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işinizi net görün

Raptex ile kazancınız 
çorap söküğü gibi 
kolay artacak...



Raptex, çorap üretimi 

yapılan bir işletmede üretim 

aşamalarını en kolay şekilde 

takip edilmesini sağlayan bir 

paket programdır.

İstenildiğinde 

Raptex ile 

barkod’lu stok ve 

üretim takibi yapılabilir.  

Yine talep edildiğinde 

mobil uygulamalar ile 

entegre çalıştırılabilmektedir. 

Elektronik tartılardan anlık 

kg. bilgisi okunarak barkod 

etiketlerini rahatlıkla 

hazırlayabilirsiniz. 

Çorap Üretimi
Yönetim Programı

raptex



Raptex; Raptime Çorap Makineleri Yönetim 
Programı ile online entegre çalışabilmektedir. 
Bu sayede iğne, kovan, makine çeşidine 
göre makine parkurunun planlamasını 
yapabilmektedir, sürükle bırak kolaylığında, 
planlama ekranı üzerinde, otomatik yada manuel 
planlama ve değişiklik yapılabilmektedir...

Raptex Çorap Yönetimi Programımız aynı zamanda 
Organizma Web Muhasebe programımızla da 
online entegre çalışmaktadır. Böylelikle Raptex te 
satınalma süreci başlayan bir hammaddenizle ilgili 
irsaliye ve faturaları muhasebe programına girmek 
için ekstra bir zaman harcamayacak, muhasebe 
departmanınız tek tıkla her şeyi muhasebeleştirecek. 
Basit bir hesapla  ortalama büyükteki bir çorap 
firmasında ayda 9-10 klasör evrak biriktiğini var 
sayarsanız muhasebe departmanınız için ciddi bir 
zaman avantajı sağlayacaktır.

Raptex Çorap Üretimi Yönetim Programı;
Windows 2000/2003/2008 sunucu işletim sisteminde çalışan, Microsoft SQL 2000/2005/2008 
veritabanı kullanan, çok kullanıcılı, çok dilli  Windows tabanlı bir Çorap Üretim Takip Programıdır.

işinizi net görün



 Farklı döviz cinslerinde çapraz çevrim 
yapabilme.

 Satır bazında hızlı çalışma tablosu.

 Aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan 
aşağıya maliyet hesaplayabilme.      

 Pazarlık anında kârlılık analizi yapabilme

 Stok ile entegre maliyet çalışması 
yapabilme.

 Resimli arama yapabilme.

 Maliyette kullanılan iplik ve 
aksesuarların fiyatlarını son girişlere 
göre otomatik güncelleme.

 Model kartına otomatik hızlı aktarım.

 Başka bir maliyet çalışmasından hızlı 
kopyalayabilme.

 Teklif formu basabilme.

 Resimli ön maliyet  formu basabilme.

 Her stok kartı için reçete tanımlayabilme.

 Renk, beden, sipariş, parti, tedarikçi, 
hareket kodu bazında stok tutabilme.

 Kolay, anlaşılabilir stok hareket fişleri.

 Sipariş, parti, iş emri bazında stok 
hareketleri yapabilme.

 Satınalma fişine ait giriş yapıldığında 
satınalma siparişini verene, o siparişin 
planlama sorumlusuna, siparişin 
müşteri temsilcisine ve bu sorumluların 
yöneticilerine otomatik bilgilendirme 
e-postası gönderebilme. 

 Farklı dövizler bazında stok girebilme.

 Barkod’lu stok giriş/çıkış fişi oluşturabilme.

 Tüm iplik ve aksesuar girişlerinde barkod 
etiketi basabilme.

 Stokta kod bazında 2 birim cinsi ile giriş/
çıkış yapabilme.

 Stok kartlarında reçete takibi yapabilme.

 Resim saklayabilme.

 Stok kartları açma penceresinde eldeki 
stok durumunu görebilme.

 Asgari / azami stok takibi yapabilme.

 Stok kartlarında fiyat takibi yapabilme.

 Stoktaki malı sipariş bazında rezerve 
edebilme.

 Ortalama maliyet yöntemi ile son maliyeti 
görebilme.

 Tarih bazında stok durum raporu alabilme.

 Stok girişlerini parti bazında takip 
edebilme.

