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İş emri uygulaması geliştirmeleri  

 

Tedarikçiler için iş emri barkod oluşturma eklendi 

İş emri menüsünde ayrı bir bölüm olarak barkod oluşturma ekranı eklendi. Üreticilerinize 

yetkilendirebileceğiniz bu ekran ile üretici kendisine planlanmış işlerini görebilir. Üretim 

kolilerini hazırlayarak anlık olarak koli veya ürün etiketlerinin çıktısını alabilir.  

Kolileri asorti veya asortisiz olarak oluşturarak işlemlerini hızla yapabilir.  

Fason üreticilerle daha entegre bir çalışma için özellikle ayakkabı gibi kolili takip edilen 

ürünlerde koli etiketi bazında depo takibi için altyapı oluşturulur. 

  

 

 

İş emri lot barkodu hazırlama ve koli oluşturma  

Kolisi önceden belli olmayan ürünler için önceden aşağıdaki ekranda istenen sayıda barkod 

oluşturulur, oluşturulan barkodlar bu ekrandaki koli oluştur işlemi ile kolilere okutularak 

aktarılır, bu esnada ürün koli ilişkisi sağlanarak ürünlerin kolilenmesi sağlanabilir. 

Hazırladığınız geçici etiketleri ürünlere yapıştırıp sonra da koliye koyarken okutabilir ve koli 

etiketleri ve içindeki ürünleri hatasız bir şekilde yerleştirebilirsiniz.  
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İş emri malzeme bazında satınalma onayı ve form değişikliği eklendi 

İş emirlerinizde tüm satınalma onayı verilmesini beklemeden malzeme bazında satınalma 

onayı verebilir ve bu işlemi yetkilendirebilirsiniz. Malzeme bazında satınalma onayı ile ilgili 

malzemenin sadece satınalma işlemlerini sipariş işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.  

 

 

Satınalma onayı verilmiş malzemeler için değişiklik kilitlenir ancak istenirse, form değişikliği 

ekranından yetki dahilinde değişiklik işlemleri yapılabilir. 

 



Nebim Üretim Versiyon Yenilikleri 5.0.1 
 

Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş. 

Sayfa 3 / 23 

 

 

Kumaş planlama ekranı 

Kumaş planlama ekranı, müşteri siparişinden iş emri oluşturmayan açıktan iş emri oluşturan 

firmalar için ana kumaş miktarlına göre iş emri miktarlarını yönetip iş emri adetlerini revize 

edebileceği bir ekran yapılmıştır.  

Kumaş koduna göre hangi iş emirlerinde ne kadar kullanımı var bilgisi görülebilir, kumaş sarf 

ve iş emri adet bilgileri değiştirerek kumaş kalanları üzerinden üretim iş emri miktarları ve 

birim sarfları revize edilebilir.  

Bu konuda yapılacak bir uyarlama ile istenen grup kodlarının ana kumaş ve yardımcı 

malzeme olarak ataması belirlenebilir, 

Kullanıcı bir ekran üzerinden tüm iş emirlerini bunlara ait beden dağılımlarını ve yardımcı 

malzeme durumlarını görerek kumaş durumuna göre iş emri önceliklendirmesini ve 

planlaması yapabilir. 
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İş emri süreç durum tanım güncellemesi 

İş emri süreç takip ekranı için yeni bir alan eklenerek ikinci bir grup tanımlaması ve kullanım 

imkanı eklendi  

 

 

İş emri için grup 2 tanımı 

İş emri satırları için ikinci bir işlem kodu eklendi, bu kodla yeni gruplama ve tanım özellikleri 

ekleyerek iş emri raporlarınızda bu işlem koduna göre de gruplama yapabilirsiniz. 
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İş emri içindeki KMT ekranına Kavala bilgisi eklendi 

İş emri Kmt ekranında Kavalalı ürünler için detaylı işlem yapılamıyordu bu ekranda Kavalalı 

ürünler için kavala bilgisi eklendi.  

Asorti bilgisinin diğer beden ve kavalalara da kopyalanması için kısayol eklendi 

 

 

İş emri aktarımı fire yüzde değiştirme yetkisi 

Müşteri sipariş ekranındaki fire değerleri için kullanıcılara yetki verebilirsiniz. 
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İş emri yetkilendirme  

Yetkilendirme iş emri ve planlama ekranından yetki kartlarını kullanarak kullanıcıların iş emri 

içinde detaylı işlem yetkilerini ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz. Bu ekran için plan tarihi 

değiştirme, resim değiştirme gibi ilave yetkiler için yetkilendirmeler yapabilirsiniz 

 

  

Lot sıra tipi değiştirme yetkisi 

İş emri ekranı ve siparişten iş emri oluşturma için Lot tipi seçimi yetkisi eklendi. 

