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Datastream 7i firmalar›n bak›m faaliyetlerini, demirbaﬂlar›n› ve bu demirbaﬂlara ait bilgilerini proaktif
olarak yönetmelerini sa¤larken; s›n›f›n›n en iyisi demirbaﬂ yönetim modülü, operasyonlar› ve performans›
geliﬂtirmek için geliﬂmiﬂ fonksiyonlar› ve özel modülleri ile firmalar›n Kurumsal Demirbaﬂ Yönetimi
(EAM) ihtiyaçlar› için en iyi çözümü sunar.
Datastream 7i dünyada bak›m yaz›l›mlar› aras›nda sektör lideridir. Datastream 7i’nin güçlü özellikleri
birçok farkl› sektörden müﬂterinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›larken teknolojik altyap›s› da en kolay uygulamaya
al›nabilen çözüm olma özelli¤ini sa¤lar.

“Datastream 7i, geliﬂmiﬂ Demirbaﬂ Performans Yönetimi özellikleri ile firma demirbaﬂlar›n›n global ölçekte performans
optimizasyonunu gerçekleﬂtirmek için firmalara görüﬂ netli¤i imkan› tan›rken ayn› zamanda uyumluluk prosedürlerinin
düzenli olarak devreye al›nmas›n› sa¤lamaktad›r.”
Houghton Leroy,
Research Director,
ARC Advisory Group

Modüller ve Özellikler
Datastream 7i modülleri, firmalara operasyonlar›n› yönetmeleri ve demirbaﬂ performans›n› en yüksek
seviyede tutmalar› için gerekli araçlar› sa¤lar. Sistem Temel Modülü ile kullan›c›lar, ﬂifreler ve raporlama
araçlar› gibi sistem yönetim fonksiyonlar›n›n kurulumu yap›l›r. Aﬂa¤›da s›ralanan ek modül ve özellikler,
müﬂterilerin verilerini toplamas› ve demirbaﬂlar›n› daha iyi yönetmesini sa¤layan temel bileﬂenleri içerir.
Datastream 7i, demirbaﬂ yönetimini sadeleﬂtirmek için tasarlanan birçok özelli¤i bir arada sunar. Bu
güçlü özellikler ile Datastream 7i, GASB 34, CMOM, 21 CFR 11 ve VMRS standartlar› gibi devlet ve
özel sektörce geliﬂtirilen birçok düzenlemeye uyumlu hale getirilmiﬂtir. Ayr›ca bu özellikler kurumsal
demirbaﬂ performans›na daha da de¤er katar ve kullan›m kolayl›¤› getirir.
Datastream 7i’nin içerdi¤i ek özellikler:
> Uygulama Program Arayüzleri (API) Veri Toplama Arayüzleri; sunucu ile mobil ürünler aras›nda
iletiﬂimi sa¤lar ve el cihazlar› ile çevrimd›ﬂ› ürünler aras›nda bilgi transferine izin verir. Bu arayüzler
yap›lan iﬂlemlerin sisteme aktar›m›n› yönetmek için kullan›l›r. Veri toplama fonksiyonlar› için
sunulmakta olan donan›m ve yaz›l›mlar, özel modüller baﬂl›¤› alt›nda ayr› olarak sat›lmaktad›r.
> Demirbaﬂ Modülü Demirbaﬂ Modülü, firmalara demirbaﬂ/ekipman tan›mlama, yap›lan iﬂlem ve
de¤iﬂiklikleri izleme, lokasyon tan›mlama, kullan›m sürelerini kaydetme ve bu kullan›m sürelerini alt
bileﬂenlerine aktarma imkan› sa¤lar. Demirbaﬂlara ait yer de¤iﬂiklikleri, gerçekleﬂtirilen iﬂlemler,
geçmiﬂe ait maliyet özeti, garantiler, ﬂikayetler, kullan›m süreleri, parça de¤iﬂiklikleri gibi bilgilerin
analizi ile verimlilik ve ekipman ömrü artt›r›l›r.
> Ekipman Hiyerarﬂisi Yönetimi Ekipman Hiyerarﬂisi Yönetimi, firmalar›n demirbaﬂ yaﬂam döngüsü
boyunca ilgili demirbaﬂlara ait maliyetleri ve kullan›m yerlerini takip etmelerini sa¤lar. Bu amaç için
kolayca kurulan bir a¤aç yap›s› ile ekipman, sistem ve lokasyonlar aras›ndaki iliﬂkiler tan›mlan›r. Bu
iliﬂkiler sayesinde kullan›c› taraf›ndan tercih edilen ﬂekilde veri toplan›r. Ekipman ve belirlenecek
herhangi bir ekipman grubu baz›nda ekipman hareketleri, bak›m iﬂlemleri ve maliyetleri analiz edilir.
> Demirbaﬂ Yönetimi Hizmetleri Demirbaﬂ Yönetimi Hizmetleri Modülü, müﬂterilere Bak›m Hizmetleri
veren ve bu hizmete karﬂ›l›k fatura kesen firmalar için geliﬂtirilmiﬂtir. Zaman, harcanan iﬂ gücü,
kullan›lan malzeme ve maliyetleri bu modülde tan›mlan›r ve takip edilir. Ticari sözleﬂmeye uygun olarak
hak ediﬂler haz›rlan›r. ‹ﬂ maliyetleri hesaplan›r, faturalar ve raporlar oluﬂturulur.
> Denetim ‹zi Denetim ‹zi, veri, not ve özelliklerde yap›lan de¤iﬂikliklerin kolay ve esnek biçimde
takip edilebilmesini sa¤lar. Datastream 7i veri taban›ndaki tablolara yap›lan her ekleme, silme ve
de¤iﬂiklik; zaman, kullan›c› ve de¤iﬂtirilen alan detaylar› ile birlikte ayr› tablolarda saklan›r. Denetim ‹zi,
verilerin kapsaml› bir ﬂekilde korunmas›n›, kullan›m kolayl›¤›n› ve esnekli¤i düzenli bir ortamda sunarak
ayr›cal›k yarat›r.
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> Bütçe Yönetimi Bütçe Yönetim Modülü; bak›m operasyonlar›na ait bütçe planlamas›n›, gerçekleﬂen
harcamalar›n belirlenip kaydedilmesini, kontrolünü ve analizini otomatikleﬂtirir. Bu modül ile dönemlere,
lokasyonlara, departmanlara, ekipmanlara, iﬂ emri tiplerine, projelere, maliyet kodlar›na ve/veya maliyet
tiplerine dayanan bütçenin tamam›n›n belirlenmesi için kullan›c›lar›n bütçe takvimi ve bütçe yap›s›
kurmas›n› sa¤lar. Bütçe Yönetim Modülü ile ﬂirketlerin finansal yap›s›, organizasyon yap›s› ve fiziki
demirbaﬂ hiyerarﬂileri aras›nda iliﬂki kurulur. Bu yap›lar aras›nda iliﬂki kurulmas› pek çok finansal oran
ve performans göstergesinin gözlemlenmesini mümkün k›lar. Bu sayede, gereksiz harcamalar›n
önlenmesi ile birlikte ﬂirketlerin karl›l›¤›nda art›ﬂ sa¤lan›r.
Ça¤r› Merkezi Arayüzü
> Ça¤r› Merkezi Datastream 7i çeﬂitli müﬂterilerden gelen dahili bak›m
taleplerini merkezileﬂtirme özelli¤ini sunmaktad›r. Ça¤r› Merkezi Yönetim
Modülü operatörleri ve müﬂteri hizmetleri yetkilileri bak›m, servis ve demirbaﬂ
yönetimi taleplerini yönetmek için tüm bilgiye kolayca ulaﬂ›rlar. Ça¤r› Merkezi
Modülü, talebi baﬂar›l› bir ﬂekilde karﬂ›lamak için ça¤r›y› yapandan gerekli
tüm bilginin düzenli olarak temin edilmesini sa¤lar. Buna ek olarak s›kça
talep edilen bilgilerin aras›nda olan çal›ﬂma saatleri ve tesislerin lokasyon
bilgisi kolayca temin edilir. Ça¤r› Merkezi Modülü, Datastream 7i GIS
entegrasyon arayüzü ile s›k› s›k›ya iliﬂkilendirilir. Örne¤in; hangi ana su
borusunun ABC Caddesi’nin yan›nda oldu¤u bilgisine jeo-uzaysal
haritaland›rma yöntemiyle kolayca ulaﬂ›r ve önceden tan›ml› Servis Problem
Kodlar›ndan faydalan›larak Datastream 7i’de iﬂ emri h›zla aç›labilir. Ana
Ça¤r› Merkezi ekran› ile bilgi havuzunda h›zl› arama, en çok talep edilen on
yaz› ve bilgi gruplar›na ulaﬂ›m hatta anonslar›n ve müﬂterek bilginin h›zla
Operatörler müﬂteriler için bilgi ararken veya talep girerken
da¤›t›lmas› için gerekli olan ilan tahtas›na bildirim yap›lmas› sa¤lan›r. Ça¤r›
sade bir HTML arayüzü kullan›rlar.
Merkezi detay görüntü ekran›nda arama ekran›n› ikiye bölerek ayr› izleme yapma özelli¤i ve kullan›m
kolayl›¤› sa¤layan Ça¤r› Merkezi Modülü, bilgiye ulaﬂ›m ve müﬂteriye geri dönüﬂ h›z›n› artt›r›r.
> Amortisman Datastream 7i, demirbaﬂ amortismanlar›n› 4 farkl› metoda göre hesaplama ve
görüntüleme imkan› verir. Bu metodlar; normal amortisman, azalan bakiye yöntemiyle amortisman, y›llar
toplam› yöntemiyle amortisman ve üretim birimleri baz›nda amortismand›r. Demirbaﬂ performans
yönetiminde detayl› amortisman bilgisine sahip olunmas› önemli kararlar verirken zaman ve iﬂ gücü
gerektiren detayl› araﬂt›rmalar› ya da di¤er departmanlardan bilgi iste¤inde bulunma ihtiyac›n› ortadan
kald›r›r.
> Muayene Modülü Muayene Modülü, ‹ﬂ Yönetimi ve Demirbaﬂ Yönetimi modülleri ile birlikte
çal›ﬂarak, ﬂirketlerin durum de¤erlendirmelerinde daha fazla kontrol olana¤› sa¤lar. Muayene sonucunda,
ölçülen bir de¤er beklenen limitlerin d›ﬂ›nda ç›km›ﬂ ise, yap›lmas› gereken düzeltici faaliyetler baﬂlat›l›r.
Muayene Modülü ile, muayene talimatlar›n›n oluﬂturulmas›, belirli ölçüm noktalar›n›n ve kritik noktalar›n
girilmesi ve ölçüm sonuçlar›n›n saklanmas› sa¤lan›r. Ayr›ca bu modül Risk Bazl› Muayeneleri efektif
olarak kullanmay› kolaylaﬂt›r›r. Demirbaﬂ performans›ndaki kolay eriﬂilebilen veri sonuçlar› ile iﬂ gücü
kayb› azalt›l›r ve demirbaﬂlar›n ekonomik ömrü uzat›l›r.
> Temel Performans Göstergeleri (KPI) KPI ile kullan›c›lar herhangi bir rapor çal›ﬂt›rmadan, kendileri
için önemli -iki ar›za aras›ndaki ortalama zaman gibi- performans göstergelerini tan›mlay›p, kontrollerini
yapabilirler. KPI’lar anl›k performans› göstererek, demirbaﬂ ve ekipman performans› hakk›nda bilgi
verirler. Kullan›c›lar, performans göstergelerine tan›mlanacak olan ba¤lant›lar ile, göstergelere ait daha
detayl› veri içeren iﬂlem ekranlar›na do¤rudan aktar›l›rlar.
> Gelen Kutusu ve Gösterge Panosu Datastream 7i giriﬂ sayfas› iki bölümden oluﬂur: Gelen Kutusu ve
Gösterge Panosu... Gelen kutusu yap›lacak iﬂleri özetleyerek kullan›c›n›n incelemesi gereken sat›n alma
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Gelen Kutusu ve
Gösterge Panosu

