Mobilya Sektörünün
Kurumsal Yazılım
Çözümü
Evden, ofise,
bahçe mobilyasından mutfak
üreticilerine,
kapıdan pencereye,
ahşaptan metale,
ihracatçıdan perakendeciye
tüm mobilya firmaları ve tedarikçileri
için, uçtan uca kurumsal yönetim.

Workcube

eFurniture

Ev&Ofis&Bahçe Mobilyaları Üreticileri
ve Tedarikçileri İçin Komple Çözüm
Workcube eFurniture
•

Renkler, kumaş, ahşap/metal, mekanizma,
kulp, vida dahil tüm bileşenler

•

Kesme, boyama, kaplama, cila dahil tüm
süreçler

•

Çalışanlar, departmanlar, müşteriler,
mağazalar, bayiler dahil tüm birimler

•

Taksitli satışlar, ihracat işlemleri, lojistik,
kampanyalar, satın almalar dahil tüm
operasyonlar kontrol altında.

Mobilya endüstrisi yazılım çözümü konusunda tamamen özgün ihtiyaçlara
sahip bir endüstri. Müşterilerin sürekli değişen taleplerine ayak uydurmak
için mobilya şirketleri müşterilerine özelleştirilmiş ürünler sunmak
durumunda. Bu da sürekli değişebilen esnek bir üretim, sipariş, lojistik ve
pazarlama demek.
Bir sektörel çözümü değerlendirirken sektörün ihtiyaçlarına uygunluğu, uygulamada ve
geliştirimde sektör deneyimi, yazılım çözümünün yaşam döngüsü, fonksiyonellik ve yazılımın
maliyeti kadar önemli bir unsurdur.
Mobilya endüstrisinin üretimden satışa, tanıtımdan lojistiğe tüm yönetim ve operasyon detaylarını
birebir karşılayacak şekilde dizayn edilmiş olan Workcube eFurniture, mobilya firmalarının
müşteri beklentilerine en hızlı ve en esnek şekilde cevap vermelerini sağlar.
Workcube eFurniture sizi sadece lokal değil global pazarda da %100 destekler.
Workcube eFurniture ile ürünlerinizi, müşterilerinizi ve işinizi geliştirirsiniz.

Workcube’un Mobilya Sektörüne Sunduğu Kritik Fonksiyonlar
•

Esnek üretim ağaçları ve planlama

•

Mamul ve yarı mamul maliyet hesapları

•

Tüm mamul bileşenlerini özel kod ve detaylı

•

Etkin stok yönetimi

üretim emrini aynı anda sonuçlandırıp stok

tanımlarla ve speclerle kayıt ve takip edebilme

•

Tek bir ürün kaydı üzerinden sınırsız kumaş,

fişlerini oluşturabilme, bu sayede oluşan

Ürün komponentlerine ve opsiyonlara göre

renk v.b. varyasyonlar tanımlayarak tüm ürün

kombinasyonların doğruluğunu ve stokları

esnek fiyatlandırma ve indirim sistemi

kombinasyonlarının satış, sipariş, üretim ve

anlık olarak takip edebilme

Ham maddeden satış sonrası hizmetlere 360

lojistik sürecini tek bir yerden takip edebilme

derece takip edilebilir sipariş ve lojistik süreci,

ve raporlayabilme

•
•

(SMS, faks, email entegrasyonlarıyla sipariş

•

sürecinde etkin bilgilendirme)
•

Bayi, franchisee ve mağaza yönetimi

•

Müşteri sadakati ve etkin CRM uygulamaları

Müşteri temsilcilerinin kolaylıkla kullanıp
sipariş oluşturabileceği ürün konfigüratörü

•

Metal, boyama, cila v.b. konularda alt tedarikçi
üretim yönetimi

Yeni Ürün ve Tasarımlarınızı Geliştirin
Mobilya sektöründe yeni ürünler, yeni tasarımlar geliştirmek karlılığın ve pazar payının
sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşır. Workcube bir proje altında tüm bileşenleri
ile birlikte yeni ürün ve kreasyon geliştirme çalışmalarınızı yönetebilmenize imkan sunar.
Workcube eFurniture ile, ürün konsept tanımı, maliyet hesapları, ürün reçetesinin tanımlanması,
ürün spesifikasyonlarının belirlenmesi, ürün ham madde tedarikçilerinin ve tedarik zincirinin
planlanması, ürün gelir-gider bütçe tahmini, ürün ile ilgili pazar araştırmalarının ve fizibilite
çalışmalarının kayıt altına alınması, prototip ürün üretimi, ürün dokümanlarının yönetilmesi,
kalite mühendislik çalışmaları gibi, yeni ürün geliştirmede bir arada yönetmeye ihtiyaç
duyacağınız sayısız fonksiyonu tek bir proje altında yönetebilirsiniz.

