
 

 level of Quality 
 

Sisteminizi yönetir… 
 

Neden? loQ  (level of Quality) 

Piyasada mevcut kalite sistemlerine yönelik birçok yazılımın mevcudiyeti aşikârdır. Bizlerin bu yazılımlardan 

farkımız nedir? Neden loQ ürünleri tercih edilmelidir? 

 loQ ürünleri tamamen konusunda uzman personel tarafından geliştirilmiş bir yazılımdır. Yani 

yazılımcılar tarafından değil, Kalite Sistem Auditor’leri tarafından geliştirilmiştir. Yıllarca profesyonel 

anlamda kalite sistemlerinin kurulmasında, sürdürülmesinde ve denetlenmesinde görev almış 

personellerin oluşturduğu bir ekip tarafından geliştirilmiştir. 

 loQ Yazılımı satın alan bir müşteri, ekstra olarak başka bir yazılım için bedel ödemek zorunda 

kalmaz. Yani, bazı yazılımların ihtiyaç hissettiği gibi bilinen bazı editör(Metin yazma programlarına) 

ihtiyaç duymaz. Kendi editörü kendi içersindedir. 

 Diğer bazı yazılımlar gibi, ekstra bir Database için bedel ödemek zorunda kalmasınız. Tamamen 

ücretsiz olarak piyasada bulunan FireBird Database sistemi üzerine yazılım geliştirilmiştir. 

 Sadece kalite sisteminin ihtiyaçları olan konuları değil, üretim, planlama, sipariş ve satın alma gibi 

proseslerinde takibini loQMaster Plus ile yapabilirsiniz. 

 Geliştirilen ara yüzler vasıtasıyla kullanımı ve adaptasyonu kolay bir yazılımdır. 

 Birçok dokuman tipini desteklemektedir. 

 Diğer yazılımlar gibi, raporlama araçları standart olarak sunmamakta, aynı bilgileri içeren sınırsız 

sayıda rapor dizayn edebilir ve bunların çıktılarını alınabilir. 

 Tüm modüller birbiri ile tam entegre çalışır, kayıt edilen bir bilgiyi bir kez daha kayıt etmenize gerek 

kalmadan, çağırabilir ve üzerinde işlem yapabilirsiniz. 

 En önemli soru,  siz mi yazılımın sistemine uyacaksınız? Yoksa yazılımı sizin sisteminize uyacak? 

Geliştirilen loQ ürünleri kalite sistem ihtiyaçları doğrultusunda müşteri sistemine uyabilecek 

esneklikte ve yapıda geliştirilmiştir. 

 Gelecekte kalite sistem standartlarında değişiklik olduğuna nasıl olacak? Yani yazılım gelecekte olası 

değişikliklere adapte olabilecek nitelikte mi? loQ ürünlerini kullandığınızda bu sorunun cevaplarını 

da bulacaksınız. 

 Tek kullanıcı ile başlanabilip, ilerleyen zaman diliminde çok kullanıcılı sisteme geçebilecek nitelikte 

tasarlanmış ve geliştirilmiş bir yazılımdır.  



 Geliştirilen loQ yazılım bir takım elbise değil, bir kumaştır. Kumaşı istediğiniz şekilde tasarlayarak 

kendinize uygun bir elbise yapacak şekilde kullanabileceğiniz bir yazılımdır. 

loQ Master 4.05 Eklenenler 

1. Personel için Görevlendirme….. 

2. Makine Kartına Kaynaklar eklenmiştir… 

3. Yetkilendirmeler için, Ekleme, Düzeltme ve Silme yetkileri eklenmiştir 

loQ Master 4.04 Eklenenenler 

4. Listelerden  (Stok Listesi, Personel Listesi vb. listelerden) çoklu seçim yaparak veriler in aktarılabilmesi 

eklendi. 

5. Stok hareketlerinde (Satın alma, Sipariş gibi) çoklu seçim özelliği eklenerek, birden fazla verinin tek 

Mouse click ile aktarılma işlemi sağlandı. 