istekleri, iﬂ istekleri gibi dokümanlar›n toplam adedini gösterir. Gösterge panosu ise, kullan›c› taraf›ndan
belirlenmiﬂ parametrelere ba¤l› Temel Performans Göstergeleri’nin (KPI) grafiksel sunumudur.
Ar›za duruﬂ süreleri ya da bak›m ile ilgili toplam iﬂçi verimlili¤i gibi firma taraf›ndan belirlenen her
performans göstergesi, kullan›c›lar›n sorumlu olduklar› alan ve içerik için ayr› ayr› hesaplanarak,
kapsaml› bir de¤erlendirme yap›lmas›na olanak tan›r. Hem Gelen Kutusu hem de Performans
Göstergeleri, kullan›c›lar›n Datastream7i ekranlar›na giriﬂ sayfas›
üzerinden geçiﬂ yapmalar›n› sa¤layarak, en h›zl› ve kolay biçimde
yapmalar› gereken iﬂlemleri tamamlamalar›n› ve veri giriﬂine
baﬂlamalar›n› sa¤lar.

Datastream 7i’nin esnek arayüzleri, her kullan›c›n›n üstlendi¤i görev ve
bulundu¤u yerleﬂime göre kulland›¤› ekranlar› düzenlenmesine olanak
tan›r. Örne¤in, operasyon müdürü seviyesindeki bir yönetici Datastream
7i’ye ba¤land›¤›nda Gelen Kutusu’nda yapmas› gereken iﬂleri görmek
üzere kendisi bir düzenleme yapabilir, sisteme ba¤land›¤›nda Gelen
Kutusu’nda aç›k iﬂ emirleri için ne kadar iﬂ gücü gerekti¤ini, hatta
bitmesi gerekti¤i halde planlanan tamamlanma tarihini aﬂm›ﬂ iﬂ emirleri
say›s›n› görebilir. Buradan geç kalan iﬂleri analiz etmek için ilgili
ekranlara kolayca ulaﬂabilir. Kontrol Paneli görünümlü performans
göstergeleri, istenildi¤i gibi tan›mlanabilir. Bu göstergeler ile sorumluluk
Prosesler üzerinde görüntüleme, derin inceleme ve iﬂlem giriﬂi alan› baz›nda en kritik performans göstergeleri kontrol edilir. Raporlar›n
imkan›
çal›ﬂmas›n› beklemeden, sisteme girilen her anda, iﬂlerin nas›l yönetildi¤i görülür; müdahale yap›lmas›
gereken yerler belirlenir. Performans göstergeleri aras›nda bir hiyerarﬂi tan›mlanabilir. Böylece sorunlu
gösterge üzerinden daha detaya inildikçe gerçek sorunun nerede oldu¤u bulunabilir.
> Fatura Takibi Datastream 7i tam anlam›yla bir fatura takip sistemi sunmaktad›r. Bu fonksiyon
do¤rudan sistem sat›n alma kay›tlar› ve sistem teslim alma kay›tlar› ile iliﬂkilendirilmiﬂtir. Faturalar
tedarikçilerden ne sipariﬂ edildi¤ini ve neyin teslim al›nd›¤›n› göstermektedir. Herhangi bir anda bir al›ﬂ
sipariﬂine istinaden sat›c›ya olan borç bakiyesi an›nda görüntülenir ve sat›c›dan al›nan faturayla ilgili
do¤rulama iﬂlemi yap›labilir. Sistemde bir varyansa müsaade edilecek ﬂekilde bir “tolerans” yüzdesi
tan›m›na izin verilerek üç-yollu eﬂleme -Al›ﬂ Sipariﬂi, teslim alma ve faturalama- yap›l›r. Datastream 7i,
fatura proseslerinin tamamlanmas›n› engellemeyecek ﬂekilde, navlun masraflar› veya bir al›ﬂ
sipariﬂindeki dönem sonu indirimlerinin girilip takip edilebilecek ﬂekilde bir faturaya istinaden ekstra
maliyetlerin veya indirimlerin girilmesine olanak tan›r.