Yetkilendirme siparişten iş emri oluştur ve iş emri ve planlama detay 

yetkilendirmesinden grup bazında yetkilendirme yapılabilir  

 

İstasyon planlama onay değiştirme yetkisi 

Yetkilendirme, iş istasyonu planlama ekranı için detay yetkilendirme ekranından grup veya 

kullanıcı bazında iş istasyonu planlarının onay yetkisini kaldırma yetkisini tanımlayabilirsiniz.  
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Satınalma İşlemleri  

 

Satınalma işlemleri e- İrsaliye 

 

• E-İrsaliyeye tabi firmalar tüm irsaliye süreçlerinde e-İrsaliyeye geçmektedir 

• E-İrsaliyeye tabi tedarikçileriniz, irsaliyelerini kestikleri anda sevkiyat onaylanıp 

gönderimi yapıldığında Gib üzerinden entegratörünüz aracılığı ile Nebim V3’e 

gelmektedir 

• Dış dünyaya kestiğiniz irsaliyelerin tamamı e-İrsaliye olmaktadır 

• Fason depolara veya adresi farklı depolar arası transfer işlemleriniz de e- irsaliye 

olmaktadır 

• Üretim programından aynı süreçlerde işlemlerinizi yaparken, oluşan sevkiyatlarınız 

anlık olarak V3’e e-İrsaliye olarak aktarılmakta ve V3 uygulaması üzerinden e-İrsaliye 

kontrol et gönder uygulaması ile sevkiyat öncesi paketlenip gönderilmektedir 

• E-İrsaliyeye geçen tedarikçileriniz irsaliyelerini Gib üzerinden gönderdiklerinde bu 

irsaliyeler entegratör üzerinden  Nebim V3 inbox tablolarına gelen irsaliye olarak 

kaydedilir 

• V3te satınalma irsaliyeleri aynı şekilde girilirken e-İrsaliyeye geçen firmaların 

kontrolleri V3 cari kart üzerinden anlık olarak yapılarak bu firmalardan gelen 

irsaliyeler için e-İrsaliye numarası girilir 

• Sistem gelen irsaliyenin tarih, VKN ve irsaliye numarası kontrollü olarak girişini sağlar 

ve gelen kutusunda statüsü işlendi olarak güncellenir  
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• Harici firmalara yapılan fasona satış işlemi gibi irsaliye işlemleri e-İrsaliye olarak 

oluşmaktadır 

• E-İrsaliye için gerekli bilgiler olan sevkiyat şekli, kargo şirketi ve teslimatçı bilgileri 

ekrandan girilir 

• Adresi farklı depolar arası işlemlerde veya fasona malzeme transfer işlemlerinizde 

işlem e-İrsaliye olarak oluşmaktadır 

• Harici firmalara yapılan fasona satış işlemi gibi irsaliye işlemleri e-İrsaliye olarak 

oluşmaktadır 

• E-İrsaliye için gerekli bilgiler olan sevkiyat şekli, kargo şirketi ve teslimatçı bilgileri 

ekrandan girilir 
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• Bu irsaliyeler Nebim V3 üzerinden oluşturulmuş e-İrsaliyeleri kontrol et ve gönder 

programı ile gönderimi sağlanabilir 

• E-İrsaliyenin görüntüsü bu ekrandan çıktı olarak alınarak araç ile birlikte gönderilebilir 
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Mobil Barkodlu Hammadde Parti Takibi  

Kumaşlar için top bazında mobil uygulama üzerinden raf ve barkodlu depo yönetimi 

yapılabilmekteydi, bu işlemlerin partili takip edilen hammaddeler için de yapılabilmesi 

sağlandı.  

Raf giriş çıkış, fasona satış, işletme sarf fişi gibi işlemler için mobil uygulamadan parti barkodu 

ve raf barkodu ile işlemler yapılabilmektedir.   

 

 

 

Yasaklı depo yönetimi 

Stoklarınız için yasaklı depo tanımları yaparak bu depolar için ilgili stoğun işlem görmesini 

engelleyebilirsiniz. Kimyasal madde gibi yanıcı uçucu maddelerin kumaş deposuna yanlışlıkla 

işlem yapmasını engelleyebilirsiniz. Satınalma hareketlerinde bu kontroller yapılarak ilgili 

malzemenin yasaklı depoya giriş ve transferi engellenebilir 
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Nebim Üretim YKK Türkiye İçin Sipariş Aktarım Servisi 

Hammadde tedarikinde YKK Türkiye (YKK Metal ve Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile 

çalışıyorsanız kullanıcı bilgilerinizi servis ayarlarına tanımlayarak YKK Türkiye’ye vereceğiniz 

siparişlerinizi onaylayıp el değmeden gönderebilirsiniz.  

