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Kurumsal Çözümler Rehberi, Kurumsal Dönüşüm Platformu ve Komiteleri tarafından tüm kurumların istifadesine 
sunulmak üzere, 2018 yılı Ekim ayında BThaber, Capital ve Fortune dergileri ile birlikte insert olarak dağıtılmak 
üzere hazırlanmıştır. 

Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin önde gelen unsurlarından olan verimlilik artı-
şının yaratılmasındaki anahtar rol, bilgi teknolojileri tabanlı yönetim sistemleri üstlenmektedir. Bu 
alan günümüzde tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin ve 
değişimlerin olduğu alan olma özelliğini sürdürmektedir.

Bu nedenle, bu alanda doğru yatırımların yapılabilmesi ve aksatılmadan sürdürülebilmesi için kurumlar tarafından 
stratejik planlamaların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Kurumsal Dönüşüm Platformu’nun bu tür yayınları hazırlamaktaki birincil amacı, kurumların stratejik planlamaları-
nı yaparken gerekli olan güncel çözüm modellerine ve teknolojilere kolayca ulaşabilmelerini sağlamaktır.

Kurumsal Dönüşüm Platformu’nun akademisyen, yönetim ve bilişim danışmanı ile kurumsal çözüm üreticisi üyele-
rinin katkılarıyla hazırlanan ve ilki 2013 yılında yayınlanan bu çalışması, Türkiye’deki güncel çözümleri ve teknolo-
jileri bir araya getirmektedir.

Yayının giriş bölümünde yer alan bilgilendirici makaleler kurumsal çözüm kullanıcısı adaylarına yol göstermeye 
yöneliktir. Bu yönüyle kurumsal çözüm arayışında olan firmalar için güncel bir referans kaynak ve yol gösterici özel-
liğinde olan “Kurumsal Çözümler Rehberi“ni tamamlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

7. yayınımız olan “Kurumsal Çözümler Rehberi 2018”in hazırlanmasında emeği geçen, deneyimlerini şeff afca payla-
şan akademisyen, kurumsal çözüm kullanıcı, yönetim ve bilişim danışmanı üyelerimize verdikleri emek ve yayında 
yer alan kurumsal çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcılarına yayının oluşturulmasında gösterdikleri gayretleri için 
teşekkür ediyoruz.

M.Göker SARP

Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü 

HEDEFİMİZ, 
KURUMLARIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE
KATKI SAĞLAMAK!
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(*) Hazırlanan yeni rehberimizde sektörel bir referans kaynak olması amacıyla, kurumsal çözüm dünyası bölümlerindeki indekslerde 2013 
ile 2017 yılları arasında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, Kurumsal Çözüm Önerileri ve Kurumsal Başarı Hikayeleri yayınlarında yer 
alan fi rmaların bilgilerine de yer verilmiştir.

Kurumsal Çözümler Rehberi 2018; 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 2013 ve 2016 yıllarında yayınlanan 
Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri çalışmalarımızdan sonraki 7. yayınımızdır.

Kurumsal Çözümler Rehberi, 6+ ay süren hazırlık evresinde 50+ kurumsal çözüm üreticisi ve hizmet sağlayıcısı firmanın ve çözüm kullanıcıları, 
akademisyenler, bilişim ve yönetim danışmanları ve dijital platformların katılımıyla hazırlanmıştır.

Rehberde yer alan kurumsal çözüm kullanıcısı sayfalarında, künye ve ürün bilgileri dışında 
firma yaşı, çalışan sayısı, hizmet verilen sektör ve ürün grupları için ayrı ayrı simgelere yer 
verilmiştir. 

Ayrıca 2013 ve 2015 yılında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberileri ‘nden 
sonra rehberimize bazı yeni alanlar, simgeler ve gruplamalar eklendi: İhracat 
Yapan Ülkeler, Bilişim 500 Sıralaması, Ar-Ge Merkezi, Başarılar ve Ödüller ile 
Hizmet ve Ürün Pazar Segmenti.

Rehberde, İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemleri, BPM ve Döküman Yönetimi Sistemleri, Bulut Teknolojiler ve Çözümler, CRM, e-Dönüşüm 
Çözümleri, ERP, Endüstri 4.0 Teknolojileri ve Çözümleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri, MES, Mobil Teknolojiler ve Çözümleri, Tedarik 
Zinciri Yönetimi, Yeşil Akıllı Fabrika Çözümleri, OT/VT Çözümleri ile Kurumsal Çözüm Seçimi ve Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı olmak üzere 
13 ayrı kurumsal çözüm dünyası bölümü yer alıyor.

Kurumsal çözüm dünyası bölümlerinde çözüm üreten ve hizmet veren firmalar ve iletişim bilgilerinden oluşan indeks listeleri* ile çözüm üre-
ticisi firmaların özel sayfaları yer alıyor: Bu sayfalarda, üretici firma ürün ve hizmetleri, yönetim kadrosu, hizmet alanları ve sektörler, iletişim 
bilgileri, referanslar ve iş ortakları hakkında bilgiler bulunuyor.

İlgilendiğiniz konuyla ilgili çözüm üreticilerine, 13 bölüm ve indeksinden ulaşabilirsiniz.

Rehberde bilgi edinmek istediğiniz konu hakkındaki bölümü bulduktan sonra, aradığınız konuda ürün geliştiren veya hizmet sunan bir çözüm 
üreticisi ile ilgili, ürün ve şirket hakkında bilgi edinebilir, iletişime geçmek için sayfada yer alan iletişim bilgilerinden yararlanabilirsiniz. 

(*) Hazırlanan yeni rehberimizde sektörel bir referans kaynak olması amacıyla, Kurumsal Çözüm Dünyası bölümlerindeki indekslerde 2013 ile 2017 
yılları arasında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, Kurumsal Çözüm Önerileri ve Kurumsal Başarı Hikayeleri yayınlarında yer alan firmaların 
bilgilerine de yer verilmiştir.

(**) Yayında yer alan çözümlerin kapsam ve içerikleri ile ilgili bilgilerin doğruluğu, kurumsal çözüm üreticisi firmalara aittir. 

Yayında yer alan görüşlerin sorumluluğu yazarları ile bilgi kaynaklarına aittir.

Başlarken...

500+
Çalışan

Kurumsal Dönüşüm Platformu’nun her bir yayınına özel olarak yayın kurulu oluşturulmakta ve yayının hazırlanması 
sırasında gerekli denetlemeler yerine getirilmektedir.

KURUMSAL

ÇÖZÜMLER

REHBERİ 2018
YAYIN EKİBİ...