“[Datastream 7i] kaynaklar›m›z›n daha verimli kullan›m›n› ve ekipman kullan›m zaman›n›n artt›r›lmas›n› sa¤larken vergi
mükelleflerinin ödemekte oldu¤u tutarlar›n daha iyi de¤erlendirildi¤ini göstermektedir.”
Corrine Brody,
Assistant County Manager,
Miami-Dade County
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> Lineer Demirbaﬂlar Datastream 7i’deki lineer Demirbaﬂlar Modülü kullan›c›lara uzunluk, ölçü birimi
ve co¤rafi referans baz›nda lineer referans detaylar›yla demirbaﬂ tan›mlamalar›na olanak sunar.
Kullan›c›lar o demirbaﬂa istinaden baﬂlang›ç ve bitiﬂ noktalar›n› veya k›s›mlar›n› belirleyerek iﬂ emri
giriﬂi yapabilirler. Örne¤in lineer bir demirbaﬂ üzerindeki belli bir noktada iﬂ gerçekleﬂtirildikten sonra
-boru hatt›n›n bir bölümünün de¤iﬂtirilmesi gibi- bu onar›m s›ras›nda ç›kan maliyet ve iﬂ demirbaﬂ›n
tümüne atanmaktansa sadece ilgili k›sm›na atan›r. Bu, o demirbaﬂ›n daha do¤ru analiz edilmesine ve
bak›m yap›lmas›na olanak tan›r. Datastream 7i lineer demirbaﬂ özellikleriyle dinamik kesimlemeyi
mümkün k›lar. Yani kullan›c›lar bir demirbaﬂ›n belli bir kesimi üzerinde çal›ﬂ›rken iﬂin üzerinde
gerçekleﬂtirilece¤i kesimi kolayca de¤iﬂtirebilirler. Lineer demirbaﬂ özelli¤i baz› önemli GIS arayüz
özelliklerini kullansa da, Datastream 7i özel modüllerinden olan GIS Entegrasyonu kullan›m›n›
gerektirmemektedir.

> Malzeme Yönetimi Malzeme Yönetimi; malzeme miktarlar›n›n ve içeri¤inin kontrolünü ve takip
edilmesini sa¤lar. Kodlanan malzemelerin Ekonomik Sipariﬂ Miktar› belirlenebilir, malzeme giriﬂ-ç›k›ﬂ ve
iadeleri yap›l›r, dönemsel ve fiziksel say›mlar ile miktar kontrolü gerçekleﬂtirilir. Datastream 7i, azalan
stoklar›n otomatik olarak sipariﬂ aç›larak yenilenmesini sa¤layan iki planlama seçene¤i sunar: Min-Maks
ve Yeniden Sipariﬂ Verme Miktar›. Datastream 7i’ye özel olarak bu planlama metodlar› her malzeme için
ayr› ayr› belirlenebilir. Bu özelli¤in kullan›m›, stoklar›n düzgün takibi ile tüm malzeme ihtiyaçlar›n›n
uygun biçimde karﬂ›lanmas› ve stok maliyetlerinin minimum seviyede tutulmas› konusunda iﬂletmeye
destek olur.
> Messenger Messenger, sistemde önceden tan›mlanm›ﬂ baz› olaylar gerçekleﬂti¤inde, yine önceden
tan›mlanm›ﬂ al›c›lara mesajlar›n otomatik olarak gitmesini sa¤lar. Örne¤in ar›zan›n giderilmesinde
kullan›lacak gerekli bir parçan›n, depoya giriﬂinin yap›lmas› durumda veya bir ekipmana özel bir
sat›nalma iste¤inin bildirilmesi durumunda ilgili kiﬂilere bir mesaj at›labilir ve bu kiﬂiler kullanmakta
olduklar› e-posta uygulamas›n›n gelen kutusunda bu mesaj› görürler. Otomatik mesajlar ile kullan›c›lar›n
geliﬂen olaylardan -yeni aç›lan iﬂ ve malzeme istekleri, verilen onaylar, teslim almalar, bitirilen iﬂ
emirleri, hatta veri taban›ndan silinen kay›tlar gibi- an›nda haberdar edilmesi sa¤lan›r. Çal›ﬂanlar›n, bu
gibi olaylardan an›nda haberdar edilmesi ile cevap, doküman ya da haber beklenerek geçen zaman
önlenerek her türlü iﬂlemin daha k›sa zamanda bitirilmesi sa¤lan›r. Ar›zalar›n incelenmesi, malzemenin
getirilmesi ve iﬂ emrinin kapanmas› sürecinde zaman kazan›l›r.
Çoklu Organizasyon Deste¤i

> Çoklu Organizasyon Deste¤i Datastream 7i birden fazla ülkede
faaliyet gösteren firmalar için gerekli olan çoklu para birimi ve dil
deste¤ini vermektedir. Çoklu organizasyon özelliklerinin esnekli¤i ile dil,
bölge, ülke farkl›l›¤› bulunan firmalar tek bir veri taban›nda çal›ﬂabilirler
ve uygun yetki ayarlamalar› ile gerekli olan veri güvenli¤i de sa¤lan›r.
Ayn› veri taban›nda olmas›na ra¤men tan›ml› her organizasyon, kendi
para birimi ve kendi dili ile çal›ﬂabilir. Böylece tek merkezde toplanan
veriler fiziksel olarak farkl› yerlerde ve farkl› zaman dilimlerinde olan
kullan›c›lara paylaﬂt›r›l›r.
Çoklu organizasyon deste¤i, sundu¤u yetkilendirme araçlar› ile ayn›
organizasyonun filo, tesis, bak›m yönetimi gibi farkl› faaliyet alanlar›nda
da tek bir veri taban›ndan yönetilmesini sa¤lar.