•

•

Ürünlere ve yarı mamullere ait birden fazla

Bayi, çalışan satış kotaları ve hedef
uygulamaları

•

Üretim, satış, satın alma ile %100 entegre
muhasebe, finans ve insan kaynakları yönetimi

Üretimde Esneklik ve Hız
Workcube eFurniture, mobilya üreticilerinin
üretim süreçlerini tüm boyutlarıyla yönetmeleri
ve analiz etmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm
fonksiyonları bir arada sunar. Sipariş bazlı veya
stoğa üretim yapabilmenizi sağlar. Kullanıcılar
ham madde stoğundan, takım maliyet hesaplarına,
ambalaj ve alternatif ham madde tanımlarına kadar
bir ürünün üretimi ile ilgili tüm detayları bir arada
yönetebilirler. Workcube eFurniture, üretim öncesi
ve sonrası kalite kontrol uygulamalarını üretim
sürecine entegre eder. Lojistik, fason üreticiler,
tedarikçiler v.b. üretimde birlikte çalıştığınız iş
ortaklarınızı sürece %100 entegre ederek üretim
zamanını ve maliyetlerini verimli hale getirir.
Satın alma departmanınızın üretim sürecini
yakından takip ve analiz ederek ham madde ve
ürün bileşenlerinin maliyetlerini daha aşağıya
çekebilmelerine katkı sağlar.
Üretim Ağaçları – Reçeteler:
Workcube’ün eşsiz spec yaklaşımıyla ürünlerinizin
her farklı çeşidi için tekrar tekrar sıfırdan ürün ağacı
oluşturmanıza gerek kalmaz. Özellikle siparişe üretim
yapan kuruluşlar, spec kullanarak her bir sipariş
için standart ürün ağacını değiştirmeden farklı ürün
ağaçları, spesifikasyonları oluşturabilir. Bu sayede
kumaştan, aksesuara ürünün her farklı versiyonu için
ayrı ayrı ürün ağacı ve stok kodu tutmak yerine daha
kısa zamanda ve daha basit bir şekilde ürünün spec’i
oluşturulur.

Workcube eFurniture Üretim Yönetimi Fonksiyonları
• Workcube eFurniture’da, gelen satış
siparişlerini direkt olarak üretim emrine
çevirmek, toplu iş emri vermek ve üretimleri
toplu sonuçlandırmak mümkündür.
• Otomatik olarak üretimden çıkış fişi, sarf fişi ve
depolar arası sevk irsaliyesi oluşturur.
• Üretim modülü içerisinde sınırsız sayıda
vardiya tanımlamak, vardiyaları çizelgeye
bağlayarak çalışma takvimi oluşturmak çok
kolaydır.
• Belirlemiş olduğunuz tarihler arasında, çizelge
üzerinden üretim planınızı, emirlerinizi,
istasyonların doluluğunu, üretimlerin durumunu
takip edebilirsiniz. Bekleyen siparişlerinizi
görüntüleyebilir, yaptığınız değişiklikleri master
plan olarak uygulayabilirsiniz. İstediğiniz zaman
aralığına göre üretim planları oluşturabilirsiniz.
• Standart sarf miktarlarınızı, üretim/işçilik
zamanlarınızı, firelerinizi tanımlayabilir, anlık
olarak raporlayabilirsiniz.