Proje Koordinatörü
M. Göker Sarp

Proje Lideri
İzzet Erş

Görsel Tasarım
İlkay Canaydın

Proje Lideri Asistanı
Nurullah Halavut

1 Önsöz

3 Yayına Başlarken & Yayın Ekibi Hakkında

Konsept, Vizyon ve Teknoloji Makaleleri ile Görüşler

4 Yeni Teknolojiler İş Zekâsına Ne Değer Katacak?
 Ömer Zeybek

5 Blockchain “Next Big Thing?”
 Yargı Çağlar

6 Süreç Yönetimi 4.0
 Erkan Akdoğan

7 Yeni Ekonomi Rüzgârı: START-UP
 Ercan Balkan

8 Denetimin Yeni Aracı ‘Yapay Zekâ’
 Buğra Şentürk

9 Hızlı Yazılım Geliştirme Platformları

10 Endüstri 4.0 ve ERP
 Prof. Dr. Hilmi Yüksel

11 ERP Öncesi ve Sonrası Yönetim Danışmanlığı Desteği ve İhtiyaç Analizi
 Alp Buluç

12 ERP Implementasyonlarında Agile Yaklaşımlar
 Dilek Çıplak

14 Stok Yönetiminde Veri Toplamanın Önemi ve Yöntemleri
 Doç. Dr. Batuhan Kocaoğlu

16 Günümüz Yazılımları ve Kritik Yönleriyle Testler
 Dilek Kılıç

17 Yazılım Geliştirmede Etik Kurallar
 Cem Ergül

Kurumsal Çözümler Dünyası Bölümleri

18 ERP Çözümleri Dünyası

46 e-Dönüşüm Çözümleri Dünyası

56 CRM Çözümleri Dünyası

62 MES Çözümleri Dünyası

66 Endüstri 4.0 Çözümleri ve Teknolojileri Dünyası

69 İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri Dünyası

73 BPM & Döküman Yönetimi Çözümleri Dünyası

77 İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri Dünyası

81 Bulut Teknolojileri ve Çözümleri Dünyası

86 Mobil Teknolojiler ve Çözümleri Dünyası

88 Tedarik Zinciri Yönetimi Çözümleri Dünyası
  > Depo Yönetimi Çözümleri Dünyası
  > İleri Düzey Planlama ve Çizelgeleme Çözümleri Dünyası
  > Talep Tahmini ve Planlaması Çözümleri Dünyası

90 OT/VT Çözümleri Dünyası

Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı Dünyası

92 Kurumsal Çözüm Seçimi ve Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı Dünyası

94 Kurumsal Dönüşüm Platformu

96 Yayında Yer Alan Kurumsal Dönüşüm Platformu Temsilcileri Listesi

Görsel Tasarım
Gökhan Demirgıran



4 5

İş zekâsı projeleri, üretmiş olduğumuz verinin farklı boyutlarda analiz edilmesi olarak özetlenebilir. 
Böylece hem firmamızın o andaki durumunu hem de gidişatımızı görebiliriz. Bu analizlerin daha net 
olması için genellikle eski tarihlere ait arşivlenmiş verilerin de kullanılması gerekir ki bu da bizi önce-
likle “veri ambarı” projelerini tamamlamaya mecbur kılar.  Sonuçta da büyük miktarda verinin işlendi-
ği, raporlandığı bir sistem ile baş başa kalırız. Her ne kadar bu projeler doğası gereği son teknolojileri 
kullanmak zorunda olsa bile, iyi tasarlanmamış projeler nedeni ile iş zekâsı ve veri ambarı projeleri 
hantal, birkaç gün geriden gelen sistemler olarak tanımlanmakta. Peki, yeni gelişen teknolojiler bize 
neler vaat ediyor? 

Hız:

Hâlâ bankadan içeri giren müşterimiz gişeye ulaşana ka-
dar o müşteri hakkındaki tüm bilgileri bir araya getirip 
bankanın stratejisi ile birleştirmek ve hatta sosyal medya 
analizleri ile de harmanlayıp müşteri gişeye geldiğinde 
“akıllı” teklifl erde bulunmak çok zor. Ama merak etmeyin, 
donanım dünyasındaki gelişmeler, NoSQL ve hatta cloud ile 
bu sorunun üstesinden gelmek üzereyiz.

Yapay Zekâ (AI) ve Makine Öğrenmesi (ML):  

Özellikle verinin analizi sırasında en iyi metodun seçilmesi 
aşamasında çok zaman kaybediyoruz. Artık sistemler kendi 
kendilerine öğrenerek veri analistlerinin yükünü alacağa 
benziyor. Ayrıca gözden kaçabilecek pek çok detaya hakim 
olacaklardır. Daha hedefi vuran soruları soran, hata payının 
en aza indiği, gelecek tahminlemenin daha iyi yapıldığı bir 
yapımız olacak.    

Veri Analiz Kolaylığı: 

Verinin kurgulanması ve analizinde teknik bilgi gereksini-
mi giderek azalacak. Şu andaki gibi istenen her yeni rapor 
bilgi işlem departmanlarının başını ağrıtmayacak. Sadece 
raporun hazırlanması değil, verinin de hazır edilmesi arka 
planda sağlanabilecek.

NLP: 

Artık filmlerdeki gibi sesli komutlarımız ile çalışan bir iş 
zekâsı sistemine az kaldı. Analizlerimizi akıllı bir sistem ile 
tartışarak yapmayı kim istemez ki? Günümüzde NLP ses ve 
yazı verilerinin analizinde kullanılmakta. Çağrı merkez-
lerinde ya da sosyal medyadaki yazışma ve konuşmaların 
analiz edilmesinin önemi ve getirdiği iş yükü yadsınamaz 
düzeyde.

Yeni Veri Tipleri: 

Sosyal medyadaki paylaşımları, müşterilerimiz hakkında 
paha biçilmez bir kaynak bizler için. Ama mevcut sistemler 
resim, müzik, konuşma gibi veri tiplerini henüz tam olarak 
destekleyemiyor ya da işleyemiyor. Bu alanda da gelişmeler 
baş döndürücü. 

Gelişen teknolojiler ile iş zekâsı projeleri günlük hayatı-
mızda çok daha fazla yer edecek. Firmaların müşteriye 
erişimlerini sıklaştıracak ve akıllandıracak. Her gelişen 
teknolojide olduğu gibi bizleri korkutan karanlık yönleri 
de olacaktır. Mağaza vitrinindeki bir kameradan yüzümüzü 
tanıyan, Facebook hesabımızdan arkadaş listemize bakarak 
doğum günü hediyeleri öneren bir AVM’de dolaşmak ister 
miyiz? Ya da göz bebeği hareketlerimizden ürünü beğenip 
beğenmediğimizin anlaşılmasını? Evet biraz rahatsız edici. 
Teknik gelişmeler bu yönde olsa da sosyal psikoloji ve bilgi 
güvenliği konusunda da yol almamız gerekiyor. 

MICROSOFT KONSEPTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018

Ömer Zeybek
Teknoloji Danışmanı
omer.zeybek@gmail.com

Yeni Teknolojiler
İş Zekâsına
Ne Değer Katacak?

IT sektöründe olup blockchain’i duymayan, hakkında en az bir 
makale okumayan yoktur. Sektör dışından olup da gündemi ta-
kip edenler arasında bitcoin ve alternatif crypto currency (kripto 
para birimi) sayesinde blockchain adını duymayan da neredeyse 
yok. Aralık 2017’deki müthiş ralli ve sonrasındaki müthiş değer 
kaybı şimdilik bitcoin ve kripto para birimlerine olan ilgiyi azalt-
mış gibi görünse de hayatımızda artık blockchain diye bir tekno-
lojinin olduğu gerçeğini yadsıyamayız. Konu ile ilgili hemen her-
kesin blockchain’in “next big thing” olabileceğini hiç değilse kısa 
bir süre için düşündüğü ve blockchain teknolojisini kullanarak 
proje geliştirmeyi bir fırsat olarak gördüğünü söylemek abartı 
olmayacaktır. Peki gerçekten blockchain “next big thing” mi?

