
TERZİ USULÜ YAZILIM İYİDİR.
EĞER TERZİNİZ İYİYSE...



“

“İş hayatında harika şeyler asla bir kişi 
tarafından yapılmaz.”

“Doğru ekip başarının anahtarıdır.”
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Güncel teknolojileri tüm yönleriyle ele 
alarak tüm deneyimimizi size uzun süreli 
bir yol arkadaşlığı ile sunmak. Neye 
gereksiniminiz varsa bunları belirleyip 
sizden birisi gibi en düşük maliyet en iyi 
performans oranlarını elde etmek.

Misyonumuz
Müşterilerimize B planı ihtiyacına 
gereksinimleri olmaksızın işlerine değer 
katarak ülkemizin yurtdışına açılan global 
terzi usulü yazılım firmalarından olmak.

Vizyonumuz

BİSOD?
Bisod Software olarak 30 yıllık deneyimimizle, işinizdeki verimliliği sadece 
dijitalleşme süreci ile değil, süreçlerinizi iyileştirererek, mevcut yazılım ve 
teknoloji çözümlerinizin maksimum kullanımını sağlayarak, gerekmesi 
halinde yeni yazılım geliştirmesi ve varsa mevcut yazılım ekibinizi eğiterek 
ve deneyimlerimizi aktararak projelerinizin yönetimini sağlayarak artırıyoruz.
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Başta Faktoring şirketleri olmak üzere finans şirketlerine aşağıdaki 
konularda yazılım geliştirme ve süreç analizi hizmetleri verdik.

Finansal Uygulamalar

• Kredi karar destek yazılımları
• Yönetici Panelleri
• Raporlama
• İstihbarat
• Mobil Uygulamalar
• Çek Tarayıcı ve Tarayıcı Uygulamaları
• Eksiklik Yönetimi
• Kredi Onay Süreci
• Sözleşme Yönetimi
• Tedarikçi Finansmanı

Biz uçtan-uca çözüm sunuyoruz deyince ne anlamalısınız?
 
Yazılım mı, teknoloji mi? Hayır tam anlamıyla iş analizi ve 
süreç yönetimi ile tabi olduğunuz regülasyonları da göz 
önüne alarak verimli ve güvenli çözümlere sahip olacağınızı 
anlamalısınız.
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Değişim Yönetimi Uygulaması ile şirket içindeki talepleri yönetebilir, onay 
sistemi ile satın almaların veya hizmet alımlarının kayıtlı ve onaylı şekilde 
gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin bir gereksinimi olarak bilgi 
sistemlerinizde hangi değişikliğin kim tarafından yapıldığını yönetebilir ve 
bir onay süreci sayesinde kontrol altına alabilirsiniz.

Değişikliklerin sürüm kontrolünü yapabilir, test süreçlerini yönetebilirsiniz. 
Risk Analizi eklentisi ile değişiklik taleplerinin risk analizini talebe ekleyebilir 
ve gerekli aksiyonları belirleyebilirsiniz.

Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. 
Değişimi kontrol edebiliyorsanız “Değişim sizi ileri götürür”.
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SmartSTEP KVKK Yönetim Yazılımı

KVKK YAZILIMI
Kişisel Verilerin Korunması önemlidir. Sürekli korunmak için 
verinizi kontrol altına alın, cezalarla karşılaşmayın.

SMARTSTEP KVKK yönetim yazılımı, KVKK süreçlerinizi yönetmek ve veri 
akışını kontrol etmek için aşağıdaki faydaları sağlar:

• Veri envanteri oluşturulması
• Zorunlu dokümanların oluşturulması, kayıt altına alınması
• Veri Keşfi
• Başvuru Cevaplama
• İmha Süresi Uyarma
• Veri Silme
• Yetki Matrisi Kontrol Etme
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Barkod Yönetimi

NOVA Arşiv Uygulaması
NovaArşiv akıllı belge bilgi yönetim sistemi, belgelerin KVKK 
uyumlu envanter tanımlarına göre bağımsız veya talebe göre 
farklı bir uygulamaya bağlı olarak tarayıcı, kamera veya dosya 
yolu ile eklenmesi, kategoriler halinde ayrılması ve envanter 
bağlantılarındaki uygun yerlere gitmesini sağlar.

NovaArşiv ayrıca barkod yönetim sistemi ile basılı belgelerin barkod 
yapıştırılarak kolay ve hızlı bir şekilde uygun kategori ve grup altında 
toplanmasına imkân verir.

KVKK Uyumluluk
NovaArşiv uygulamasını mevcut her yazılımınızla entegre şekilde 
çalıştırabilir ve doküman dijitalleştirmesini başta KVKK (Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu) olmak üzere regülasyonlara uygun halde 
gerçekleştirirsiniz.
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Forklift Otomasyonu
Forklift otomasyonu ERP ve Ambar Otomasyonu uygulamalarınızla 
kullanabileceğimiz ve forklift ile mal toplama ve hazırlama süreçlerinin 
en hızlı ve en tekin şekilde yapılmasını amaçlayan uygulamamızdır.
Forklift otomasyonu uygulamamız ile depo içinde yön bulma, koridor, 
stok yeri belirleyerek verimli ve etkin şekilde mal toplama hizmetleri 
yapılmasını sağlamaktayız.