> Microsoft Project Datastream 7i ile Microsoft Project aras›nda
iki yönlü bir entegrasyon vard›r. Kullan›c›lar›n detayl› planlama ve
çizelgeleme ihtiyaçlar› varsa aç›k iﬂ emirlerini Microsoft Project’e
Bir merkezi veritaban› ile birden fazla dil seçene¤i ve farkl›
aktarabilirler. Baﬂlama ve bitiﬂ tarihleri belirlenen iﬂ emirleri yeniden
bölümlerin yönetilmesi
Datastream 7i’ye aktar›l›r. Bundan sonra gerekli takip ve iﬂlemler Datastream 7i taraf›ndan
gerçekleﬂtirilir.
Bu güçlü özellikten yararlan›larak, iﬂ emirleri ile parça bilgileri Microsoft Project’e aktar›l›r. Microsoft
Project’e verilerin aktar›lmas› ile daha detayl› kaynak atamalar› yap›l›r ve plan saklan›r. Daha sonra bu
güncellenmiﬂ iﬂ emri bilgileri yeniden Datastream 7i’ye geri aktar›l›r.
Bu güçlü özelli¤e ek olarak, verilerin Microsoft Excel dosyalar›na aktar›lmas› da mümkündür. Microsoft
Excel kullan›m›n› al›ﬂm›ﬂ ve ileri seviyeli özelliklerinden yararlanmay› tercih eden kullan›c›lar,
Datastream 7i ekran›nda gözükmesini istedikleri alanlar› belirledikten sonra, ekranda oluﬂan listeyi,
Excel’e aktarabilirler. Örne¤in depo sorumlusu, kendi yetkisinde olmas›n› istedi¤i envanter bilgi
raporunu al›p Excel format›nda rapor ihtiyac› olan kiﬂilere gönderebilir. Bu Excel dosyas›n› alan kiﬂiler
istedikleri filtreleme ve s›ralamay› yaparak pek çok farkl› rapor ve analiz üretebilirler.
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> Planl› Bak›mdaki Esneklikler Planl› bak›m esnekli¤i ile kullan›c›lar, planl› bak›m talimatlar›n› belli
bir tarihe, zaman aral›¤›na ya da kullan›m süresine göre oluﬂturabilirler. Kullan›c›lar isterlerse, bak›m
iﬂlemleri birbirine çok benzeyen demirbaﬂlar›n planl› bak›mlar› için ayr› ayr› iﬂ emri açmak yerine
hepsini tek bir iﬂ emri alt›nda toplayabilirler. Ayr›ca otomatik olarak çizelgelenmekte olan planl› bak›m
tarihleri, bir önceki bak›m›n geç ya da erken yap›lmas› durumunda, bir sonraki bak›m› tercihine göre
ileri ya da geri alabilir veya oldu¤u gibi b›rakabilir.
Planl› bak›m talimatlar›na sonradan yap›lacak de¤iﬂiklikler, revizyon kontrolü ile takip edilebilir. Ayr›ca
talimatlarda yap›lacak herhangi bir de¤iﬂiklik, istenirse onay süreçlerine tabi tutulabilir.
> Proje Yönetimi Datastream 7i, çok kompleks veya basit tüm projeleri, baﬂlang›c›ndan bitiﬂine kadar
yönetir. Projeler için bütçe, iﬂ gücü ve ekipman kullan›m planlar› yap›l›p bunlar gerçek kullan›m oranlar›
ile karﬂ›laﬂt›r›larak, projenin her an›nda, iﬂlerin ne kadar planl› gitti¤i kontrol edilir. Ayr›ca bir proje,
alt projelere bölünerek, daha detayl› kontrol, uygulama ve izleme imkan› yarat›labilir. Çok uluslu
organizasyon ortam›nda sistem, alt projeleri ve/veya çal›ﬂma birimleri iﬂ içerisindeki herhangi bir
organizasyondan al›nabilecek kurumsal bazda projelerin yarat›lmas›na olanak tan›r. Kompleks ve pek
çok sorumlunun bulundu¤u bu projelerde bütçeleme ve müﬂterek görev paylaﬂ›m› da kolaylaﬂm›ﬂ olur.
> Sat›n Alma Yönetimi Sat›n Alma Modülü, firmalar›n do¤ru malzeme ve parçalar›, do¤ru tedarikçiden,
do¤ru termin ve sipariﬂ miktarlar› ile sipariﬂ etmesini sa¤lar. Tedarikçilerin teslimat ve kalite
performanslar› takip edilir. Bu modül sayesinde tedarikçilerle yap›lan uzun vadeli anlaﬂmalar sisteme
tan›t›l›p sipariﬂ taleplerinin bu anlaﬂ›lan fiyat ve koﬂullardan yap›lmas› sa¤lanabilir. Sat›n Alma Modülü,
Datastream 7i Buy ürünü ile tam entegre edilebilir. Daha fazla bilgi için “Özel Modüller” baﬂl›¤›
alt›ndaki Datastream 7i Buy bölümüne bak›n›z.
> Onar›labilir Parçalar Onar›labilir parça fonksiyonalitesi müﬂterilerin parça ve ekipmanlara
“onar›labilir” -yenilenebilir veya tekrar kullan›labilir olma- özelli¤ini vermesini sa¤lar. Onar›labilir
parçalar depoya bak›m iﬂlemleri için geri gönderildi¤inde otomatik olarak “Onar›m” lokasyonuna
gönderilir. Sistem, otomatik yenilemenin dahili personel veya harici kontratl› tedarikçi taraf›ndan
yap›lmas›na olanak tan›r. Müﬂteri, parça ile ilgili olarak envanter de¤erinin do¤ru yans›mas› için
yenilemeyi beklerken veya yenileme sonras› parçaya de¤er girebilir. Onar›labilir parçalar dahili yenileme
için sipariﬂ iste¤ine ihtiyaç duymazlar ve kullan›c›lar kolayca onar›labilir tipli bir iﬂ emri baﬂlatarak
do¤rudan yenileme iﬂlemi yaratabilirler.
Veri Yükleme Arac›

‹ﬂ Emri Çizelgeleme

Birkaç saniye içerisinde manuel veri giriﬂi olmaks›z›n tablolara
kay›t ekler veya günceller.

H›zla bekleyen iﬂleri görün ve demirbaﬂ performans›n›
resimleyin.
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> Raporlar Datastream 7i Raporlama Modülü, kullan›c›lara ekipman, malzeme, sat›n alma,
çizelgeleme, iﬂ emirleri, bütçe analizi, proje yönetimi ve ticari hizmetler ile ilgili haz›r raporlar sunar.
Ayr›ca özel sorgular, yönetilebilir raporlar ve iﬂ raporlar›ndan; fatura, mali durumlar ve ödemelere kadar
firmalar›n her çeﬂit raporlama ihtiyac›n› kapsayan Datastream 7i Geliﬂmiﬂ Raporlama Modülü de
mevcuttur. Datastream 7i gibi, Geliﬂmiﬂ Raporlama Modülü de web tabanl› bir çözümdür. Bu yap›
vas›tas›yla kurulum ve istemci yönetimi gibi iﬂlemlere ihtiyaç duyulmaz. Arayüz kullan›m kolayl›¤›,
Datastream 7i kullan›c›lar›na ihtiyaçlar› olan herhangi bir zamanda ve yerde Web Browser ile eriﬂim ve
raporlama imkan› sa¤lar.
> Veri Yükleme Arac› Datastream 7i’de seçili tablolara kay›t eklemek veya güncellemek için Web
servislerini kullanan bir Visual Basic uygulamas› sunulmaktad›r. Bu araç manuel veri giriﬂine ihtiyaç
duymaks›z›n sisteme h›zl› veri yükleme iﬂlemini kolaylaﬂt›r›r. Örne¤in, kullan›c›lar bu araç vas›tas›yla
birkaç saniye içerisinde yeni tan›mlanan bir ambara 100,000 adet parçay› ekleyebilirler.

