
Ron Erp Information System Software 
Today, the needs for software in all kinds of business areas have increased, and software costs and software processes
have increased depending on the increasing needs. With the developing technology, there is a need for rapid software
development and implementation in today's conditions, fast revision times and most importantly cost-effective solutions
while performing these. Within the software processes we have developed, RON ERP software has been developed in line
with the feedback from the customers, the knowledge brought by the software culture, the demands and requests of
the software companies and developers we are in contact with; It continues to be developed with support for Android,
iOS, Web and Desktop Platform.

Ron Information System Software Platform 
Ron Erp Platform gives you; - Dynamic software development possibility, - It reduces the workload of the software
developer by shortening the software processes, - Larger projects can be realized with smaller teams, - Reduces
software revision times, - Provides time and resource management support, - Reduces project costs. - Provides
standardization in software. - Minimizes software errors, - Provides a user-friendly interface, - Provides online access and
management to the developed software, - Software can be developed for different sectors with the same software
infrastructure. Developed Sectors; - Bakery Production Tracking Software, - Auto Service spare parts sales and Service
Management, - Cargo and Transport Tracking System, - Ron Erp Textile Production and Tracking software, - Ron Erp
Marble Production and Tracking Software, - Pre-Accounting and Finance Management etc.......

Ron Erp Textile Production and Tracking Software 
Ron Erp; - Currency Account Tracking - Pre-Accounting (Invoice, Waybill, Current account tracking, etc.) - Stock Tracking
(Inventories, Warehouse Entry - Exit, Accessory Tracking etc.) - Purchasing (Orders, Warehouse Control, Product Price
Comparison, Company Analysis, Stock Analysis, etc.) - Personnel Tracking (Current Accounts, Payroll, Salary Transactions,
Annual Leaves etc.) - Production ; - Production Definitions (yarn, fabric, model, size, machine, loom etc..) - Production
Orders, Construction, Planning, Work Orders etc. - Yarn Warehouses (Input and Output, Twisting, Sizing, Weaving, Contract
tracking etc...) - Raw Warehouse (Raw Purchases, Quality Control, Shipment, Contract Tracking, Shaving, Paint Shop
tracking etc.) - Painted Warehouse (Paint Shop Return, Width, Length, Parcel, Repair Operations, Purchase and Shipment
etc.) - Garment (Width, Length, Embroidery, Accessories, Packaging, Shipping etc...) - Cost - Mobile powered web
reporting - Android Terminal supported Shipment, Counting, Product Entry etc... - Web supported Client interface - Web
sales and marketing module - Web Support - Customer-specific interface and workflow process and management -
Provides customer-specific module management and creation

Ron Erp Marble Production Tracking 
Ron Erp; Marble Production Tracking Information System Software is specialized software written only on Natural Stone
Production. Although general purpose(!) ERP software uses natural stone terms in their interfaces, they are insufficient in
sectoral analysis and solutions, and very long in terms of adaptation times, since their infrastructures are prepared for
general purposes. Ron Erp does not have a Product Card. The number of planned and unplanned products in natural
stone production is very high compared to other sectors. Therefore, the product card Creating software requires a great
deal of time and effort in terms of using the software. Instead of the Product Card, we have more practical solutions. Ron
Erp is in an organic structure with all its modules. All menus can be shaped according to the structure of your business,
all areas can be managed. A picture can be added to any form you deem necessary. You cannot follow the production
by processing the stocks by only processing the daily production amounts of the machines, and the product quantities
that are out of the stock area. With the solutions we recommend, it will monitor the daily production quantities of the
machines, know the date, machine or operator of any pallet material processed in the enterprise, clearly determine the
wastage rates in the processes from the block to the final product, and follow the barcode of the material on the cash
register, bundle, loading and counting. You will do such operations easily, quickly and accurately. Every point of Ron Erp
depends on user privileges. It is only possible for users to view, record, edit or delete any menu within the rules you
specify. Ron Erp is not an add-on to any other software. It is not adapted to the natural stone sector by being prepared
according to all sectors for general purposes. The codes used in databases, infrastructure and interfaces belong to our
companies. It is open to development, it can be easily developed even by personnel working in your business who know
the SQL query language.

