CBS İLE
BÜTÜNLEŞİK
CBS gibi bileşenleri ile
tam entegre yönetebilen
yapı ile müşteri
talepleriniz daha kolay
yönetim sağlayacak.

SÜREÇ TABANLI

MOBİL

ESNEK

Süreç tabanlı (BPMBusiness Process
Management) çalışmak
müşteri memnuniyetini ve
süreç performansınızı
arttıracak.

Keşif ve iş gücü yönetiminde sunduğumuz mobil
uygulamalar daha doğru ve
hızlı veri akışına imkan
sunacak.

Sunduğumuz esnek
yapı sayesinde dağıtım
şirketleri şekebe
yatırımları kapsamında
tüm paydaşlarını sürece
dahil edecek.

Talep Yönetim Sistemi
TALEP

PROJELENDİRME

KEŞİF

İMALAT

İHALE

AMBAR/MALZEME

PLANLAMA

HAKEDİŞ

Dağıtım şirketleri için Talep Yönetimi
Şebekeniz üzerindeki müşteri taleplerinizi ve yatırımlarınızı yönetmek
için ihtiyacınız olan her türlü aracı kapsayan ilk ve tek platform

.

Müşterinin

yeni

abonelik

ve

hat

taleplerine ile İşletmelerin şebeke
hattı

yatırımlarını

yönetebilecekleri

talep, etüd, imalat, projelendirme,
hakediş gibi süreçleri ABYS, CBS ve
VYS gibi bileşenler ile tam entegre
yönetebileceğiniz

dağıtım

şirketleri

için ihtiyaca özel bir çözüm olarak
sunulmaktadır.
Yapım işlerindeki talep edilen kazı
miktarı ile ve gerçekleşen kazı
miktarları kolayca yönetilebilmektedir.

“Bir çok farklı bileşen ile

Keşif, CBS tabanlı Android mobil
uygulama ile yapılabilmekte, sahada

entegre bir yapıda

toplanacak müşteri, sayaç, tesisat ve

sunduğumuz çözüm-

tarafından

lerimiz yatırım tarafın-

üstyapı gibi bilgileri saha ekipleri
anlık

sunuculara

iletilebilmektedir. CBS bilgileri ile
bütünleşik

çalışan

uygulama

daki tüm paylaşlarınızı

kapsamında bina ve hat çizimleri

bütünleşik olarak

güncellenebilmektedir.

yönetmektedir.

”

yapılabilmekte,

adres

bilgileri

TALEP YÖNETİM SİSTEMİ

TALEP
• Hat, yeni yapı, deplase

talepleri
• Talebi lokasyon ile alma
• Talep bölge kontrolü
• MEGSİS entegrasyonu

KEŞİF
•
•
•
•
•

Harita fonksiyonları ile bina çizme ve adres tanımlama
Harita üzerinde şebekenin krokisini çizme
Potansiyel müşteri toplama
Üst yapı cinsi belirleme
Malzeme ve hizmet pozlarının belirlenmesi

PROJELENDİRME
• Yapım projesi oluşturma
• Süreç onayı ve yönetimi
• Maliyet kalemlerinin kontrolü

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ

•
•
•
•

Detaylı maliyetlerin belirlenmesi
Şebeke entegrasyonu
Capex maliyet onayı
İlk abonelik bedeli bildirimi ve tahakkuku

PLANL AMA

KAZI İZNİ
• Kazı izni talebi
• Kazı bilgileri kontrol
• Maliyet karşılaştırma

CAPEX

•
•
•
•
•

Planlı iş emri oluşturulması
Mobil İş gücü yönetimi
İmalat testleri
Denetim
İmalat onayı

• İmalat iş takviminin oluşturulması
• Görev yönetimi

Taşeron ve ihale yönetimi
Hakediş poz yönetimi
Pursantaj
Cezalar
Tenzilat ve İhrazat

HAKEDİŞ

İMALAT

TALEP YÖNETİM SİSTEMİ

•
•
•
•
•

VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ GÜCÜ YÖNETİM SİSTEMİ

