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Dijital Dönüşüm Nedir?

• Dijital dönüşüm, sadece Muhasebesel faaliyetlerin Dijital ortamda takibi değildir!!

• Dijital dönüşüm, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızla, 
para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik) ortama taşınmasıdır.

• Dönüşüm, dijitalleşen dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatımıza taşır. Tüm sektörler için 
bir çok alanda etkisini gösteren dijital dönüşüm alışılagelmiş dosyalama, evrak, kâğıt gibi 
belgeleme ve saklama yöntemlerini de değiştirir, elektronik ortama taşır.

• Maliyet avantajı ve zaman kazandıran dijital dönüşümü seçen şirketler rekabette bir adım 
öne geçer.

• Günümüzde sadece ‘’e-’’ ile başlayan Örneğin: e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi 
muhasebesel işlemler gibi anlaşılan Dijital Dönüşüm yolculuğu bu yatırımı yapan, iş 
süreçlerinin iyileştirilmesi ve verimliliğin arttırılmasını hayal eden firmalar için tam bir 
hayal kırıklığına dönüşebilmektedir.

• Endüstriyel Üretim yapan firmalar baz alındığında Dijital Dönüşüm’ ün temel şartı olarak 
mutlaka bir ERP(Kurumsal Kaynak Yönetimi) yazılımı gereklidir.
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Dijital dönüşümün faydaları nelerdir?

• Her şey dijital ortama taşındığı için kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar. 

• Dokumantasyon için harcanan gereksiz iş yükü azalır, verimlilik artar, zaman tasarrufu sağlanır,

• Odalar dolusu klasörlenmiş dokuman ve kayıt arşivleri ve saklama masrafları ortadan kalkar.

• Dijital anlamda anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı azalır, kaybolma yaşanmaz,

• Ürün sorumluluğu açısından geçmiş kayıtlara kolaylıkla ulaşılabilir, izlenebilirlik sağlanır, 

• İş, Kontrol ve Yönetim süreçleri belirlenebilir, iyileştirilebilir ve Yönetilebilir,

• Her aşamada zaman ve para tasarrufu sağlanır, üretimde kayıplar önlenir,

• Hurda ve Ekişçilik maliyetlerini anlık tespit edilir, yönetilmesi sağlanır, 

• İşletmeler kişi inisiyatifinden çıkartılır, kişilere bağlı değil verilere bağlı bir Süreç yönetimi etkin hale 

getirilir.

• Hedeflerle Yönetim anlayışı kapsamında kişiler ve işletme bazında verilerin, hedeflere göre 

değerlendirilebilmesi sağlanır,

• Tedarikçi, Müşteri ve Ürün bazlı istatistik almak ve değerlendirme kolaylıkla yapılır ve iyileştirme 

faaliyetleri devreye alınabilir,

• ….
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Dijital dönüşümden kimler yararlanabilir?

• İş, Kontrol ve Yönetim süreçlerinin belirlenmesi, iyileştirilmesi ve Yönetilebilmesini isteyen tüm 

işletmeler,

• Zaman ve para tasarrufu sağlamak isteyen tüm işletmeler,

• Üretimde verimliliği arttırmak isteyen tüm işletmeler,

• Üretimde kayıpları önlemek isteyen tüm işletmeler,

• Hurda ve Ekişçilik maliyetlerini bilmek ve yönetmek isteyen tüm işletmeler,

• Ürün sorumluluğu açısından geçmiş kayıtlara ulaşabilmek ve izlenebilirliği sağlamak isteyen tüm 

işletmeler,

• İşletmeleri kişi inisiyatifinden çıkarmak ve Süreç yönetimini etkin olarak uygulamak isteyen tüm 

işletmeler,

• Hedeflerle Yönetim anlayışını işletmede uygulamak isteyen, buna bağlı kişiler ve işletme bazında 

verilerin hedeflere göre değerlendirilebilmesini görmek isyteyen tüm işletmeler,

• Tedarikçi, Müşteri ve Ürün bazlı istatistik almak ve değerlendirme yapmak isteyen tüm işletmeler,

• YANİ  TÜM  İŞLETMELER YARARLANABİLİR VE YARARLANMALIDIR
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Dijital dönüşüme nereden başlamalıyım?

• Öncelikle yasal zorunluluklar ve mevzuatları inceleyerek mutlaka dönüşüm kapsamında 
olması gereken noktaları belirleyin.

• Yasal zorunluluklar derken Ürün sorumluluğunu mutlaka dikkate alarak kayıt ve 
dokümantasyon anlamında izlenebilirliklere hemen ulaşabilecek bir dijital arşivleme 
dikkate alınmalıdır.

• Yasal zorunluluklar dışında da firmanızın ihtiyaçlarını düşünerek size en çok verimlilik ve 
tasarruf sağlayacak dönüşümleri kalemlerini dikkate alın;
✓ Üretim verimliliği,
✓ Stok maliyetleri,
✓ Genel Maliyetler,
✓ Zaman tasarrufları,
✓ İş yükü dağılımı,
✓ Personel, Eğitim ve Gelişim,
✓ Yalın Faaliyetler,

• Kurumsallaşma, Süreç Yönetimi anlayışı ve rekabet edebilme kabiliyeti konularında 
avantaj sağlayabilecek öncelikler dikkate alınmalıdır. 