6. Hedefler ile süreçler arası ilişkisel bağlantı sağlandı 

7. Departmanlar için vekâlet atama işlemi gerçekleşti 

8. Yerel, Uzak ve Internet üzerinde verilere tercihli ulaşılabilme özelliği eklendi.  

9. Personel ile ilgili sicil bilgileri, eğitim bilgileri ve devam devamsızlık bilgileri eklendi. 

10. Üretim,Planlama modüllerine 2.birim alanları eklendi. 

11. Sipariş ve Satın alma modüllerinde mail adreslerinin cari karttan alınması sağlandı. 

12. Birden fazla firma ile çalışabilme özelliği eklendi. 

13. Eğitim planına personel listesinde çoklu seçim özelliği eklendi. 

loQ Master 4.03 Eklenenenler 

1. loQ Server devreye girdi. Sistemin zamanlama işlemi gerçekleştirilerek, zamanı gelmiş işlemler otomatik 

olarak sistem tarafından hatırlatılmakta 

2. loQ Satış Maliyeti Hesaplama devreye girdi 

3. Birim Satış Maliyeti Hesaplama devreye girdi 

4. İnternet üzerinden statik ip sahibi firmalar için,  yazılımı çalıştırabilme eklendi 

5. Stok, Personel, Cari Listelerde çoklu seçim olanağı eklenerek, verileri hızlı erişim sağlandı 

6. Kişisel parametreler bölümü eklenerek, hazırlanan raporlar için mail atma işlemi geliştirildi. 

7. Uluslar arası birim dönüşüm sistemi eklendi 

8. Hesap Makinesi özelliği eklendi 

9. Yarı Mamul Planlama işlemi eklendi 

10. Aynı özellikteki Stok Kalemi için, Stok kartından kopyalama işlemi eklendi. 

loQ Master 4.02 Eklenenenler 

1. loQ Assitance devreye girdi. loQ Master yazılımı kapalı iken, bile loQ Assitance vasıtasıyla gelen 

bilgilendirme ve hatırlatmalardan bilgi sahibi olunabilir, 

2. Sadece seçilmiş olan siparişler ile ilgili malzeme planlaması yapılabilir. 

3. Mevcut siparişlere göre otomatik malzeme ihtiyaçları için siparişler açılabilir, 

4. Tetkikler için genel soru bankası eklenerek, tek Mouse click ile soruların aktarımı gerçekleştirilebilir, 

5. Proforma hazırlama ve proformadan siparişe dönüşüm işlemleri eklenebilir, 

6. Ödeme Tip Tanımlarım eklenerek, Proforma ve Sipariş aşamasında seçilebilir 



7. Sevkiyat Araçları eklenmesi sonucunda, Proforma ve Sipariş aşamasında seçilebilir, 

loQ Master 4.01 Eklenenenler 

1- Dokuman Tiplerine, Database bağlantılı Diyagram formatı eklenerek esneklik sağlanmıştır, 

2- Periyodik üretim planlama eklenmiştir. Belirli bir periyoda uygun olarak, ön görü üretim miktarları girilerek 

gereken malzeme ihtiyaçlarının tespiti yapılabilir, 

3- Olay yönetimleri eklenerek aksiyon listeleri genişletilmiştir, 

4- Hizmetler Modülü eklenerek, DÖF ve Tetkiklerle Adaptasyon sağlanmıştır, 

5- Bakımlar için Arıza Bildirimi eklenmiş, bilgilendirme modülü ile entegre edilmiştir, 

6- Satın alma girişlerinde, stok kartı ile dokümantasyon bağlantısı kurulmuştur, 

7- Organizasyon Yönetimine, Görev Tanımlarına ulaşacak buton eklenmiştir, 

8- Sipariş ve Satın alma kayıtlarındaki değişiklik için, Yetkilendirilme eklenmiştir, 

9- Yazılım parametreleri eklenerek, kullanıcı tercihlerine esneklik sağlanmıştır, 

10- Üretim için Otomatik Lot No Ekleme opsiyonu eklenmiştir, 

11- Satın alma için Tedarikçi Fiyat Listesi eklenerek, anlaşma fiyatları otomatik, talep esnasında gelmesi 

sağlanmıştır, 

12- Sipariş için Cari Fiyat Listesi eklenerek, anlaşma fiyatları otomatik talep esnasında gelmesi sağlanmıştır, 

