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Ahşap Mühendisliği
Üreticileri için Yönetim

Yazılımı



Gang-Nail Sistemleri, ahşap mühendisliği sanayi

için; tasarım, üretim ve tüm inşaat aşamalarında

zaman tasarrufu sağlayan entegre

çözümler sunmaktadır. İmalatçılar için

hazırlanmış bir yönetim aracı olan

Matrix, günümüzün zorlu ve

sürekli gelişen üretim şartlarını

karşılamaya yönelik

mükemmel bir yazılımdır.

Modüler işlevsellik

özelliği, kullanıcının

iş yapısına en

uygun olan

çözümü

sağlar.

Matrix, Gang-Nail Sistemlerinde kullanılan tüm yazılım
ürünlerini birleştiren yönetim uygulamasıdır. Çatı Karkası ve
Çatı Makasları, Ecojoist®, Ahşap Karkas ve StairCon®
yazılımları, proje başlangıcından şantiye teslimine kadar tek
bir çalışma ortamında yönetilirler. Bilgisayar ortamında
geliştirilen bu çözüm, merkezi veri kaynağını kullanarak;
hesaplama, sipariş hazırlama ve faturalama gibi işleri
düzenler. Tam entegre olmuş Müşteri Kaynakları Yönetimi
(CRM) modülü ile, Matrix, gerçek zamanlı bir rapor elde
etmek için, bütün birimleri ve yönetim verilerini birleştirir.

Matrix – Ahşap Mühendisliği
Üretimi  için Tam Entegre Üretim
Yönetimi Uygulaması
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Bu yönetim uygulaması, kritik veri
paylaşımına artı değer kazandırarak,
tek bir konudan çoklu konulara kadar
tüm işlerin yürütülmesine yardım
eder. Her bir işin işlevine uygun olan
üretim kapasitelerinin detayları verir.
Personel ihtiyacından işin
tamamlanması ve teslim edilmesi için
gerekli olan stok miktarına kadar,
ahşap mühendisliği gerekliliklerinin
yerine getirilme sürecinde yardımcı
rol oynar.

Raporlar, müşterinin özel
gereksinimlerine, mevcut

güncel proje bilgilerine,
bölümsel kapasitelere

ve üretim seviyelerine
uygun olacak şekilde
tasarlanır. Esas
malzeme ve fiyat
dökümleri ile,
piyasadaki anlık

değişimler takip
edilerek canlı proje

verisine aktarılır.
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Özel Destek ve Eğitim :

u Endüstriyel eğitim almış personel

u Hızlı ve doğru çözümler üreten
destek ekibi

u Telefon, e-mail ve internet üzerinden
gerçek zamanlı hizmet

u Müşteri güvenliğini sağlayan website
bağlantısı

u Düzenli müşteri ziyaretleri

u Kullanıcı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış
özel eğitim programları

Firmalar neden Matrix’i tercih ediyor?

u Kullanıcıların güvenli erişimi için entegre olmuş güvenlik
seviyeleri ile, tüm birimlerce erişilebilir olan merkezi bilgi
kaynağı

u İşlerin yönetilmesi için Gang-Nail Sistemleri üreticisi tarafından
kullanılması

u Sektördeki yeniliklere uyum sağlaması için sürekli geliştirilen
sistem

u Çatı makasları, döşeme kirişleri, duvar panelleri ve merdivenler
dahil olmak üzere ahşap mühendisliği sanayi için özel olarak
tasarlanmış ürün

u Kontrolü kolay bir yönetim uygulaması 

u Keşif, siparişler, iptaller, planlar, faturalandırma, üretim,
teslimat ve kaynak planlaması

www.ahsapmuhendisligi.com

YAZILIM
ÖZELLİKLERİ:

u Tüm sisteme  kontrollü

erişim düzeyi

u Net uygulaması

u Etkinleştirilmiş web

u Çoklu ofis yazılımları, aynı

veri kaynağı

u Üretim ve sevkiyat

Planlama

u Tasarım kaynakları

Planlaması

u Hatasız üretim, 

Asgari veri girişi,

Gerçek zamanlı raporlama

u Baskı kontrol özelliği

u Müşteri Kaynakları

Yönetimi (CRM)
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