 Birden fazla stok rapor formatı 
oluşturabilme.

 Microsoft Excel programına veri transferi 
yapabilme.

 Muhasebe Programları ile entegrasyon 
için ek muhasebe stok kodu alanı.

Raptex Ön Maliyet Modülü

Raptex Stok Modülü



 Bir siparişte birden çok model 
girebilme.

 Sipariş girildiği anda planlama, 
satınalma ve ilgili tüm birimlere 
otomatik e-posta gönderebilme.

 İstenilen modelde istenilen beden 
setinin kullanılması.

 Her modelde ülke bazında birden fazla 
asorti tanımlayabilme.

 Her modelde her renk için ayrı asorti 
tanımlayabilme.

 Her modelin ayrı ülkeleri için ayrı sipariş 
adetleri girebilme imkanı.

 Her ülke için farklı etiket 
tanımlayabilme.

 Her model için ayrı ölçü tablosu 
tanımlayabilme.

 Her model için farklı döviz cinslerinde 
fiyat girebilme.

 Her model için lot tanımı yapabilme.

 Her siparişte siparişin bağ asortisinin de 
girilebilmesi.

 Malzeme aşaması için gruplar 
yaratabilme. Tüm malzeme aşamasını 
gruplar halinde takip edebilme. 

 Üretim aşaması için gruplar 
tanımlayabilme. Tüm üretim akışını 
birleştirerek takip edebilme. (Örme , 
Burun, Forma vb.)

 Numune sipariş takibi yapabilme.,

 Sipariş ile ilgili tüm e-posta, word, 
excel ve pdf formatındaki dosyaları 
saklayabiilme.

 Siparişi kopyalama yöntemi ile 
çoğaltabilme

 Ok takibi yapabilme.

 İmalat tanımlarına göre ihtiyaç 
planlamasını yönlendirme.

 Sipariş ekranından model detaylarını 
görebilme.

 Sipariş raporlarından sipariş ekranına 
dönüş yapabilme.

 Resimli sipariş raporu.

 Müşteri Temsilcileri için sipariş 
üzerindeyken üretim ve malzeme 
durumunu gösteren kısa yol tuşu.

 Sipariş / teslimat tarihlerini Outlook 
takvimine  aktararak takip edebilme.

 Raporlarda Microsoft Excel programına 
veri transfer edebilme.

 Koleksiyon çalışmalarının saklanabilmesi.

 Varyantlı modellerde alt renk ve alt 
bedenler için malzeme hesaplayabilme.

 Stok ile entegrasyon.

 Resim saklayabilme.

 Model kopyalayarak çoğaltabilme.

 Alternatif kodlar oluşturabilme.

 Model ekranından sipariş detaylarına 
ulaşabilme.

 Renk/Beden bazında fiyat girebilme.

 İmalat  tanımlarına göre malzeme 
planlamasını yönlendirme.

 Model renk ve desenlerini 
tanımlayabilme.

 Her model için ayrı ayrı üretim iş akışı 
verebilme. 

 Ana renge göre karışım oranlarını 
görebilme.

 Tüm alt iplik renkleri için tedarikçi renk 
kodunu  girebilme. 

 Ana renge göre karışımı kopyalayabilme.

 Karşım sabitleri tablosuna göre hızlı iplik 
dağılımı girebilme.

 Yıkama öncesi ve sonrası gibi 
isimler vererek farklı ölçü tablolarını 
saklayabilme.

Raptex Sipariş Modülü

Raptex Model Modülü



 Sağ klikle siparişinize bağlı tüm 
malzeme ihtiyacını görebilme.

 Varyantlarında alt renklerini ve 
bedenlerine göre ihtiyaç görebilme.

 Gerçek zamanlı olarak  malzeme 
durumunu tespit edebilme.

 Aynı ekranda stokla bağlantılı 
rezervasyon yapabilme.

 Aynı ekrandan gerekli satın alma veya iş 
emrini verebilme .

 Malzeme planlama detaylarını Microsoft 
Excel programına aktarabilme.

 Malzeme durumunu stok tiplerine göre 
ayrı ayrı raporlayabilme.

 Üretime çıkan malzemeleri aynı 
ekrandan izleyebilme.

 Esnek raporlayabilme  yeteneği ile ortak 
ihtiyaçlar listesi çıkarabilme.