 

Firmaların dikey entegrasyon çözüm beklentilerine uygun olarak geliştirilmiş olan servis, 

piyasadaki en önemli tedarikçilerden birisi olan YKK Türkiye  ile direk sipariş entegrasyonu 

yapmanızı sağlamaktadır.  

Siparişlerinizi oluşturduktan sonra onaylama ile gönderebilir ve YKK Türkiye sistemine online 

aktarılmasını sağlayabilirsiniz.  

 

YKK Türkiye firmanızın stok kodları ile kendi kodlarını sisteminde eşleştirmektedir, 

eşleşmeyen bir kod olursa sipariş aktarımı aksamayıp YKK Türkiye tarafından eksik bilgi 

olarak firmanıza dönüş yapılmaktadır.  

 

Nebim YKK Türkiye aktarımı servisi ile aktarılan siparişlerle ilgili firmanızda otomatik mail ile 

bilgilendirme sağlayabilirsiniz. YKK Türkiye sisteminden sipariş akıbetini takip edebilir ve 

siparişinizin durumunu sorgulayabilirsiniz. 
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Hammadde ASN fişi eklendi 

Satınalma alış irsaliyesinden öncesine ASN fişi girişi eklendi. Gelecek mal bilgileri bu ekranlara 

girilerek, alış irsaliyesinin ASN bazlı yapılması seçeneği eklendi.  

 

 

Satınalma hareketlerine işlem tipi eklendi  

Satınalma fişlerinde kullanılmak üzere açıktan işlemlerin zorunlu yapılmasını kontrol 

edebilecek bir fiş işlem alanı eklendi. Açıktan işlem yapılırken istenirse alan zorunluluğu 

sağlanarak açıktan işlem nedenleri kayıt altına alınabilir 
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Satınalma sipariş ekranına banka masrafı tutar alanı eklendi 

Satınalma siparişine bilgi amaçlı Banka masrafı ve proforma tutarı alanları eklendi.  

 

 

Kalite kontrol işlemleri ile ilgili geliştirmeler 

Mamul kalite kontrol inspection  

• Web tabanlı kalite kontrol (inspection) uygulamaları ile online işlem yapabilirsiniz, 

anlık olarak kontrol fotoğrafları çekerek kontrol raporuna yükleyebilirsiniz   

• Kalite kontrol randevularını ve sonuçlarını istediğiniz formatta raporlayabilirsiniz 

• AQL 2.5 standart sistemlerine göre kontrol edilecek ürün miktarları, minör major hata 

tanımlarını takip  edebilirsiniz  

• Web üzerinden online kontrol randevuları açabilir ve kontrol yapabilirsiniz   

• Anlık olarak kontrol fotoğrafları çekerek sisteme yükleyebilirsiniz 

• Kalite kontrol işlemlerinizi AQL standartlarına göre kontrol edebilirsiniz.  

• Ürün grupları bazında kontrol listeleri oluşturabilirsiniz 
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• AQL standartlarını tanımlayabilirsiniz, ürün grubu bazında farklı kontrol listeleri 

hazırlayabilirsiniz 

 

 

 

Hammadde kalite kontrol reklamasyon ve iade yönetimi 

Hammadde girişlerine ait kontrol sonuçlarını takip edebilir, kontrol sonucunda reklamasyon 

iadesi kesme veya hammaddenin iadesi seçeneklerini kullanarak bu işlemler ile ilgili iade 

işlemlerini yapabilirsiniz.  

Kalite kontrole alınan giriş fişlerinin üzerine test bilgilerini girebilirsiniz, ilgili kumaşın test 

sonuçlarına göre iadesine karar verirseniz iade kararı bildirebilir ve kumaş iadesi için alış 

iadesi yapabilirsiniz.  

Kalite kontrol sonucunda iade değil reklamasyon fiyat farkı kesilecek ise ilgili iadeyi 

gerçekleştirebilir ve tedarikçi cari hesabına iade irsaliyesi oluşturabilirsiniz. 
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Reçete / Ön maliyet  

 

Reçete üretim talimatı 

Reçete Üretim talimatı ekranı ile; 

• Dikim operasyonlarının ayrıntılı şekilde tanımlanmasını yapabilirsiniz 

• Dikim operasyon türleri, bunlara ait alt tür tanımları ve ipliklerin kullanım yerleri ile 

teknik föylerinizi oluşturabilirsiniz 

• En güncel formlara sistem üzerinden ulaşarak hatalı işlemlerin önüne geçebilirsiniz  

• Dikim talimatlarında kullanılan iplik türlerine göre iplik ihtiyaçlarınızı takip 

edebilirsiniz 

Dikim için talimat türleri, Parça tanımları ve grup tanımları yaparak reçeteler içerisinden 

detaylı talimat tabloları ve bunlara bağlı iplik ihtiyaçlarını tespit edebilirsiniz.  
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Ön maliyet özellik tanım eklendi 

