risk 

Yönetimi modülü, bir işletmenin ekonomik değerini en üst 

noktaya çıkarmak amacı ile kritik riskleri tanımlayan, olası et-

kilerini ölçen ve bütünleştirici risk yönetimi uygulamalarını ha-

yata geçiren sistemli ve detaylı bir prosestir. Buradan hareketle 

kurumsal risk Yönetimi, bir kurumun ya da kuruluşun çalışa-

bilirliği; ticari müesseseler içinse öncelikle kârlılığını olumsuz 

etkileyebilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve en 

alt düzeye indirilmesi sürecidir.

İktisadi ve teknolojik gelişmeler; zaman içinde çok sayıda faali-

yetin çok sayıda kişi ve uzun süreçlerle yürütüldüğü, hiyerarşik 

örgütsel düzenlerin sürekli geliştiği, karmaşık işletme yapıları-

nın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda işlet-

melerin faaliyetleri basit kontrol yöntemleriyle izlenemeyecek 

hale gelmiştir. Amerika’da beş bağımsız meslek kuruluşundan 

oluşan COSO (The Committe of Sponsoring Organizations), iç 

kontrolün işletmelerde standartlaşan bir yapı hale gelmesinde 

öncülük etmiştir. COSO iç kontrol modeli; iç kontrol ortamı, risk 

değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme 

faaliyetlerinden oluşan; işletme faaliyetlerinin etkinliği ve ve-

rimliliği, mali raporların güvenilirliği ve yürürlükteki kanun ve 

düzenlemelerle uyum amaçları etrafında şekillenmiş çok bo-

yutlu bir yapıdır. daha sonra ISO 31000 risk Yönetim Sistemi 

Standardı ile risk yönetim sisteminin standardları belirlenmiş-

tir.ISO 31000 risk Yönetim Sistemi Standardı kuruluşlara, ama-

cı risk yönetim sürecini şirketin bütün yönetim, strateji ve plan-

lamasıyla, idaresi, raporlama süreci, politikaları, değerleri ve 

kültürüyle bütünleştirmek olan bir çerçeve geliştirmesini, bu 

çerçeveyi yürürlüğe koyup sürekli olarak ilerletmesini tavsiye 

etmektedir. caniasERP erM kurumsal risk yönetimi modülü bu 

standardlara uyumlu olarak oluşturulmuştur.

genel İşleYİş

caniasERP kurumsal risk Yönetimi modülünde dört temel risk 

grubu vardır:

ͧͧ Stratejik

ͧͧ Finansal

ͧͧ Operasyonel

ͧͧ Uyumluluk/Felaket

caniasERP kurumsal risk Yönetimi modülünde risklerin yöneti-

mi için aşağıdaki adımlar izlenir: 

I. Risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve ait olduğu risk gru-

bunun belirtilmesi

Firmalar iç denetim süreçlerini de dikkate alarak risklerini be-

lirler. riskleri için sorumlu ve yönetici ataması yapar. risk öl-

çüm periyotlarını ve ölçümün nasıl yapılacağını belirler. 

II. Risklerin değerlendirilmesi

kullanılan başlıca risk değerlendirme yöntemleri:

ͧͧ Beyin fırtınası

ͧͧ Senaryo analizi

ͧͧ kâr/Maliyet analizi

ͧͧ Sebep ağacı analizi

ͧͧ Hata etki analizi

ͧͧ Sonuç/Olasılık matrisi

III. Risklerin çalıştırılması, sonuçlarına göre risklerin sıralan-

ması ve risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi

kullanılan risk kontrol yöntemleri:

ͧͧ Sakınma: İşletmenin faaliyetine son vermesi

ͧͧ Önleme: risklerin gerçekleşme ihtimalini azaltma

ͧͧ koruma: risklerin etkisini azaltma

ͧͧ dağıtma: İşletmenin tüm faaliyetlerinin riskten zarar gör-

memesi için faaliyetlerin dağıtılması

ͧͧ Transfer: risklerin üçüncü şahıs ya da kurumlara devredil-

mesi
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IV. uygulanacak yöntemin seçilmesi, uygulanması ve risklerin 

izlenmesi

ͧͧ konfigüre edilebilir modül parametreleri 

ͧͧ ek risk grubu tanımlayabilme

ͧͧ Olasılık ve etki ölçekleri tanımlayabilme

ͧͧ esnek ölçüm periyodu tanımlayabilme

ͧͧ Sistemdeki her modülden veri kullanma

RAPORLAmA

Tanımlanmış riskler belirlenen zamanlarda çalıştırıldığında so-

nuçlar hem rapor hem de grafik olarak gösterilir.

dİğeR MOdÜlleR İle bağlanTI

caniasERP kurumsal risk Yönetimi modülü sisteme tam entegre 

olduğundan, sistemin herhangi bir modülündeki bilgiyi riskle-

rin ölçülmesinde kullanabilir.
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ konfigüre edilebilir modül parametreleri

 ͧ ek risk grubu tanımlayabilme

 ͧ Olasılık ve etki ölçekleri tanımlayabilme

 ͧ esnek ölçüm periyodu tanımlayabilme

 ͧ Sistemdeki her modülden veri kullanma

erM | kUrUMSAl rİSk YÖneTİMİ
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... | TÜM caniaserP MOdÜllerİ   
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caniasERP İle İnsan kaYnaklaRI YöneTİMİ

caniasERP HCM (Human Capital Management) – İnsan kaynak-

ları Yönetimi modülü, şirketleri insan kaynakları yönetimi sü-

reçlerini (çalışan ihtiyacı planlamasından performans yöneti-

mine, eğitim yönetiminden bordrolama ve raporlamaya kadar) 

yapılandırmaları ve merkezi olarak yönetmeleri konusunda 

destekler. Böylece insan kaynakları departmanının hem ope-

rasyonel hem de stratejik nitelikteki görevleri çok daha verimli 

ve hepsinden önemlisi sürdürülebilir şekilde uygulanabilir.

İnsan kaynakları Yönetimi bileşenleri, caniasERP sistemine bütü-

nüyle entegredir, sistem içindeki yeri grafikte gösterilmiştir ve 

aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

KURUmSAL PLANLAmA

kurumsal Planlama bölümünde organizasyon yapısının, ilgili 

pozisyonlar ve bunlar için atanan kişiler ile birlikte gerçeğe uy-

gun şekilde oluşturulması sağlanır. Buradaki iş gereksinimleri 

ile çalışanların sahip olması gereken nitelikler, mezun olduğu 

okullar, yabancı dil bilgileri ve alması gereken eğitimler gibi bil-

giler yapılandırılmış şekilde görüntülenir. Burada ayrıca görev-

ler, sorumluluklar ve talimat yetkileri de kaydedilir ve yönetilir.

daha iyi anlaşılabilmesi için şirketin çalışanları belirgin bir po-

zisyona atanmış ve bu pozisyon ile ilişkilendirilmiştir. Böylece 

şirket ve çalışanlar ile ilgili organizasyon şemasına, pozisyon 

yapısından ulaşılabilir.

eleMan seÇMe Ve YeRleşTİRMe

Boş bir pozisyon mevcutsa, caniasERP İnsan kaynakları Yönetimi 

modülünde bir personel ihtiyacı bildirimi gerçekleştirilebilir. Bu 

bildirim daha sonra bir başvuru prosedürünün konusu halini 

alır. Bu prosedürün proje adımlarına ayrılması ve çalışma pa-

ketlerinin tanımlanması, pozisyon kadrolama çalışmasının ba-
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özellİkleRe genel bakIş 

 ͧ kurumsal planlama

 ͧ eleman seçme ve yerleştirme

 ͧ Personel sicil kartı

 ͧ Bordro yönetimi

 ͧ İşten ayrılma

 ͧ Performans yönetimi

 ͧ eğitim yönetimi

 ͧ çalışan self servis

 ͧ Yönetici self servis

 ͧ İnsan kaynakları Yönetimi rapor sihirbazı

şarıyla gerçekleştirilmesi için çok önemli bir önlemdir. Başvuru 

prosedürü nedeniyle oluşan masraflar, ilgili gazete ilanları vs. 

benzeri öğeler dahil, işe alım projesinde yönetilir. 