• Workcube eFurniture’da stok değerlerinizi
gerçek zamanlı olarak emri verirken
görüntüleyebilir, stoklarınızı emirleriniz
sonuçlanmadan rezerve eder, üretiminizi
garantiye alırsınız.
• Malzeme ihtiyaçlarınızı anında sevk irsaliyesine
dönüştürebilir, ambar fişi oluşturabilir veya
satın alma talebi olarak sisteme ekleyebilirsiniz.
• Amortisman, enerji tüketimi, masraf yansıması,
adam/saat maliyetleri, çalışan sayısı, set-up
süresi, ortalama yıl kapasitesi v.b. girdileri
tanımlayarak istasyonlarınızın gerçek saat/
maliyetini öngörebilirsiniz.
• Sipariş değişiklikleri, gecikmiş ürün teslimatları,
biten üretimler v.b. konularda özel uyarı
sistemi dizayn edebilirsiniz.
• Üretimlerinizi barkodlar vasıtasıyla hızlı bir
şekilde gerçekleştirebilir ve takip edebilirsiniz.

Mağazalarınızı
Yönetin
Workcube
eFurniture
gerek kendi mağazaları gerekse franchisee &
bayi kanalı aracılığıyla perakendecilik faaliyetlerini sürdüren
mobilya şirketleri için etkin mağaza yönetimi imkanı sunar.
Mağaza çalışanları sadece bir bilgisayar ve internet bağlantısı
yardımıyla sisteme bağlanarak her türlü faaliyetlerini yine
merkezi sistem üzerinde bağımsız olarak yürütürler. Bu
sayede mağazalardaki her hareket merkez tarafından an
be an izlenebilir. Modül şube yönetici ve çalışanlarının
fiyat, fatura, stok, promosyon, kampanya, irsaliye takibi
yapmalarına, fatura ve irsaliye bilgileri kaydetmelerine olanak
tanır. Mağaza yöneticileri şube finans faaliyetlerini yine
modül içerisinden bağımsız olarak yürütebilirler. Workcube
eFurniture taksitli ve kredili satışı destekler.

Mağaza Yönetimi Fonksiyonları
• Mağaza bazında fiyat yönetimi
• Mağaza bazında stok takibi (stok fişleri,
stok export/import özelliği)
• Mağaza fatura ve irsaliye yönetimi
• POS Sistem Entegrasyonu
• Mağaza alan ve raf yönetimi
• Taksitli/kredili satış
• Çok boyutlu mağaza etkinlik
raporlamaları

Müşteri İlişkilerinizi Yönetin
Sadakat Uygulamaları Yapın
Workcube eFurniture içerisinde yer alan CRM modülleri ihtiyaç duyacağınız
detaylı müşteri profili ve ilişki takibi imkanı sunar. Müşterilerinizle ilgili her
türlü kişisel bilgiyi tutabilir, borç bilgileri dahil, son satın aldığı üründen, yaptığı
şikayetlere kadar müşteriyle yaşadığınız tüm etkileşimleri tek ekrandan takip
edebilirsiniz. Kampanya modülü sayesinde sms, direct mail, web, e-mail,
mağaza gibi müşteri ile ilişki içerisinde olunan tüm kanallarda müşterilerinize
özel kampanyalar dizayn eder, kolaylıkla yönetir ve sonuçlarını takip edersiniz.
Müşterilerinize ve yakınlarına sadakat kartları çıkararak onlara özel kampanya
ve promosyon yönetimi gerçekleştirebilirsiniz. .
Workcube eFurniture, müşteriye özel hizmet verebilmeniz için müşteri
bilgilerini hızlı bir şekilde müşteri hizmetleri ve satış çalışanlarına ulaştırır.
Müşteri şikayet ve talepleri, çözüm süreleri, arama sayısı, çalışan performansı
gibi ölçümleri kolaylıkla yapmanızı ve doğru orantılı olarak hizmetlerinizi
geliştirmenizi sağlar.

