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R-MES üretimi tüm süreçleri ile takip edebilmek için Üretim V3 temelinde modüler yapıda geliştirilmiş, 

Üretim yürütme sistemi (Manufacturing Execution System) (MES) dir. 
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    R-MES 

 

 
 
 
 

 

Esnek Üretim V3 Logo Kobi ve kurumsal ürünleri ile tam entegre çalışan gelişmiş üretim yönetim   

çözümüdür. Reçetelerin referans olarak kullanılması, üretim süreçlerinde hammadde, masraf ve 

mamül kalemlerinde ekleme, değiştirme, çıkarma imkanı vermesi ve esnek yapı özelliği sunmaktadır. 

 

 
Süreç Yönetimi: Planlama, başlatma tamamlama, istasyonlardaki üretimlerin durdurulup tekrar 

başlatılabilmesi, istasyonlarda sıralı veya bağımsız üretim emirlerinin çalıştırılması, üretim 

faaliyetlerinde süreçlerin işletilmesine olanak vermektedir. 

 
Çoklu Mamul Üretimi: Mamul satırına birden fazla mamul seçmeye izin verir. Miktarsal veya 

maliyetlerde orantılı dağıtım yapılabilmesi, mamul kalibrasyonuna, ürün yan çıktılarının envantere 

alınabilmesine, mamul maliyetlerinin dağıtımına olanak sunmaktadır. 

 
Seri No / Seri Lot ile Çalışma : Hammaddelerde Logo kayıtlarında gelen seri numarası ve seri lotları 

seçilerek çıkışına izin verdiği gibi, mamul kalemleri için yeni seri numarası ve lot kayıtları 

oluşturularak kayıt altına alınmasına olanak sağlayıp, bunları barkod etiketlerine ve kayıt raporlarına 

yazdırılabilmektedir. 

 
Dövizli Çalışma: : Esnek Üretim V3 satır bazlı döviz işlemlerini destekler. Logodaki kur tablolarına 

göre satın alma döviz rakamlarını hesaplar. Reçete ve üretim fişlerinde Euro, Döviz ve TL olarak 

maliyet hesabı çıkarır. 
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İş İstasyonları: Üretim atölyeleri için özelleştirilmiş oldukça sade tasarlanmış görev ekranlarıdır. İş 

istasyonlarına sıralı veya bağımsız iş emirleri atanabilmektedir. Bu ekranlarda üretim emrinde 

üretilecek mamulü ve sarf kalemleri maliyetsiz olarak görüntülenmektedir. Bu ekranlardan üretilen 

mamul miktarı veya oranı girilip, üretim faaliyetleri başlatma ve durduma işlemi yapılabilmektedir. 

Zamansal anlamda bu faaliyetler rapor olarak alınabilmektedir. 

 
Farklı Ambarlar ile çalışma: Hem mamul kalemlerinde hem de sarf kalemlerinde her bir satır 

farklı depolar üzerinden giriş çıkış işlemleri yapılabilmekte, sarf ve üretimden giriş fişleri ambar 

bazlı gruplandırılarak otomatik olarak oluşturulmaktadır. Ayrıca maliyetlerde ambar maliyetleri 

dikkate alınmaktadır. 

 
Lokasyon Bağımsız Çalışma: Terminallerin aynı networkte bulunması gerekmez, gerekli port 

tanımlamaları yapıldığında terminaller lokasyon bağımsız çalışabilmekte, farklı şehirde hatta 

ülkelerde kullanıcılar uzak masaüstüne ihtiyaç duymadan veri girişi yapabilmektedir. 

 
İhtiyaç Analizi: Gelişmiş özellikli browser üzerinde filtrelenen üretim emirleri, tek tek veya toplu 
olarak ya da aralarından seçim yapılarak ihtiyaç analizi yapılabilmekte ve raporlanabilmektedir. 
Ayrıca Excel dosyası üzerinden çekilen toplu üretim emirleri için Logo stokları ile karşılaştırma işlemi 
yaparak ihtiyaç analizini yapıp raporlayabilmektedir. 

