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Arzumuz sizlere bizden daha iyi bildiklerinizi  yeniden anlatmaktan 
ziyade, işinizi sistematik, yalın ve etkin bir biçimde yapabilmeniz 

için farklı bir bakış açısı sunmaktır.
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Muhammet Gençer

Biz Kimiz?

Gençer 1960 doğumlu, işletme bölümü mezunudur. 1986
yılında Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray fabrikasında işe başlayan ve
yaklaşık 23 yıl bu kurumda çalışarak emekli olan Muhammet Gençer,
firmada önce kalite daha sonrasında ise yan sanayi geliştirme
departmanlarında çalıştı. 300’e yakın firmada geliştirme yapan Gençer
Türkiye’de konusunda uzmanlaşan ender kişilerdendir.

Mercedes-Benz A.Ş.’de geçirdiği son 4 yılda ise markanın üst
yapı ekipman üretici geliştirme programının ülkemizde temellerini atan
ekibin içinde yer alan Gençer, 2009’da emekli olmasının ardından
Türkiye’nin önemli treyler ve üst yapı firmalarının birinde 5 yıl genel müdür
yardımcılığı yaptı.

30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe bulunan Gençer 2014
Aralık ayından itibaren kurucu ortağı olduğu danışmanlık ve sektöre özel
yazılımlar yapan IMB Consulting firmasında operasyonlardan sorumlu
direktör olarak, üst yapı firmaları öncelikli olmak üzere kalite, proses ve
sistem danışmanlığı yaparak profesyonel birikimini sektöre aktarmaya
devam etmektedir.

Gençer, toplamda 40 yılı aşkın iş tecrübesi ile kurucu ortağı
olduğu IMB Consulting firmasında operasyonlardan sorumlu direktör
olarak çalışmaktadır.
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Murat Boylu

Biz Kimiz?

Boylu 1968 doğumlu, Almanya’da büyüyen Boylu, üniversitede
işletme-finans eğitimi sırasında Frankfurt T.C. Emlak Bankası A.Ş.’de
bankacılığa başladı; 1996 yılında üniversite eğitimini müteakip Frankfurt
am Main merkezli Commerzbank AG’de vadeli işlemler ve risk yöneticisi
alanında yatırım bankacısı olarak görevine devam etti.

2001 yılında ortak olarak kurduğu varlık yönetimi ve finans
danışmanlık firmasında finansal yatırım stratejilerinden sorumlu direktör
olarak 2003 yılına kadar çalıştı. Boylu toplamda 15 yıl bankacılık ve finans
sektöründe bulundu.

2003-2017 yılları arasında otomotiv sektörüne bulunan Boylu,
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Pazarlama Direktörlüğü bünyesinde bayi
yönetimi, satış sonrası hizmetler, kamyon kamu satış, ihracat ve üst yapı
firma yönetimi gibi farklı departmanlarda proje yönetimi ve yöneticilik
görevlerinde bulundu. Ayrıca Türkiye’nin önemli treyler ve üst yapı
firmalarının birinde yaklaşık 6 yıl, satın alma, yurt dışı satış ve genel müdür
yardımcılığı yaptı.

Boylu, toplamda 30 yılı aşkın iş tecrübesiyle kurucu ortağı
olduğu IMB Consulting’de iş geliştirme ve pazarlamadan sorumlu direktör
olarak çalışmaktadır.
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GençERP Yazılımı Hakkında

Sektörde yaklaşık 20 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile oluşturulmuş olan bu yazılım üst

yapı firmaları personel profili ve yapısı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

On dört ana modülden oluşan yazılım siparişin alınmasından ürünün müşteriye sevkine

kadar olan sürecin etkin yönetimi, planlanması ve dokümantasyonu, bu yazılım

sayesinde çok kolay hale gelmekte, programı herkes kullanabilmekte ve kullanırken

süreci çok kolay bir şekilde yönetebilmektedir.

Yazılım, planlı bir çalışma ile 4 aylık bir sürede tüm süreci yönetebilir hale gelmekte,

uygulamaya geçilmesi minimum 12 ay gibi bir zaman alan muadil yazılımlar baz

alındığında çok ciddi zaman kazanımları sağlamaktadır.

Yazılım, .NET Platformunda «C#» dili kullanılarak yazılmıştır.

Program, kullanıcının istek ve talepleri doğrultusunda çok kolaylıkla geliştirilebilmekte

ve hızlı bir şekilde uygulamaya alınabilmektedir.
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Program, ISO 9001 ve IATF 16949 sistem gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmış,

bununla birlikte ürün sorumluluğu kapsamında firmaları karşı karşıya kalabilecekleri

izlenebilirlik risklerine karşıda güvence altına almaktadır.