Dijital Dönüşümü tek bir 
yazılımla hizmetinize sunuyoruz
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Dijital Dönüşümü tek bir yazılımda sunuyoruz

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

Endüstriyel üretim yapan tüm firmalarımızın personel profili ve işletme yapıları dikkate

alınarak hazırlanmıştır.

Güncel olarak ondokuz (19) 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 4-5 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 yazılmış olup Web ortamında 

çalışmaktadır.

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 ve kullanıcı bazında her hangi bir ilave ücret

talep edilmemektedir.

Program, Otomotiv toplam 25 / üst yapı sektöründe 10 yıllık uygulamada elde edilen tüm

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

fonksiyonların kolayca uygulanmaya alınmasını sağlamaktadır.

Dijital Dönüşümü tek bir yazılımda sunuyoruz
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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.

GençERP Yazılım yukarıda belirtilen mantıkla tasarlandığından ve kullanıcıların talep ve

beklentileri dikkate alınarak sürekli geliştirildiğinden müşterilere beklentilerinin çok

üzerinde mükemmel imkanlar sunmaktadır.

ERP sisteminin uygulanması için mevcut personel yeterli olmakta, ilave bir personel

ihtiyacı oluşmamaktadır

Dijital Dönüşümü tek bir yazılımda sunuyoruz
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GençERP Modülleri

19 Ana Modül

100’ ün üzerinde

Alt İşlem

GENÇERP

Modüller

Parça 
Yönetimi-

Ürün 
Ağacı

Teklif -
Sipariş

Satın 
Alma

Tedarikçi 
Yönetimi

Ürün 
İzlene-

bilirlik

Araç 
Takip

Yarı 
Mamul 

(Üretim)

Dinamik 
Üretim 
Takip

Üretim 
Rapor-
lama

Üretim  
Planlama

Depo 
Yönetim

Giriş 
Kalite 

Kontrol

Hata 
Takip

Hedef 
Yönetim 

(BSC)

VDA 6.5 
Ürün 

Denetim 
Yönetimi

SSH ve 
Müşteri 

Şikayetleri 
Takip

Pers. 
Yetkinlik 

Polivalans

İnsan 
Kaynakları 
Yönetimi

Yönetim 
Konsolu

Dijital Dönüşümü tek bir yazılımda sunuyoruz
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GençERP Modülleri Dijitalleşmeye katkı sağladığı prosesler

Parça Yönetimi-Ürün Ağacı Tasarım-Üretim-Kalite-Planlama-İzlenebilirlik-Değişiklik

Teklif –Sipariş Müşteri İlişkileri-Teklif/Sipariş süreci-

Satın Alma Teklif/Sipariş-Tedarikçi ilişkileri-Satınalma süreçleri

Tedarikçi Yönetimi Tedarikçi ilişkileri-Tedarikçi Performansı

Ürün İzlenebilirlik Ürün İzlenebilirlik-Müşteri/Tedarikçi ilişkileri

Müşteri Araç Takip Müşteri malı takip ve izlenebilirliği

Yarı Mamul (Üretim) Üretim-Verimlilik-Kalite-Planlama-Maliyet

Dinamik Üretim Takip Üretim-Verimlilik-Kalite-Planlama-Maliyet

Üretim Raporlama Üretim Sayıları-Verimlilik-Malzeme kullanımı

Üretim  Planlama Üretim Planlama-Verimlilik-Müşteri ilişkileri-Teslimat

Depo Yönetim Stok yönetimi-Stok Maliyetleri-Planlama-Hurda ve Ekişçilikler

Giriş Kalite Kontrol Ürün Kalite-Tedarikçi Kalite Performans-Reklamasyonlar

Hata Takip Problem çözüm ve analizler-İstatistikler-Otomatik Bilgilendirmeler

Hedef Yönetim (BSC) Hedeflerle Yönetim-Firma ve Personel Performans

VDA 6.5 Ürün Denetim Yönetimi Ürün Kalite-DÖF Takibi-Hata analizleri-Reklamasyonlar

Garanti ve Servis (SSH ve Müşteri Şikayetleri Takip) şikeyetleri-Garanti maliyetleri-

Pers. Yetkinlik Polivalans Personel yetkinlik ve Polivalans-Personel Performans

İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları-Personel yetkinlik ve Polivalans-Eğitim 

Yönetim Konsolu Yetkiler-Kullanıcılar-Akıllı Mail/Mesaj bildirimleri

Dijital Dönüşümü tek bir yazılımda sunuyoruz
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İletişim Bilgilerimiz

GSM : +90 530 468 97 34

Email 1: muhammet.gencer@imb-consulting.com

Email 2:muhammet.gencer@gmail.com

web: https://www.imb-management.com
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