Robotik Otomasyon
Endüstride başta ambalaj ve paketleme ve sevkiyat olmak üzere robotların 
kullanımı yaygınlaşmıştır. Böylece üretilen veya hazırlanan ürünler 
daha hızlı paketlenerek sevk edilmekte ve üretim-satış döngüsünü 
hızlandırmaktadır. 
Ambalaj hatlarında robotlar ve ERP sistemi ile haberleşerek robotların 
konveyör hattındaki ürüne göre paketi hazırlamasını ve etiket yazıcıların 
uygun barkodlama yapmasını, uygun kutu veya paketlerin eksikliği 
durumunda hattın boşta kalmasını engelleyecek şekilde uyarılar verilerek 
maksimum verimliliği sağlamaktayız.

YENİLEMEYİN DÖNÜŞTÜRÜN

MEVCUT SİSTEMİNİZİ EN UYGUN ŞEKİLDE 
DİJİTALE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.
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Üretim İzleme Uygulamaları
Touch Panel, Mobil El Terminali ve HMI uygulamaları ile üretimin her 
anında kontrol, denetleme ve yönetme olanağı sağlıyoruz. Böylece fabrika 
sahasında depolama alanları, üretim alanları ve sevkiyat alanları touch 
panel, mobil el terminalleri veya HMI uygulamalar ile kontrol edilerek 
durmalar en aza indirilmekte ve kestirimci önlemler alınmasını sağlayacak 
şekilde veriler toplanmaktadır. 

Iot ve Takip Uygulamaları
Endüstri 4.0 için gerekli olan üretim verimliliğini artırmanın yolu üretim 
makinelerinin gözlemlenmesi, kestirimci bakım, enerji kullanımın 
izlenmesi, anlık sıcaklık nem, hız, basınç bilgilerinin takibidir. Mevcut 
ERP/MRP sistemlerine entegre edebileceğiniz şekilde makineler ile 
haberleşerek ve sensör ağını yöneterek yapay zekâ kullanımı ile sürekli 
izlemenin sağlanması ve arızaların tahmin edilmesi mümkün olmaktadır.

DOĞRU KARARLAR İÇİN,

VERİLERİNİZİ DOĞRU ANALİZ EDEN 
YAZILIMLAR GEREKLİDİR.
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Asansör ve Kantar Otomasyonu
Ambar Kontrol uygulamalarımız arasında fabrikada hammadde veya 
malzemelerin katlar arasında asansörle taşınmasını yöneten, malzemeleri 
doğru kata yönlendiren ve gerekli ambar değişim fişlerini otomatik olarak 
oluşturarak stok miktarlarının anlık olarak güncel tutulmasını sağlayan 
uygulamamız Eridanus, otomasyon panoları içinde kendisine küçük bir 
yer edinerek büyük işler başarır.

Ambar kontrol uygulamalarımız içerisinde bulunan Kantar Yönetim 
Uygulamamız ise depo giriş çıkışlarında kantar sistemini kontrol ederek 
ağırlık verilerinin otomatik alınması, kameralardan elde edilen görüntülerle 
birlikte bu verilerin sisteme kaydedilmesini sağlayarak malzeme giriş ve 
çıkışlarını kontrol altına alır.

DOĞRU ÇÖZÜMLER İLE,

MAKİNELERİN NELER BAŞARABİLDİĞİNE 
İNANAMAYACAKSINIZ.
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PREMIUM Test Uygulaması
Premium Test uygulaması ile üretimde kullanılacak parçaların ömür ve 
dayanıklılık testi sistemlerinde kullanılmak üzere sürükle-bırak teknolojisi 
ile test senaryoları oluşturabilir, karma senaryoların görsel arabirimden 
kolayca PLC ve kontrolcüye yüklenmesini sağlayabilirsiniz.  Testi 
başlattığınızda anlık sensör ve test verilerini canlı grafikler ile izleyebilir 
ve raporlayabilir ve ileride kullanmak üzere loglayabilirsiniz.

ÜRÜNLERİNİZE
KALİTE KATIN!
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BENİM AJANDAM Uygulaması
BenimAjandam uygulaması sadece bir yapılacaklar listesi uygulaması 
mıdır? Hayır. Temel olarak şirketimizin “işinizi verimli hale getirme” 
mottosu ile tek bir yerden hem kişisel hem şirket iş listelerini düzenleyebilir, 
işlerinize görevliler atayabilir, yetkiler vererek hangi departmanların bu 
listeleri görebileceğini belirler ve uyarı ve hatırlatmalar tanımlayarak sizin 
yerinize BenimAjandam’ın takip etmesini sağlayabilirsiniz. 
Peki başka neler yapılabilir; toplantılar ve notlar oluşturabilir, tüm kayıtlar 
üzerinde aramalar yapabilir, ek olarak kullanacağınız CRM modülüyle 
potansiyel müşterileriniz ile olan görüşmeleri, teklifleri takip edebilirsiniz.  
Ya da siz hayal edersiniz bir çırpıda BenimAjandam hayalinizi gerçekleştirir.

DOĞRU YÖNETİLEN İŞ SÜRECİNİN

BAŞARINIZI NASIL ARTIRDIĞINI GÖRÜN
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Web Uygulamalar
Kurumsal tanıtımınıza kaliteli bir takım elbisenin neler kattığını görün.
Online uygulamalarla işinizi geleceğe taşırken operasyonlarınızı her 
yerden kontrol edin.

Bilgiye her yerden kolaylıkla ulaşırken kolay kullanıcı dostu arabirimlerle 
itibarınızı artırın.

İYİ GİYİNMEK
RAKİPLERİNİZDEN SİZİ BİR ADIM 
ÖNE ÇIKARIR.
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