Gelen başvurular başvuru veritabanına kaydedilir, prosedüre 

ve boş pozisyonlara atanır ve uygunluklarına göre değerlendi-

rilir. Bunu mülakata çağırma, mülakatları gerçekleştirme ve de-

ğerlendirme adımları ve sonrasında teklif sunma ve sözleşme 

imzalama adımları takip eder. Sürecin tamamı caniasERP İnsan 

kaynakları Yönetimi modülünde düzenlenir ve denetlenir.

Başvuru veritabanında klasik (zorunlu) veriler ve iletişim ola-

nakları ile başvuru belgelerinde de görülebilecek eğitim se-

viyesi, dil becerisi, deneyimler, nitelikler, referanslar ve maaş 

istekleri gibi bilgiler yer alır. Başvuru dokümanlarının, dijital 

personel dosyasına elektronik olarak eklenmeleri ve web ta-

banlı bir başvuru yönetimi sistemiyle bağlantılandırılmaları da 

elbetteki mümkündür.

PeRsOnel sİcİl kaRTI

Personel sicil kartında, personele ait tüm operasyonel ve ki-

şisel bilgiler, bilgi grupları bazında yönetilmektedir. İşe alım 

sihirbazı ile hızlı ve kolay bir şekilde yeni kart oluşturmak 

mümkündür. İşe alınma durumunda ise başvuru sürecindeki 

tüm bilgiler caniasERP İnsan kaynakları Yönetimi modülündeki 

personel sicil kartına otomatik olarak devralınır ve diğer ilgili 

bilgiler eklenir (organizasyon, sosyal güvenlik v.b. yasal bilgi-

ler, temel ücret bilgileri, vardiya planlaması, atanan envanter, 

eğitim ve ileri eğitim planlaması, vs.). İstihdam ilişkisi boyunca, 

personel dosyasına çalışılmayan süreler, ödüller ve yinelenen 

çalışan değerlendirmelerinin sonuçları eklenir.

bORdRO YöneTİMİ

Personel bordroları güncel mevzuata, sosyal güvenlik tipleri 

ve vergi kanunlarına uygun bir şekilde hızlı ve kolay bir şekilde 

hesaplanır. Ücret hesap pusulası, toplam maaş bordrosu vb. 

bordro raporları alınabilir. rapor sihirbazı ile kullanıcı tanımlı 

raporlar üretilebilir; en önemli bordro raporlarından biri olan 

ve çarşaf bordro olarak adlandırılarn rapor, otomatik ve hızlı 

bir şekilde oluşturulur. Hesaplanan bordro bilgileri, finans ka-

yıt anahtarları vasıtası ile Finans modülüne entegre edilebilir. 

Zorunlu olarak verilmesi gereken tüm yasal bildirgeler (işe gi-

riş-çıkış bildirgeleri, aylık prim ve hizmet belgesi v.s) hızlı bir 

şekilde oluşturulabilir. 

İşTen aYRIlMa

Bir çalışan şirketteki işinden ayrılacağı zaman, personel so-

rumluları ve amirleri tarafından bir dizi idari işlemin gerçek-

leştirilmesi gerekir. Böylece işten ayrılma süreci caniasERP İnsan 

kaynakları Yönetimi modülünün de katkısıyla sorunsuz şekilde 

sürdürülür. Burada sistem hiçbir önemli işlemin unutulmama-

sına dikkat eder ve örneğin, anahtarların veya diğer malların 

çalışanın onayı ile teslim alındığından emin olunmasını sağlar. 

çalışanın başka bir firmaya geçişi de yine tamamen otomatik 

şekilde gerçekleştirilir. İşten ayrılırken, bordroda bulunması 

gereken bilgiler (kalan izin ücreti, varsa kıdem ve ihbar tazmi-

natları v.s.) otomatik olarak hesaplanır.