13- Üretim esnasında, Sevk Planından verilerin alınması sağlanmıştır, 

14- Planlamaya göre, tek tuşla otomatik Satın alma Taleplerinin Açılması sağlanmıştır, 

15- Ürün reçeteleri hazırlanırken aynı özelliklere sahip reçeteleri, tek tuşla çağırarak hızlı bir şekilde veri girişi 

sağlanmıştır, 

16- Sipariş Modülüne, Sipariş ile ilgili Yükleme Bilgileri eklenmiştir, 

17- Stok Kartına, Yerleşim Planı ile ilgili kısımlar eklenmiştir, 

18- Tahsilât ve Ödemeler için Modüller eklenmiştir, 

19- Ana Form için Alternatif Ekran Görüntülerinin Kullanılmasına olanak sağlanmıştır, 

20- Bilgilendirmelerim bölümünden, ilgili verilere ulaşabilinmesi sağlanmıştır, 

21- Stok Kartları için, İngilizce Tanımları için alan açılmıştır,  

22- Kalibrasyon modülüne, Kalibrasyon sonuçlarının kaydı için, kalibrasyon rapor sonuç girişi eklenmiştir, 

23- Sistem Bilgilendirmeleri bölümüne, Tümünü Okunmuş Olarak İşaretle butonu eklenmiştir, 

24- Ürünlerin birim malzeme maliyetlerini hesaplanması eklenmiştir. 

 

 

         

       loQ Master 

(level of Quality Master) 

loQ Master Yazılımı Aşağıdaki Modüllerden oluşmaktadır. 
 Organizasyon Modülü 

 Dokumanlar Modülü 

 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Modülü 

 İç Denetim Modülü 

 Bakımlar Modülü 

 Kalibrasyonlar Modülü 



 Toplantı Modülü 

 Personel ve Eğitim Modülü 

 Anketler Modülü 

 Hedefler Modülü 

 Süreç Yönetim Modülü 

 Hizmetler Modülü 

 Bilgilendirme Modülü 

 Olaylar Modülü 

 

 
 

Organizasyon Modülü 

1. Organizasyon şemasının oluşturabilir, 

2. Sınırsız sayıda pozisyonları tanımlayabilir, 

3. Tanımlanmış pozisyonlara personeli atayabilir, 

4. Pozisyonlar için vekâlet durumlarını belirleyebilir, 

5. İstenilen şekilde rapor dizayn edebilir ve bunların çıktılarını alınabilir, 

6. Tek Mouse hareketi ile pozisyonları değiştirebilir, 

7. Pozisyonlara görev tanımlarını atayabilir, 

8. Pozisyonları renklendirebilir, 

9. Organizasyon yapısını tek tuşla görebilir, 

10. Organizasyon, pozisyon, sorumlu veya her ikisine göre görüntüleme ve yazıcıdan çıktı alabilir, 

11. Dokuman yapısına entegre edilebilir, 

 

 

 
 

Dokumanlar Modülü 

1. Metin, Resim, Teknik Resim (.dwg, dxf) PDF veya süreç diyagram tipinde dokümanları 

hazırlayabilir/yükleyebilir. 

2. Dokümanların dağıtımlarını takip edebilir, 

3. Dokümanların çıktılarını alabilir 

4. Dokuman revizyonlarını takip edebilir ve eski tüm revizyonlara ulaşabilir, 

5. Dış kaynaklı dokumanlar için liste oluşturabilir ve takip edebilir 

6. Sınırsız dayıda dokuman tipi ve dokuman grupları tanımlayabilir, 

7. Dokumanlar arası linkler tanımlanarak dokumanda ilgili diğer dokümanlara ulaşabilir, 

8. Dokumanlar içinde tanımlanan linklerle yazılımın diğer modüllerine ve tanımlı raporlara ulaşabilir, 

9. Metin tipindeki dokümanlara şablon dokumanlar tanımlayabilir, 

10.  Kalite Kayıtları, saklama süreleri ve sorumluları tanımlanabilir ve izlenebilir, 



11. Dokuman Bilgilendirme matrisi oluşturarak, matriste tanımlı personele yeni veya revize olmuş 

dokümanların dağıtımını sistem vasıtasıyla otomatik bilgilendirebilir ve okunup okunmadığı takip edilebilir, 