Programın kullanımı esnasında gerekli yetkiler ve roller kullanıcılara göre

tanımlanabilmekte, üretimin her aşamasında, ürün teslimatlarında ve diğer

uygulamalarda sistem üzerinden akıllı mail ve mesaj seçenekleri kullanılabilmektedir.

Kullanıcı sayılarında her hangi bir sınırlama olmamakta, kullanıcılar bazında her hangi

bir ilave ücret talep edilmemektedir.

Program, Otomotiv toplam 40 / üst yapı sektöründe 18 yıllık uygulamada elde edilen tüm

tecrübeler dikkate alınarak geliştirilmiş olup, kendi alanında çok zor gibi bilinen tüm

fonksiyonların kolayca uygulanmaya alınmasını sağlayabilmektedir. Bu avantajıyla araç

üretici firmaların «Tavsiyeli Üst Yapıcı» gerekliliklerinin karşılanmasını büyük oranda

sağlamaktadır.

GençERP Yazılımı Hakkında
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ERP Yazılımı Olmayan Firmalarda Bilgi Akışı
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GençERP Modülleri
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Ana Ekran – Yönetici Ekranı

Ana ekranda ERP üzerinden yürütülen işlemler ile ilgili önemli veriler sürekli ve

güncel olarak görülebilmektedir.
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Parça Yönetimi – Ürün Ağaçları

Bu modülde ürünlerin sisteme tanıtımını yapabilir, parametre özelliği ile 

ürüne özgü ürün ağacının siparişe bağlı dinamik olarak oluşmasını 

sağlayabilirsiniz.
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Parça Yönetimi – Tasarım Dokümanları

Bu modülde sisteme tanıtılmış olan ürün kodlarına ait teknik çizimlere ve teknik

dokümanlara üretim, kontrol, satın alma sipariş, ambar yönetim dahil olmak üzere her

aşamada kolayca ulaşabilirsiniz.

Bu şekilde elden resim ve teknik doküman dolaşımını ve israfını önleyebilir, herkesin

en güncel dokümana sistem üzerinden kolayca ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
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Sipariş Yönetimi – Teklif Ekranı

Bu modül ile sistem üzerinden çok kolay ve hızlı bir şekilde teklif ve sipariş açılmasını

sağlayabilir, müşteri ürün şartnamelerine uygun tüm özelliklerini belirleyip

istenildiğinde gösterilebilecek bir dokümantasyonun otomatik olarak oluşmasını

sağlayabilirsiniz.
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Sipariş Yönetimi – Sipariş Ekranı

Bu modül ile açılmış olan sipariş listesi ve sipariş ekranına, ürün ağacının ve tüm

parça bilgilerinin belli bir kategorik düzen içerisinde gelmesini sağlayabilirsiniz.
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Sipariş Yönetimi – Siparişe Ait Dokümanlar

Bu modül ile siparişe yönelik oluşturulan tüm kayıt ve dokümanları sistem üzerinde 

otomatik olarak kayıt altına alabilirsiniz.

Bu kapsamda, sistem üzerinden oluşturulan ve hard kopi olarak mevcut tüm evrakları 

(kayıt ve test raporları, malzeme sertifikaları, v.b.) taratarak sisteme atabilir, ayrıca bir 

arşiv takibinden kurtulabilirsiniz.
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Sipariş Yönetimi – Sipariş Tarihçesi

Bu modül ile ilgili siparişle ilgili üretim ve satış sonrası aşamalarda dahil geri dönük

tüm hayat hikayesine kolayca ulaşabilir siniz.

Bu kapsamda; Üretim aşamaları, Ambar parça değişiklikleri, ürün izlenebilirlik

numaraları, garanti bildirimleri, Sistem üzerinden yapılan hata bildirimleri ve ürün

denetim bilgileri görülebilmektedir.
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Ürün Yönetimi – Müşteri Aracı İzlenebilirlik

Bu modül ile aracın teslim alınması ve edilmesi kayıtları, motor şasi numaraları, ilgili

bayi/Müşteri bilgilerini sisteme girebilir, motor-şasi numaraları ile üretim numaraları

izlenebilirlik bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
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Ürün Yönetimi – Giriş Kalite Kontrol İzlenebilirlik