PeRFORMans YöneTİMİ

Performans Yönetimi bölümünde, çalışanlar için periyodik de-

ğerlendirmeler toplanır ve yapılandırılır. Bunun için insan kay-

nakları departmanından alınan bilgilere göre becerilerin geli-
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şimi izlenebilir ve çalışanın kişisel kariyer planlaması ile şirket 

hedefleri karşılaştırılabilir. İkisi arasında farklılıklar belirlenirse 

ilgili eğitim önlemleri planlanır ve değerlendirilir. Mevcut tüm 

bilgiler, çalışana ilişkin objektif bir değerlendirmenin yapılabil-

mesi için personel sorumlusu tarafından performans endeksi 

(performance score) belirleme işlemine dahil edilir. Böylece 

performans yönetimi, personel gelişiminin şirket hedeflerine 

uygun şekilde yönlendirilmesini sağlarken çalışanın kişisel po-

tansiyel ve isteklerini de dikkate alır.ͧ

eğİTİM YöneTİMİ

eğitim yönetimi; eğitimlerin etkin şekilde planlanması, kay-

nakların tedarik edilmesi, uygun katılımcıların belirlenmesi ve 

katılımcıların değerlendirilmesi çalışmalarını yürütür. eğitmen 

ve eğitim yerlerini planlar. katılımı zorunlu olacak veya isteğe 

bağlı katılım sağlanabilecek şirket içi veya şirket dışı eğitimler 

söz konusu olabilir. Gerçekleştirilen eğitime ilişkin değerlendir-

melerin yanı sıra eğitim katılımcılarının performans hedefleri-

ne ilişkin kontroller de gerçekleştirilebilir.

ÇalIşan selF seRVİs

“çalışan Self Servis” bölümünde, çalışanlar eğitim taleplerini 

girebilir ve eğitim ihtiyaçlarını yöneticilerine bildirebilir. Bu eği-

timler çerçevesinde gerçekleştirilen performans denetimleri-

nin sonuçları da yine burada görüntülenebilir. Bu "self servis 

merkezinin"  diğer işlevleri sayesinde çalışanlar hasta oldukla-

rını bildirebilir, izin taleplerinde bulunabilir veya şirket içinde 

duyurulan pozisyonlara başvurabilir. Böylece her bir çalışan, 

kendi personel dosyasındaki onaylanan alanları görebilme ola-

nağına da sahip olur.

Self servis aracılığıyla belirtilen izin talepleri, caniasERP İş Sü-

reçleri Yönetimi modülünün yardımıyla, şirket ve karar alma 

hiyerarşisine uygun şekilde onaylanır. Burada tabii ki onay 

sürecinde gecikmelere neden olabilecek durumlar da dikkate 

alınır. Bunu için, bu tip durumları şirket içinde düzenlemeye 

yarayacak otomatik işlemler oluşturulmuştur. Böylece örneğin, 

üç gün boyunca cevap alınamayan bir izin talebi, çalışana za-

manında yanıt verebilmek amacıyla bir sonraki birime iletilir.

YöneTİcİ selF seRVİs

“Yönetici Self Servis” bölümünde, “Self Servis HCM” bölümüne 

benzer şekilde, bir yönetici, kendisine bağlı çalışanların da bil-

gilerine ulaşabilir, taleplerini değerlendirebilir, izin onaylarını 

verebilir. Yetkili olduğu konularda görüntüleme ve güncelleme 

yapabilir. Performans puanlarını belirleyebilir.

hcM RaPOR sİhİRbazI

Personel kontrolü, caniasERP HCM rapor Sihirbazı aracılığıyla 

otomatikleştirilir. Böylece tüm önemli personel göstergeleri 

"tek bir tuşa basılarak" okunabilir. Amaca uygun değerlendir-

melerin yapılabilmesi ve personel raporlarının isteğe bağlı şe-

kilde tasarlanabilmesi, zaman kaybettiren karmaşık ve tutarsız 

kontrol işlemlerini geçmişte bırakmanızı sağlar.
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