 

 

Düzeltici Önleyici Faaliyetler Modülü 

1. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerini açabilir 

2. Bunların takibini yapabilir 

3. Düzeltici Önleyici Faaliyet Sorumlularını atayabilir 

4. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Listesi alınabilir 

5. Sınırsız sayıda rapor dizayn edebilir, çıktılarını alabilir. 

6. DÖF'lerle ilgili sınırsız sayıda KÖK sebepler tanımlayabilir, 

7. DÖF'lerle ilgili sınırsız sayıda uygunsuzluk tanımlayabilir 

8. KÖK Neden, Uygunsuzluk gibi gruplarla analizler yapabilir, 

9. Açılan DÖF ile ilgili Etkinliğini takip edebilir, 

10. Açık veya Kapalı DÖF'leri takip edebilir, 

11. DÖF Açılan ve Takip edilen personele sistem vasıtasıyla otomatik mesajla bilgilendirerek takip sistemini 

kurabilir, sonuçlar takip edilebilir, 

 

 
İç Denetim Modülü 

1. Departman bazında soru bankasını oluşturabilir, 

2. Bölümlerin tetkik planı oluşturulabilir 

3. Oluşturulan tetkik planları için, tetkikçiler atanabilir 

4. Daha evvelden oluşturulmuş olan soru bankasından sorular alınarak bölümlerin tetkik soruları 

oluşturulabilir 

5. Denetim esnasında oluşan sorular eklenebilir, 

6. Bunların raporlanması gerçekleştirilebilir  

7. Denetimi yazılım üzerinden gerçekleştirebilir 

8. Denetim sonucunda çıkan uygunsuzluklar için DÖF başlatabilme, 

9. Oluşan uygunsuzluklar için listeleme ve raporlama 

10. Sınırsız sayıda rapor hazırlayabilir, 

11. Yapılan Tetkik planı, sorumlularına, denetçilerine ve açılan döfler ile ilgili bilgiler otomatik olarak ilgili 

departman sorumlularına sistem vasıtasıyla bilgilendirebilir ve takip edilebilir, 

 

 

Bakım Modülü 



1. İşletmedeki tüm alet, teçhizat ve makineler tanımlanabilir, 

2. Tanımlanmış olan alet, teçhizat ve makineleri istenildiği şekilde gruplandırabilir, 

3. Bakım periyotlarını tanımlayabilir, 

4. Bakım periyotlarında göre,  bakımları tanımlarını(talimatlarını oluşturabilir), 

5. Bakım işlemlerini bilgisayarda gerçekleştirebilir, 

6. Yıllık bakım planlarını oluşturabilir, raporlanabilir, 

7. İstenildiği şekilde rapor dizayn edilerek, bakım ile ilgili raporlar alınabilir, 

8. Periyodik bakım sonuçları ve değerlendirmeleri bilgisayara kayıt edilebilir, 

9. Periyodik bakımların zamanında gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediğini takip edebilir, 

10. Tek Tuş ile istenilen zaman dilimleri arasında bakım planlamasını gerçekleştirilebilir, 

11. Arızi Bakım Taleplerini yapabilir, 

12. Arızi Bakımları listelenebilir, 

13. Açılan Arızi bildirimler sorumlularına otomatik olarak bilgi verebilir ve takip sistemi gerçekleştirilebilir, 

listelenebilir. 

 

 
Kalibrasyon Modülü 

1. Sınırsız sayıda ölçü aletlerini ve gruplarını tanımlayabilme, 

2. Ölçü aletlerinin teknik özelliklerini kalibrasyon periyotlarını tanımlayabilme, 

3. Kalibrasyon Cihaz Listesi oluşturabilme 

4. ,Kalibrasyon Takip Cetvelini oluşturabilme, 

5. Kalibrasyon ile ilgili raporların düzenleyebilme ve çıktılarını alabilme, 

6. Kalibrasyon Takip sorumlularını atayabilme, 

7. Esnek raporlama sistemi ile sınırsız sayıda rapor tanımlayabilme, çıktılarını alabilme, 

8. Zamanı gelmiş olan kalibrasyonları zamanından önce hatırlatacak sistem yapılandırılması oluşturulabilir, 

9. Bilgilendirmeler için sınırsız sayıdaki gruba göre bilgilendirme merkezleri oluşturulabilir, 

 

