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Hakkımızda
Aybit Teknoloji “Ürettiğimiz sektörel yazılımlar ile Türkiye’de lider olmak” vizyonuyla 2005 yılında
kurulmuştur. Kurulduğumuz günden bu yana CRM uygulamaları, konuk ağırlama yazılımları,
perakende satış uygulamaları ve güzellik merkezleri gibi sektörlerin yazılım ihtiyaçları üzerine faaliyet
göstermekteyiz. Sektörde bulunduğumuz süre içerisinde edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile değerli
müşterilerimizin yazılım talep ve ihtiyaçlarını karşılamaktayız.
Ürettiğimiz yazılımlar ve sunduğumuz hizmetler ile
ülke ekonomisine katma değer yaratmayı ve
örnek alınan bir şirket olarak sektörüne öncülük
etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin büyüme ve
gelişme potansiyeline katkıda bulunmak adına
son yıllarda sanayi yazılımlarına ağırlık vermiş
bulunmaktayız. Bu kapsamda geliştirdiğimiz
uygulamalarımızın Ar-Ge faaliyetlerini Bilişim
Vadisi’nde sürdürmekteyiz.

About Us
Aybit Teknoloji was founded with the vision of “becoming the leader
of Turkey information technology market with the software that we
developed “ in 2005. Since the day we were founded, we have been
focusing on the requirements of industries such as CRM applications,
restaurant software, retail applications, and beauty centers. We meet
the software demands of our valuable customers with the knowledge
and experience we have acquired in the sector.
We -as Aybit Teknoloji- aim to create value for national economy and set technology standards of
the market with our software, applications and services. In recent years, we concentrate on
industrial software and applications in the direction of contributing to growth and development
potential of our country.We conduct our R&D activities within this scope in Bilişim Vadisi.

Kurumsal Varlık Yönetimi
Kurumsal Varlık Yönetim Yazılımı, işletmenizin ihtiyaçlarıyla büyüyen varlık yönetim problemlerinizi
yönetmek ve planlamak için modüler, ölçülebilir ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Bilindiği üzere
duruş/arıza maliyetleri bakım maliyetlerinden daha fazladır. Repairist – Bakım Yönetim Sistemi ile
makine duruşlarını en aza indirerek, en yüksek düzeyde üretim sağlarsınız. 

Bakım Yönetim Sistemi sayesinde giderleri azaltarak bakım işlerinde çalışan personelin sistemli bir
şekilde çalışmasını sağlayabilir ve denetimini yapabilirsiniz. İşletmenizdeki bakım faaliyetlerinin
planlanması, ekipman geçmişleri gibi tüm varlık bilgilerinizi bir merkezden izleyebilirsiniz. Bu
özellikler sayesinde işletme varlıklarınızdan en yüksek verime ulaşırsınız. Arızi ve periyodik bakımlar
haricinde sahadan gelecek iş emirlerini de sistem içerisinde takip edebilirsiniz. • Bakım yönetimi ile
varlık ömrünü uzatın • Varlık kalitesini ve çalışma süresini iyileştirin.
• Mobil uygulama ile sahadaki verileri gerçek zamanlı olarak yönetin

• İşletmedeki varlıkların hareketini ve bakımını takip edin

• Bakım etkinliklerinin planlanması sağlayın

• Ayrıntılı analiz yoluyla bakım maliyetlerinizi azaltın

• Personellerinizin iş planlarını takip edin

Plansız / Arıza Bakım Yönetimi
Arıza sıklığınızı azaltın ve onarım sürenizi hızlandırın
Bakım ekiplerinin sorumluluk alanında genelde uzun süredir kullanılan ekipmanlar/varlıklar yer
almaktadır. Bundan dolayı kayıtlar daha çok önem taşımaktadır. Uzun bir bakım ve onarım
geçmişine sahip olan varlıklarda beklenmedik bir sorun ortaya çıktığında, bu sorunun son kez nasıl
çözüldüğünü, hangi malzemelerin kullanıldığını ve müdahale eden personelin kayıt altına alındığı bu
modül ile her kaydı tutabilirsiniz. Aynı zamanda arıza sıklıklarınızı, kronik arızalarınızın belirlenmesini
analiz ederek bir sonraki planlı bakım periyotlarınızı oluşturmanıza kolaylık sağlar.
• Mobil uygulamamız sayesinde arızalara
hızlı müdahale imkanı sağlayın

• Geçmiş arıza kayıtlarına kolay ulaşın

• Tekrarlayan arızalarınızı tespit edin

• Öncelik sırası atayın

• Arızalarınızı sınıflandırın.

