DÜNDARLAR MAKİNA

Title
Dündarlar Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirket
1995 yılında 900 m2 kapalı alanda faaliyetine başlayan firmamız hızla büyüyerek 2009 yılında 6500 m2 kapalı,
6000 m2 açık alanda üzere 12 500 m2 alanda üretimine devam etmektedir.Kurulduğu günden bu yana üretimini
Avrupa ülkelerine aracı firmalar vasıtasıyla yapan firmamız 2005 yılından bu yana
direk Avrupa ülkelerine ihracata başlamıştır.İşbirliği için hedef olarak AVRUPA
ülkelerini tercih eden firmamız 2005 yılından buyana her yıl MIDEST PARIS fuarına
Stand açarak Avrupa’daki firmalara direkt hizmet vermeye başlamıştır
Uygun fiyat, kaliteli ve zamanında üretim anlayışıyla üretimine devam eden
firmamız kriz ortamında 2008 yılına oranla şu an müşteri sayısını iki katına
çıkarmıştır.
Teknolojik makinalarla üretimini yapan firmamız 2009 yılında da yatırımlarına
devam ederek üretiminde robot kullanmaya başlamıştır.
"Hep birlikte ileriye..." sloganıyla firmamız 2015 yılında da yeni müşterileriyle büyümeyi hedeflemektedir.
Tarım makineleri sektöründe 133 ürün çeşidiyle dikkat çeken Dündarlar Makina, Uygulamalı Tarımsal Araştırma ve
İnovasyon Merkezi kurmak için çalışmalara başladı. Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde yaklaşık 500 bin dönüm arazi
üzerine kurulması planlanan merkezle birlikte 250
kişilik istihdam sağlanması bekleniyor.
Uganda’da uygulamalı tarım yapacak
“ Uganda’da uygulamalı tarım yapmamız için bize 17
bin dönümlük yer tahsis edildi ve 99 yıllığına kiralandı.
Burada tarımsal mekanizasyon ve ziraat yapacağız. İlk
önce montaj atölyesinde üretime başlayacağız. 2018
yılında Afrika’nın yüzde 70’lik tarım makinesi ihtiyacını
karşılamayı planlıyoruz. Tarımsal mekanizasyonu bu
ülkedekilere öğretmek istiyoruz”
Tarımsal mekanizasyonla ilgili katma değeri yüksek
ürünler ürettiklerini belirten Dündar, “ Hedefimiz kendi markamızı dünyaya tanıtmak olacak. Toscano markasını satın
alarak kendi projelerimizi oluşturuyoruz ve marka değerimizi yükseltiyoruz. 10 yıldır ihracat yapıyoruz. Yaptığımız
ihracatla birlikte know-how birikimimiz oluştu. Tarım makinesi üretiminin yanı sıra yurtdışına tarım makinesi parçaları
da üretiyoruz. Özellikle Fransa’da bir çok ürünümüz kullanılıyor” dedi.
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FREEDOM ERP YEDİ AY GİBİ KISA SÜREDE KULLANMAYA BAŞLADIK.
Dündarlar Makina olarak 2013 Ağustos Ayında Freedom ERP ile tanıştık, Freedom ERP yi bize özel çözümler ile yedi
ay gibi kısa süre sonunda, 01 Ocak 2014 itibariyle FREEDOM ERP’ yi tam anlamıyla dolu dolu kullanmaya başladık,

FREEDOM ERP DESTEK KONUSUNDA SORUNA BİREBİR ÇÖZÜM GETİRİYOR.
2004 yılından itibaren FREEDOM ERP konusunda deneyimi ile Firmamızda göreve başlayan Mustafa Bey ile,
FREEDOM ERP geçişimiz çok kısa ve zahmetsiz oldu, Mustafa Bey ile Temel Teknoloji Yazlım ve Danışmanlık Firması ile
takım olarak işleri yürütüyoruz. Özellikle Rapor ve Makrolar ile saatlerce sürecek işler kısa zamanda yapılıyor.
Firmamıza özel geliştirilen, Stok Kodu Arama, Ürün Ağacı Analiz, Satınalma Teklif Sistemi modüllerini kullanmaya
başladık.

FREEDOM ERP MPS GİRİŞ KARTI VE ÇALIŞMA BİLDİRİMİ İLE KAPASİTEMİZİ
TAKİP EDEBİLİYORUZ.
Üretim excelde hazırlanan iş emirleri ile takip edilmekte iken, FREEDOM
ERP ,MRP, ÜRÜN AĞACI VE ÇALIŞMA BİLDİRİMİ modülleri ile artık tüm
işlerimizin iş emirleri Freedom ERP de hazırlanmakta ve Üretimimizin %100
ü FREEDOM ERP iş emir ile takip etmeye başladık. Üretim alanındaki iş
istasyonlarına Thinclientlar kurularak Operatörlerin Çalışma Bildirimlerini
kayıt altına aldık, FREEDOM ERP ile önümüzü görebilir duruma geldik ve
çalışma planlarımızı net bir şekilde yapar hale geldik.

FREEDOM ERP ARKALI ÖNLÜ İŞ EMRİ
Firmamıza özel geliştirilen, Mevcut Teknik Resimlerimizi hazırlanan İş Emrinde ek bir işlem yapmadan arkalı önlü
yazdırabiliyoruz. Bu sayede hem yapılacak işin teknik bilgilerini hemde yapılacak işin iş emrini tek evrakta takip
edebiliy
oruz.
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FREEDOM ERP ÜRÜN AĞACI ANALİZ
Üretilecek bir makinanın hangi parçalardan oluştuğunu depoda kaç adet var depoda hangi lokasyonda bulunduğunu
tek bir modül ile takip edebiliyoruz.
Öngörü ve Siparişlere göre, Ne Kadar, Ne İle, Nerede, sorularına anında cevap alabiliyoruz.

FREEDOM ERP FİİLİ MALİYET SİSTEMİNE GEÇİŞ.
Tüm ürünlerimizin ve operasyonlarımızın Etüdleri tamamlanmaya başladı. 2016 Yılı itibariyle Fiili Maliyet Sistemine
geçiş yapacağız.

FREEDOM ERP E-FATURA VE E-DEFTER GEÇİŞİ
E-Defter ve E-Fatura Geçişi konusundada karşımıza çıkan bir çok E-Fatura ve E-Defter Hizmeti veren firmalar arasında
bocalama ve hiç sıkıntı yaşamadan sadece sistemin onayını verip kullanmaya başladık.
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FREEDOM ERP TEDARİKNET SİSTEMİ
Önümüzdeki dönemlerde, Bayi ve Tedarikçi ağımızı takip etmek ve Müşteri sipariş ve tedarikçi siparişlerinin online
olarak girip takip edebileceğimiz Tedarik Net portalını kullanmaya başlayacağız.
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