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LOGO ENTEGRE ÇÖZÜMLER
Logo Kobi ürünleri ile Online Çalışma:
Lokasyon bağımsız Çalışma: Aynı networkte çalışma zorunluluğu yoktur. Sql portlarının
açılması yeterlidir. Depo ve imalathanelerden online çalışabilir. İstenildiği taktirde Logo fişlerinin
muhasebe departmanından aktarılması sağlanabilir.

Varsayılan üretim durumu ayarlanabilir ve hammadde maliyet tipi tanımlaması yapılabilir. Üretim
maliyetlerinin güncellemeyi sormasını isteyebilir, otomatik güncelleyebilir ya da
güncellememesini istemeyebiliriz. Logo object kullanıcısı olarak da programı kullanabilmektedir.

Üretilecek yarı mamuller listesinde ihtiyaç olmayanları görüntüleyip - görüntülememe
Logo fişleri üretim tamamlandığında otomatik işleme parametresi
Üretimlerde kesafet ve eksilme işlemi parametresi
Malzeme kartı arama türü parametresi ile malzeme ya da barkodla arama türü seçilebilir.
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Görsel Temalar ile zenginleştirilmiş arayüz ve yetkilendirme ile kullanıcı yetki
kısıtlaması
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Devir İşlemi:
Reçete Devir İşlemi: Logo tarafında firma devri yapıldıktan sonra üretim programında reçetelerin
devrini gerçekleştirebiliriz. Devir işlemi için çalışılan firmaya girişi yapılarak programın sağ üst
köşesinde yer alan kısımdan “Reçete Devir” seçilir, devredilecek yeni firma seçilir ve işlem onay
verilir.
Not: Dönem açıldığında herhangi bir işlem uygulamaya gerek olmamakla birlikte firma açıldığında
kolaylıkla masraf ve reçeteler devredilebilmektedir.
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Masraf Devir İşlemi: Çalışılan firma da üretim programı açılır ve çalışılacak firma seçilir. Kontrol
edilip devir başlatılır.

RST Üretim Rapor-Yazdırma Tasarımı
Üretim raporlarının kullanım şekline göre tasarlanabildiği alanlardır. Tasarımlar düzenlenebilir ve
kaydedilebilir. Eklenen tasarım formlarında rapor almak mümkündür.
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Reçete Tanımlama
Üretime eklenecek mamul ve sarfların hızlı şekilde işleme alınmasını sağlayan üretim şablonudur.
Planlama : İsteğe bağlı olarak üretim emirlerinin aşamalı olarak sonuçlanır.

Masraf Maliyetlerinin Üretime Yansıtılması: Masraf kalemleri eklenerek reçetelere ya da
üretim emirlerine eklenebilir.
Masraf kartlarının muhasebe hesaplarına gönderilebilmesi: Rst üzerinde takip edilen
masraf kartları üretim muhasebe hesaplarına gönderilmesi sağlanır.
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Alınan hizmetlerin üretime yansıtılması: Üretim süreçlerinde Logo üzerinden alınmış alınan
hizmet faturaları ya da satınalma faturalarındaki hizmet kalemleri üretime çağrılabilmekte üretim
maliyetlerine yansıtılabilmektedir.
Çoklu ambar desteği : Hem reçetelerde (default kayıtlar için) hem de üretim emirlerinde giriş
çıkış ambarları kalemsel bazda seçilebilir.
Alt reçeteler ile yarı mamül ve diğer mamül üretimlerinin reçete bağımsız planlamaya
eklenmesi : Üretim maliyetini etkilemeyen fakat reçetelerde, üretimi etkileyen ve de standart
olarak kullanılacak diğer yarı mamül ve mamüllerin miktar da belirtilerek üretim emrinin otomatik
açılması sağlanabilir.
Reçete patlatma: Mamul üretime eklendiğinde reçetesi olan yarı mamullerin, üretim emirlerinin
oluşturulacağı ekranıdır.

Reçete maliyetlerinin malzeme ve masraf olarak toplamlarının alınabilmesi
Log kayıtları ile tüm hareketlerinin takip edilebilmesi: Rst Üretim programlarındaki tüm
işlemler için log tutulmakta, kullanıcı bazlı ve zaman sırası ile listelenmektedir.
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Üretim esnasında reçetede de değişikliklere yetki ile izin verme: Üretim faaliyetinde reçete
default gelmekle birlikte yetki ile reçete kalemlerine ilave değişiklik veya çıkarma yetkiye bağlı olarak
yapılabilir.
Üretim emirlerinin carilere bağlanabilmesi
Sipariş kalemlerinden üretim emirleri açma ve sipariş karşılama raporları
Logo satış siparişlerinden üretim oluşturulabilir.
Sipariş miktarlarının parçalı üretilmesi
Üretim miktar fazlalarının veya eksiklerinin maliyetleri etkilemesinin sağlanması veya
etkisiz bırakılması

Üretim emirlerinden Logo fişlerinin takip edilmesi
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Üretim emirlerinin geri alınabilmesi: Logo fişleri işlenmesi geri alınan üretim emirleri ile Logo
fişleri geri çıkarılır.
Mamül Parçalama : Mamül parçalama üretilmiş ürünler için takım boz şeklinde
çalışabileceği gibi bütün gelip parçalara ayrılıp satılan ürünlerin üretimi için de
kullanılabilmektedir.
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Parçalı Üretim: Mamülün parçalı bir şekilde üretilip üretim miktarlarinin, tarih ve saat bazlı bilgi
amaçlı eklenebildiği ekrandır.

Üretim kayıt ekranında malzemelerden biri seçilip sağ tuş yardımıyla hangi ambarda fiili stokta ne
kadar var görebilmekteyiz.
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Gelişmiş Çıktılar ve Raporlar : Üretim Sevk Fişi, Üretim Fişi, Hammadde-Masraf raporu, Mamül
Raporu, Üretim Raporu Malzeme ihtiyaç listesi, Üretim Toplam Raporu vs. tasarlanabilir raporlar ile
alınabileceği gibi tüm operasyonlar Excel, Html ,Pdf, Text ortamına aktarılabilmektedir.
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Gelişmiş filtreleme: Tarihe göre, üretim durumuna, reçete koduna, mamul koduna, sipariş
numarasına, carisine ve Logo fiş durumuna göre filtreleme işlemi yapılmaktadır.

İhtiyaç Analizi: Gelişmiş browser yönetimi üzerinde filtrelenen üretim emirlerini seçilerek ihtiyaç
analizi yapılabilmekte raporlanabilmektedir.