 
Sipariş İle Çalışma: Browserda listelenen Logo siparişlerindeki kalemlere ait reçete 

tanımlaması var ise üretime çağrılabilmektedir. Üretim emirlerinde sipariş bilgisi takip 

edilebilmekte, üretim emri tamamlandığında sipariş statüsü ‘sevkedilebilir’ yapılabilmektedir. 

Ayrıca siparişlere göre üretim raporları alınabilmektedir. 

 
Üretimde Cari Takibi: Üretim emirlerine cari kartları atanabilmekte, carilere göre raporlar 

alınabilmekte üretim emirleri filtrelenebilmektedir. 

 
Masraf Kartları: Genel masraf kartlarına tanımlanan masraf kalemleri sarf hesaplamalarına 

çağırılıp, maliyet hesaplamalarına yansıtılabilmekte, üretim emri ile birlikte hammadde 

maliyetlerine dağıtılabilmekte veya muhasebe fişlerine gönderilebilmektedir. Masraf kalemleri 

Logodan bağımsız çalışan özel tanımlar olup üretime göre sabit tutar, üretim miktarlarına göre 

değişkenlik gösteren tutar hesaplamalarına yansıtılabilmekte, işçilik veya taşeon 

hesaplamalarında kullanılabilmekte ve raporlanabilmektedir. 

 
Alınan Hizmet Faturaları: Üretim süreçlerinde Logo üzerinden alınmış alınan hizmet faturaları ya 

da satınalma faturalarındaki hizmet kalemleri üretime çağrılabilmekte üretim maliyetlerine 

yansıtılabilmektedir. 

 
Reçete Yönetimi: Üretim referanslarını oluşturan reçeteler maliyet hesaplamalarının yanı 

sıra üretim ilk planlama safhalarıdır. Üretim işlemleri için reçeteler olması zorunlu değildir. 

Ancak standart üretimler için büyük kolaylıktır. Reçeteler grup kodlarına göre tasnif edilebilir, 

toplu olarak reçeteler düzenlenebilir, reçetelerde bulunan kalemler toplu olarak değiştirilebilir. 
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Reçete Bağımsız Çalışma: Üretim programlarımız reçeteleri referans olmaktadır. Bu sebeple 

hiç reçete oluşturmadan üretim tanımlamaları yapılabilme, reçete ile kullanımda reçeteler 

üzerinden hesaplamalar yapılabildiği gibi, reçetelerden gelen üretim değişkenlerine de 

müdahale edilebilmekte yeniden hesaplamalar yapması sağlanmaktadır. 

 
Gelişmiş Raporlamalar: : Hammadde, mamul, üretimlere göre malzeme kullanımı, hizmet 

faturaları, masraf kalemleri gibi birçok detay filtrelerden raporlanabilmekte özelleştirilen 

tasarımlara göre yazdırılabilmekte, Excel aktarımı yapılabilmekte. 

R-Mes yapısındaki raporlar  ile modüler bazda Paketleme, Kontrol Formları, Personel Takip 

Raporları, Üretim Toplam ve detay Üretim Raporları tasarlanabilir ve istenilen formatta 

yazdırılabilir.  

 
Formlar ve Tasarımlar: Üretim süreçlerinde üretim Emir fişleri, sevk fişleri, üretim listeleri 

gibi birçok form özelleştirilebilir tasarımları ile yazdırılabilir, Excel aktarımları 

yapılabilmektedir. 

 
Kesafet ve Eksilme: Sarf ve masraf miktarlının değişiklik göstermediği fakat mamul girdilerinde 

artma veya eksilme olduğu durumlarda sarf kalemlerinden çıkışları değiştirmez buradan çıkışları 

mamul miktarlarına bölerek yeniden hesaplama yapabilir. 

 
Fire Hesaplama: Sarf kalemlerinde oluşan fireler oran ve miktar bazında sarf 

kalemlerinden hesaplanabilir. Logo malzeme fişlerine fire fişi olarak oluşturulur. 