 Malzeme hareket detay ekranı ile o 
satırın tarihçesini raporlayabilme.

 Malzeme Genel Raporu ile tüm 
siparişlerin ortak ihtiyaçlarını tespit 
edebiilme.

 Kolay ve hızlı satın alma girişi yapabilme.     

 Satın alma anında hatayı en aza indiren 
menüler.

 Satın almanın depoya girişi yapıldığında 
satınalma sahibine, planlama 
sorumlusuna, müşteri temsilcisine ve bu 
sorumlularının yöneticilerine otomatik 
e-posta ile haberdar edebilme.

 Bir iş emrinde farklı malzeme grupları  
ya da farklı siparişler için iş emri 
verebilme.

 Satın alma anında ödeme şeklinin 
girilebilmesi. (Farklı dövizler bazında)

 Toplu satın alma yapabilme.

 Siparişe bağlı olmadan satın alma fişi 
üretebilme.

 Firma logolu satınalma formu 
basabilme. 

 Satınalma formunu tedarikçiye e-posta 
ile gönderebilme.

 Satın alma teslim tarihlerini Microsoft 

Outlook programına e-posta atarak takip 
edebilme.

 Tedarik genel raporu ile detaylı rapor 
alabilme.

 Raporlarda Microsoft Excel programına 
veri transfer edebilme.

 Tedarik ödeme raporu ile satınalmaların 
vadelerine göre bütçe oluşturabilme.

Raptex Malzeme Modülü

Raptex Satın Alma Modülü



 Birleştirerek Üretim planlaması.

 Personel, firma, makine, işçilik, vardiya, 
sakat kontrolü için detaylı üretim takibi 
yapabilme.

 Daha hızlı veri girişi ve departmanlarda 
giriş için tasarlanmış Özet  Üretim Takip 
modülü.

 İster düzine, ister çift bazında üretim iş 
emri verebilme.

 Tek bir iş emrinde farklı beden setleri için iş 
emri verebilme.

 Tek bir iş emrinde farklı siparişlerin farklı 
modellerini verebilme.

 Tüm üretim departmaları için renk, desen, 
beden bazında barkod etiketi basabilme.

 Fasondaki ipliği gelen ürüne göre analiz 
ederek fasondaki ipliği takip edebilme.

 İster düzine, ister çift bazında üretim 
hareket fişi girebilme.

 Çuval no bazında üretim takibi yapabilme. 

 Her departman çıkışında otomatik barkod 
etiketi basabilme.

 Hızlı üretim giriş ekranı hızlı ve kolay 
kullanım.

 Üretim fişleri kayıt edildiğinde imalat 
sorumlusuna, müşteri temsilcisine ve bu 
sorumluluarın yöneticilerine otomatik 
e-posta ile haberdar edebilme.

 Üretimde başlama/bitiş tarihi kontrolu.

 Üretim bitiş tarihleri ile gecikme gün sayısı 
hesaplayabilme

 Üretimde renk bazında işçilik girebilme

 Firma bazında hak ediş hesaplayabilme

 Standart irsaliye , firma  irsaliyesi yada 
çuval detaylı irsaliye basabilme.

 Barkodlu ve tartıdan veri okuma özelliği ile 
otomatik ve hızlı üretim fişi oluşturabilme.

 Depatman analiz raporu ile fason takibi 
yapabilme.

 Model/Tarih/Renk ve Üretim Departmanları 
bazında rapor alabilme.

 Tek bir çeki listesinde farklı beden setlerini kullanabilme.

 Tek bir çeki listesinde  farklı siparişlerin farklı modellerini girebilme

 Asortili çeki listesi hazırlayabilme

 Lotlu çeki listesi hazırlayabilme.

 Çeki listesi hazırlandığı anda stoktan otomatik düşebilme.

 Koli etiketi hazırlayabilme.

 Her firma için istenilen döviz cinsinde 
hesap açılması.

 Faturaların çapraz çevrimi. (USD hareketinin 
EURO olarak hesaba kaydedilmesi gibi.)

 Tüm faturaların otomatik olarak Organizma 
Web Muhasebe programına otomatik 

aktarabilme. Bu sayede tüm faturaların 
muhasebede bir daha girilmesine gerek 
kalmamaktadır.