 
Toplantı Modülü 

1. Toplantı sonuçları kayıt edilebilir, 

2. Toplantı başkanı ve katılımcılar kayıt edilebilir 

3. Toplantı sonucunda alınan kararlar, sorumluları ve terminleri kayıt altına alınabilir, 

4. Toplantı sonuçları takip edilebilir, 

5. Yapılan toplantı listesine ulaşılarak, gerçekleştirilen tüm toplantılar hakkında bilgi alınabilir, 

6. Esnek raporlama modülü ile sınırsız sayıda raporlama gerçekleştirilebilir, 

7. Toplantıda alınan kararlar sorumlularına otomatik mesaj vasıtasıyla bilgilendirilerek takip sistemi 

oluşturulabilir, 



 

 

Personel ve Eğitim Modülü 

1. Tüm personel gruplandırılarak tanımlanabilir, 

2. Personelin eğitim planını oluşturabilir 

3. Personelin aldığı eğitimler ve başarı durumlarını takip edebilir 

4. Yıllık Eğitim planını oluşturabilir 

5. Tanımlı tüm alanlara göre arama kriterleri ile kullanıcı isteğine göre hazırlanmış raporlara göre çıktı alınabilir 

6. Eğitimin etkinlikleri tanımlanarak, bilgisayara kayıt edilebilir, 

7. Eğitim nitelik matrisi tanımlanabilir, takip edilebilir 

8. Sınırsız sayıda eğitim etkinlik kriteri tanımlanabilir, 

9. Personel özgeçmişleri, aldığı ve alacağı eğitimler, personel dosyasından takip edilebilir, 

10. Eğitim planında eğitime katılacak olan personel kayıt edildiğinde otomatik olarak sistem tarafından 

bilgilendirme mesajı gidebilir ve bunların takipleri yapılabilir, 

11. Eğitimler için etkinlik değerlendirme sonuçları kayıt edilebilir, 

 

 
Anketler Modülü 

1. Anket tipleri ve sorularını tanımlayabilir, 

2. Anket sonuçlarını kayıt edilebilir, 

3. Anket soru bankası oluşturularak, hızlı bir şekilde anketler hazırlanabilir, 

4. Anket çalışmalarını esnek bir şekilde raporlayabilir, 

5. Anket sonuçlarını ve değerlendirmelerini izleyebilir, 

 

 

Hedefler Modülü 

1. Sınırsız sayıda kalite hedefleri tanımlanabilir, 

2. Departman bazında tanımlanan kalite hedefleri belirtilebilir, 

3. Aylık bazda kalite hedefleri kayıt edilebilir, takip edilebilir, 

4. Hedeflerin sorumluları atanabilir, 

5. Sınırsız sayıda rapor dizayn edilebilir ve çıktıları alınabilir, 

6. Geçmiş yıllara ait hedefler ve sonuçlarına ulaşılabilir, 



 

 
Süreçler Modülü 

1. Süreçlerinin kolay bir şekilde tanımlanabilir, 

2. Süreçler arası ilişkilerin sağlanabilir, 

3. Dokümantasyon modülü ile entegre çalışır, 

4. Sınırsız sayıda Ana ve Alt süreçler tanımlanabilir 

5. Süreçlere linkler verilerek diğer dokümantasyon yapısı ile ilişkilendirilebilir 

6. Süreç şekilleri istenilen şekilde renklendirilebilir, 

7. Esnek raporlama ile Süreçlerin çıktıları alınabilir 

8. Süreç adımları ile yazılımın diğer modülleri ve raporları ile bağlantı kurarak tek clik ile ulaşabilme 

 

 

