Innovate, foster loyalty, perform

Wherever you are in the world....
Remote management of operational excellence
should be business-as-usual. Yet companies
still turn to spreadsheets to manage key

performance indicators (KPIs)

across multiple geographies, compromising
from the start their chances of success.
Introducing PRESTO Digital Enterprise, the

all-

in-one business governance
solution giving your leadership team real-

time, top-down visibility to the required
information to accelerate the decision making
process while taking your company to its next
growth destination. Our enterprise software

gives a 360° visibility into all core areas of business
operations to help multi-site organizations
collaborate effectively to achieve more of their goals,
faster and with less effort.

Deploy strategy &
measure results

Realize the leadership vision through a set of linked strategies and effectively
measure the progresses towards each strategic objective. For a perfectly
aligned organization.

Engage senior
management in
tactics
Empower team
leaders to act in real
time

Equip your leaders with crisp, real-time visibility into issues and areas of risk
with a wide set of KPI reporting and analytics. For an accelerated decision
making process

Make money &
save money

Reduce admin duties and manual processing risks and identify in a timely
manner improvement opportunities. For a truly agile and digitized
organization.

Automate KPI scheduling to ensure daily discipline in keeping data fresh
while linking trends in performance to current operational issues. For
maximum sense of urgency & ownership

For further inquires and consultation, please contact:

KPI is only one module out of 17
Presto modules integrated and
aligned with each other.
Call us to define your
Requirements together.

JL Management and Industrial Systems Ltd.
UNIQ Istanbul B Blok No 4 B Kat:5
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Dönüşümü planla, Uygula, Sadakatı artır.

Dünyanın neresinde olursanız olun...
Operasyonel mükemmelliğin uzaktan yönetimi
her zamanki gibi işinizin bir parçası olmalıdır.
Günümüzde bir çok şirket, kurumsal

performans hedeflerini (KPI)

yönetmek için başarı şansı az geleneksel
tablolara yöneliyor.
Şirketinizi bir sonraki hedeflediğiniz noktaya
çıkarmak için hepsi bir arada iş
yönetim çözümü sunan PRESTO ile
tanışın. Kurumsal yazılımımız her sektörde
faaliyet gösteren kuruluşların hedeflerine daha
hızlı ve daha az çabayla ulaşmaları için tüm iş
süreçlerine 360 ° görünürlük sağlıyor.

Stratejinizi yayın ve
sonuçlarını ölçün

Vizyonunuza ulaşmak için organizasyonunuzda oluşturduğunuz stratejilerin
etkinliğini ölçün.

Üst Yönetimi
taktiklere dahil edin

Hızlandırılmış bir karar alma yönetimi için süreç liderlerinizi çok çeşitli KPI
raporlamalar ve analizler ile destekleyin.

Süreç sahiplerini
güçlendirin

Öncelikleri belirlemek ve sadakatı artırmak için performanstaki değişimler ile
mevcut operasyonel sorunların bağlantısıni kurarak verileri güncel tutmada
disiplini sağlayın ve KPI planlamasını otomatikleştirin.

Para kazanın ve
tasarruf edin

Çevik ve dĳital bir organizasyon için, bürokrasiyi azaltın, gelişmeye açık
alanları belirleyin.

Daha fazla bilgi ve danışma için iletişim bilgileri:

KPI modülü 17 adet birbirleriyle
entegre çalışabilen Presto iş
modüllerinin yalnızca biridir.
Bizi arayın, birlikte
işletmenize uygun
sistemi belirleyelim.
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