• Kullanılan yedek parça ve maliyetlerinizi
analiz edin

Koruyucu / Planlı Bakım
Bakım süreçlerinizi düzenli hale getirerek maliyetlerinizi düşürün
Planlı bakım yöntemi ile oluşacak arızaların en
aza indirilmesi, üretim sürecinin verimliliğinin
artırılması ve üretim maliyetlerinin azaltılması
amaçlanmaktadır. Bu modül sayesinde
belirleyeceğiniz bir zaman periyodunda
(Haftalık, Aylık vb.) makine ve ekipman
parçalarının bakımlarının süresi geldiğinde
hatırlatılması ve bu iş emirlerinin ilgili
personele iletilmesini sağlarsınız.


• Varlıkların düzenli olarak bakıma alınmasını
sağlayın

• Zamanı gelen bakımların uyarılarını sms
veya e-posta olarak gönderin

• Makine ömürlerini artırın

• Düzenli bakım yaparak daha kaliteli üretim
sağlayın

• Bakım maliyetlerinizi azaltarak üretim
maliyetinizi düşürün

Ekipman Yönetimi
Varlık görünürlüğünü artırın ve ekipmanınızı daha uzun süre kullanın!
Ekipman yönetim modülü ile Önleyici Bakım (PM)
çizelgesi, servis sözleşmeleri, güvenlik talimatları,
çoklu sayaçlar, kullanılan malzeme listesi, ekipman
geçmişi ve ilgili dokümantasyon (Kullanım kılavuzu,
garanti belgesi, fatura vb.) gibi varlıklara ait verilerin
doğru ve detaylı kayıtların tutulmasını sağlayan bir
modüldür. Ekipman verileri, günlük işlemlerin
yönetiminde ve aynı zamanda bakım maliyetlerini
analiz ederek varlıkların değiştirme veya onarım
kararlarının alınmasına yardımcı olacaktır.



• Ekipman bakım maliyet hesaplarınızı analiz edin

• Ekipmanlarda kullanılan malzemeleri görüntüleyin

• Varlık bazında bakım talimatları oluşturun

• Dış servis bakım sözleşmelerini takip edin

• Mobil yönetim ile ekipman geçmişine hızlı ulaşın

Raporlama ve Analiz
Gelişmiş raporlama ile zamanınız size kalsın.
Basit varlık listeleme raporlarından, ayrıntılı
maliyet analiz raporlarına kadar geniş bir
yelpazede raporları yazdırabilir, epostayla gönderebilir veya dışa
aktarabilirsiniz. Gelişmiş raporlama
sayesinde işletme içerisindeki veri
toplamak, derlemek ve paylaşmak için
harcanan zamanı ortadan kaldıracaksınız.


• Analiz için özel raporlar oluşturun

• Düzenli aralıklarla gönderilecek özel
raporlar planlayın

• KPI hedeflerinizi analiz edin

• Varlık geçmişlerinizi takip edin

• Maliyet trendlerini takip edin ve varlık
verimliliğini izleyin

• Personel performansını izleyin

• Stok maliyet raporları

• Bakım süreleri (Adam/Saat) raporu

• Bakım maliyet raporları

• Arıza ve kök neden analizleri

• En çok kullanılan malzeme raporları

• Malzeme kullanım raporu

• Ekipman bazında MTTR/MTBF raporları

• Enerji tüketim raporu

• Duruş raporları

Satınalma Yönetimi
Varlık görünürlüğünü artırın ve ekipmanınızı daha uzun süre kullanın!
İşletmenizin ihtiyacı doğrultusunda bakım faaliyetlerinizi kusursuz hale getirmek ve eksiksiz bir
bakım yapmanız için tasarlanmış bir modüldür. Bu özellik, bakım yöneticisinin iş planlamasını,
gerekli malzemelerin tedarik edilmesini, iş yürütülmesini ve verimliliği etkileyebilecek konuların
görünürlüğünü geliştirmesine olanak tanır. Yetkili personel tarafından açılan isteklerin teklife,
tekliflerin siparişlere ve siparişlerin faturalanmasına kadar tüm adımları sistem üzerinden takip
edebilirsiniz.