Hizmetler Modülü 

1. Sınırsız sayıda Ana hizmet tanımları gerçekleştirilebilir 

2. Sınırsız sayıda Ana hizmete bağlı detay hizmet tanımları gerçekleştirilebilir 

3. Tanımlanan Ana-Detay hizmet tanımları sınırsız sayıda tanımlanacak raporlar ile yazıcı çıktıları alınabilir, 

4. DÖF, Tetkik gibi modüllerle entegre çalışarak bu modüllerin analizlerine destek olabilecek gruplandırmayı 

esas teşkil edebilir, 

5. Üretim yapmayan hizmet sektöründeki firmalar içinde kullanılabilir 

 

 

Olaylar Modülü 

1. Olaylar modülü ile satın alma, sipariş, bakım ve onay süreçlerinin takipleri için ilgili personeller 

tanımlanabilir, 

2. Bu personele tanımlanan süreçler doğrultusunda gereken aksiyon olay bilgilendirmeleri sistem vasıtasıyla 

ulaşmasını sağlayabilir 

3. Sınırsız sayıda rapor tanımlanabilir ve çıktıları alınabilir, 

 

 

loQ Master Plus 

(level of Quality Master Plus) 



loQ Master Plus, loQ Master yazılımına ek olarak aşağıdaki modüllerden 

oluşmaktadır. 
 

 Sipariş Modülü 

 Satın alma Modülü 

 Üretim Modülü 

 Planlama Modülü 

 Kontroller Modülü 

 Stok Modülü 

 Teknik Servis Modülü 

 Cari Modül 

 Döviz Modülü 

 Bilgilendirme Modülü 

 

 

Sipariş Modülü 

1. Müşterilerden gelen tüm siparişleri kayıt edebilir, 

2. Siparişler için ödeme şartları tanımlanabilir, 

3. Siparişler için teknik özellikler tanımlanabilir, 

4. Toplam giden siparişler, bakiye siparişler, tamamlanmış siparişler takip edilebilir, 

5. Onaylanan ve Verilen teklifler takip edilebilir, 

6. Sınırsız sayıda istenilen şekilde raporlar dizayn edilebilir ve çıktıları alınabilir, 

7. Sipariş termin tarihleri, başlama ve bitiş tarihleri takip edilebilir, 

8. Cari Modül, Stok Modülü ve Kontroller Modülü ile entegre çalışır, 

9. Müşterilerinize göre ürünlerin satış fiyatlarını tespit edebilir ve bu fiyatlar siparişler esnasında otomatik 

olarak fiyatlara yansıtılabilir, 

 

 

Satın alma Modülü 

1. Tedarikçilerinize satın alma emirlerini açabilir 

2. Fiyat ve miktar takiplerinizi yapabilir 

3. Satın alma tedarikçi performanslarını, Kalite ve Temrin bazında değerlendirebilir, ölçebilir 

4. Stoka girişi yapılan malzemelere göre bakiye siparişlerinizi takip edebilme 

5. Tüm raporları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz 

6. Bakiye, Toplam ve Kalan bazında siparişleri takip edebilme, 

7. Tedarikçi performans parametrelerini firmaya özgü düzenleyebilme, 



8. Satın alma işlemi için onay mekanizmasını kurabilir, Onaylanan satın alma işlemleri için emirleri aktif hale 

getirilebilir, 

9. Tedarikçiler bazında satın alma fiyatları oluşturularak, satın alma emirleri açılırken bu fiyatlara otomatik 

olarak aktarılabilir, 

10. Satın alma taleplerinin kalite kontrol sonuçları kayıt edilebilir, 

 

 
Üretim Modülü 

1. Üretim reçetelerini oluşturabilir, 

2. Hem stok hem de mevcut ve açık siparişlere göre üretimi gerçekleştirebilir, 

3. Gerçekleştirilen üretimler otomatik olarak, stok ile entegre olup, stoklarınızdan düşer, 

4. Üretim raporlarını alarak izlenebilirliği takip edebilir, 

5. Üretim ile ilgili sınırsız rapor tanımlama ve çıktılarını alabilir, 

6. Mevcut siparişlere veya stok için ayrı ayrı üretim işlemlerini gerçekleştirebilir, 

 

 