CRM Fonksiyonları
• 3600 kapsamlı müşteri bilgi
yönetimi
• Çok katmanlı müşteri ilişkisi
• Müşteri segmentasyonu
• Müşteri anketi uygulamaları
• Müşteri şikayet yönetimi

• e-Mailing, postalama, web, sms
v.b. one-to-one marketing
uygulamaları
• Sadakat kartı uygulamaları
• Çok boyutlu satış, pazarlama,
müşteri hizmetleri raporlamaları

Satışlarınızı ve Satış Kanalınızı Etkin Yönetin
Workcube eFurniture içerisinde fırsat kaydından sevkiyata tüm satış
faaliyetlerinizi merkezi olarak uçtan uca yönetmeniz için ihtiyaç duyduğunuz
tüm fonksiyonlar yer alır. Üretim Yönetimi, Ürün Yönetimi, Kampanya, Stok
Yönetimi, Üye Yönetimi gibi diğer Workcube modülleri ile birebir entegre
çalışır ve bu modüllerde tanımlanan ürün ve stok, prototip ürün, promosyon,
satış koşulları v.b. bilgilere anında ulaşmayı ve yakından takip etmenizi kolaylaştırır. Satış
ekibinizin müşteri bilgilerine gerçek zamanlı olarak ve anında ulaşmalarına imkan verir.

Satış Sipariş Yönetimi
Satış Sipariş Modülü, Workcube’ün finans, sevk, stok, üretim, ürün yönetimi, mobil satış,
kampanya modülleri ile birebir entegrasyon içindedir. Bu sayede sipariş alındığında müşteri cari
hesap kontrolü, ürün stoğu kontrolü, indirimli fiyat hesaplamaları, ürün teslimatı v.b. işlemler
kolaylıkla yapılabilir. Sipariş detayında hesaplanan promosyonlar, özel indirimler sistem tarafından
otomatik olarak görüntülenir. Sipariş üzerinden otomatik olarak üretim, satın alma ve sevk
emirleri oluşturulabilir. Ayrıca sipariş modülü detaylı e-maillerle sipariş konfirmasyonu ve sipariş
durum takibi imkanı sunar. Siparişler print edilebilir, PDF’e çevrilerek belge olarak saklanabilir.

Satış Gücü Planlama
Workcube eFurniture, işletmelerin tüm satış faaliyetlerini planlamalarını
sağlar. Sınırsız sayıda ve hiyerarşide satış bölgesi planlayabilirsiniz.
Satış bölgelerini şube, çalışan, kanal üyesi ve kanal üye çalışanı ile
ilişkilendirebilirsiniz. Workcube Satış Planlama içerisinde yer alan
“Key Account” tanımlaması, büyük ölçekli müşterilerinizi bir satış
bölgesi olarak tanımlamanızı ve direkt satış yapmanızı sağlar.

Satış Kotaları
Workcube eFurniture, etkin bir şekilde satış kotası planlama ve
takip etme fonksiyonu sunar. Workcube’de hem satış ekibine hem
de toptancı/bayi kanalına kota verilebilmektedir. Kotalar ürün, ürün
kategorisi, ciro, marka bazında verilebilir. Kota yönetimi içerisindeki
güçlü raporlamalar çalışanlarınız ve kanal üyeleriniz için daha gerçekçi
satış kotaları koymanızı sağlar.

Workcube eFurniture’a opsiyonel olarak eklenebilecek
PDA
Workcube PDA Portal, saha satış, sevk ve lojistik ekiplerinin
Portal
PDA el terminalleri üzerinden alış-satış, sipariş-irsaliye
Entegrasyonu
işlemlerini gerçekleştirebilmelerine, satış irsaliyelerini sevke
dönüştürmelerine, hızlı sipariş, hızlı irsaliye kaydı yapmalarına,
sipariş teslimat planlarına hızlı erişmelerine, teslimat sonuç bildirimlerini anlık
olarak gerçekleştirmelerine imkan tanır.

