Proje bazl›
iﬂ yapanlar için
komple bilgi
sistemi
Workcube
ERP, CRM, SCM fonksiyonlar›yla %100
bütünleﬂik proje yönetmeyi kim istemez?
Kurumlar ço¤u zaman fark›nda olmadan her biri ayr› birer
proje olarak görülüp yönetilmeye muhtaç faaliyetlerde
bulunur. Bu kimi iﬂletme için yeni bir koleksiyon tasarlamak
iken, di¤erinde sipariﬂ üzerine müﬂteriye özel yap›lan bir
üretim, bir inﬂaat projesi veya kurum çal›ﬂanlar›n›n sahneye
koymak isteyecekleri bir tiyatro oyunu olabilir.
Proje olarak görülüp yönetildi¤inde iﬂler daha etkin ve
etkileﬂimli yönetilebilir hale gelir.
ﬁirket çal›ﬂanlar›, müﬂteriler, iﬂ ortaklar› gibi farkl› gruplar›
içinde bar›nd›ran projelerin içerisinde proje için yap›lan
sat›nalmalar, al›nan teklifler, hakediﬂler, proje gelirleri,
hammadde stoklar›, proje toplant›lar›, maliyet hesaplar›,
harcamalar, iﬂ ak›ﬂlar›, üretim emirleri, ürün a¤açlar› gibi
ayn› anda yönetilmesi gereken onlarca bileﬂen de yer al›r.

Bir proje ancak
tüm bileﬂenleri
merkezi ve
senkronize olarak
yönetilebildi¤inde
baﬂar›l› olabilir.

Workcube Proje Yönetimi Çözümü’nde Neler Var?
Workcube ERP, CRM, SCM fonksiyonlar›yla %100 bütünleﬂik proje yönetimi sunar.
Projelerinizi yönetmek için Workcube kulland›¤›n›zda projelerinizin;
Hakediﬂlerini
Sat›ﬂ ve gelirlerini
‹ﬂ gücü ve malzeme maliyetlerini
Genel giderlerini
Süreç ve onaylar›n›
Tarihçesini
Yaz›ﬂmalar›n›
Ekibini
Dijital ve fiziki varl›klar›n›

S›n›rs›z Say›da
Proje Yönetin
Workcube’de
s›n›rs›z say›da
projeyi yönetebilir
bu projeleri
birbirleriyle iliﬂkli
hale getirebilirsiniz.
Projeler alt›nda
s›n›rs›z say›da
kiﬂiye iﬂ
atayabilirsiniz.

Malzeme ve ihtiyaç planlar›n›
Sat›ﬂ ve sat›nalma teklif ve sipariﬂlerini
‹lgili fatura ve irsaliyeleri
Üretim emirlerini
Servis destek baﬂvurular›n›
Banka, kasa, çek ve senet gibi finansal
iﬂlemlerini
‹liﬂkili projeleri
Proje harcama analizlerini

Zaman harcamalar›n›
Proje ile iliﬂkili bak›m faaliyetlerini
Görev takibini
Ajanda takibini
Gerçek karl›l›¤›n›
Borç-Alacak durumunu tek bir
merkezden yürütme ve yönetme
imkan›na sahip olursunuz.

Projelerinize S›n›rs›z
Say›da Çal›ﬂan ve
‹ﬂ Orta¤›n› Dahil Edin.

Proje Gelir ve
Giderlerinizi
Yönetin

Zaman›n›z› ve
Kaynaklar›n›z›
Yönetin

Projelerinizi
Gerçek Zamanl›
Takip Edin

%100 Web tabanl› bir çözüm olan
Workcube proje içerisinde yer alan
tüm çal›ﬂanlar›, iﬂ ortaklar›n› (bayi,
taﬂeron, tedarikçi v.b.) ve hatta
müﬂterileri bir arada iﬂ yapabilir hale
getirir. Farkl› co¤rafyalardan kiﬂi ve
kurumlar›n ortaklaﬂa proje yürütmesini
ve sürekli iletiﬂim içerisinde olmas›n›
sa¤lar. Tüm proje toplant›lar›, email
ve yaz›ﬂmalar› kay›t alt›na al›n›r.
Müﬂteriler proje seyrini, iﬂlerinin ne
aﬂamada oldu¤unu rahatl›kla online
olarak gerçek zamanl› takip eder.

Workcube ile
projeleriniz
içerisinde
gerçekleﬂen tüm
sat›ﬂ, sat›nalma,
fatura, finansal
iﬂlemler, hakediﬂler,
harcamalar, iﬂ gücü
ve malzeme
maliyetleri kay›t
alt›na al›n›r.

Workcube projelerinizdeki
tüm fiziki varl›klar› kay›t
alt›nda tutman›za ve planl›
ﬂekilde kullanman›za imkan
tan›r. Etkin zaman yönetimi
araçlar› sayesinde hangi iﬂe
hangi çal›ﬂan›n ne kadar
zaman ay›rd›¤›n› takip eder,
gerçek iﬂ gücü
maliyetlerinizi ve proje
çal›ﬂanlar›n›n
performanslar›n›
ölçebilirsiniz.

Workcube ile
projelerinizin seyri,
gelirleri, giderleri,
malzeme ve iﬂ gücü
maliyetleri,
hakediﬂler, masraflar,
tamamlanan iﬂler,
malzeme ve
ihtiyaçlar hakk›nda
gerçek zamanl›
raporlar elde
edersiniz.

Workcube: ERP + CRM + SCM + ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi + Fiziki Varl›k
Yönetimi + ‹çerik Yönetim Sistemi + ‹ﬂbirli¤i ve Proje Yönetimi + ‹letiﬂim
Yönetimi + Dijital Varl›k Yönetimi + E¤itim Yönetim Sistemi + B2B + B2C
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