Ön maliyet için kullanılabilecek 10 tane alan eklendi, bu alanları raporlama ve hesaplama için 

formüllerde kullanılabilecek şekilde özelleştirme yapılabilir.  
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Üretim ekranı geliştirmeleri  

 

Üretim e-İrsaliye 

• E-İrsaliyeye geçen Fason atölyeleriniz irsaliyelerini Gib üzerinden gönderdiklerinde bu 

irsaliyeler entegratör üzerinden  Nebim V3 inbox tablolarına gelen irsaliye olarak 

kaydedilir 

• V3te satınalma irsaliyeleri aynı şekilde girilirken e-İrsaliyeye geçen firmaların 

kontrolleri V3 cari kart üzerinden anlık olarak yapılarak bu firmalardan gelen 

irsaliyeler için e-İrsaliye numarası girilir 

• Sistem gelen irsaliyenin tarih, VKN ve irsaliye numarası kontrollü olarak girişini sağlar 

ve gelen kutusunda statüsü işlendi olarak güncellenir  
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• Adresi farklı depolar arası üretim hareketi işlemlerinde veya fasona yapılan yarı 

mamul transfer işlemlerinizde işlem e-İrsaliye olarak oluşmaktadır 

• E-İrsaliye için gerekli bilgiler olan sevkiyat şekli, kargo şirketi ve teslimatçı bilgileri 

ekrandan girilir 

• Oluşan transfer e-İrsaliyeleri için üretim tarafında gerekli tanımlar yapıldıktan sonra 

işlemler Nebim V3’te ofis depolar arası transfer işlemi olarak hareket eder 
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Üretim tarih ayarları değiştirme yetkisi  

Ayarlar menüsündeki işlem tarih başlangıç ve bitiş tarihini belirli kullanıcılara yetkilendirme 

için açabilirsiniz. Üretim ayarlarına bilgi işlem veya ilgili bölüm sorumlusu üretim ayarlarına 

yetkili olurken tarih başlangıç bitişlerini muhasebe dönemi kapatan açan muhasebe birimi 

gibi bir birime yetkilendirerek bu yetki kontrollerinin farklı kullanıcıya aktarımı sağlanabilir. 
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Üretim yetkilendirme geliştirmeleri 

Üretim ekranında istasyon ekleme, transfer istasyon ekleme gibi yeni yetkilendirme ayaları 

eklendi. Bunun yanı sıra sarf miktarını sıfır girme veya sarf miktarı görme gibi yetkileri de 

kullanarak grup veya kullanıcı bazında üretim giriş ekranındaki yeni yetkilendirme özellikleri 

de dahil yetkilendirmelerle daha kontrollü işlemler yapabilirsiniz.  

 

 

 

Sevkiyat çeki listesi ekranı geliştirmeleri  

Çeki listesi e-İrsaliye 

Çeki listesi ekranında sevkiyat yöntemi, kargo bilgileri ve araç bilgileri gibi bilgileri girerek e 

irsaliyenizi oluşturabilirsiniz. Nebim V3 e-İrsaliye gönderim ekranlarından ilgili irsaliyeleri 

kontrol edip çıktılarını alabilir ve Gelir İdaresi Başkanlığına gönderimini sağlayabilirsiniz. 



Nebim Üretim Versiyon Yenilikleri 5.0.1 
 

Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş. 

Sayfa 21 / 23 

 

 

Çeki listesi irsaliye silme ve oluşturma yetkisi eklendi  

Yetkilendirme ekranlarına yeni özellikler eklendi, çeki listesinden irsaliye oluşturma ve silme 

kullanıcı grubu veya kullanıcı bazında yetkilendirilebilmektedir.  
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Genel konular 

 

Kayıt izleme yeni eklenen özellikler 

İş emri hammadde veya başlık bilgileri, çeki listesi ve sipariş değişiklikleri gibi bir çok ekran 

için kayıt izleme işlemlerini kurulum programından açabilir veya kapatabilirsiniz, güncelleme 

ve silme işlemleri için kayıt izleme raporlarını program içerisinden raporlayabilirsiniz.  

 

 

Maliyet rapor düzenlemeleri  

Defoult gelen raporlarda düzenlemeler yapıldı, maliyet ve satınalma işlemleri için yeni rapor ilaveleri 

yapıldı. 
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Mobilya sektörü üretim uyarlamaları  

Mobilya sektörü uyarlamaları için bir çok düzenleme ve uyarlama çalışmaları yapıldı, bu 

konudaki eğitimlere Nebim Akademi’den ulaşabilirsiniz. Bu uyarlamanın bir parçası olarak alt 

reçete yapısında üretim ağacı formatı oluşturuldu.  

 

 