Kapsamlı Satış Analizleri İle Taleplerinizi Doğru Planlayın
Workcube eFurniture’un sunduğu çok boyutlu satış raporları, satışlarınızdaki mevsimsel
ve dönemsel değişimleri, promosyon ve marketing çalışmalarının satışlara olan etkisini net
bir biçimde analiz etmenizi sağlar. Workcube satış analizleri ile, sizin için en karlı müşteri
hangisi? Hangi ürün veya kanal şirketinizi taşıyor? Doğru tahminler yapabiliyor musunuz?
gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Bu analizlerden yola çıkarak ürünlerinizle ilgili
gelecek talep planlamalarını yapar ve buna bağlı olarak üretim, satış promosyon, lojistik ve
pazarlama faaliyeti planlarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Stoklarınızı ve Maliyetlerinizi Yönetin
Çözüm içerisinde yer alan stok yönetimi modülü, ürünlerinizin dağıtımında kapsamlı
olarak stoklarınızı takip etmenize ve stok bilgilerinizi tedarikçileriniz ve müşterilerinizle
paylaşmanıza olanak tanır. İthalat ve ihracat yapan işletmeler için tüm dış ticaret işlemlerinin
eksiksiz yürütülmesini sağlar. Workcube ile yüz binlerce farklı stok kodunu (SKU) tutabilir,
ürünlerin varyasyonlarına göre stok takibi yapabilir, stoklarınızı lokasyon bazında takip
edebilir, her bir ürün veya ürün kategorisi için farklı stok stratejileri oluşturabilirsiniz (İstatistiksel stok
yeterliliği, sabit değerlerle stoklar, talep tahminlerine göre stok stratejisi gibi). Workcube size stok
maliyetlerini ayrıntılı biçimde takip edecek bir yapı sunar.

Depolarınızı-Sevkiyatlarınızı Entegre Yönetin
Workcube eFurniture içerisinde yer alan sevk ve lojistik yönetimi ile siparişlerinizin
teslimatını doğru şekilde ve doğru zamanda gerçekleştirirsiniz. Workcube aynı müşteri
için sınırsız sayıda fatura ve teslimat adresi girişini destekler. Satış siparişinin verilme
aşamasından, satış ve ürün teslimatına kadar geçen süreçteki tedarik, üretim, lojistik,
sevkiyat gibi safhaları etkin biçimde planlar ve ürünün durumunu (geçmiş bilgisi ile
birlikte) anlık olarak takip edebilirsiniz. Workcube eFurniture, sınırsız sayıda depo
tanımlayabilmenize imkan tanıyan alan yönetimi fonksiyonuna sahiptir. Depolarınızı
lokasyonlara ve raflara ayırarak ürünlerinizi daha verimli depolayabilirsiniz.

Finans&Muhasebe&Fatura
Workcube eFurniture içerisinde yer alan, birbirleriyle ve diğer Workcube
modülleriyle tam entegre biçimde çalışan Finans, Muhasebe, Bütçe, Fatura
modülleri şirketinizin, mağazalarınızın gelir ve giderlerini, nakit akışını en
etkin şekilde yönetmenize imkan tanır.
Finans modulü cari, kasa, banka, çek-senet gibi klasik finans yönetimi
fonksiyonlarının yanı sıra yapılan tüm satın alma ve harcamaların
etkin biçimde yönetilmesini sağlayan masraf yönetimi modülü ile geleceğe dair finansal
senaryo kurguları yaparak nakit akışınızı daha iyi takip etmenizi sağlayan Finansal Senaryo
modüllerine de sahiptir.
Uluslararası ve Türk muhasebe standartlarına uygun her türlü finansal tablo ve defter kaydı
için Workcube Muhasebe modülü, Finans ve Fatura modülleri ile tam entegre çalışarak tüm
yasal hesaplama ve belgelerin (e-bildirge kolaylığı dahil) hazırlanmasına olanak tanır.

Finans&Muhasebe&Fatura&Bütçe Fonksiyonları
•
•
•
•
•
•

Cari hesaplar
Kasa, banka, çek senet nakit akış
senaryoları
Satış, satın alma ve finansal faaliyetlerin
muhasebeleştirilmesi
Muhasebe dokümanlarının ve tablolarının
hazırlanması
Detaylı doküman takibi
Uluslararası muhasebe sistemlerine
uygunluk

•
•
•
•
•
•
•
•

Fatura yönetimi
Sınırsız sayıda şirket ve dönem
Muhasebe defterleri
Mali tablolar
Demirbaş yönetimi
Cari ödeme/tahsilat performans takibi
Ödeme detayları
Hareketler ve Emirler

Workcube farklı dil, para birimi ve vergi
hesaplarını desteklemesi sayesinde uluslararası
pazarda veya uluslararası müşterilerle iş yapan
tüm şirketler için uygun bir çözümdür.