İzlenebilirliğin en üst seviyesinde verilere ulaşma imkanı sağlayan bu modül

sayesinde müşteriden gelen herhangi bir hatalı malzemenin giriş kontrol kayıtlarına ve

ilgili Giriş Kontrol ile birlikte gelen diğer malzemelerin hangi müşteri araçlarına takıldığı

bilgisine kolayca ulaşabilirsiniz.
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Üretim Yönetimi – Ürün/Üretim Sayıları

Bu Modül ile araç tipi, ürün tipi ve müşteri durumuna göre sayısal istatistikleri dinamik

olarak kolayca alabilirsiniz.
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Üretim Yönetimi – Anlık Üretim Durumu

Bu modül ile ürünün o an hangi aşamada olduğunu dinamik olarak görebilirsiniz.
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Üretim Yönetimi – Anlık İmalat Durumu

Bu modül ile ürünün tamamlanma yüzdelerini ve hangi aşamada olduğunu dinamik

olarak görebilirsiniz.
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Üretim Yönetimi – Alt Ürün Grupları (Ön Montaj)

Bu modül ile Ön Montaj istasyonlarında üretilecek ürün gruplarının ilgili istasyonlarda

üretimi ve ilgili araca montajına kadar olan izlenebilirliği sistem üzerinden otomatik

olarak takip edilebilmektedir.

Alt Ürün Ağacı

İş Emri Listesi

Üretim Takip
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Üretim Yönetimi – Üretim Planlama

Bu modül ile tüm siparişler kapsamında üretim planını ve hangi ürünün hangi

aşamada olduğunu tamamlanma yüzdeleriyle birlikte görebilirsiniz.

Teslim tarihlerinde ihtiyaca göre manuel değişiklik yapabilmekte ve bu değişikliklere

göre üretim planı otomatik olarak güncellenmektedir.
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Üretim Yönetimi – Üretim Zamanları Yönetimi

Bu modül ile üretim iş adımlarını oluşturabilir, değiştirebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Üretim iş adımlarına göre üretim zamanlarını ve çevrim sürelerini girebilirsiniz.
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Özel Karakteristikler

Bu modül ile üretim ve kontrol aşamalarında özel/kritik karakteristikleri belirleyebilir,

proses ve kontrol iş adımları ile bağlantısını kurabilir, teknik resim, FMEA,

enformasyonlar, talimatlar ve müşteri şartnameleri ile bağlantısını kurabilirsiniz.

İlgili iş adımındaki sorumlu personeli tanımlayabilir, sonuçların sistemde dokümante

edilmesini sağlayabilirsiniz.
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Ambar Yönetim – Otomatik Stok Durumu

Bu modül ile stok durumunu, min. - max. duruma göre eksik ve fazla olan pozisyonları

görebilir, dinamik olarak liste alabilirsiniz. Akıllı mail seçeneği ile günlük min. seviyenin

altına düşen malzeme listesini otomatik olarak alabilirsiniz.

Örnek: minimum stok miktarı: 25; mevcut stok durumu 5 maximum stok miktarı 150

Minimum stok miktarının altında olan adet 20 ; Tedarikçiye 145 adet sipariş verilmiş.
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Ambar Yönetim – Otomatik Parça Düşümü

Bu modül ile siparişlerin malzeme düşümlerini otomatik olarak yapabilir, parça adet

değişiklikleri, iptal yada ilave malzeme tanımlamalarını yapabilir, izlenebilirlik

gerektiren malzemelerin seri, lot, ID numaralarını sisteme girebilirsiniz.
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Ambar Yönetim – Ham Malzeme Düşümü

Bu modül ile ham malzemelerin (sac, boru, mil, profil, v.b.) adet ve boy durumuna

göre günlük düşümlerini yapabilirsiniz. Bu uygulama, sipariş ve malzemelerin

planlamasına büyük katkı sağlamaktadır.
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Ambar Yönetim – İhtiyaç Hazırlama

Bu modül ile sipariş bazlı ihtiyaç listelerinizi tüm ambar sisteminin taranarak

oluşturulmasını birkaç saniye içerisinde yapabilirsiniz.
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Satın Alma Yönetimi

Bu modül ile Ambar takip sistemi üzerinden talep açılabilmekte, Sipariş

oluşturulabilmekte, tedarikçiye sipariş formu gönderilebilmekte ve siparişler takip

edilebilmektedir.

Talep

Sipariş

Takip

Sipariş Formu
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Bu modül ile Girdi Kontrol planlarını oluşturabilir, giriş kontrol ve dökümantasyon

işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak yapabilir ve kayıt altına alabilirsiniz.