 Muhasebe programında genel 
muhasebeye aktarılan faturaların silinme 
ve değiştirilmesini engelleyebilme.

 Son maliyet raporu ile ön maliyet  son 
maliyet farkını analiz edebilme.

 Firmaya göre dereceli uyarı ekranları.
 Sipariş bazında son maliyet.
 İstenilen şekilde firma gruplarının 
yaratılması.

Raptex Üretim Modülü

Raptex Sevkiyat Modülü

Raptex Cari Modülü



RapTime, çorap üretimi yapılan bir işletmede 
üretim aşamalarını en kolay şekilde takip 
edilmesini sağlayan kolay kullanım özelliğine 
sahip bir paket programdır. İstenildiğinde 
RapTime Çorap Makineleri Yönetim 
Programı, Mobil uygulamalar ile entegre 
çalıştırılabilmektedir. RapTime, RapTex 
Çorap Üretimi Yönetim Programı ile online 
entegre çalışır.

Çorap Makinaları
Yönetim Programı

raptime

RapTex Mobile üretim sahasında personelin 
anlık veri girişi ve barkod okuma yapabilmesi 
için geliştirdiğimiz yazılımımızdır. .Net 
teknolojisi ile yazılmış olan ürünümüz son 
derece kolay kullanışlı ve online çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır. Raptex Mobile 
ürünümüz Raptex Çorap Yönetim Programı 
ve Raptime Çorap Makineleri Yönetim 
Programı ile entegre çalışmaktadır.

Çorap El Terminali
Yönetim Programı

raptexmobile

Mağazacılık Yönetim Programı

forsaleweb

Konfeksiyon Yönetim Programı

startex
Zaman Planlama Yönetim Programı

startime
Konfeksiyon Web Yönetim Programı

startexweb

Mağaza El Terminali Programı

forsalemobile

Çorap Üretimi Yönetim Programı

raptex
Çorap Makineleri Yönetim Programı

raptime
Boyahane Yönetim Programı

colortex

Web Muhasebe ve Finansman Yönetim Programı

organizma

Örme Yönetim Programı

ortex
Dikişsiz (Seamless) İç Giyim

Yönetim Programı

raptexs

İplik Yönetim Programı

fibertex
Fermuar Yönetim Programı

ziptex
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 Raptex Çorap Üretimi Yönetim Programı ile online entegre çalışabilme.

 Makine tanımları ekranı ile fabrika makine parkurunu tanımlayabilme.

 Makinelerin günlük düzine kapasitelerine göre yada birim çorap 
üretme süresine göre var olan doluluğuda kontrol ederek yaklaşık 
sipariş sevkiyat tarihini hesaplayabilme.

 İğne, kovan, makine çeşidine göre makine parkurunun planlamasını 
yapabilme,

 Sürükle bırak kolaylığında planlama ekranı üzerinde otomatik yada 
manuel planlama ve değişiklik yapılabilmesi...

 Makinelerin en erken boş kalma tarihlerine göre otomatik planlama 
yapabilme.

 Tam ekranda takvime ve makineye göre doluluğu raporlayabilme.

 Her departman bazında verimlilik girişi yapabilme. 

 Verimlilik analiz raporu.

 Çalışma takvimi ekranı ile firma çalışma günleri tanımlayabilme.

 Raptex Çorap Üretimi Yönetim Programı ile online entegre çalışabilme,

 Kullanıcı bazlı yetki tanımlaması. 

 Barkodlu stok giriş ve çıkış işlemlerinin el terminali üzerinde pratik bir 
şekilde yapılması.

 El terminalinden stok irsaliyesi basabilme.

 Barkodlu tüm üretim hareket  fişlerinin işlenebilmesi. Özelilkle fason 
işlemlerde operasyon pratikliği sağlar. (Örme, Burun, Forma, Sevkiyat 
v.b.)

 Tüm üretim istasyonları için üretim irsaliyesi basabilme.

 Barkodlu kolileme işlemi yapılabilmesi. Koli aç/koli kapama yöntemi ile 
sistemli kolileme yapabilme.  

Raptime Çorap Makinaları
Yönetim Programı Özellikleri

Raptex Mobil El Terminali
Yönetim Programı Özellikleri