Blockchain’in mucidi Satoshi Nakamoto, blockchain teknolojisini kul-
lanan bitcoin’i duyurmak için yazdığı ünlü yazısında amacının elekt-
ronik para transferinde güvenilir parti olarak adlandırılan finansal 
kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmak olduğunu açıklamıştı. 3. 
bir kuruma ihtiyaç duymadan para transferi gerçekleştirilebilmesi ana 
amacıydı. Peer to peer (noktadan noktaya) veri transferi örnekleri ve 
bitcoin öncesi kripto para birimleri bunun habercileriydiler. Satoshi 
Nakamoto bunu başardı. Peki bunu başarmak neden bu kadar zordu?

Teknolojik olarak data transferi ile para transferi arasında küçük bir 
fark var: “double spending problem” (çifte harcama problemi). Dijital 
bir veriyi dijital ortamda paylaşmak veya çoğaltmak hem kolay hem 
de kimse için sorun değil; tabii telif haklarını ihlal etmiyorsanız. Ama 
konu para olunca dosya kopyalar gibi transfer edemezsiniz. Eğer para 
transferi yapıyorsanız gönderdiğiniz paranın kopyasını kendi sistemi-
nizden silmeniz gerekir aksi takdirde aynı parayı teorik olarak sonsuz 
kere harcayabilirsiniz. Bu dolandırıcılık olur. Bu sorunu konvansiyonel 
bankacılık sisteminde yaşamıyoruz, çünkü bizim için para hareketleri-
mizin kaydını tutan bankalar ile çalışıyoruz.

Blockchain’in en önemli özelliği merkezi bir veritabanı yerine dağıtık 
ve eş-kopyalı bir veritabanı (hyper ledger) yapısı ile çalışıyor olması. 
Yani, isteyen herkes blockchain ağına dahil olabilir ve ilk blockchain 
hareketinden şu ana kadar gerçekleştirilmiş tüm blockchain hareket-
lerinin bir kopyasına sahip olabilir. Böylece aradaki aracıyı ortadan 
kaldırırken aracının sahip olduğu veriye tek başına sahip olma gücünü 
herkese vererek herhangi bir kişinin veriye tek başına sahip olmasını 
engellemiş oluyor. Herkesin olan kimsenin değildir. Satoshi Nakamoto 
böylece çifte harcama problemini çözdü.

Ağdaki tüm düğümlerde aynı anda aynı verinin bulunması ise şifre-
lenmiş blok zinciri sayesinde sağlanıyor. Bu özelliği ile blockchain tüm 
verinin bir zincir gibi ve blokların biri diğerinin içine geçmiş şekilde 
saklanmasını sağlıyor. Zincir çatallansa bile bu çatallanma gideriliyor 
ve ilk hareketten bu yana tüm hareketler kesintisiz olarak bir zincir gibi 
saklanabiliyor. Bu zincir yapı tüm düğümler tarafından depolanıyor. 
Şifrelemenin amacı ise zincirin kırılmasını ve manipüle edilmesini önle-
mek. Burada 3. önemli özellik devreye giriyor: miner’lar (madenciler). 
Madenciler blokları şifreleyerek zincire yeni halka ekleyen blockchain 

ağ bileşenleri olarak adlandırılabilir. Madencilik maliyetli bir işlem. Bir 
tahmine göre şu anda dünyada bitcoin madenciliği için tüketilen yıllık 
enerji miktarı İrlanda’nın yıllık elektrik tüketiminden fazla.

Özet olarak;
Dijital olarak ifade edilebilen bir varlığımız varsa,

Bu dijital varlığın güvenilir bir 3. partiye ihtiyaç duymadan tanımadığı-
mız kişilerle ticaretini yapmak istiyorsak,

Bu varlığa sahip diğer kişiler de dijital ortamda bu varlığın ticaretini yap-
mak ve sahip olmayanlar ise sahip olmak istiyorsa,

Hareket verilerinin dağıtık ve ağdaki herkese açık olmasında sakınca 
yoksa,

Manipüle edilemeyecek kadar geniş bir ağ büyüklüğü mümkünse,

Ağda bizim için veri güvenliğini sağlayacak madenciler varsa (yaptığı-
mız işlemi şifrelemek, blok zincirine eklemek kazançlı bir işlem ise) block-
chain teknolojisini kullanabileceğimiz bir fırsatımız var demektir.

Kripto para birimleri dışında lojistik dağıtım ağları yukarıdaki kriter-
lerin hemen hepsini karşılıyor. Bazı dağıtım ağları malların takip edil-
mesi için blockchain’den faydalandıklarını açıkladılar. Walmart “canlı 
besin işinde” blockchain teknolojisinden yararlandığını duyurdu.

Blockchain menkul kıymetlerin takasında da kullanılabilir. Ancak şu 
ana kadar borsalarının blockchain ile ilgili bir yatırım yaptıklarına dair 
bir bilgi yok. Elmas ticaretinde ve gayrimenkul piyasalarında block-
chain’in uygulama alanı bulabileceğine dair öngörüler de mevcut.

Tapu kayıtlarının da blockchain teknolojisi ile tutulması düşünülebilir. 
Peki tapu kayıtlarının dağıtık bir veritabanında tutulması gerçekten 
gerekli mi? Seçimlerde oy verme işlemlerinin blockchain teknolojisi 
kullanılarak gerçekleştirilmesi de düşünülebilir. Ancak blockchain’in 
mevcut teknolojiye şu an için bir üstünlüğü bulunmuyor. Üstelik 
şifrelemenin maliyetli ve uzun süren bir işlem olduğu düşünülürse 
oy verme ve sayma işlemi için uygun olmayacağı açık. Ayrıca teorik 
olarak ağ düğümlerinin %50+1’ine sahip bir kişi blockchain veri taba-
nını manipüle edebilir. Manipülasyonun önlenebilmesi için blockchain 
ağının %50+1’inin bile tek bir elde toplanamayacak kadar büyük ol-
ması gerekmekte.

Şu bir gerçek ki, pek çok sektörde ve uygulamada merkezi bir veri 
tabanı ihtiyacı her zaman var olacak. Blockchain’in para algımızı ve 
para transferinde finansal kurumların işlevlerini kökünden değiştire-
ceği kesin. Fakat diğer sektörlerde merkezi veri tabanına olan ihtiyacı 
şimdilik ortadan kaldırması mümkün görünmüyor. Kişisel öngörüm 
çok katmanlı ve entegre hyper ledger’larla, bir ledger’da para transfer 
ederken bir diğerinde mal transferini kayıt altına alacağımız günlerin 
uzak olmadığıdır. Satoshi Nakamoto büyük bir teknolojik adım attı. 
Bize düşen ise önce bu adımı anlamak ve sonra da küçük adımlarla 
iyileştirerek geleceği şekillendirmek.
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Blockchain
“Next Big Thing”
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Süreç, birbirini takip ederek bir amaç doğrultusunda değer yaratan faaliyetler dizisi olarak adlandı-
rılır. 4. Sanayi Devrimine geçtiğimiz günümüz rekabet koşullarında, şirketlerin sürdürülebilirliği ve 
büyümesi adına atması gereken önemli adımlardan birisi, kazanılan tecrübeleri ve iş yapış şekilleri-
ni kayıt altına alarak iyileştirme çalışmaları aracılığıyla süreçleri geliştirmekten, bir diğer anlamda 
kurumsallaşmaktan geçer. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla etkin süreç yönetimi 
altyapısı kurmak gereklidir.