 
It has been prepared for the needs of all businesses that sell auto service and spare parts. Software; - Vehicle
management, - Guaranteed non-guaranteed work orders, - Roadside assistance, appointment system, - Expertise and
Offers - Survey System - Interview notes - Follow-up of working technicians (on the basis of vehicle, personnel and work
order) - Pre-Accounting (Invoice, waybill, current accounts, etc.) - Inventory Tracking (Inventory cards, parts input and
output, vehicle extracts etc.) - Purchasing (Orders, Warehouse Control, Company Analysis, Stock Analysis, etc.) -
Personnel Tracking (Current Accounts, Payroll, Salary Transactions, Annual Leaves etc.) - Spare Parts Sales etc. covers
transactions.
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Firma Hakkında
 
About Company

Ron Bilişim ; Kurumsal firmalar için; - Web, Mobil,
Masaüstü Platformalar'da Erp ve Özel Yazılım Çözümleri
- Üretim ve süreç yönetimleri - Eğitim - Yazılım ve
danışmanlık hizmetleri ile yazılım geliştirme ve sistem
entegrasyonu konusunda üstün ve yenilikçi
yaklaşımlarla, müşterilerinin ihtiyacını en iyi şekilde
karşılayan, kaliteli ve güvenilir çözümler sunar.

Ron Bilişim ; For corporate companies; - Web, Mobile,
Desktop Platforms Erp and Custom Software Solutions -
Production and process management - Education -
Software and consultancy It offers quality and reliable
solutions that best meet the needs of its customers with
superior and innovative approaches in software
development and system integration with its services.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

Ron Erp Bilgi Sistem Yazılımı 
Günümüzde her türlü iş alanında yazılıma olan ihtiyaçlar
artmış, artan ihtiyaçlara bağlı olarak yazılım maliyetleri ve
yazılım süreçleride artmıştır. Gelişen teknoloji ile
günümüz şartlarında hızlı yazılım geliştirme ve
uygulamaya, bunları gerçekleştirirken hızlı revizyon
sürelerine ve en önemlisi uygun maliyet çözümlerine
ihtiyaç vardır.    Geliştirmiş Olduğumuz yazılım süreçleri
içerisinde müşterilerden gelen geri bildirimler, yazılım
kültürünün getirmiş olduğu bilgi birikimi, iletişimde
olduğumuz yazılım firmaları ve geliştiricilerinin talep ve
istekleri doğrultusunda RON ERP yazılımı geliştirilmiş; Android, İos, Web ve Masaüstü Platform destekleri ile
geliştirilmeye devam etmektedir.

www.ronbilisim.com.tr

Firma Ürünleri
 
Company Products

Ron Bilgi Sistem Yazılım Platformu 
Ron Erp Platformu size; - Dinamik yazılım geliştirme
imkanı, - Yazılım süreçleri kısaltarak, yazılım geliştiricinin
iş yükünü azaltır,   - Daha küçük ekiplerle daha büyük
projeler gerçekleştirilebilebilir, - Yazılım revizyon süreleri
kısaltır, - Zaman ve kaynak yönetim desteği sağlar, - Proje
maliyetlerini düşürür.   - Yazılımda standardizasyon
sağlar.  - Yazılım hatalarını minumum seviyeye düşürür, -
Kullanıcı dostu arayüzü sağlar, - Geliştirilen yazılımlara
online erişim ve yönetim imkanı sağlar, - Aynı yazılım alt
yapısı ile farklı sektörlere yazılım geliştirilebilir. Geliştirilen
Sektörler; - Fırın Üretim Takip Yazılımı, - Oto Servis yedekparça satış ve Servis Yönetimi, - Kargo ve Nakliyat Takip
Sistemi, - Ron Erp Tekstil Üretim ve Takip yazılımı, - Ron Erp Mermer Üretim Ve Takip Yazılımı, - Ön Muhasebe ve
Finansman Yönetimi vb .......

Ron Erp Tekstil Üretim ve Takip Yazılımı 
Ron Erp; - Dövizli Hesap takibi - Ön Muhasebe ( Fatura,
İrsaliye, Cari hesap takibi vb.. ) - Stok Takibi ( Stoklar, Depo
Giriş - Çıkışları, Aksesuar Takibi vb.. ) - Satınalma (
Siparişler, Depo Kontrolü, ürün fiyat Karşılaştırma, Firma
analizleri, Stok Analizleri vb.. ) - Personel Takibi ( Cari
Hesaplar, Puantaj, Maaş İşlemleri, Yıllık izinler vb.. ) -
Üretim ; - Üretim Tanımları ( İplik, Kumaş, Model, Ebat,
Makine, Tezgah vb..) - Üretim Siparişleri, Kontsrüksiyon,
Planlama, İş Emirleri vb.. - İplik Depoları ( Giriş Çıkış,
Büküm, Haşıl, Dokuma, Fason takibi vb... ) - Ham Depo (
Ham Alışlar, Kalite Kontrol, Sevkiyat, Fason Takipleri, Traş , Boyahane takibi vb.. ) - Boyalı Depo ( Boyahane Dönüş, En,
Boy, Koli, Tamir İşlemleri, Alım ve Sevkiyat vb.. ) - Konfeksiyon (En, Boy, Nakış, Aksesuar, Paketleme, Sevkiyat vb...) -
Maliyet - Mobil destekli web raporlama - Android Terminal destekli Sevkiyat, Sayım, Ürün Girişi vb... - Web destekli
Müşteri arayüzü - Web satış ve pazarlama modülü - Web Desteği - Müşteriye özel arayüz ve iş akış süreç ve yönetimi
- Müşteriye özel modül yönetimi ve oluşturma imkanı sağlar

