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SİPARİŞ BAZLI
ÜRETİM PLANLAMA

TAKİP YAZILIMI

UTS- Ürün ve Ürün Ağacı Yönetimi
- Teklif, Sipariş, Proses Planlama ve Yönetimi
- Sipariş/Proses Birleştirme ile Fire Kontrolü
- Sipariş Sevkiyatları Planlama ve Yönetimi
- Gelişmiş Arıza Denetimi ve Takibi
- Çalışan/Makine Performans Takibi
- Spesifik ve Periyodik Raporlama

- Web Tabanlı Yönetim Paneli
- Android İşletim Sistemli Saha Uygulaması
- SMS  ve E-Posta Altyapılı Durum Bildirimi
- Gelişmiş Kullanıcı Yetkilendirme
- Özelleştirilebilir Tema

LOGO, SAP, CANIAS, NETSIS ve 
Diğer Tüm ERP’ler ile Uyumlu



MODSOFT

ÜRETİMİN HER SÜRECİNDE

UTS

EK ÖZELLİKLER

UTS, müşteri için teklifin hazırlanmasından, üretimin tamam-
lanarak faturalandırılması ve müşteriye bildirilmesine kadar 
sürecin tamamının yönetimini kolaylaştırır.

WEB TABANLI YÖNETİM PANELİ
Yazılım, ağ üzerinden çalışır. Her bilgisayara ayrıca kuruluma 
ihtiyaç duymaz. Ağ üzerinde tanımlanan adrese bağlanan her 
cihazdan yönetilebilir. Ekranları mobil telefonlar ve tablet ile 
uyumludur. 

ERP YAZILIMLARI İLE UYUMLU
UTS, firmanızda kullanılan LOGO, SAP, CANIAS, NETSİS ve 
diğer ERP yazılımları ile uyumludur. Ürün, müşteri, makine, 
sipariş ve çalışan bilgilerine erişebilir. Ayrıca veri girişi gerektir-
mez.

ÇALIŞAN TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRIR
UTS sayesinde çalışanlarınızın tüm hareketlerini kayıt altında 
tutabilir, çalışan ve makine verimliliklerinizi ölçebilirsiniz. Arıza 
ve diğer durumlarda ilgili personel otomatik olarak uyarılır, 
Üretim aksamaz.

Üretim planlayıcılarını detaylar ile 
uğraştırmaz, hızlı ve kolayca proses 
planlamalarını sağlar.

SADE GÖRÜNÜM, KOLAY KULLANIM

Her hangi bir zamanda her hangi bir 
siparişe ait detaylar ve siparişin durumu 
kolayca görüntülenebilir.

SİPARİŞ TAKİBİ KOLAYLIĞI

Planlandığı takdirde, üretimler sonunda 
müşteri ve yönetim birimleri Anlık Bildirim, 
SMS ya da E-Posta ile bilgilendirilir.

SÜREKLİ  İLETİŞİM

Sipariş öncesinde fiyat teklifi hazırlanabilir, 
sipariş sonunda sipariş fişi istenilen 
formatta çıktı alınabilir.

FİYAT TEKLİFİ / SİPARİŞ FİŞİ

VERİMİ ARTIRIR
- Her aşamasında takip edilen üretim 
sayesinde, üretim standartları oluşur, fire 
azalır.
- Arızaların takibini ve yönetimin 
- Çalışanların, zamanını etkili kullanmaları 
sağlanır. 
- Enerji ve zaman tasarrufu sağlar, işletme 
giderleri azalır.

CANLI AKIŞ YAPAY ZEKA RAPORLAMA

Her makine ya da 
çalışana ait hareket 
durumu canlı olarak 
görüntülenebilir. 
Mevcut siparişlerin 
işleyişleri anlık 
olarak takip 
edilebilir.  

Geçmiş üretimlere 
ait veriler makine 
öğrenmesi 
algoritmaları ile 
değerlendirilerek 
geleceğe yönelik 
standartlar 
oluşturulabilir

Tüm veriler istenilen 
formatlarda 
raporlanabilir. 
Üretime ve maliyete 
ait sayısal 
analizler kolaylıkla 
yapılabilir. 
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