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15

Windowmaker Hakkında

Sektöründe 25 yıldan fazla deneyim

Microsoft Partner Sertifikası

Windowmaker Yazılım Şirketi pencere ve kapı

Windowmaker yazılım Ltd pencere ve kapı sanayi

endüstrisine yazılım üreten dünyanın sayılı lider

konusunda uzmanlaşmış olup Microsoft

kurluşlarından biridir. Dünyadaki birçok kapı ve pencere

Gold Certified sahip partner konumundadır.

profil sistem şirketlerine çözümler sunan Windowmaker

Microsoft SQL Server, Microsoft Dynamics, web

üstün hizmet kalitesi ve 25 yıllık deneyimiyle müşterilerine

hizmetleri gibi Microsof Sertifikalı Profosyonel

rekabetçi bir altyapı olanağı sağlar.

çalışanları olan Windowmaker Yazılım şirketi bu
Partnerlik Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

65 tan fazla ülkede çözümler
Windowmaker 4000 üzerinde şirketle 65 ülkeye hizmet
vermektedir. Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için
farklı, rakipsiz ve esnek çözümler üretmektedir. Tek bir
uygun çözümle her dilde ve her pazarda birçok şirkette
kullanılabilm. Windowmaker Yazılım Ltd.
gerçekten anlamda küresel bir şirkettir.

Ürün Geliştirmede 50 den fazla çalışan

Kaliteteye verilen önem

Yıllardır uluslararası platformda kurulu olan yapı

Windowmaker Yazılım Ltd. hem ürünlerimizde hem

Windowmaker Yazılım Ltd sürekli olarak

de hizmetlerimizde kalite konusunda birinci sınıftır.

destek ve geliştirme ekibine yatırım yapmaktadır. Şu

Kalitemiz 1994 yılından beri ISO 9001 kalite

anda geliştirme ve yeni özellik ekleme konusunda

standartları güvencesi altındadır.

oluşturulan çalışma gruplarının da dahil olduğu bunun
yanında kapsamlı test ve destek ekibinin bulunduğu
50’ın üzerinde çalışanı bulunmaktadır.
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Windowmaker Kofigürasyon
Kullanımdaki En ileri Ürün Konfigürasyonu

Güçlü özellikleri ve sınırsız olanakları ile Windowmaker Configurator yazılım sürücüleri

Sürükle ve Bırak
işlevselliği kullanıcıya hızlı
yaratma ve seçenekler
arasından basit dizayn
olanağı sağlar

Seçenek listesini
özelleştirden bir seçim
yapın.

Tam renk ,detaylı grafik
çerçevelerde açıkça
görülmekte, sipariş
edilen cam bileşenleri
anında girişleri
yapılabilmektedir.

Windowmaker ile anında
görüntüleme ve
güncelleme,
fiyatlandırma
Şekil çeşitlerinden birini seçin;
Sipariş işlem süresini
azaltmak için
Windowmaker kısa
yollarını kullanın
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Doğru bölme tipi ve cam seçenekleri seçin;
Sürükle v bırak özellik yelpazesi

Windowmaker Configurator kullanıcıya:

▲

Belirtilen şekil ve öğe boyutları oluşturularak sistemde kullanılmak üzere seçme (
PVC, alüminyum, ahşap, çelik, kompozit ve CTP profilleri)

▲

Standart özelliklerden birini seçin ya da sunuların ve bölmelerin bulunduğu sürükle ve bırak arayüzünü
kullanarak kendi dizaynınızı yaratma.

▲

Mükemmel boyutu olan ve uyum sağlayan bitmiş öğe sağlama

▲

Özellikleri değiştirmek için seçenekler listesinden seçme(renkler ya da materyaller arasından)ya da extra
olarak ekleme.

Özellikleri değiştirmek için seçenekler listesinden seçme(renkler ya da materyaller arasından)ya da extra olarak
ekleme.
Windowmaker Rules dinamik olarak seçenekleri kontrol eder ve üretilemeyen, yapılandırılamayan ve
depolanamayan ürünleri uygun olup olmama durumuna göre yönetir.
Tamamen ölçeklendirilmiş, detaylandırılmış grafikleri iş ve taslak yönergelerinde hataları azaltmak ve yaratıcı satış
materyalleri üretmek için kullanabilirsiniz.