 
Gelişmiş Ekran Filtreleri: Kullanıcı ekranları özelleştirilebilir filtrelenebilir yapıdadır. Tamamlanmış 

üretimlerin görüntülenmemesi, sadece belli cariye ait üretimlerin görüntülenmesi gibi birçok filtre ile 

ekranlar sadeleştirilebilmektedir. 

Temalar ile İçerik Zenginleştirme : Kullanıcının kendi profiline uygun renk ve tema seçenekleri ile 

ekranlar özelleştirebilmektedir. 

 
Gelişmiş Yetkilendirme: Her giriş yapan kullanıcı için ayrı ayrı olmak üzere; modül, firma ve yetki 

bazlı olarak ayrıntılı bir şekilde yetkilendirme yapmanızı ve giriş yapan kullanıcının yetkisi dışındaki 

verileri görmesini veya değiştirmesini engelleme imkanı sağlamaktadır. 

 
Excel Üzerinden Toplu Üretim Emri Alma: Reçeteleri bulunan mamul kalemleri toplu olarak 

Excel den üretime ayrı ayrı veya birleştirilerek alınabilmekte ve ihtiyaç analizi yapılabilmektedir. 

 
Excel Üzerinden Toplu Reçete Oluşturma: Esnek Üretim V3 Excel reçete şablonu ile maliyet türleri 

ve fire oranlarını da içeren reçeteler toplu olarak tek bir işlem ile içeri alınabilir. 

 

Excel’den Üretim Yükle: Excel üretim şablonuna uygun üretimler (mamul, hammadde şeklinde) 

ayarlanır ve exceldeki üretimler planlama ve üretim ekranına oluşur. 

 
Reçete, üretim ve istasyonlar için Hammadde ve Mamul resimleri kullanımı: Reçetelerin 

oluşturulması ile birlikte hammadde ve mamuller için resimler veri tabanına sıkıştırılmış olarak 

kayıt altına alınabildiği gibi üretim süreçlerinde bu resimler silinebilir, olmayan özel resimler 

eklenebilir veya ilave edilebilir. Ayrıca farklı türlerde oluşturulabilen resimler iş istasyonlarından 

görüntülenebilir ve yazdırılabilir. 
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R-MES modüler ve iletim kaynaklı yapısı ile üretici işletmelerin tüm süreçlerinde çözüm 

üretmekte veya çözüme ortak olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

            Teklif Yönetimi Modülü 
 

 

Teklif Yönetimi: Özellikle konfigürasyon üretimi yapılan firmalarda mamul maliyetleri 

değişkenlik gösterir. Dolayısı ile maliyet ve teklif süreçleri kullanılacak hammadde işçilik ve 

masraflara göre değişkenlik gösteren üretimler reçetelerden teklif ekranına alınabilir, gerekli 

değişiklikler ve hesaplamalar yapıldıktan sonra maliyet değişkenlerine teklif fiyatları atanarak 

mamul teklif fiyatı oluşturulur. 

 
Oluşturulan teklifler kurumsal kimlik ile ilgili cariye, teklif formatında mail gönderilebilir. Teklif 

süreçleri takip edilebilir, onaylanan teklifler üretime gönderilebilir. Ayrıca oluşturulan teklifler, Logo 

ERP üzerinde alınan siparişlere veya faturaya aktarılabilir. 
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            Geriye Dönük Maliyetlendirme Modülü 
 

 

Maliyet Dağıtım Fişleri: Object lisansı (kurumsal ürünler) verdiği imkanlar ile daha 

geniş maliyet türlerini kullanma imkanı vermektedir. 

Üretim süreçlerinde hesaplanamayan ama üretim maliyetlerini etkilemesi gereken genel 

yönetim giderleri, personel maliyetleri gibi yansıtılması istenilen giderler maliyet kartlarına 

tanımlanır. Dönem sonlarında hesaplanan maliyetler maliyet fişleri ile oluşturulur. Maliyet dağıtım 

fişleri ile maliyet fişleri üretim emirlerine tutarsal ve miktarsal dağıtım yapılır ve bu şekilde mamül 

fiyatları revize edilir. Ek maliyet alanına yansıtılan tutarlar ayrıca raporlanabilir, üretimden giriş 

fişlerine yansıtılabilir. 
 
