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ARETE Varlık Yönetimi Çözümüyle, şirket içinde ve
dışındaki varlıklarınızı izleyin, bakım faaliyetlerini ve
maliyetlerini kolayca raporlayın. Bulut Teknoloji ve
IoT teknolojisinin buluştuğu bu özel varlık yönetim
çözümü sayesinde daha güçlü ve tüm ERP'ler ile entegre
çalışın.

KLASİK VARLIK YÖNETİMİNİN
ÖTESİNE GEÇİN
ARETE Varlık Yönetim Çözümü sayesinde, sahadaki
varlıklarınıza ait talep toplama, planlama, dağıtım operasyonu
gibi süreçleri bulut platformda yönetirken, sahadaki
varlıklarınıza ait her türlü veriyi IoT (Nesnelerin interneti)
teknolojisinden yararlanarak tüm süreçlerinizi yönetebilir ve
doğru bakım tahminleri yaparak maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

ARETE VARLIK
YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜYLE NELER
YAPABİLİRSİNİZ?
Varlıkların, ekipmanların ve yedek parçaların satın alması ve
yönetimi
Şirket içi ve sahada varlıkların izlenmesi
Bakım faaliyetleri ve işgücü yönetimi
Bakım faaliyetlerini ve maliyetlerini raporlama
IoT aracılığıyla tahmini bakım senaryoları

AKILLI,KOLAY VE GÜÇLÜ VARLIK
YÖNETİMİ
PLANLAMA
Sahadan tahmini ihtiyaçları toplama
Duran varlıkların yaşam döngüsü
Otomatik ihtiyaç oluşturma
Bayi/Son nokta/birimlere ihtiyaçların atanması/
rezervasyonu
Müşteriden varlık ihtiyaçları toplama

SATIN ALMA
Varlıklar ve ekipmanlar için merkezi satın alma
Yedek parçaların satın alınması
Ekipman yenileme süreci
Önceden sevkiyat bildirimi
Depolama alanına ekipmanların teslim alınması (Kurum içi
veya 3. parti depolama konumu)
Faturalama

DAĞITIM
Varlığın / Ekipmanların müşterilere dağıtımı
Müşteri-Ana Veri entegrasyonu
Ekipmanların mobil transferi/barkod entegrasyonu
Transit – yolda stok izleme (Dağıtım merkezleri arasında.)

İZLEME
Varlık ekipmanının izlenmesi (Yerinde / Sahada/ Müşteride)
Sahada ve müşteride bulunan varlığın mobil doğrulaması
Doğrulama kayıtlarının doğruluğunu analiz etme (IoT, GPS
ölçümü, müşteri konumu ve doğrulama noktası
karşılaştırması)
Çevrimdışı doğrulama kaydı (Bağlantı aralığının dışında)
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BAKIM
Ekipmanların bakımı
Periyodik bakım faaliyetleri planlama (sanitasyon)
İş emirlerinin ekiplere dağılımı (Yerinde/ Sahada)
Onay mekanizması
Arıza bildiriminin iş emirlerine dönüştürülmesi
Yedek parça tüketimi
Mobil yeni ekipman sipariş verme
Mobil cihaz değiştirme siparişi verme
Mobil cihaz iade siparişi verme
Mobil arıza bildirim verme (kategorizasyon katalogları)
Müşteri tarafında gerçekleştirilen mobil bakım faaliyetleri

OPERASYONEL PLANLAMA
Doğrulama kayıtlarının analiz etme
(GPS ölçümü, müşteri konumunu doğrulama
noktası ile karşılaştırma)
Ekipman durumu izleme (Yeni, yenilenmiş, hurdaya çıkan,
arıza vb.)
Tek ekipman geçmişini uçtan uca izleme
Tek müşteri geçmişini uçtan uca izlenme

FİNANSMAN
Ekipman sigorta süreçleri (Bakım faaliyeti sigorta süresi
içinde yapılırsa ücretsiz.)
Farklı bakım faaliyetlerinin (Yoğun bakım, yenileme,
sanitasyon maliyeti) vb. maliyetlerinin izlenmesi
Bakım maliyetlerinin dağıtılması
Aktif değer kaybının dağıtılması
Bakım servisinin raporlanması ve faturalandırılması, 3. parti
masraflarını 3. partilere ayırma

KLASİK VARLIK YÖNETİMİNİN
ÖTESİNDE
Otomatik Satış Makineleri
Ödeme Sistemleri
Stok kontrolü
Dağıtımcılar için yenileme planı ve yönlendirme

Soğuk Zincir ve Tahmini Bakım
Fabrikadan varlığın lokasyonuna kadar ürünleriniz
için ideal "koşulları" izleme
Tahmini bakım için varlık performans verilerinin
analiz edilmesi

ANALİTİKLER
Kişiselleştirilmiş Raporlar ve Gösterge Tabloları
Grafikler, pivot tablolar ve tablo görünüm bileşenleri ile
raporlar oluşturun, görüntüleri, biçimlendirilmiş metni,
KPI takip araçlarını ve diğer web bileşenlerini esnek bir
şekilde yönetin. Analistlerinizi dolandırıcılık tespitinden
müşteri dönüşümünü öngörmeye kadar belirli işletme
ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçlü tahminleme
yetenekleri ile güçlendirin.

VARLIK YÖNETİM ÇÖZÜMÜ
ÖNE ÇIKANLAR
MODERN KULLANICI EKRANLARI
Modern ve kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde kullanıcılarınız
yeni sisteme kolaylıkla adapte olabilir. Tüm cihazlarda
kullanılabilen arayüzü ile size her yerden kullanım kolaylığı
sağlar.

HIZLI KURULUM, DÜŞÜK MALİYET
Bulut uygulama özelliğiyle yerleşik sistemlerden çok daha hızlı
kurulum imkanına sahipsiniz. Uzun uyarlama sürelerinden ve
yüksek maliyetlerden kurtulabilirsiniz.

IOT İLE GERÇEK ZAMANLI İZLEME & İÇGÖRÜ
Kişiselleştirilmiş raporlar ve gösterge tabloları ile en ince detaya
kadar analizler yapabilirsiniz. Birden fazla raporu birleştirebilir ve
kişiselleştirilmiş bir gösterge tablosu oluşturabilirsiniz. Büyük
veri kümelerini keşfedebilir, öngörüler yapabilirsiniz.

SAP ile ENTEGRE
Arka ofis ERP sistemleri ve müşteri EDI sistemleriyle
hazır entegrasyonları olan çözümümüz, mevcut sistemlerinizle
kolaylıkla entegre olabilir.

OFFLINE ve TEK BAŞINA ÇALIŞMA YETENEĞİ
Varlık Yönetim Çözümünü hem offline hem de tek başına
çalışabilme özellikleriyle bir sisteme veya ağa bağlı kalmadan
kullanabilirsiniz.
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