Süreçlerle Yönetim çalışmaları kapsamında şirket faaliyetlerini belirleyerek akış halinde süreçleri düzenlemek, 
dokümante etmek ve performans ölçüm çalışmaları gerçekleştirmek gerekir. Süreçlerin belirlenmesi konusunda 
literatürde birden fazla yöntem mevcuttur; SCOR, ITIL, eTOM, APQC gibi kaynaklardan bulunduğunuz sektöre özel 
hazırlanmış şablonlar kılavuz olarak belirlenebilir veya operasyonel seviyedeki yöneticilerle beraber çalıştaylar ger-
çekleştirerek yürüttükleri operasyonları kaleme almak yoluyla süreçler kaleme alınabilir. Hazırlanan taslak süreç 
modellerinin süreç katılımcı ve sahipleri ile beraber üzerinden geçilmesiyle şirkete özgü dokümanlar hazırlanır. Bu 
çalışmalar esnasında süreçlerin olmazsa olmaz koşullarından olan performans kriteri belirleme çalışmaları ger-
çekleştirilir. Yönetim Bilimci Peter Drucker’ın da belirttiği üzere “ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.” Şirketi 
yalnızca finansal göstergelerle yönetmek, arabanızı dikiz aynasıyla sürmeye benzer. Bu nedenle süreçlerinizdeki 
kritik performans göstergelerini belirleyerek mali göstergelere ek olarak, gelecek projeksiyonda gideceğimiz yönü 
gösterecek olan müşteri memnuniyeti, teslimat ve kalite performansı gibi kriterlerin kısa periyotlarda ölçülmesini, 
CEO seviyesine raporlanmasını ve aksiyon alınmasını sağlamamız gerekmektedir. 

Endüstri 4.0 ile beraber bulunulan ekosistemde bir adım öne çıkabilmek amacıyla süreçlerle yönetim konusunda da 
otomasyona geçiş sağlanmalıdır. Bu kapsamda; yıllık ve altı aylık performans raporlamaları yerine aylık, haftalık ve 
anlık periyotlarla izleme yapılmalı, daha çevik hareket etme kabiliyeti kazanılmalıdır. Pratikte süreç yönetimi ko-
nusunda kullanılan yazılımlar üç ayrı şekilde sınıfl andırı labilir. Birincisi; ofis programları aracılığıyla süreç akışlarını 
çizmek ve manuel yapılan işlemlerle performans hesaplamaları yapmak, ikincisi; konuya özel profesyonel yazılım 
aracılığıyla süreçleri yönetmek, üçüncüsü ise; ikincisine ek olarak, yürütülen süreçleri, kullanılan yazılım aracılıyla 
modellemek ve şirketin tüm yazılımlarını bu süreç yazılımı aracılığıyla kodlayarak süreç akışını sağlamak, otomatik 
ölçüm gerçekleştirmek. Maliyeti en yüksek olan yazılım tipleri üçüncü yöntemde belirttiklerimdir. Çünkü bu metot-
ta, tüm iş süreçlerini yazılım üzerinden kodlayarak daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilir. Banka gibi birden fazla 
bayide operasyon yürüten, en ufak bir hatada şirkete maddi açıdan kayba neden olabilecek durumlarda bu yöntem 
tavsiye edilir. Örnek vermek gerekirse, kredi verme koşullarında bir değişiklik gerçekleştirildiğinde, merkezden ilgili 
değişiklik yazılım üzerinde kodlanır ve tüm bağlı kuruluşlarda değişiklik hızlıca devreye alınır. Eğer yönettiğiniz 
firmada böyle bir durum söz konusu değilse, bir ve ikinci yöntem olarak belirtilen model üzerinden gitmek en doğru 
olanıdır. 

Özetlemek gerekirse, süreç sahipleri ile beraber ofis programları aracılığıyla herkese rahat gelecek şekilde süreçler 
belirlenir, eş zamanlı olarak ölçüm altyapısı kurulur. Belirli bir olgunluğa gelinmesi ile beraber ofis programlarının 
ihtiyaçları karşılamadığına kanaat getirildiği noktada, süreç yönetimi sürecinin kolay takip edilebilir ve yönetilebi-
lir hale gelmesi amacıyla süreç yönetimine özel yazılım tedarik edilebilir. Bu bağlamda süreç yönetimi sisteminin 
etkinliği; kullanılan yazılımın tipi ne olursa olsun, sürecin herkes tarafından doğru bilinmesi, periyodik olarak öl-
çümlendirme ve hedef gözden geçirme çalışmaları yaparak iyileştirmeye açık noktaların tespit edilmesi ve sürekli 
iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği altyapı ile sağlanır.

MICROSOFT VİZYONKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018

H. Erkan Akdoğan
Bilkent Holding
Organizasyon & Metot Müdürü
eakdogan@bilkentholding.com.tr

SÜREÇ YÖNETİMİ 4.0
Yeni ekonomi rüzgârı ABD’den başlayarak tüm dünyaya 
doğru esmeye başladı... 

Teknoloji alanında çok sayıda genç girişimci bu rüzgârla iş haya-
tına atıldı. En büyük sermayeleri ise yaratıcılık ve yenilikçi fikirle-
riydi. Bunlardan bazıları hızla yükseldi, dünyaya damgasını vurdu. 
Türkiye’ye geç gelen bu akım Türkiye’de de yıldızlarını yaratıyor. Yeni 
ekonomiye yatırım yapan, düşünce satan, hatta risk sermayelerinin 
ilgisini çeken Türk start-up’lar önemli projelere imza atıyorlar. Hatta,  
NASA’nın araştırma ofisine kabul edilen Türk girişimciler bile var.   

“Start-up” (başlangıç firmaları), “yeni ekonomi”nin en önemli kav-
ramlarından birisi. Çok küçük sermayeyle birkaç genç girişimci tara-
fından kurulan teknoloji firmalarını anlatmak için kullanılıyor. Bazıları 
internette portal ve e-ticaret gibi servisler sunarken, bazıları da alt-
yapıya yönelik projeleriyle dikkat çekiyor. Yeni ekonominin doğuş yeri 
olan ABD’de yıldızları parlayan, aralarından çok parlak girişimciler de 
çıkan bu genç kuşağa, son dönemde Türkiye’den de yenileri ekleniyor. 