“Web-mimarili Datastream 7i demirbaﬂ yönetimi çözümü, tüm ihtiyaçlar›m›z› karﬂ›layan ve hatta fazlas›n› veren
de¤erlendirdi¤imiz tek üründür.”
Joe Gouthro,
Manager of Technical Trades,
Regional Municipality of Niagara

> Kullan›m Takibi Datastream 7i ile demirbaﬂlara s›n›rs›z say›da sayaç ba¤lanabilir ve bu sayaçlarla
kullan›m ile ilgili farkl› ölçümler takip edilebilir. Kurulan ekipman hiyerarﬂisinde belirlenen alt seviyelere
bu kullan›m bilgisi kopyalanarak, önemli verilerin bir daha girilmeden ulaﬂ›labilir olmas› sa¤lan›r.
Örne¤in, araban›n kullan›m miktar›n› kaydetmek için yarat›lan kilometre sayac›, lastikler, transmisyon
grubu, motor veya herhangi bir alt parça için de referans gösterilebilir. Kullan›m süreleri, parçalar›n
yerleri de¤iﬂtirilse bile üstlerinde kal›r, böylece bir lastik baﬂka arabaya tak›lsa bile bir önceki kullan›m
süresi kendisi ile birlikte hareket eder ve bilginin kaybolmas› engellenir. Bu sayede planl› bak›m zaman›,
garanti geçerlili¤i gibi kullan›m süresinin kritik oldu¤u konularda, gerekli olan bilgi sa¤lanm›ﬂ olur.
> Garanti Yönetimi Datastream 7i’nin geliﬂmiﬂ Garanti ve Garanti Takibi özellikleri, kullan›c›lar›n
demirbaﬂ garantilerini takip etmesini, garanti taleplerini iﬂlemesini ve demirbaﬂlara
s›n›rs›z garanti tan›m› yapabilmesini sa¤lar. Datastream 7i, sayaç ve
tarih bazl› garanti takibine imkan verirken ayn› zamanda sistemde
iﬂ emirleri içerisinde potansiyel garanti takibi gerektiren parça
ve ekipmanlarla ilgili olarak otomatik takip yap›lmas›na imkan
tan›r. Sistemde yap›lan her ar›za bildirimi için geçerli bir
garanti belgesi kontrolü yap›l›r. Garanti belgesi mevcut ise,
garanti baﬂvurusu için gerekli olan garanti baﬂlang›c›,
kullan›m miktar› ve süresi, daha önce garanti kapsam›nda
yapt›r›lan iﬂler gibi geçmiﬂ bilgiler raporlan›r. Bu rapor ile
garantilerden maksimum ölçüde faydalan›lmas› sa¤lanarak,
maliyet tasarrufu (iﬂ gücü, depolama, hizmet maliyeti) yarat›l›r.
Sistemin içerdi¤i garanti kapsam› raporu üretici veya tedarikçilerle
paylaﬂ›labilir.
> ‹ﬂ Yönetimi Modülü ‹ﬂ Yönetimi Modülü, demirbaﬂlar›n›z›n
temin edilmesi, kurulmas›, çal›ﬂ›r hale getirilmesinden baﬂlayarak,
üzerinde yap›lan tüm bak›m ve onar›m çal›ﬂmalar›, parça ve revizyon
de¤iﬂikliklerine kadar demirbaﬂlar›n›z› ilgilendiren her konuyu takip eder.
Sistemde iﬂ emirleri ve iﬂ gücünün tan›t›l›p planlama ve çizelgeleme
yap›lmas›, kaynaklar›n daha etkin kullan›lmas›n› sa¤layarak verimlili¤i
artt›r›r.
Örne¤in, bak›m onar›m ﬂefi, firma içinden yap›lan iﬂ isteklerini sistem giriﬂ
Datastream DS-1100

sayfas›ndaki ‘Gelen Kutusu’nda görür. Bu isteklerin karﬂ›lanmas› için bilgileri, gereken parçalar›, servis
zaman›n› ve personel gibi detaylar› inceleyebilir. Gerekli de¤erlendirmeleri yapt›ktan sonra iﬂ iste¤ini
reddebilir ya da onaylayarak baﬂlang›ç ve bitiﬂ tarihlerini belirler. Esnek iﬂ ak›ﬂ› motoru taraf›ndan sat›n
alma ve bak›m bölümlerinde gerekli iﬂler otomatik olarak baﬂlat›l›r, ilgili yerlere bilgi ve yönlendirme
mesajlar› gönderilir.
‹ﬂ Yönetimi Modülü kullan›c›lar›n bir iﬂ emri yaratmas›na ve bu iﬂ emrinde rotaya ihtiyaç olmaks›z›n
birden fazla ekipman seçmesine olanak tan›r. Temel modülle birlikte, çal›ﬂan yeterlili¤inin takibi ve
dokümantasyon takibi için de destek verir. Herhangi bir iﬂ için uygun personel aran›rken, ait oldu¤u
organizasyon, departman ve yeterlilik baz›nda bir s›ralama yap›larak iﬂ emrine en uygun personelin
seçilmesi sa¤lan›r. Ayr›ca çal›ﬂanlar›n geçerlilik süresi olan sertifikalar› varsa modül taraf›ndan otomatik
olarak kontrol edilerek yenilenmesi gereken sertifikalar listelenir.

Özel Mödüller
‹leri seviyede ihtiyaçlar› olan firmalar için özel modüller geliﬂtirilmiﬂtir. Bu modüller, her firman›n
ihtiyaç duymad›¤›, ancak belli sektördeki firmalar için gerekli fonksiyonaliteleri en uygun yap›da sunar.
Bu özel ihtiyaçlara örnek olarak;
>
>
>
>

Firma d›ﬂ›nda çal›ﬂ›p, mobil iletiﬂim ihtiyac› olan iﬂ gücüne sahip olmak,
Baz› sektörler için özel düzenlemelere uyma zorunlulu¤unda olmak,
Bütünleﬂik ortak bir pazardan sat› nalma yap›yor olmak,
Çok detayl› analitik incelemeye ve raporlamaya ihtiyaç duymak say›labilir.

Aﬂa¤›da bu özel modüllere ait özet bilgiler verilmiﬂtir. Daha detayl› bilgi için, web sitemizi inceleyebilir
veya bizimle do¤rudan temasa geçebilirsiniz.

“Tamamen entegre bir kalibrasyon modülüne sahip olmam›z kritik kalibrasyon ihtiyaclar›m›z için ideal bir çözüm olmuﬂtur.”
Nick Crist,
Building Operations Manager,
Central Facilities Operations,
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
R&D

> 21 CFR 11 21 CFR 11 kurallar›nda; ilaç, g›da ve kiﬂisel bak›m ürünleri sektörleri için güvenli
elektronik kay›tlar ve imzalar çok önemlidir. Bu modül; elektronik imzalar, çoklu onay seviyeleri, yüksek
güvenlik ve konfigürasyon, tüm de¤iﬂiklikleri izleme yetene¤i, her türlü elektronik form ve talimatta
yap›lan de¤iﬂikliklerin takibini içerir. Ürün kalite ve güvenli¤ini etkileyebilecek bak›m, onar›m, muayene,
kalibrasyon ve di¤er verilere yetkisiz kiﬂiler taraf›ndan eriﬂimi engeller.