Ron Erp Mermer Üretim Takibi 
Ron Erp; Mermer Üretim Takip Bilgi Sistemi Yazılımı,
yalnızca Doğaltaş Üretimi üzerine yazılmış ihtisas
yazılımıdır. Genel amaçlı(!) ERP yazılımları, ara yüzlerinde
doğaltaş terimleri kullanmalarına karşın, alt yapıları
genele yönelik hazırlandığı için sektörel analiz ve
çözümlerde yetersiz, adaptasyon süreleri açısından çok
uzundur. Ron Erp'de Ürün Kartı yoktur. Ebatlı doğaltaş
üretiminde ortaya çıkan planlı ve plansız ürünlerin sayısı,
diğer sektörlere kıyasla çok fazladır. Bu nedenle ürün kartı
oluşturmak, yazılımın kullanımı açısından büyük zaman
ve emeğin harcanmasına neden olur. Ürün Kartı yerine, daha pratik çözümlerimiz var. Ron Erp, tüm modülleriyle
organik yapıdadır. Tüm menüler işletmenizin yapısına göre şekillendirilebilir, tüm alanlar yönetilebilir. Gerekli
gördüğünüz her forma resim eklenebilir. Yalnızca makinelerin günlük üretim miktarlarını işleyerek stokları, Stok
sahasına çıkmış ürün miktarlarını işleyerek üretimi takip edemezsiniz. Önerdiğimiz çözümlerle Makinelerin günlük
üretim miktarlarını takip edecek, işletme içinde herhangi bir palet üstü malzemenin hangi tarih, makine veya
operatör tarafından işlendiğini bilecek, bloktan nihai ürüne kadar geçen süreçlerdeki fire oranlarını net olarak tespit
edecek ve kasa, bundle üzerindeki malzemenin Barkodlu takibini yaparak yükleme ve sayım gibi işlemleri kolay, hızlı
ve doğru şekilde yapacaksınız. Ron Erp'nin her noktası kullanıcı yetkilerine bağlıdır. Kullanıcıların herhangi bir menüde
yalnızca görüntüleme, kayıt, düzeltme ya da silme işlemi yapması belirleyeceğiniz kurallar dâhilinde mümkündür.
Ron Erp bir başka yazılımın eklentisi değildir. Genel amaçla tüm sektörlere göre hazırlanarak doğaltaş sektörüne
adapte edilmemektedir. Veritabanları, altyapı ve arayüzlerde kullanılan kodlar firmalarımıza aittir. Geliştirmeye açıktır,
SQL sorgulama dilini bilen, işletmenizde görevli personel tarafından bile kolayca geliştirilebilir.

Ron Otoservis Yazılımı 
Oto servis ve yedekparça satışı yapan tüm işletmelerin
ihtiyacına yönelik hazırlanmıştır. Yazılım; - Araç
yönetimini, - Garantili Garantisiz iş emirlerini, - Yol yardım,
randevu sistemini, - Expertiz ve Teklifleri - Anket Sistemini
- Görüşme notları - Çalışan teknisyenlerin takibi ( araç,
personel ve iş emri bazında ) - Ön Muhasebe ( Fatura,
irsaliye, Cari hesaplar vb..) - Stok Takibi ( Stok kartları,
parça giriş çıkışı, araç extreleri vb..) - Satınalma (
Siparişler, Depo Kontrolü, Firma analizleri, Stok Analizleri
vb.. ) - Personel Takibi ( Cari Hesaplar, Puantaj, Maaş
İşlemleri, Yıllık izinler vb.. ) - Yedekparça Satışı vb.. işlemleri kapsar.
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