Son 1-2 yılda “start-up” olarak nitelendirilebilecek birçok teknoloji ve 
internet şirketi ortaya çıktı. Elbette bunların yapısı ve büyüklüğü ABD 
boyutunda değil. Ayrıca, risk sermayesi bulma konusunda da onlar kadar 
şanslı değiller. Bu tabloya rağmen, Türkiye’deki genç yeni ekonomi giri-
şimcileri arasında çok önemli projeler ve dikkat çeken fikirler bulunuyor. 

Örneğin; bulut tabanlı personel yönetimi ve insan kaynakları platfor-
mu olan Kolay İK, Almanya merkezli Monkfish Equity‘den 1 milyon 
dolar yatırım almayı başarmış başarılı bir Türk start-up’tır. 

Yine,  konutlar, ticari binalar, endüstriyel tesisler ve yenilenebilir enerji 
santralleri için bulut tabanlı enerji iş zekâsı çözümleri sunan Reengen 
çok başarılı bir Türk start-up’tır.  Kendini entegre enerji alanında bir 
IoT platformu olarak konumlandıran Reengen, sunduğu veri analizi 
hizmetleriyle şirketlerin/fabrikaların önemli ölçüde enerji tasarru-
fu yapmalarına aracılık ediyor. Geçtiğimiz 3 yılda Avrupa Birliği FP7 
Araştırma Projeleri fonundan toplam 1 milyon euro hibe kazanan 
İstanbul merkezli girişim, önümüzdeki 5 yılda 1 milyon binanın enerji 
yönetimini dijital olarak yönetmeyi planlıyor. 

Bir başka başarılı Türk start-up da  Uservision. Sanal ortamda kontrol-
lü kullanıcı testleri yapan, Türkiye’nin lider dijital niteliksel araştırma 
platformu olma yolunda hızla ilerleyen firmanın en büyük hedefi, 
birçok yatırım teklifi gelmesine rağmen ilk etapta yatırım almadan 
ilerlemek ve markasına değerleme aşamasında en yüksek değer-
lemeyi alabilmektir. 2016’da kurulan Uservision, teknoloji ile pazar 
araştırmasını bir araya getirerek, markaların daha önce edinemediği 
derinlikte iç görüleri çok daha hızlı ve doğru bir şekilde yakalıyor ve 
sonrasında kullanılan bilinçaltı yöntemler ile kullanıcılardan yalnızca 
geri bildirim almanın ötesinde onların bilinçaltı yönelimlerini de göz-
lemleyebiliyor. Bence bu gelişmeler araştırma sektöründe yeni bir çığır 
açacaktır ve bunun öncüsü de Batukhan kardeşimin önderliğinde pırıl 
pırıl gençlerden oluşan  Uservision olacaktır.     

Türkiye’de bu tipte çok sayıda start-up faaliyet gösteriyor. Ancak, 
belli bir örgütleri ya da toplanma yerleri olmadığından, kesin sayı ya 
da tam listeye ulaşabilmek mümkün değil. Çok dağınık bir yapıları 
var ve önemli bölümü sessiz, ancak derinden gidiyor. Bu nedenle de 
Türkiye’de yeni ekonomiye öncülük eden girişimcilerle ilgili bir araştır-
ma yapmak gerçekten çok zor.

Türkiye’nin en dikkat çeken “yeni ekonomi start-up”larını incelediği-
mizde,  bu tip girişimcileri değerlendirmek için 4 ana kriteri göz önüne 
almak gerektiği ortaya çıkıyor. Bu kriterler ise şunlardır:

* Şirketin küçük bir sermayeyle ve büyük gruplardan bağımsız olarak 
kurulmuş olması,

* Teknoloji ve servis alanına yenilik getirmesi,

* İş modelinin özgün, ancak ticaretleşebilir olması,

* Risk sermayesi çekebilecek gücü olması.

Start-up’ı yani yeni bir girişimi tam olarak anlayabilmemiz için önce-
likle yeni bir girişimin ne olabileceği konusu üzerinde durmamız ge-
rekiyor. Start-up aslında yeni bir keşif ile gelişmiş ürünlerin meydana 
gelmesi olarak kafamızda canlanabilir. Örneğin, Google piyasaya ilk 
defa çıkış yaptığında benzerlerine oranla daha yenilikçi bir sisteme 
sahipti ve kısa süre içerisinde büyüyüp gelişmeyi planlıyordu. Nitekim, 
Google projesi istenilen başarıyı da elde etmeyi başaran Start-up pro-
jelerindendir.

Her açılan berber salonunu yeni bir girişim statüsünde inceleyemeyiz. 
Zira her berber dükkanının içerisinde nelerin olabileceği ve berber 
dükkanının müşterilerine neler sunabileceği üç aşağı beş yukarı bel-
lidir. Siz her ne kadar bu sınırların dışında yer alırsanız alın (gelişmiş 
tasarım vb.)  bu proje bir Start-up Projesi sayılamaz; çünkü bu girişim 
insanlara alıştıklarının dışında yeni bir şey sunmayacaktır.

Bu berber dükkanının bir Start-up kavramı altında değerlendirilebil-
mesi için açacağımız berber dükkanında müşterilerin saçını makas 
veya tıraş makinesi yerine daha farklı bir araçla kesmeliyiz. Böylece 
diğer benzerlerinin dışına çıkmış olacağımız gibi ayrıca yeni de bir şey 
ortaya koymuş olacağız.

Start-Up’ların yani yeni girişimlerin amacı hem tüketicilere 
daha önceden sunulmamış olan bir şeyi sunmak hem de hızla 
büyümeyi hedefl emektir. Çoğu kez bu tür projelerin tekno-
lojiyle birlikte hareket ettiğini görmemize karşın Start-up’ın 
illa teknolojiyle alâkalı bir proje olması gerekmez. Tarım ko-
nusunda başlattığınız yeni bir proje de pekâlâ Start-up kavra-
mı altında incelenebilmektedir.

Günümüzde Start-up’lar ile ilgili projelere örnek göstermek 
için https://www.kickstarter.com/ adresini önerebilirim. Yeni 
ekonomi rüzgârı START-UP Türkiye’de de olanca hızıyla esmeye 
devam edecektir.
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START-UP 
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Topraklarında dünyaya kalıcı izler bırakan birçok medeniyetin ev sahipliği-
ni yapan Afrika kıtası, ‘Beyin’ kelimesinin de kanıtlanabilir ilk ev sahibidir 
aslında. M.Ö. 3000 yılında Mısır Uygarlığına ait bir papirüste ilk defa fiziki 
anlamıyla beyin kelimesinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. 

O tarihten bugüne kadar beynimiz sadece cerrahları ya da meraklı sıradan 
insanları değil mühendisleri de cezbetmiş ve kendisini araştırmaya itmiştir. 
Öyle ki bu merak mekanik alanlarda çalışmalar yapan makine mühendisle-
rinden elektrik akımını inceleyen elektrik mühendislerine kadar yayılmıştır. 

Zamanla beynin insan zekâsının kaynağı olduğu da bilim dünyasında netlik 
kazanmıştır. Bu berraklıkla beraber bilim insanlarının, insanların zekâ kulla-
narak gerçekleştirdiği eylemleri ya da düşünceleri bilgisayarların ya da ma-
kinelerin de hayata geçirmesini sağlamaya yönelik arzuları daha da pekişmiş 
ve beynimizi taklit etmeye çalışan ‘Yapay Zekâ’ kavramı ve modelleri geliş-
tirilmeye başlanmıştır.