Planlama Modülü 

1. Ürün tiplerine göre prosesleriniz oluşturabilir, 

2. Gelen siparişlere göre, tek Mouse clik ile siparişin ürün tipine göre, prosesler çağrılabilir, 

3. Proseslerin tarihleri planlanabilir, sorumları atanabilir ve gerçekleşme tarihleri kayıt edilebilir, 

4. Malzeme ihtiyaç planlamasını mevcut siparişlere göre yapabilir, 

5. Sınırsız sayıda rapor tanımlayabilir ve çıktılarını alınabilir, 

6. Periyodik planlama yapılabilir, malzeme ihtiyaçları tespit edilebilir, 

7. Sevkiyat planlaması yapılabilir ve sonuçları takip edilebilir, 

 

 
  Kontroller Modülü 

1. Sınırsız sayıda proses ve son kontrol kriterleri tanımlanabilir, 

2. Onaylanmış siparişler için ara ve son kontrol işlemlerini, seçilen parametrelere göre kayıtlarını 

gerçekleştirebilir ve takip edilebilir, 

3. Ürün tiplerine göre proses ve son kontrol parametreleri için Ana Grup ve Detay kriterler tanımlayarak 

gruplandırabilir, 

4. Kontrol eden personel ve tarihleri takip edilebilir, 

5. Tek Mouse hareketi ile ürün tipine göre; onaylanmış siparişlere tüm ara ve son kontrol kriterleri 

aktarılabilir, 

6. Sınırsız sayıda rapor tanımlayabilir ve sonuçları çıktı alınabilir, 



 

 

Stok Modülü 

1. Sınırsız sayıda Stok Kartı tanımlanabilir, 

2. Giriş Kalite Kontrol kriterleri tanımlayabilir, 

3. Satın alma stok hareketlerinizi gerçekleştirebilir, 

4. Satın alma stok hareket girişleri esnasında giriş kalite kontrol işlemlerini Gerçekleştirilebilir 

5. Sipariş Stok hareketlerini gerçekleştirebilir, 

6. Stok kalemi ile ilgili vermiş olduğunuz siparişleri takip edebilir 

7. Stoka giriş esnasında, tanımlanmış girdi kalite parametrelerine göre giriş kalite kontrol işlemini 

gerçekleştirebilir 

8. Tüm stok hareketlerini izleyebilir ve tanımlı tüm alanlara göre rapor alabilir 

9. Tüm raporları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. 

10. Tüm raporları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. 

 

 

Teknik Servis Modülü 
 

1. Müşterilerde bulunan makineler tanımlanabilir 

2. Tanımlanan makineler için periyodik bakımlar hazırlayabilir, 

3. Arızi bakımları kayıt altına alabilir 

4. Yapılan masrafları,  harcanan stokları ve işçilikleri kayıt altına alabilir ve takip edebilir, 

5. Sınırsız sayıda rapor hazırlayabilir ve çıktılarını alabilir, 

6. Arızaların müdahale zamanlarını ve durumlarını takip edebilir 

 

 

Cari Modülü 

1. Sınırsız sayıda, cari kart tanımlanabilir, 

2. Cari Hareketleri takip edilebilir, 

3. loQ Master kullanıcıları için  

4. Tahsilât işlemleri gerçekleştirilebilir, 

5. Ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir, 

6. Borç-Alacak takibi yapılabilir, 

7. Stok, Sipariş ve Satın alma, Teknik Servis ile entegre çalışır, 

8. Sınırsız sayıda rapor dizayn edebilir ve bu raporların çıktıları alınabilir, 



 

 

Döviz Modülü 
 

1. Merkez Bankasına bağlanarak, döviz değerleri aktarılabilir, 

2. Manüel Döviz Değerleri girilebilir, 

3. Döviz tipleri tanımlanabilir, 

 

 

Bilgilendirme Modülü 

1. Tüm sistem bilgilendirmelerini takip edebilir, 

2. Departman sorumlusuna bağlı personeller tanımlanarak o personellerle ilgili durumlar ve sonuçları 

takip edebilir, 

3. Özel bilgilendirme/görevlendirme atamaları yaparak sonuçlarını takip edebilir, 

4. Bilgilendirilme ekranlarından bilgi kaynaklarına tek Mouse ile detaylarına ulaşabilir, 