İş Gücü ve İnsan Kaynakları
Yönetimi
Workcube eFurniture içerisinde yar alan kapsamlı İnsan
Kaynakları Yönetimi modülleri çalışanlarınızın tüm kişisel ve
özlük bilgilerini, maaş, bordro işlemlerini yönetmenizi, işe
alımlarınızı merkezileştirmenizi, etkin kariyer ve rotasyon
yönetimi sağlamanızı, çalışanlarınızın performansını 360 derece
değerlendirebilmenizi, farklı şirket, şube ve lokasyonlarda yer alan
tüm çalışanlarınıza ait bilgileri merkezi olarak yönetmenizi sağlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Modülleri
• Organizasyon Yönetimi
• E-Hesap (Bordro ve Özlük
İşlemleri)
• E-Profil (Çalışan Bilgi
Yönetimi)

•
•
•
•

İnsan Kaynakları Planlama
Performans Yönetimi
İşe Alma & Kariyer Portal
Eğitim Yönetimi

Her Yönüyle Ürün Yönetimi
Workcube eFurniture içerisinde sınırsız sayıda ürünün yönetimi gerçekleştirilebilir. Ürün yönetimi modülü kategori, takım
bazında fiyatlandırma ve depolama gibi fonksiyonları ile kapsamlı ürün yönetimi sağlar. Workcube sınırsız kataloglama ve
konfigürasyon imkanı vererek ürünlerin farklı kombinasyonlarla satılmasına imkan tanır. Esnek fiyat ve kota yönetimi gibi
fonksiyonlarıyla benzersiz çözümler sunar. Ürün ile ilgili hedef pazar, rekabet, fiyatlar, stok detayları, ek bilgiler, garanti bilgileri,
maliyet bilgileri, alış/satış koşulları v.b. bilgilerin hepsini tek merkezden yönetebilirsiniz.

Web Tabanlı
Mimari

Workcube %100 web
tabanlıdır. Sadece internet
bağlantısı ve browser ile
sisteme erişilebilir.

Tek Platform
Bugüne kadar ortak veri
tabanı üzerinde en çok
fonksiyon sunan Web
tabanlı tek yazılımdır.

İhtiyaçlarınıza
Özel Çözüm

Workcube’de yer alan 3500’ü
aşkın iş objesi üst üste veya
yan yana konarak kurumların
spesifik ihtiyaçlarını da
bire bir karşılayabilen bir
çözüm haline gelir.

Yatırımlarınız
Koruma Altında

Intel ve RISC temelli
donanımlarda ve farklı
işletim sistemleri ve veri
tabanları üzerinde çalıştığı
için var olan yatırımlarınızı
korur.

Anlaşılır Ön Yüz

Workcube HTML sayfaları
acemi kullanıcıların bile
anlayabileceği bir sadelikte
dizayn edilmiştir. Kullanıcılar
Web browserlarını
kullanıyormuşcasına
Workcube’u kullanmaya
başlarlar.

Etkin Erişim
Kontrolü

Sadece sizin erişmesini
istediğiniz kişiler sisteme
ve içeriğe erişebilir.

Workcube
ile yarına
hazırsınız
Ölçeklenebilir
ve Performanslı

Workcube, iş hacminiz,
ürün, müşteri, eleman
ve ofis sayınız ne olursa
olsun şirketinizin bugünkü
ve yarınki ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde
ölçeklenebilir.

Üst Seviye
Güvenlik

Workcube yüksek güvenlik
standartlarına sahiptir.
Internet teknolojisinde
kullanılan en son
güvenlik teknolojileri
Workcube’de aktif olarak
kullanılmaktadır.

Sınırsız
Kullanıcı

Server başına lisanslama
yapılan Workcube’de
kullanıcı sınırlaması yoktur.

Endüstri
Standartları
Desteği

Workcube ColdFusion
ve Java ile endüstri
standartları gözetilerek
geliştirilmiştir. Sizi herhangi
bir ürün ve platformun
bağımlısı yapmaz.

Geliştirmeye
Açık Yapı

Workcube dileyen
müşterilerine açık kaynak
kodu ile birlikte satılır.
Workcube’ü ihtiyaçlarınız
doğrultusunda istediğiniz
gibi geliştirir ve revize
edersiniz.

Global Destek

Workcube tüm Avrupa
ve Asya dillerini (Çince
hariç), para birimlerini ve
farklı zaman dilimlerini
destekler.

%100 Canlı Demo'ya erişmek için www.workcube.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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