Bu modellerin ortak en önemli konu başlığı hiç şüphe yok ki ‘Öğrenme’ kav-
ramıdır. Beynimiz dur durak bilmeden yeni şeyler öğreniyor ve bunu bizi hiç 
yormayan metotlarla yapıyor. Üstelik öğrenme eylemini nasıl gerçekleştire-
ceğine dair bu metotları da kendi kendine üretiyor ve aksiyon alıyor. Makine 
Öğrenimi kavramı tam da bu konu üzerine yoğunlaşıyor ve makinelerimizin 
öğrenen birer araç olması yönünde araştırmalara zemin hazırlıyor.

Makinelerin insan özelliklerini taklit etmesinin amaçlandığı dünyada çok iyi 
bilinen bir gerçek var ki o da endüstrilerin de insan kopyası birer sistem 
olduklarıdır. Yani sürekli öğrenen, tıpkı beynimizdeki nöronlar gibi ya da aynı 
zümredeki insanlar gibi sürekli iletişim kuran canlı birer sistemler bütünüdür 
işletmeler. 

İnsanların hayatlarını idame ettirmeleri ve daha sağlıklı bir hayat sürmeleri 
için geçmişte sadece bedenî tıp ilmi yeterli gelirken, gelişen, bilgi alışverişin-
de bulunan ve birbirini etkileyen topluluklar meydana gelmesi ile beraber 
psikoloji, antropoloji ve sosyoloji vb. bilim dalları var olmuş ve önemleri en 
az ilki kadar artmıştır. Buradaki temel ihtiyaç insan hayatının sürdürüle-
bilirliğini etkileyen faktörleri kontrol altında tutabilmek ve yaşamı müdde-
tince her konuda daha verimli olabilmesini sağlayabilmektir. 

Yaşayan ve sürekli öğrenen bir organizma olduğunu söylediğimiz işletmele-
rin de sürdürülebilir kalmak ve daha verimli olmak noktasındaki ihtiyaçlarını 
‘Denetim’ mekanizmaları kontrol altında tutmaktadır. Gerek küresel çap-
taki, gerekse sistem içindeki entegrasyonun ve iletişimin arttığı günümüz 
konjonktüründe ise denetim mekanizmalarının en önemli aracı en az sistem 
kadar hızlı öğrenen sistem üstü donanımlardır. 

Yerli ya da yabancı birçok işletme günümüzde risklerini doğru yönetmek, 
rekabette yük yaratan kısımları tespit etmek ve olası kaçakları kontrol 
altına alabilmek için firma içi Denetim Ekipleri oluşturmakta, var olanların 
ise kadrosunu genişletmektedir. Fakat bu ekipler ne kadar büyük olurlarsa 
olsunlar, işletmenin yürütme hızına bireysel kontrollerle yetişmeleri müm-
kün olamamaktadır. 

Bu noktada ihtiyaç duyulan destek ise tıpkı Denetim Ekibi gibi işletmenin her 
kanalında, adeta damarlarında yer alan ve işletmeyi tanıyıp her koşul için 
tepkisini öğrenen ‘Yapay Zekâ’ uygulamaları olmaktadır. Günümüzde kendi 
kendine öğrenen bu sistemler özellikle üretim ve pazarlama alanında yerleri-
ni sağlamlaştırsa da mali ve yönetim süreçleri alanında hâlâ emeklemektedir.

İşletmelerin bütçelerini ve mali kayıtlarını finans piyasalarındaki dalgalan-
malar, satış stratejisindeki değişiklikler ya da bölüm içi hafızayla eş zamanlı 
olarak takip eden, öğrenen ve yorumlayan akıllı sistemleri geliştirmeli, yaşa-
yan bir varlık olduğunu iddia ettiğimiz kurumumuzu her an kontrol altında 
tutmayı amaçlamalıyız. Benzer şekilde süreçlerin yönetiminde de kurumun 
tüm organları arasındaki aksaklıkları tespit edip hastalık hâsıl olmadan 
iyileştirme sağlamalıyız.  

Kurumlarda kontrol altında tutulmasını istediğimiz ‘nokta’ sayısı, ortaya 
çıkardığı sonuçla bir sonraki süreci etkileyen her adımı temsil etmektedir. 
İşletmelerde bu tanıma uyan ne kadar adım varsa (adım(adım-1))/2 mik-
tarınca da kontrol altında tutulması gereken ‘İlişki Ağı’ yapısı var diyebiliriz. 
Her çalışanın bir nokta (iş adımı) olduğunu varsayarsak dahi 100 çalışan ara-
sında yaklaşık 5.000 ilişki ağı, yani denetim noktası söz konusu olabilmek-
tedir. Elbette bu noktaları risk seviyesine göre sadeleştirmek mümkün ama 
bugün risk seviyesi düşük olanın yarın yüksek risk seviyesine sahip olmaya-
cağının garantisi bulunmamaktadır. 

Hemen her işletmede yukarıdaki tanımla paralel bir şekilde, eş zamanlı ola-
rak kontrol altında tutulması gereken yüzlerce, binlerce ve hatta on binlerce 
iş adımı bulunabilmektedir. İşte tam olarak bu sebeple öğrenen ve yorum-
layan yapay zekâlı sistemler kurmalı ve güvenilir bir ‘Denetim Aracı’ ola-
rak ilgili yapıların desteğine sunmalıyız. Aksi takdirde işletmemizin yürütme 
hızına denk bir denetim mekanizmasına sahip olamayız.

Unutulmamalı ki; ‘Denetim Mekanizması’ gerçekleşmiş bir yanlışı değil ger-
çekleşmek üzere olan ya da gerçekleşme olasılığı bulunan yanlışları tespit 
etmek, gerekiyorsa işletmenin yaşam kurgusunu değiştirmek ve önleyici 
ilaçlar vermek üzere varlıklarını konumlandırmalıdır. Aksi durumda yazı-
lacak ilaçlar kurumun kayıplarını minimize etme gayretinden öteye 
gidemeyecektir. 
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‘YAPAY ZEKÂ’
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Dijital dönüşümü iş hayatımızın en küçük hücrelerine kadar 
hissettiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. 

Endüstri 4.0 rüzgârıyla hızlanan dijital dönüşümde, ERP süreçlerinin 
implementasyonundan karanlık fabrikalara, karar destek sistemle-
rinden yapay zekâya, tasarımlar ve dokümanlardan artırılmış / sa-
nal gerçeklik uygulamalarına doğru ciddi bir değişim, dönüşüm söz 
konusu.

Dijital dönüşümün en temel parçacığı ise yazılımlar ve bu yazılımla-
rın üretim süreçleri.

Her konuda olduğu gibi yazılım geliştirme süreçlerinde de ciddi bir 
dönüşüm söz konusu: Satır satır kod yazarak kilim dokur gibi gelişti-
rilen yazılımlar zamanla görsel geliştirme araçlarına dönüştü. Web’in 
hızla hayatımıza girmesi, kullanıcı sayılarının hızla artması kullanım, 
anlama ve kavrama kolaylığı gibi konular UX ve UI dizayn işlerinde 
uzmanlaşma ve farklılaşmaya kadar gitti.