• Yanlış ve eksik parça sorunlarını ortadan kaldırın

• Malzeme tedarik süreçlerinizi yönetin

• Beklenen yedek parçanın aşamalarını takip edin (talep,

teklif, sipariş, fatura)

• Yedek parça bütçelerinizi kontrol altında tutun

• Tekliflerinizde karar verme aşaması hızlandırın

Personel Yönetimi
Personelinizin etkin ve verimli çalışmasını sağlayın
Güvenilir iş planları yaratarak ekibiniz üzerindeki görevleri adil bir şekilde dağıtmanıza yardımcı olur.

Personel performansını, iş planlarını ve eğitim almış bir personelin ilgili göreve atamasının yapılması
gibi özellikler ile personel yönetiminizi kolaylaştırabilirisiniz.


• Personel planlaması ile görevlerin unutulmasının önüne geçin

• Verilen iş emirlerinin etkin personel ve ekibe atanmasını sağlayın

• Çalışma takvimi ile personellerin günlük, haftalık veya aylık iş planlarına hızlıca ulaşın

• Personelleriniz arasındaki görev dağılımını etkin bir şekilde yönetin

• Personel verimliliğinizi yönetin

Depo ve Malzeme Yönetimi
Bakım için gerekli olan yedek parça stoklarınız hazır mı?

Malzeme siparişinden fiziksel sayıma
kadar depo ve malzemelerin takibini
kolayca sağlayabilirsiniz. Azalan (Kritik
Seviye) malzeme stoklarınızın otomatik
olarak e-posta atılmasını sağlayarak
bakım sürecinde malzeme bekleme
sürelerini ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca
fazla malzeme siparişinin önüne geçmek
için en fazla (maksimum) stok seviyesi
belirleyerek depo yönetiminizin takibini
kolaylaştırabilirisiniz.


• Depolar arası transfer imkanı sağlayın

• Malzeme stok hareketleri görüntüleyin

• Kritik stok seviyelerinde e-posta veya
sms yolu ile bilgilendirin

• Mobil uygulama ile ara depoya
malzeme alma ve iş emirlerinde hızlıca
ulaşın

• Yedek parça stok maliyetlerinizi takip
edin

Mobil Uygulama
İstediğiniz an istediğiniz yerden ulaşın.
Yöneticilerin bakım ile ilgili bilgilere
ulaşması için zaman kaybını ortadan
kaldırmayı hedefleyen bir uygulamadır.
Yeni iş emri açma, açık iş emirlerinin
takibi, ekipman geçmişleri, bakım
yapacak personel atamaları ve stok
işlemlerinize mobil uygulamamız
sayesinde hızlıca ulaşabilirsiniz. Karekod
özelliği ile varlıklarınızı etiketleyerek
ekipman bilgilerinize ulaşıp, ekipman
durumlarını hızlıca izleyin.


• Gösterge paneli ile varlık yönetimini
takip edin

• Personellere anlık iş emri atayın, bildirin
ve taleplerini onaylayın

• İş emirlerine ait öncesi ve sonrası
fotoğraflarınızı kayıt edin

• Karekod etiket okutabilme özelliği ile hız
kazanın

• Çalışanlarınızın iş verimliliğini artırın

Enerji Yönetimi
İşletmenizin enerji performanslarını izleyin
İşletmenizin tükettiği enerjiyi ekipman veya bölüm bazında takip edebileceğiniz ve ayrıca kullanılan
diğer enerji türleri (Elektrik, Doğalgaz, Atık Su vb.) arasında hangi enerjinin ne kadar tüketildiğini,

maliyetlerini ve faturalarını kayıt altında tutmanızı sağlar.


• Doğalgaz, Elektrik, Jeneratör ve Su tüketim dağılımını izleyin

• Kompanzasyon sisteminin düzenli kontrol edin

• Enerji politikası ve hedeflerinizi oluşturun

• TEP değer dönüşümlü raporlar alın

• Enerji performansınızı iyileştirin

• Enerji maliyetlerini düşürün
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