
Günümüzde rekabet, yerel bazdan ulusal ve uluslararası seviyelere

tırmanmıştır.

Bu koşullar altında rekabet gücünü korumak ve geliştirmek isteyen

işletmelerin vizyon ve stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Değişimlere hızlı ve ekonomik tepki verebilmek için işletmenin tüm

fonksiyon, süreç ve kaynaklarının entegre bir şekilde planlanması ve

kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bütün bunları sizin için yapacaktır. 



• STOKLARIN AZALMASI
Eskiden atelye tarzı üretim metodu vardı,

Üret  Stoğa veya Vitrine koy  Sat şeklinde çalışıyorduk ama stoklama ve

hammadde maliyetleri artınca, bu metodla rekabet edemez hale geldik.

Artık Siparişi al  Hemen Üret  Müşteriye Gönder şeklinde çalışıp,

stoklama işlemlerini minimuma indirmeye çalışıyoruz.

• PERSONEL AZALMASI
Eldeki personel uzmanlık alanlarına ve boşluk durumlarına göre çalıştırıldığı için

personel işgücü optimize edilecek, bu sayede uygunsuz ve fazla personel çalıştırılması

önlenecektir.

• VERİMLİLİĞİN ARTMASI
Bütün üretim faktörleri ( hammadde, işgücü, depolama, …… ) optimum seviyede

kullanıldığı için kurumunuzun toplam verimi artacaktır.



• SATINALMA GİDERLERİNİN AZALMASI
Üretimde kullanılacak bütün ihtiyaçlar, planlanabildiği için satınalma işlerimiz aceleye

gelmeyecek. En doğru tedarikçiden en uygun fiyatla satınalma işlemlerimizi yapabileceğiz.

• SİSTEM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİNİN AZALMASI
Üretimdeki bütün makine ve teçhizatın kullanım süreleri takip edilebildiği için bakım

zamanları önceden belirlenip planlanabilecek. Bu sayede periyodik bakımları zamanında ve

düzgün yapılan makinalar bozulmadan daha uzun süre çalışacaklar. Ayrıca makine

arızasından dolayı oluşan tamir masrafları ve zaman kayıpları ortadan kalkacak.

• KALİTE ARTIŞI
Doğru malzeme kullanımı ve sağlam makine parkurunda uzman personel tarafından

üretilen ürünler daha kaliteli olacaktır.



• SİPARİŞ YÖNETİMİNİN GELİŞMESİ
İyi tanımlanmış sipariş prosedürleri ve onay mekanizmaları sayesinde daha başarılı bir

satınalma sürecini başarmış olacağız.

• ONLİNE DAĞITIM VE SİPARİŞ SİSTEMİNİN 

OLUŞTURULMASI
PROMAN bulut yapısında, WEB tabanlı çalıştığı için satış siparişleri direkt olarak

sisteme girilecek. Mal satış siparişinin alınmasından müşteriye teslim edilene kadar bütün

aşamaları online olarak takip edebileceğiz.

• İLETİŞİM GİDERLERİNDE VE GEÇEN SÜREDE 

AZALMA
PROMAN üretime ait bütün katılımcılardan gelen bütün bilgileri içinde barındırdığı için

sadece sistemde olmak HERŞEYİ bilmenizi sağlayacaktır. Eskisi gibi telefon, faks veya mail

gibi araçlar ile uzun süen bilgi sorma zahmetlerimiz olmayacak.



• GELİRLERİN VE KARLILIĞIN ARTMASI

PROMAN, önceki maddelerde anlattığımız, Kurumunuza değer katacak

olan özellikleri sayesinde GELİRLERİNİZİN, ve bu gelirler içindeki maliyetlerin

azaltılması sayesinde KARLILIĞINIZIN artmasına imkan sağlayacaktır.