Örne¤in, bir sat›n alma sipariﬂi onayland›¤›nda, elektronik imza özelli¤i ile, sipariﬂ numaras›, kullan›c›,
tarih ve zaman bilgisi, 21 CFR 11 kurallar›na uygun olarak saklan›r. Bu esnada kullan›c›ya sorulan elektronik kay›t ﬂifresi ile yetkisiz kullan›c›lardan sistem korunur ve geri planda de¤iﬂiklik yapmalar› engelDatastream Geliﬂmiﬂ Raporlama
lenir. Datastream 7i e-arﬂiv ile geçmiﬂ tüm kay›tlara ulaﬂ›m› sa¤lad›¤› gibi,
tuttu¤u günlük ile bu kay›tlar›n hangi de¤iﬂikliklere u¤rad›¤›n› da takip eder.
> Datastream 7i Geliﬂmiﬂ Raporlama Modülü Datastream 7i önceden
tan›ml› baz› raporlar› ihtiva etse de birçok firman›n kendine özgü rapor
geliﬂtirme talepleri olmaktad›r. Datastream 7i Geliﬂmiﬂ Raporlama Modülü
firmalar›n Datastream 7i içerisinde bulunan verilerden en verimli ﬂekilde
faydalanmas›n› mümkün k›lan, Web-tabanl› kurumsal raporlama çözümüdür.
Datastream 7i gücünün Cognos ReportNet’in esnekli¤i ile birleﬂmesi ile
birlikte müﬂterilerin özel demirbaﬂ yönetimi ihtiyaçlar› için tamamen
özelleﬂtirilebilir raporlar yarat›l›r.

Kullan›c›lar kolayl›kla özel rapor yaratabilirler.
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> Barkod Demirbaﬂlar›n›z için tan›t›c› barkod etiketlerinin bas›lmas›
mobilite ve sistem fonksiyonalitesini artt›r›r. Demirbaﬂlar›n barkodlanmas›
ile takip ve konumland›rma kolaylaﬂ›r, garanti takibi daha etkin yap›l›r, iﬂ
emrinde yap›lacak referanslama kolaylaﬂ›r. Ayr›ca çal›ﬂanlara da barkod

referans› verilmesi ile iﬂ emirlerindeki iﬂçilik verilerinin oluﬂturulmas› kolaylaﬂt›r›labilir. Hatta daha verimli depo yönetimi için stoklama amaçl› kullan›lan raflar ve kutular bile barkodlanarak malzeme hareketleri bilgi giriﬂleri hem daha h›zl› hem de daha do¤ru yap›labilir.
> Kalibrasyon Datastream 7i Kalibrasyon Modülü, Datasteam 7i ile tamamen entegre, kapsaml› bir
kalibrasyon program› sunmaktad›r. Modül, kolay kullan›l›r arayüzü ile kullan›c›lar›n sektörlerine ait
düzenlemelere en kolay ﬂekilde uyum göstermeleri için geliﬂtirilmiﬂtir. Kalibrasyon talimatlar› sistemde
tutuldu¤u gibi bir sonraki kalibrasyonun ne zaman ve nas›l yap›laca¤› da yaz›l›m taraf›ndan belirlenir.
Kalibrasyon denetimi ve teftiﬂlerinde kalibrasyon taleplerine hizmet edecek ﬂekilde kalibrasyonlar›n ne
zaman ve nas›l yap›ld›¤›na dair raporlar oluﬂturulur.
> Müﬂteri Servis ‹stekleri Müﬂteri Servis ‹stekleri Modülü müﬂterilerin kolay kullan›m› olan Web
arayüzünden kendi servis isteklerini girmelerini sa¤lar. Tek ihtiyaçlar› olan bir Web taray›c›s› ve
Datastream 7i sistem yöneticisi taraf›ndan sa¤lanan bir kullan›c› kimli¤idir. Müﬂterilere do¤rudan servis
isteklerini girme yetkisi verilmesi ile yöneticilere yard›m masas›na gelen ça¤r›lar› azaltma kolayl›¤›
sa¤lan›r.
> Datastream 7i Analytics Bir firman›n sahip oldu¤u en önemli demirbaﬂlardan baz›lar› envanter, sat›n
alma, iﬂ emirleri, garantiler, üretim ve bak›m maliyetleri ve çal›ﬂanlar› hakk›ndaki verileridir. Veriyi
saklamak ve yönetmek d›ﬂ›nda firmalar›n baﬂka ihtiyaçlar› da olacakt›r. Datastream 7i Analytics,
yöneticilere kendi operasyonlar› üzerinde daha s›k› kontrol imkan› verir. Sistem, farkl› kaynaklardaki verileri birleﬂtirerek tek bir bak›ﬂ aç›s› oluﬂturur ve yöneticiler için daha de¤erli bilgiler sa¤lar. Datastream 7i
Analytics ile:
> Datastream 7i kullan›larak demirbaﬂ verileri toplan›r,
> Veriler analiz edilerek, gelecekle ilgili senaryolar üretilir ve performans tahminleri yap›l›r,
> Ar›za s›kl›klar›, süreleri, çal›ﬂ›r durumda olma oranlar›, planl› bak›m maliyetleri ile ilgili detay bilgiler
›ﬂ›¤›nda karar al›c›lar›n optimal kararlar alarak performans ve verimlili¤in artt›r›lmas› sa¤lan›r.
> Datastream 7i Buy Datastream 7i Buy, 150’den fazla yedek parça tedarikçisini al›c›lar ile bir araya
getirerek endüstriyel yedek parça tedari¤ini otomatikleﬂtirir. Datastream 7i Buy, Internet altyap›s› ile
sat›n alma, envanter ve tedarik zinciri yönetim iﬂlevlerini daha da geniﬂletmek için Datastream 7i ile
entegre bir ﬂekilde çal›ﬂ›r.
Datastream 7i Mobile

Datastream müﬂterileri Internet yoluyla iﬂlerini planlayabilir, parça kullan›m oranlar›n› izleyebilir, stok
seviyelerini yönetebilir ve stok yenileme sipariﬂlerini takip edebilirler. Ayr›ca Datastream 7i Buy ile:
>
>
>
>
>

El cihazlar›ndaki
demirbaﬂ ve iﬂ bilgisi ile
iﬂgücü verimlili¤ini artt›r›n.

Sat›n alma kontrollerini artt›rabilir ,
Sat›n alma talep süreci basitleﬂtirilir,
Katalogdan arama ve sipariﬂ verme süresini k›salt›r,
Gereksiz haberleﬂme masraflar›n› ortadan kald›r›l›r,
Yanl›ﬂ ve eksik sipariﬂ say›s›n›n önemli ölçüde düﬂmesi sa¤lan›r.