Açılı Şekiller
Kemerli Şekiller
Georgian ve Kurşunlu
Paneller
Standart Ürünleri
Yay ve Koylar
Perde Duvarları
Konservatuarlar

Daha fazla bilgi için:
www.windowmaker.com/configurator
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Windowmaker ile Daha İyi Satış
Windowmaker Satış Grubu ile Hızlı, Kesin ve Karlı Bir Satış

Başarılı bir iş için başlangıç noktası satıştır ve Windowmaker satışlarınızı maksimize etmek için bu araçları sağlar.
Tedarikçilerinize windowseller ile kendi satış grubunuza ve ölçümcülerinize Windowmaker Sales Client ile
Windowmaker ihtiyacınız olan rahatlığı ve kullanışlılığı sağlamaktadır.

Windowmakerı dahili kullanırken , müşterilere
laptoplardan ve Bigisayarlardan kullanıma açıktır.
Standard Clients Taslak yaratmada ve siparişe
dönüştürmede, bunun yanında üretim
planlamasını transferde tam bir işlevsellik sağlar.
Yerel Bağlantı

Uzaktan kullanıyorsanız, Windowmaker mobil
işgücü için gereksinimleri yönetebilir.
Sales Clients sadece satış roller için dizayn edilen
özelliklerle Windowmaker’a giriş yapmada
kullanılabilir.

Uzaktan Erişim

Alternatif olarak, Remote Sales Clients Satış
personelini offline çalıştırabilmekte ve internet
veya Merkez Ofis sunucusunda direk olarak taslak
oluşturma ve sipariş verebilmektedir.

Tedarikçiler ve bayiler için Windowseller,
Windowmaker entgrasyonunundan yararlandırma
anlamında hertürlü satış aracını sağlar.

İthalat / İhracat
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Windowseller Müşterileri Windowmaker
üreticelerine doğrudan sipariş verebilir
ve bunun karşılığında ürünü, sistemi, fiyatlandırma
bilgisini alabilirler.

Satış Dokümantasyonu taslaklardan ve faturalardaki sipariş bilgilerinden kurumsal markadan, öğeleri ve ekstraları
satın almanıza kadar çarpıcı grafiksel dökümanları yaratmanızı sağlar.

Varolan dökümanlarla kendi
birimini yarat

Net, ölçekli çizimlerle
Ürünü satın

Fiyatlar otomatik olarak
fiyat listesinden hesaplanır

seçenekler tanımlamak
dahil bir kerelik ücretlendirme
ekle













üzerinden Fiyatlandırma-Up & Plus
Maliyet Mark
Fiyat Listeleri ve Matrisler ile
Fiyatlandırma
Fiyatlandırma Ekstralar
Müşteri İndirimler
Küresel Değişimler
Optimize edilmiş maliyet
Ticari Projeler CAD yazılımı Bağlantı
Iş İthalatı
Sipariş Takibi

Daha fazla bilgi için:
www.windowmaker.com/sales
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Operasyonların Kontrolü Sizde
Tüm Organizasyon için Tek Bir Çözüm

Çizelgeleme
Windowmaker Planlama Sipariş, Üretim, Nakliye ve
yükleme işlemlerin planını sağlıklı bir şekilde
yapılmasını sağlar.Kapasite ve diğer kısıtlamalarla
ilgili hesaplamalar kolaylıkla planlamaya
girebilir.Sağladığı ileri kolaylıklar ile siparişlerin üretim
gruplarına dağıtılmasını ve hatta ürün
karakteristiğine göre sınıflandırılmasını sağlar.
Windowmaker Sınıflandırma küçük imalatçıların
otomatik kriterlere göre manuel olarak satış
siparişlerini seçerek elle üretim sınıflandırması
yapmasını sağlar
Ticari Sözleşmeler satış siparişleri planlama veya
sınıflandırma safhası olarak bölmeyi mümkün kılar.

