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İşletme entelektüel sermayesinin dijitalizasyo-
nu ve bu dijital yapının sürdürülebilirliğinin 
sağlanması, dijitalize edilmiş işletme verilerin 

doğru şekilde, doğru zamanda ve doğru yerde 
raporlanması ve en doğru aksiyonların üretilme-
si üzerine modellediğimiz danışmanlık hizmetle-
rimiz ile fark yaratıyoruz.

BMI yazılım ve danışmanlık; işletme süreçlerinin ERP gibi büyük 
montanlı yazılımlar ile entegre edilmesinde ve uyarlanmasında ile-
ri ve güncel mühendislik yaklaşımlarını kullanarak, hızlı ve çevik 
bir işletme kültürü yaratılmasına katkı sunar.

Dijital dönüşümün; zihinsel ve bilişsel dönüşümü içerdiğini göz 
ardı etmeden, insan ve teknoloji arasındaki maksimum uyu-

mu gözeterek; güncel mühendislik ve süreç yaklaşımlarını 
müşterilerine sunmaya azami özeni gösterir.

Dijitalleşme sürecinde, işletmelerin dinamo ERP ile en-
tegrasyonunda birçok sektörden edindiği deneyim ile 
tek seferde, doğru ve hızlı devreye alma ve güncel 

kalma yaklaşımı ile proje yönetimine azami gayreti 
gösterir.

Çok yakında mevcut müşterileriyle ve Türkiye 
sanayisiyle buluşacak olan platform bağımsız 
“iş hayatının her anında hep yanınızda” şia-
rı ile dijitalleşme yolculuğunda işletmelere 
lokomotif olacak olan dinamoplus ERP ile, 
değer eksenli danışmanlık ve mühendislik 
hizmetlerini bir adım ileri taşıma hedefini 
büyük bir gururla paylaşır.  

Ürün ve Hizmetler

BMI Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri; 2011 yılında kurulmuştur. 
20 yıldan fazla bir zamanda çok farklı sektörlerde endüstriyel sü-
reç yönetimine önderlik etmiş ve süreç iyileştirme/geliştirme üzerine 
çalışmalar yapmış ve farklı çözüm deneyimlerini ve yaklaşımlarını 
kendi entelektüel sermayesi olarak biriktirmiş olan BMI; dijital dö-
nüşüm süreçlerinde işletmelere katma değeri yüksek danışmanlık 
hizmetleri sunmaktadır.

İşletmelerde; bütçe yönetimi, finansal raporlama ve muhasebe yöne-
timi, üretim planlama ve ileri çizelgeleme, MES entegrasyonu, mali-
yet muhasebesi ve yönetim muhasebesi, satış pazarlama ve dağıtım, 
satın alma yönetimi, WMS (Warehouse Management System) ve stok 
yönetimi, IK ve CRM uygulamaları, ithalat ve ihracat süreçleri, bar-
kod uygulamaları vb. Bütün süreçlerdeki saha ve olay deneyimleri 
sayesinde, değişim mühendisliği ekseninde, işletmelerin dijital dö-
nüşümüne, hasarsız ve tek seferde doğru geçişini sağlar.
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