 

            Rota-Operasyon Tanımlama Modülü 
 

Rota ve Operasyon Tanımları: Üretim emirlerinin gerçekleşmesini sağlayan işlemleri 
operasyonlar ile sağladığımız bir yapıdır. Operasyonlar rotalara bağlı bir şekilde hareket ettiği gibi 
esnek bir yapıya da sahiptir. Yani istenilen üretim emirlerine, istenilen rota da tanımlanıp 
uygulanabileceği gibi, işin türünü belirleyen operasyon birden fazla makine veya birden fazla istasyona 
da yönlendirilip, üretim emirlerinin gerçekleşmesi takip edilir. Operasyonlarda düzenli ve düzensiz rota 
tanımları kullanılabilir, saha verileri gerçekleşme zamanlamaları ile saha verileri toplanabilir. 

 

İstasyonlar üzerinde operasyonların start ve stop işlemleri, durma nedenleri, aktif ve pasif 

süreleri hesaplanabilir, Üretimler için tekrar veya tadilat emri verilebilir. Operasyonda çalışması 

gereken personel tanımlanır ya da istasyon ekranlarından operatör seçilebilir. 

 

 

 

        Tanım Setleri ve Kontrol Formları Modülü 
 

Tanım Setleri ve Kontrol Formları: Tanım setleri üretimi, mamülü veya operasyonun diğer 

üretim emirlerinde ayrıştıran detaylar kümesidir. Her bir özellik ayrı olarak tanımlanır ve setler 

halinde gruplandırılarak, üretim emirlerine veya operasyona veya mamüllere farklı farklı 

tanımlanabilir. Üretim emirlerini özelleştiren bu değerler hem saha verilerine (istasyon ekranlarına- 

mobil ekranlara) hem de üretim ve mamül etiketlerine aktarılabilir. 

Kontrol Formları; Giriş, proses, kalite ve çıkış kontrol formlarıdır. Mamul ve operasyonlara ait 

tanımlar, üretim gerekliliklerinin yerine getirilmesi, kalite standartlarının korunması, doğru ürünlerin 

kullanıldığının kontrol edilmesi, eksiksiz ve kontrollü şekilde üretimlerin paketlenmesi ve sevk 

hazırlığının yapılması gibi birçok verinin denetlenmesi için, işletmeye özel tasarlanan yönetim ve takip 

için hazırlanmış form yapılarıdır. Kontrol formlarına yönetim ekranlarından, istasyon ekranlarından ve 

mobil uygulamalardan erişim sağlanabilir, veriler merkezi veri tabanında saklanır. 
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            Mobil İstasyon Yönetimi Modülü 
 

Mobil İstasyon Yönetimi: Mobil operatörün birden fazla istasyonun faaliyetlerini denetleyen 

ya da üretimden depoya girişlerini, operasyonlar arasında sevkiyatı yöneten veya depolar arasındaki 

faaliyetleri yöneten operatör ekranıdır. 

İstasyon donanım maliyetlerini düşürmek, aynı zamanda büyük ekipman sevkiyatı 

işlemlerinde kolay barkod okutulması, kontrollü mal çıkışını ya da denetimi personel yerine ekip 

sorumlularına bırakmak isteyen esas amacıdır. Üretimleri, operasyonları, istasyonları, kontrol 

formları ve ayarlar kısmından oluşmaktadır. 

Üretimlerin arazi üzerinde kontrollerini kolay ve rahatlıkla işlemlerini sağladıkları bir yapıdan 
oluşmaktadır. 

