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 geçerli, güvenilir ve tam işlem verisigeçerli, güvenilir ve tam işlem verisi
 doğru veriye kolay erişimdoğru veriye kolay erişim
 kalite artışıkalite artışı
 hızlı karar vermehızlı karar verme

Karar verme süreci sezgilere değilKarar verme süreci sezgilere değil gerçekleregerçeklere dayanır.dayanır.
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 İşle ilgili kullanım detayıİşle ilgili kullanım detayı
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 Personel eğitimiPersonel eğitimi
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Evrensel LİS gereksinimi

 Kalite güvencesi ve kontrolü
 Hataların azaltılması
 Hızlı örnek  döngüsü
 Bilgi yönetimi
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