Satın alma
Planlı satın alma siparişleri envanterden tekrar siparişle
oluşturulabilir ama bunun yanında satınalmak için
sipariş verilen cam gibi ürünler için de planlama
yapılabilir.Satınalma siparişleri çıktı alınabilir ya da
elektronik olarak gönderilebilir ve her iki durumda da
İzolasyonlu Cam Ünitelerinin (IGUs) hesaplarının özel
gereksinimleri alınır. Satın alma siparişleri ve bireysel
IGU’lar izlenebilir.
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Stok Kontrol
Windowmaker, ERP stok yazılımına bağlanabilir bunun yanında kendinden entegreli çok kullanımlı Stok Kontrolü
sunar. Tüm işlemler el ile gönderilebilir Tüm işlemler elle gönderilebilir ama çoğunlukla otomatiktir. Örneğin Üretim
Planlamasıyla geneleştirilen ödemeler ve aynı şekilde üretici tarafından sunulan ürün sınıflandırmasıyla
genelleştirilen durumlar.
Stokta yeniden verilen siparişler, kesin olan verilere ve satış emirlerileriyle ilgili planlama için daha önceden
gereksnimlerin tanımlanmasını üreticilere düşük depolama düzeyi ve düşük sermaye düzeyini baz alır.
Diğer modüller ile birlikte kullanıldığında, Windowmaker Envanter raporlama İlerleme ve Mamul Mal Stok
değerleme rakamlar, İş sağlar. Profil Offcuts WUP bir parçası olarak yönetilmektedir.

Nakliye
Üretim Tamamlandığında, Nakliye Makbuzu, Çerçeveler ve nakliye edilecek yardımcı parçalar baz alınarak
yazdırılabilir. Nakliye Rota optimizasyonu için Microsoft Map Pointten veri çıktısı alınabilir











Satın Planlama
Satın alma siparişi
Elektronik cam siparişler
Üretim Planlama
Sevkiyat Planlama
Kurulum Planlama
Birden fazla Mekanlar
Stok Kontrol / Stok için Link
Link Satış

Daha fazla bilgi için:
www.windowmaker.com/operations
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Üretim Otomasyonu
Düşük Üretim için İlerici Çözümler

Öncelikle iş yaratıldı ve sınıflandırılır –elle ya da planlanarak- daha sonar Windowmaker işi birçok optimizasyon
özelliği ve üretimde otomasyon yeteniğiyle üretime gönderir

Planlama

Kesim

Makina

Birleştirme

Asma

Calama

Kesim

Bir araya
getirme

Kontrol

Raf

Nakliye

Optimizasyon

Işleri Talimatları

İlk olarak öğeleri sınıflandırılır ve üretim planlanır,
Windowmaker geniş özellik yelpazesiyle verimliliği
maksimize eder:
▲
Optimum üretim dizileri oluşturma

Üretime giren işler ile Windowmaker çeşitli sayıda iş
yönergesi çıkarabilir, bunların içerisinde:

▲

Makina Linkleri, çeşitli testereler, çalışma
merkezleri, kaynakçılar ve cam kesim masaları

▲

Kullanın Alt fazla geliştirmek için istifleme üretim
çıkış

▲

▲

Kullanıcı Eşleştirme ve Malzeme Optimizasyonu
ile artık ürünü yeniden kullanma ya da en aza
indirmek için

tamamıyla gereksinimlerinize göre
özelleştirebileceğiniz metinlerin ve grafiklerin
bulunduğu Etiketler&Raporlar

▲

her istasyon operatörü için karşılaştırmalı iş
yönergeleri sağlayan Windowmaker İzleme
ekranları

▲

İzleme ekranları dinamik olarak iş listelerini
yeniden düzenleyebilir ve öncelikli işleri hızlı bir
şekilde değiştirebilirsiniz.