 
 

            Proje Modülü 
 
 

Proje Modülü: Proje takibi için tasarlanmış, ihracat verilerinin saklandığı, diğer yandan direkt 
olarak mamül ve hammadde bilgilerini içermeyen, ama çok sayıda üretim emirinin bağlantılı olarak 
tanımlanabildiği özel bir yapıdır. Müşteriden alınan siparişlerin bilgilerini Rst proje kısmına girerek, 
yapılacak işlemler dâhilinde reçeteleri olan siparişlere üretim emri oluşturmaktadır. Bu sayede istenilen 
siparişler reçeteler dâhilinde oluşturulabilmektedir. Esnek bir yapı sayesinde direk projeden üretim emri 
de oluşturulabilmektedir. 

 

 

 

 

Şemada da görüleceği üzere R-MES farklı üretim kanallarından veri alabilmekte veri aktarımı   

yapabilmektedir.
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               Ana Ekran Modülü 
 

Ana ekran modülü: Bayilerimiz ve müşterilerimiz bu modül sayesinde üretim programında 
kendilerine ait logolarını sayfalardaki anabaşlıkların adını ve giriş ekranını, kullanıcı girişini, hakkında 
kısmını değiştirerek özgün bir program haline getirilebilmektedir. 

 

   Paketleme Modülü 
 

Paketleme modülü: Üretimde elde edilen mamüllerin standart ve standart dışı paket 
tanımlarının yapılması içerik dokümanı ile birlikte raporlanması, çıkış kontrollerinin yapılmasına olanak 
sağlayan yapıdır. 

Paketlemeler esnek konfigrasyon yapısı ile mamül veya mamülü oluşturan  yarı mamüllerin 
paketlenmesine olanak sağlar. Mamüle özel paket tanımlarının oluşturulması veya standart paketlerin 
barkodlu olarak kullanılmasına imkan sağlar. Paketlenen malzemeler parça bazlı kolilere dağıtabildiği 
gibi birden fazla malzemede tek bir koliye dağıtabilir. Paket içerikleri listelenebilir, tanımlanan 
ölçülendirmeler kayıt altına alınabilir, çeki listesi ile döküman olarak alınabilir. 

Paketlemelere göre kontrol formları üzerinden paketleme bilgilerine göre elektronik olarak doğru 
ürünlerin sevk edilmesi denetlenir. 

 
 

      Operasyon Girdi Takibi 

Planlama işleminde hammade ve yarı mamül kullanım miktarları tanımlanmakla birlikte, 

istasyonlarda operasyonlar için kullanılacak sarf kalemleri operasyon ekranlarından veya mobil 

cihazlardan sevk edilebilir. Bu işlem ile planlanan ve gerçekleşen hareketler karşılaştırılabilir. Reel 

değerler ile reçeteler karşılaştırılıp güncelleme yapılmasını, üretimler arasındaki farklılar ile verimlilik 

hesapları yapılır. 

 

 

    Personel Operasyon Takibi 

Vardiya,takım, personel hareketlerinin üretim süreçlerine dahil olması, ayrılması, farklı 
operasyon süreçlerinde yer almasını, aktif ve pasif sürelerinin hesaplanmasını, verimlilik 
performanslarının ölçümlenmesidir. İstasyon ekranlarına veya kisoklara takılan akıllı kart okuyucular ile 
giriş ve çıkışlar takip edilir, aktif üretim süreleri, pasif üretim süreleri ile karşılaştırılır. vardiya takım ve 
personel bazlı verimlilik takibi yapılabilir. Personel devam takip sistemi verileri ile uyarlama (16 saat 
uyarlama bedeli) yapılır ise (iki veri tabanı sorguları ile ) fabrika personel süre verimliliği de ayrıyeten 
çıkarılabilir. 
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 Makine-Ekipman Bakım Yönetimi 
 

Fabrika envanterinin kullanım ve bakım ömürlerinin takibidir. Reaktif ve Proaktif bakım talepleri 
ve kayıtları alınarak önleyici ve kestirici bakım için analiz yapılır. Diğer yandan üretim süreçlerinde 
kullanılacak kesici, uç vb ekipman ömürleri reçete ve üretimlere tanımlanarak ileri ve geriye dönük 
izleme yapılır. Parça eksikliğinden üretimlerin aksamaması ve ekipmanlar arasında verimlilik takibi için 
karşılaştırma analizleri yapılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