Tedarikçilere hatalı parça reklamasyonlarını yapabilir, tedarikçi kalite performanslarını

’’ppm’’ bazında otomatik olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Kalite Kontrolü – Kontrol Planları
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HTS – Hata Takip (Görev Takip) Sistemi Yönetimi

Bu modül ile hata bildirimleri ve tüm özel takip gerektiren konuları HTS sistemi

üzerinden takip edebilir, DÖF takibini birçok modülle entegrasyon içerisinde

yapabilirsiniz.

Bu kapsamda Üretim, Garanti, Giriş Kontrol üzerinden otomatik olarak HTS açılmasını

sağlayabilir, tüm çalışma kayıt ve dokümanlarını sistem üzerinde otomatik olarak

arşivleyebilirsiniz.
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HTS – Hata Takip Sistemi Grafikler
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Hedeflerle Yönetim – Tüm Şirket Bazlı (BSC)

Bu modül ile Hedef Masterplanı otomatik olarak oluşturabilir, Personel bazlı Hedef

anlaşmaları yapabilir, BSC leri sistem üzerinden otomatik olarak oluşmasını

sağlayabilirsiniz. Hedef performans takibini grafik olarak alabilirsiniz.
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Hedeflerle Yönetim – Master Plan (BSC)

Bu modül ile Hedef Masterplanı otomatik olarak oluşturabilmektedir.



IMB-Consulting

Ürün Audit – VDA 6.5 Ürün Denetimi

Bu modülde VDA 6.5 standardına göre sevke hazır olan ürünün Müşteri gözüyle

kontrolü ve değerlendirilmesi yapılmakta, ürünün kalite seviyesi belirlenebilmekte ve

buna göre iyileştirmeler yapılabilmektedir. Ürün denetimlerinde tespit edilen hatalarla

ilgili sistem üzerinden otomatik DÖF açılabilmekte, izlenebilirlik kolaylıkla

sağlanabilmektedir.



Garanti – Servis

Bu modül ile Teslimatı yapılan ürünlerin Satış Sonrası tüm faaliyetleri (Garanti, Servis)

sistem üzerinden takip edilebilmektedir. Garanti maliyetleri dahil birçok konu istatistiki

olarak alınabilmekte ve iyileştirme faaliyetleri sistem üzerinden otomatik olarak takip

edilebilmektedir.
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İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu modül ile; Personel Özlük bilgileri ve Eğitim ile ilgili kayıtlar sisteme girilebilmekte,

Eğitim etkinlik değerlendirme sistem üzerinden yapılabilmekte,

Polivalans-Yetkinlik tabloları otomatik olarak oluşturulabilmekte ve personel gelişimi

sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

Organizasyon ve hiyerarşik yapı sistem üzerinde oluşturulabilmekte. İnsan Kaynakları

için İstatistiki rapor ve Grafik alınabilmektedir.
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ERP Sisteminde Bilgi Akışı - Örnek



ERP sisteminin uygulanması için 
mevcut personel yeterli olmakta, 

ilave bir personel ihtiyacı 
oluşmamaktadır

Herkesin normal yaptığı işlerin 
haricinde bir iş yapmasına ihtiyaç 

oluşmamakta, deftere veya 
kağıda yazacaklarından çok azını 

sisteme girmeleri yeterli 
olmaktadır

Kalitede bir kural var bir işi 
tasarımda çözdüğünde 1 birim 

kuvvetle 100 birim kalite seviyesi 
sağlayabilirsiniz

Yazılım yukarıda belirtilen 
mantıkla tasarlandığından 

uygulamalardan elde edilen 
sonuçlara anlatıldığında 

inanılamıyor ama uygulandığında 
büyük bir hayranlık uyandırıyor

Maksimum 4 iş haftalık bir 
çalışma ile % 100 devreye alınan 

ilk ERP yazılımı,

Eli maus tutan herkesin kolayca 
kullanabileceği bir yazılım
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GençERP Sistem Entegrasyonu
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GençERP - Referanslarımız

Baksan, Gaziantep

Bais Makine, Ankara

Bostancı Damper, Kayseri

Erdemli Makine, Çorum

Kartallar Damper, Kayseri

Odabaşı Makine, Diyarbakır

Öztreyler (Modüler), İstanbul

Pişirgen Makine, Silifke

Özakbossan, Kayseri

INC- Seçkinler, Bucak

Özdoğu Damper, Malatya

Has Trailer, Antalya

Alkan Group, Sakarya Aslan Damper, İzmir

Star Yağcılar, İzmir YDÇ Metal, İzmir

PRO SMH, Gölcük PRO-TEKNİK, Gölcük

PRO-DENIM, Gölcük KTM Krantz, İstanbul



Teşekkürler
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