▲

İşlem gereksinimlerini hesaplama
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Çerçeve Üretimi İçin











Cam Üretimi İçin

Alt istifleme
Profil eşleştirme
Bar Optimizasyonu
Yeniden Offcuts
Kanat ve Profil etiketleri
Izleme
Link Testereleri için
Link Merkezleri Çalışma
Link Kaynakçı için
Link Makineleri Menteşe için












Daha fazla bilgi için:
www.windowmaker.com/frameproduction

Optimaker
Eşleştirme Kapalı Ünitesi
Talimatlar Kesme
Optimize edilmiş Etiketleri
Birden Envanter Boyutları
Yeniden Cam Offcuts
Birden Cam Masalar
Sertleştirilmiş cam Raporu
Link Tabloları Kesim için
Üçüncü Parti Cam Optimisers
Bağlantı

Daha fazla bilgi için:
www.windowmaker.com/glassproduction

Izleme
Windowmaker İzleme Ekranları ile, Tüm üretim sürecini yönetebilirsiniz.






Izleme Ekranları işlem sırasında tamamlanmış çerçevelerin
tanımlanması gibi düzgün veri giriş bilgisi sağlar.
Üretim sonrası teslimat dokümanları çıktısı ve ürün etiketleri gibi için
barkod tarayıcı etiket yazıcısı gibi geniş malzeme yelpazesi linkleri
Kapsamlı yönetim bilgisi, çalışma süreleri ve performans&problem
istatistiklerinin dahil olduğu raporlar
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Windowmaker Teknolojisi ve
İş Zekası Yazılımı(BI Technology)ile işinizi daha iyi analiz imkanı

Geniş gelitirme takımıyla birlikte Microsoft Gold Partner olan Windowmaker Yazılım Şirketi son teknolojisi ve üstün
başarısıyla çözümler sunar.Güçlü üçüncü parti menüleriyle desteklenen Windowmaker konfigürasyonu size normal
bir yazılımdan daha fazlasını sunar.

▲

Windowmaker, Microsoft SQL Server 2005 temel veritabanı olarak; veri çıktısı
sağlama ve diğer yazılımlarla senkronizasyonu desteklemek için
kullanmaktadır.

▲

Örneğin, XML verisi diğer paketler ya da SQL Triggers üçüncü parti
yazılımların entegrasyonu için çıkarılabilir.

▲

Windowmaker ayrıca merkezi SQL veritabanına giriş için web-servisi
önerebilir. Sonuç olarak veri Microsoft Windows Mobile PDAs ve
Smartphones gibi çeşitli sürücülerden kullanılabilir.

▲

Kullanıcı verisi Windowmaker veritabanına eklenebilir. Windowmaker giriş
yapıldığında Müsteri-açıklık kişiselleştirme arttırımı kullanılabilir duruma gelir.

▲

Windowmaker ERP’nin görülmemiş entegrasyonuyla Microsoft Dynamics’in
tek bir ERP çözümünün tüm organizasyonda kullanılması gibi bütün
uygulamaları kullanıma açıktır

▲

Örneğin Süreç içerisinde Windowmaker Siparişlerini Microsoft Dynamics ile
birlikte kullanarak yapabilirsiniz.

▲

Crystal Reports teknolojisi, sınırsız müşteri raporlama standartlarında gelişmiş
raporlar Windowmaker’da geniş bir alanda kullanılabilir

▲

Standart Windowmaker Raporları yazılım içerisinde isteğine göre
değiştirilebilir,

▲

Crystal Reports Designer ayrıca yönetim ve satış raporu almak için de
kullanılabilir, Dinamik raporlar için iş sayfasına sekmeler ekleyebilir ve
dosyaları arabirimlerini görüntüleyebilmek için formatlayabilir ( verilen
siparişleri çıkarma ya da mikina linkleri)
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Tek bir hattan olsa bile bir yazılımı yönetmek oldukça karmaşık
bir iştir. Birden fazla site çalışırken ya da tedarikçiler veya montajcılara uzaktan satış desteği sağlanırken,
problemler daha karmaşıklaşabilir. Tipik problemler:






Yüksek IT Maliyetleri: Yavaş bilgisayarların yazılımını ve donanımını destekleme ve sağlamlaştırmadan
kaynaklanan maliyetler
Veri Entegrasyon Problemleri: Tekrarlana bilgiler için çoklu site gerekliliğinden kaynaklana ya da son veriyi
girişlerdeki problemler
Karmaşık yönetim: Dahili ve harici kullanıcılar girişleri ve nasıl kullanacaklarıyla ilgili sorunlar

Windowmaker OnDemand tam aradığınız Windowmaker sistemine her zaman, her yerden anında erişim olanağı
sunan, eşsiz bir çözümdür. Tek bir erişim noktasıyla hemen hemen tüm internet-etkin ve Microsoft tabanlı
aygıta erişebilirsiniz. Işinizin işleyiş biçimini değiştirmek olabilir.






Basit bir uygulama ile bayiler ve montajcılar için Windowsellera tam erişim sağlayın, işlevsellik kaybı en aza
indirin.
Satış Personeli Windowmaker’ın bütün özellikleri ve seçenekleri ile internet bağlantılı iş ya da ev bilgisayarından
programa giriş yapabilmektedir.
Şirket bünyesinde üst düzey yöneticiden montaj personeline kadar programa rahat giriş
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komple çözüm sunan
Uygulama danışmanlık kadar komple bir hizmet sunmak

Windowmaker Yazılım yazılım çözümleri endüstri genelinde dünya çapında çok satan, 25 yılı aşkın bir deneyime
sahiptir. tamamen ISO 9001 onaylı sistemi ile birlikte Windowmaker sadece yazılım satmamakla birlikte
planlamada, geliştirmede, uygulamada ve organizasyonunuza gerçek yararı sağlayacak birimler yetiştiriyoruz.

Danışma

İş Analizi
Şu İşlem
Proje Seçenekleri

Öneri

Eleme & Öneri

Ön uygulama

Müşteri Geliştirme
Organizasyon yapısı ve etki
Varolan Sistem değişimi

Canlı Calıştır

Deneme Çalışması
Paralel Çalış
Final Calı

Post Çalışması

Canlı çalıştır inceleme
Ek Aşama Planlaması

Yıllık Değerlendirme

Windowmaker Yükseltme Planı
Windowmaker verimlilik Onayı
İlerki Gereksinimler
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Windowmaker Geliştirme
Yazılım Geliştirmesi
Veri Yükleme

Windowmaker aralığı

Windowmaker Express sağlar
komple tırnak, tasarım ve
küçük büyüyen üretim sistemi
ve orta ölçekli üreticileri,
iş geliştirmek için yardım
süreçleri, verimliliği artırıyor ve
iş ile büyür.
Windowmaker Express üzerine inşa
edilmiştir Microsoft SQL Server 2005
Express—Dünyanın en özgür yorum
Favori veritabanı sistemi ile
mükemmel performans ve
güvenilirlik. Windowmaker Express
mevcut 10 eşzamanlı için
Kullanıcıların.

Windowmaker SQL üzerine inşa
Windowmaker temelleri
Ifade, daha fazla kullanıcıya izin
vermek için daha büyük
gelişmiş veritabanı kapasiteleri,
performans ve daha fazla
özelleştirme. Bunun için idealdir
Birden çok site ve şirketler /
ya da uzaktan satış ekipleri.

Windowmaker Lite yazılım
Küçük için tasarlanmış
temin üretici,
profili ile ortaklık
şirketler, size olanak
tasarımı ve üretimi başlatmak
dakika içinde pencere.

Windowmaker ERP sağlar
Windowmaker işlevselliği olmak
Microsoft içinden erişilebilir
Dinamiği ERP. Şimdi pencere
üreticileri yapmak değil uzlaşmaya
ihtiyaç ancak, birden fazla sistem
çalıştıran tek bir yazılım çözümü var
o iyi, entegre sağlar
cins işlevselliği.

Windowseller tam yazılım
reseller paketini üretmek için
doğru ve alıntıları profesyonel,
emir ve aktarmak için bu dönüştürmek
Onları elektronik imalatçılar için
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