Çeşitli yazılım geliştirme tool’ları ile geliştirilen yazılımların hızlı ça-
lışması ve verimli olması hedefl enirken değişen ve gelişen iş yapış 
şekillerine bağlı olarak yazılımların da daha hızlı geliştirilmesi he-
defl er arasına girdi.

Son 10 yılda, sıfırdan başlayan ve gelişen bir Low-Code pazarı ve 
çözümleri de son günlerde hızla yazılım geliştirme sürecinde yerini 
almaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü 2 Low-Code platformdan birisi 1.3 
milyar dolardan, diğeri ise 763 milyon dolardan yatırımcı buldu ve 
bu pazarın ileride ne kadar büyüyeceğinin göstergesi oldu.

Digital dönüşüm iş uygulamaları pazarında Low-Code platformların 
2023 yılı pazar payının 40 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bu platformlar sayesinde yazılım geliştirme süreçleri 8-20 kat daha 
hızlanıyor ve değişen gelişen firmaların ihtiyaçlarına daha çabuk 
cevap veriyor.

Forrester analisti John Rymer’ın dediği gibi; “Kendimizi yazılım ge-
liştirme sürecine bağlarsak, başarısız olacağız. Çok yavaş, çok katı bir 
süreç. Yeterince hızlı hareket edemiyoruz.” 

Bu söylem Low-Code platformlara olan ihtiyacı gözler önüne seriyor.

Ülkemizde de bu konuda çalışma yapan ve Low-Code pazarına 
girmek isteyen bir oyuncu var: Octopod. Kendini No-Code plat-
form olarak tanımlayan Octopod, iş uygulamaları geliştirme 
pazarında 5 yıl Ar-Ge çalışması yaparak piyasaya sürdüğü ürü-
nü ile 20 kata kadar daha hızlı yazılım geliştirme ve geliştirilen 
yazılımların MultiPlatform olması özelliği ile ön plana çıkıyor.

OCTOPOD BİLİŞİM A.Ş.
Şenol Balo
Yönetim Kurulu Başkanı

Barbaros Mah. Palladium Tower 
No:42 K:10 Ataşehir İstanbul

Tel.: +90 216 688 03 67
iletisim@octopod.com.tr
www.octopod.com.tr

HIZLI YAZILIM GELİŞTİRME 
PLATFORMLARI
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Geleceğin üretimini şekillendirmede “büyük veri” ve “maki-
ne-makine etkileşimi ve insan-makine etkileşimi” temel rolü 
oynayacaktır. Sensörlerin yaygınlaşmasına, kablosuz iletişi-
min ve ağlarının genişlemesine, robotların üretim ortamında 
büyük oranda kullanılmasına, makinelerin akıllanmasına ve 
büyük veri ve büyük verinin analizinin gelişmesine bağlı olarak 
ürünlerin üretilme şekillerinde büyük dönüşümün başladığını 
ve her geçen gün bu dönüşümün etkisinin ve kapsamının art-
tığını görmekteyiz.

Endüstri 4.0’ın temel ilkelerinden birisi, değer zinciri boyunca 
akıllı ağlar yaratmak için birbirlerini otonom olarak kontrol edebi-
len sistemleri ve makineleri uyumlu olacak bir şekilde birbirleriyle 
bağlamaktır. Endüstri 4.0’un temel unsuru, değer zincirindeki tüm 
bileşenlerin birbirleriyle bağlanması ile gerçek zamanlı bilginin sağ-
lanmasıdır.

Endüstri 4.0 temelinde yer alan unsurlardan birisi de dikey ve ya-
tay değer zincirlerinin dijitalleşmesi ve entegrasyonudur. Endüstri 
4.0’ı sürükleyici dokuz teknolojiden birisi olarak da yatay ve dikey 
entegrasyonun sağlanması belirtilmektedir. Endüstri 4.0 ile birlikte 
ürün geliştirmeden ve satın almadan üretim lojistik ve hizmete ka-
dar organizasyondaki tüm süreçlerin dijitalleştirmesi ve dikey olarak 
entegrasyonunun sağlanması hedefl enmektedir. Endüstri 4.0’da 
yatay bütünleşme ise tedarikçilerden müşterilere kadar tüm değer 
zinciri üyeleri ile ilgilidir. İzleme ve takip etme araçlarından gerçek 
zamanlı bütünleşik planlamaya kadar teknolojileri içermektedir.

Endüstriyel süreçlere nesnelerin internetinin uygulanması olan 
Endüstri 4.0, diğer nesnelerle iletişim kurma yeteneğine sahip ola-
cak biçimde makine, ekipman, yarımamuller ve ürünler gibi fiziksel 
nesnelerin dijital ortamda temsilinin gerçekleştirilmesidir. Fiziksel 
nesnelerin birbirleriyle bağlanması ile üretim sistemlerinin merkezi 
olmayan kontrolü söz konusu olacaktır. Farklı veri kaynaklarından 
yüksek hızla gelen büyük miktarda veri, bu verilerin kullanımını, de-
polanmasını ve analiz süreçlerini etkileyecektir.

Pazarlardaki artan değişkenlik, müşterilerin taleplerinin kişiselleş-
tirilmesi gereklilikleri, işletmelerin esnekliğe çok daha fazla önem 
vermelerini gerektirmektedir. Endüstri 4.0 ile birlikte sağlanacak 
yararların en önemlilerinden birisi de kişiselleştirilmiş ürünler üre-
tilmesi ve esnekliğin yükseltilmesidir. Bilgi teknolojileri altyapısının 
da bu değişime uyum sağlayacak biçimde yeniden tasarlanması ge-
rekmektedir.

ERP sistemlerinin işletmelerin tüm süreçlerinin planlanmasında ve 
kontrolünde merkezi rolü bulunmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte 
ERP sistemleri, merkezi veri toplama fonksiyonundan, gerçek za-
manlı veri erişimi ve akıllı veri analizi ile birlikte süreçlerin etkinli-
ği ve izlenebilirliği önemli ölçüde artıracak sistemlere doğru geçişi 
sağlamalıdır. Endüstri 4.0’ın amaçlarından olan kişiselleştirilmiş 
ürünlerin sunulabilmesi ve esnekliğin ve çevikliğin artırılabilmesi için 
gerçek zamanlı veriye ihtiyaç vardır. ERP sistemlerinin gerçek zamanlı 
veriye ulaşabilecek şekilde adaptasyonu sağlanmalıdır. 

Endüstri 4.0 ile birlikte üretim planlamasında esnekliğin artacak 
olmasına bağlı olarak farklı sistemler tarafından oluşturulan verilerin 
dikey ve yatay entegrasyonu gereklidir. Dikey ve yatay entegrasyo-
nun sağlanması Endüstri 4.0’ın sürükleyici teknolojilerden birisidir. 
İşletmelerin tedarikçileri, diğer işletmeler ve müşterilerle etkileşim 
halinde olması ile ERP sistemi de uçtan uca süreçleri destekleyebil-
meli ve bu tüm tarafl ar arasında veri değişimini sağlayabilmelidir. 
İşletmedeki planlama, kontrol ve yürütme faaliyetlerinin dikey en-
tegrasyonu ile de süreçlerde esneklik mümkün olabilecektir. 