> Datastream 7i Mobile Datastream 7i Mobile ile Datastream 7i veri taban›ndan, ba¤lant› ünitesi,
çevirmeli a¤ veya kablosuz ba¤lant›larla, bak›m ve veri toplama ile ilgili tüm iﬂ atamalar› al›nabilir.
Ayr›ca Datastream 7i Mobile, kullan›c›lara saha baz›nda iﬂ emri oluﬂturma imkan› ile kullan›c›lar›n iﬂ
yaparken ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri mobil cihazlar›nda görme imkan› da verir. Baz› sektörlerde
bak›m iﬂçileri, çok geniﬂ bir alanda çal›ﬂmakta hatta d›ﬂar›daki müﬂterilerine hizmet vermek için iﬂletme
d›ﬂ›nda bulunmaktad›rlar. Bu durumda bak›m ile ilgili gerekli tüm bilgilere ulaﬂmak ve gerekli veri
giriﬂini yapmak Datastream 7i Mobile ile mümkün olmaktad›r. Datastream 7i Mobile kullan›c›lara,
hareket halindeyken dahi gerekli bilginin saklanmas› imkan›n› vererek performans›n en üst düzeye
ç›kar›lmas›n› sa¤lar.
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Datastream 7i Mobile kullan›c›lar›n sabit terminal kullanma zorunlulu¤una son verir. Ar›zalar›n
incelenmesi, bak›m yap›lmas›, duruﬂ bilgileri ve sayaç ölçümleri ile ilgili veri giriﬂleri kullan›c›lar›n
yan›nda bulunan mobil araçlarla hemen yerinde yap›l›r. Mobil araçlar aﬂa¤›daki alanlarda verimli olarak
kullan›labilirler:
> ‹ﬂ Yönetimi
> Say›mlar (Y›lsonu ve dönemsel)
> Kalibrasyon

> Sayaç Ölçümleri
> Muayene
> Veri Toplama

> Filo Yönetimi Modülü Filo Yönetimi modülü ile filo yönetimine özel baz› alanlarla birlikte Taﬂ›t
Bak›m› Raporlama Standartlar› (VMRS) kodlar› kullan›labilmektedir. Taﬂ›mac›l›k sektöründe istenen
verimlili¤e ulaﬂmak ve kilometre baﬂ›na gideri en aza indirmek için garanti kapsam›nda olan parçalar›n
s›k› takibi, lastik ve yak›t tüketimlerinin kontrol alt›na al›nmas› ve periyodik bak›mlar›n›n düzenli
yapt›r›lmas›yla taﬂ›tlardan maksimum performans al›nmas› sa¤lan›r. Araç Havuzu Yönetimi özelli¤i ile
kullan›c›lar merkez havuzda bulunan araçlar›n kay›tlar›n›n tutulmas›n›, bak›m›n›n sa¤lanmas›n›, araç
ç›k›ﬂlar›n›n/giriﬂlerinin takip edilmesini ve faturalama iﬂlemlerinin yap›lmas›n› sa¤larlar.
Sistem geçici araç ç›k›ﬂ ve giriﬂlerini yönetti¤i gibi ayn› zamanda uzun dönemli kiralama tipindeki
düzenlemeleri de yönetir. Faturaland›rma iﬂlemleri zaman ve/veya kilometre, parça ve bak›m bazl›
kullan›m› göz önüne alacak ﬂekilde tan›mlanabilir.
> Datastream 7i GIS Entegrasyonu Datastream 7i’nin esnek mimarisi, Co¤rafi Bilgi Sistemleri (GIS)
haritaland›rma yaz›l›m› ile entegrasyonu sa¤layarak iﬂgücü verimlili¤i art›ﬂ› ve maliyet azal›ﬂlar›n›:
GIS Harita Arama

GIS ve demirbaﬂ bilgisine kolay ve h›zl› eriﬂim

> Servis sa¤lamadan önce kritik demirbaﬂlara dikkat çekerek ve kritik
bilgilere eriﬂerek,
> GIS görüntüsü üzerinden do¤rudan iﬂ emri düzenleyerek,
> Performans› art›rmak için departmanlar aras›nda iﬂ ak›ﬂ›n›
düzenleyerek,
> ‹ﬂ emirlerini tamamlamak için s›ral› rotalar belirleyerek,
> Ekipman tarihçesi ve lokasyonu ile ilgili kolay eriﬂilebilir bilgileri
derleyerek,
> GIS ve demirbaﬂ yönetimi entegrasyonuna güç katarak,
> Kritik çizelge biçimindeki Datastream 7i verileri ile GIS yaz›l›m›n›n
jeo-uzaysal katmanlar› ve niteliklerinin senkronizayonunu sa¤layarak
yönetim genel giderlerini azaltarak,
> Lineer demirbaﬂ yönetimi ile GASB 34 ve CMOM gibi resmi
düzenlemelere ba¤l› kalarak,
> Demirbaﬂlar›n stratejik k›s›mlar›na ve ilgili demirbaﬂ ar›zalar›na
grafiksel olarak odaklanarak sa¤lar.

> Entegrasyon: Databridge ve Web Servisi Araçlar› Sistemler aras›nda entegrasyon sa¤lanmas›,
verilerin her sistemin anlayaca¤› formatta standartlaﬂt›r›lmas› amac›yla iﬂ gücü ve ekipman gerektirdi¤i
için genelde maliyeti çok yüksek ve zor bir çal›ﬂma olmaktad›r. Databridge bu zor probleme çözüm sunar.
Databridge XML (Geniﬂletilebilir ‹ﬂaretleme Dili) format›n› kullanarak di¤er kurumsal uygulamalar ile h›zl›
ve esnek entegrasyon sa¤lar. ﬁirketlerin ana uygulama olarak kullanmay› tercih ettikleri Kurumsal Kaynak
Planlamas› (ERP), Müﬂteri ‹liﬂkileri Yönetimi (CRM) gibi uygulamalarla oldu¤u kadar, Atölye Yönetim
Sistemleri, Veri Toplama ve Kontrol (SCADA) sistemleri ile çok düﬂük maliyetlerle istenen seviyede
entegrasyon sa¤lan›r. Böylece yürürlükteki iﬂ süreçleri ile Datastream 7i’nin üstün demirbaﬂ/ekipman
takibi özellikleri birbirlerini destekler.
Daha da önemlisi, Databridge entegrasyon konusunda sade ve düﬂük maliyetli bir çözümdür.
Datastream 7i ile Bilgi ‹ﬂlem altyap›s› aras›nda entegrasyon sa¤lamak için daha basit ve maliyet-etkin bir
yöntem yoktur.
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“Fabrikalar›m›zda Datastream 7i kullanarak ekipman duruﬂ zamanlar›n› karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z gibi ayn› zamanda ekipman duruﬂ
zamanlar› ile stok seviyeleri aras›nda korelasyon kurarak duruﬂlar›n kök sebeplerini tespit ediyoruz. Bu bilgi müﬂterilerimizde
demirbaﬂ performans›n› belirgin olarak artt›rmam›z› ve müﬂterilerimizin daha verimli bir ﬂekilde otomobil üretmelerini
sa¤lamaktad›r.”
Eric Faith,
Manager,
Maintenance Systems Technology,
Premier Manufacturing
Support Services

Web Servisi Araçlar› entegrasyonda daha fazla esneklik sunar. Datastream 7i ve Web Servis Araçlar›
ile müﬂteriler merkezi kurumsal sistemleriyle kolayca iletiﬂime geçirebilirler ve benzer uygulamalar
kullanarak gerçek zamanl› kritik demirbaﬂ yönetimi fonksiyonalitesinden faydalanabilirler.
> ‹ﬂ Ak›ﬂlar› Datastream 7i ‹ﬂ Ak›ﬂlar› fonksiyonalitesi iﬂ süreçlerindeki ak›ﬂ› kontrol ederek, izlenmesi
gereken ad›mlar›n otomatik ilerlemesini, herhangi bir ad›m›n atlanmamas›n› ve süreç ilerlerken verilmesi
gereken onay ve bilgilendirme mesajlar›n›n ilgili kiﬂilere iletilmesini sa¤lar. Kullan›c›lar giriﬂ
ekranlar›ndan ‹ﬂ Ak›ﬂlar› taraf›ndan yarat›lm›ﬂ mesaj ve bildirimleri görerek, kendilerinde bekleyen iﬂleri
inceleyip, sürecin devam etmesi için gerekli görevleri yerine getirirler. Mesaj ve bildirimlerin an›nda
kullan›c›ya iletilmesi, kullan›c›n›n bunlara uygulama içinde de¤ilse bile, mesaj kutusundan ulaﬂmas›,
zaman ve mekan k›s›t›n› ortadan kald›rarak, kullan›c›lar›n geliﬂen olaylar karﬂ›s›nda en k›sa sürede
gerekeni yapmalar›n› sa¤lar.

Teknoloji
Datastream 7i mimarisi, iﬂ performans› ve de¤er artt›ran yeni teknolojilere, en k›sa sürede entegre olma
esas›na dayan›r. Datastream 7i, günümüzün iﬂ koﬂullar›n› karﬂ›lamak ve gelecekte baﬂar›y› garantilemek
için do¤ru tan›mlanm›ﬂ bir teknoloji yol haritas› sa¤lar.

Web Mimarisi
Datastream 7i Web Mimarisi, kullan›c›lar›n Internet veya intranet ba¤lant›s› ile uygulamalar›ndaki
bilgilere eriﬂmelerine izin verir. Böylece CEO’dan fabrika müdürüne kadar tüm kullan›c›lar her an ve
her yerde, sisteme ba¤l› kalarak çok önemli bilgilere ulaﬂabilir, kritik operasyonlar› yak›ndan takip
edebilirler. Ayr›ca Web tabanl› olmayan di¤er yaz›l›mlarda her istemci bilgisayar için yaz›l›m sat›n
al›nmas› ve s›n›rl› operasyon etkileﬂimleri olmas›n›n aksine Web Mimarisine sahip ürünler, bilgi iﬂlem
maliyetlerini düﬂürerek yat›r›m›n geri dönüﬂ süresini k›saltt›¤› gibi, sa¤lam ve sürekli bir teknoloji temeli
sunarak belirgin fayda sa¤lar.
Web mimarisi ile firmalar›n ayr› bölgelerde ve ayr› sistemler kullanan iﬂtirakleri aras›nda bilgi paylaﬂ›m›
sa¤lan›r. Envanter ve iﬂ gücü yükü gibi bilgilerin paylaﬂ›m› ile verimlilik artt›r›l›rken, iﬂ gücü ve stok
maliyetlerinin azalt›lmas› sa¤lan›r.

Web Servisleri
Web Servisleri günümüzün lider kurumsal çözümlerinde anahtar mimari özelliklerden biridir. Tüm
yaz›l›m sa¤lay›c›lar›, kendi ürünlerinin Web servisi özelliklerini kulland›klar›n› söylemelerine ra¤men,
gerçek bir uygulama örne¤i sa¤layabilenler çok azd›r. Web servisi implementasyonu gerçekleﬂtirmedeki
anahtar nokta, uygulama iﬂ mant›¤›n› kullan›c› arayüzünden ay›ran servis yönelimli teknolojik
mimariye (SOA-Service Oriented Architecture) sahip olmakt›r. Ancak böyle bir altyap› ile özel yaz›l›m
mekanizmalar› taraf›ndan ça¤›r›labilecek Web servisi verilebilece¤i iddia edilebilir. Datastream 7i orta
katmanda Enterprise Java Beans (EJBs), sunumda Java Server Pages (JSPs) ve servletler kulland›¤› için,
gerçek bir SOA ürünüdür. EJB ara katman›n› kullanmay›p uygulama iﬂ mant›¤› ile kullan›c› arayüzlerini
JSP olarak tutan ürünler, Web servisi verdiklerini iddia edemezler.
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Web servisleri, h›zla yay›lan SOA’n›n anahtar teknolojisi olarak standart ve maliyet-etkin yöntemlerle
sistemleri ve arayüzleri bütünleﬂtiren XML bazl› teknolojileri kullan›r. Firmalar bu özelli¤i mevcut
uygulamalar›n de¤erini artt›rmak için bu uygulamalar› dahili kurumsal uygulamalarla karﬂ›l›kl› olarak
konuﬂturarak ve hatta farkl› firmalar›n uygulamalar› ile ba¤lant› kurmak için de kullanabilirler. Asl›nda
Web servislerinin co¤rafi bir s›n›r› yoktur ve tüm yerküreyi kapsayabilir. Örne¤in Web servisleri ile
Sydney’de bir ERP uygulamas›na bir dakikada giriﬂ yap›larak veri Cleveland’daki EAM uygulamas› ile
paylaﬂ›labilir.
K›saca Web servisleri firmalara:
>
>
>
>

Kurumsal sistemlerin fonksiyonalitesine eriﬂim sa¤layacak farkl› uygulamalar yarat›lmas›n›,
Standart teknolojiler (XML, SOAP, WSDL, UDDI) kullanarak uygulamalar›n bütünleﬂtirilmesini,
Standart uygulamalar›n iﬂ mant›¤›n› aç›¤a ç›kararak yeni yollarla eriﬂilebilir ve kullan›labilir olmas›n›,
Firma portallar›n›n, tüm Web servisleri uygulamalar›n›n iﬂ mant›¤›na kolayca eriﬂmesini sa¤lar.

Hosting
Server kurulum ve bak›m› için gerekli yat›r›m maliyetlerini ve bilgi iﬂlem iﬂ gücünü kullan›m›n› azaltmak
için Datastream 7i “Hosting” seçene¤i ile de müﬂterilere sunulmaktad›r. Hosting anlaﬂmas› yaparak
müﬂteriler verilerini, kendi iﬂletmeleri d›ﬂ›nda uzak bir yerleﬂimde güvenli bir ﬂekilde saklay›p analiz
edebilirken, gerekli veri taban› ve uygulama sunucusu donan›m› ve lisans sat›n alma maliyetlerini
ortadan kald›rarak proje maliyetini düﬂürebilirler. Demirbaﬂ performans yönetiminde -yaz›l›m, donan›m
ve destek konusunda- komple bir çözüm sunulmaktad›r. Hosting anlaﬂmas› ile 5 y›ll›k zaman diliminde
%30-60 aras›nda maliyet tasarrufu sa¤lanmaktad›r.
Datastream (now Infor), Amerikan Yeminli Mali Müﬂavirler Kurulu’nun (AICPA) hosting servisleri için
Denetim Standartlar› Beyanat› No: 70 tip II denetimini tamamlam›ﬂt›r. Ba¤›ms›z denetimci taraf›ndan
sa¤lanan baﬂar›l› teftiﬂ, Datastream 7i müﬂterilerinin çeﬂitli eyalet ve federal düzenlemelerle kolayca
uyumluluk içerisinde olmas›na yard›m etmektedir.
Datastream (now Infor), 2004 y›l›nda ARC (American Research Company) taraf›ndan ASP (Application
Service Provider) Web hosting kategorisinde pazar lideri olarak birinci seçilmiﬂtir. Hosting çözümü,
sektöründe bilinen Atrix Labs, City of North Miami Beach, General Cable, Honeywell Sensor and
Guidance, Maritz, MasterBrand Cabinets, Nucor Steel, Praxair, Premier Manufacturing Support Services
ve Smurfit-Stone Container Corporation gibi büyük firmalara sa¤lanmaktad›r.
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