Endüstri 4.0’ın verilerin merkezi olarak saklanması gerekliliğini 
ortadan kaldırması, ERP sistemlerinin değerlendirmeleri gereken 
önemli bir konudur. Planlamacılar analizlerini gerçekleştirirken farklı 
alanlardan ulaşabilecekleri gerçek zamanlı verileri değerlendirme-
lidirler. Bu verilerin bazılarına ERP sistemlerinin kendisinden ulaşı-
labilirken bazı verilere de üretilen parçalardan ve ürünlerin bizzat 
kendilerinden ulaşılabilecektir. 

Nesnelerin interneti ile birlikte üretim süreçlerinin ve tedarik zincir-
lerinin görselliği artırılabilmektedir. Çok farklı kanallardan ulaşılan 
gerçek zamanlı büyük miktarda veri ile stok yönetimi ve üretim plan-
lama anlık olarak takip edilebilmektedir. Bu bakımdan endüstriyel 
ürünlerin birbiriyle bağlanması ile birlikte nesnelerin internetinin 
ERP sistemlerine olacak etkisinin gözden kaçırılmaması gerekmekte-
dir. Nesnelerin interneti ile birlikte ürünler, doğrudan ERP sistemleri 
ile iletişim halinde olabilecektir. Ürünlerin doğrudan ERP sistemleri 
ile iletişime geçebilmesi ve mevcut miktarların gerçek zamanlı takibi 
stok yönetimi için harcanan çabayı azaltabilir. Lider işletmeler üretim 
alanında ve tedarik zincirlerinde nesnelerin internetinin uygulama-
larına geçiş yapmakla birlikte ERP sistemlerinin bu alanlarda bütün-
leştirilmesi yollarını da değerlendirmelidirler.

Endüstri 4.0 ile birlikte ERP sistemleri de akıllanacaktır. ERP sistem-
leri gerçek zamanlı veriye ulaşırken, üretim sürecine anında müdahale 
söz konusu olabilecektir. Çok farklı kanallardan sağlanan büyük veri 
akışı ERP sistemi ile bütünleşebilmeli, ERP sistemleri daha büyük ve 
karmaşık veri yönetimini içermelidir. ERP sistemleri, makinelerden ve 
ürünlerden gerçek zamanlı elde edilen verileri, analiz sonuçları ile bir-
likte elde edilen üretim bilgilerini doğrudan üretim sürecindeki cihaz-
lara ulaştırabilmelidir. ERP ve Endüstri 4.0’ın sürükleyici teknolojileri 
ile birlikte üretim süreçlerinde görsellik artacak, gerçek zamanlı veri 
takibi ile sürece anında müdahale mümkün olabilecek, daha iyi ka-
rarlar verilirken süreçlerin etkinliği artırılabilecektir. Endüstri 4.0’ın 
amaçlarından olan esneklik ve çevikliğin başarılabilmesinde ERP 
sistemlerinin önemi yadsınamaz. Ancak, ERP sistemleri de Endüstri 
4.0’ın gereklerine uyum sağlayacak biçimde adaptasyonunu gerçek-
leştirebilmelidir. ERP sistemleri akıllı sistemler olarak gerçek zamanlı 
veriye ulaşıp, analiz edip gerçek zamanlı öneriler sunabildiği ölçüde 
Endüstri 4.0 yolunda işletmelere önemli katkılar sağlayacaktır.
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ENDÜSTRİ 4.0 ve ERP

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), birçok kuruluşta yanlış de-
ğerlendirildiği gibi, sadece yeni bir bilgi teknolojisinin şirkete uyar-
lanması değildir. ERP kurum stratejisini, risk yönetimi ve iç kontrol 
uygulamalarını da kapsayan mal ve hizmet üretimi için gerekli emek, 
sermaye, hammadde gibi unsurların dengeli ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını sağlayan tedarikten üretim, lojistik ve satışa, muhase-
be ve finanstan insan kaynaklarına kadar çeşitli modüllerden oluşan, 
sonuç alınması sabır isteyen entegre bir yazılım paketi ve yönetim 
yaklaşım değişikliğidir.

Belirtilen nedenlerle, hem yönetim desteği gerektiren hem de za-
man alan ayrıca maliyeti yüksek bir uygulamadır. Bunun için yapılan 
harcamaların ve harcanan zamanın boşa gitmemesi için, hem uygu-
lama öncesi hem de uygulama sonrası yapılması gerekenler vardır. 
Bunları, kısaca, şu şekilde ifade etmek mümkündür:

ERP öncesi yapılması gereken bazı işler şunlardır: 

• Üst yönetim, ERP sistemine karar vermeden veya sistem içindeki 
çeşitli modüllere karar vermeden önce firma için bir beklenti (ihtiyaç) 
analizi yapmış mıdır?

• ERP faydaları ve riskleri açıkça konuşulmuş ve belirlenmiş midir?

• ERP uygulama çalışmalarının kilometre taşları açıkça tanımlanmış 
ve planlanmış mıdır?

• Yeterli kalite ve sayıda proje ekibi oluşturulmuş mudur?

• Proje hedefl eri net biçimde saptanmış mıdır?

• Proje takımının ve diğer personelin eğitilmesine gereken önem ve-
rilmiş midir?

• Organizasyonel tasarım ERP öncesi doğru bir şekilde yapılmış mıdır?

• Süreçler tekrar gözden geçirilmiş ve tanımlanmış mıdır?

• Her bir süreç için iş akış şemaları var mıdır? Risk ve kontrol noktaları 
tanımlanmış mıdır?

• Üst yönetim ve çalışanlar ERP ile gelen sistem yeniliğine ve BPR (iş 
süreçlerinin yeniden düzenlenmesi) uygulamalarına açık mıdır?

Bütün bunların ERP yazılımı alınmadan önce uzman bir yönetim da-
nışmanı tarafından incelenmesi uygun olacaktır.

Ayrıca ERP yazılımı alan şirketler, uygulamaya geçtikten bir müddet 
sonra “bu model bize uygun değil, verim alamıyoruz” diyerek uygu-
lamayı bir tarafa bırakıp yine eski alışkanlıklarına devam edebilmek-
tedir. Böylece yaptıkları harcamalar da önemli ölçüde boşa gitmekte, 
bu durumlarda zaman zaman ERP firmalarının itibarları da zarar 
görebilmektedir.

ERP’de başarısızlığın olası bazı sebepleri aşağıda 
sunulmaktadır:

• Organizasyonel tasarımın olmaması veya yanlış kurgulanması,

• Süreç yol haritalarının oluşturulmamış veya yanlış tasarlanmış ol-
ması,

• Görev tanımlarının yapılmamış ve yetkinliklerin doğru belirlenme-
miş olması,

• Süreç yöneticilerinin yetersiz veya hazırlıksız oluşu (nitelik ve nicelik 
bakımından) ve bu riskin telafisine yönelik olarak adım atılmaması,

• Verilerin sisteme doğru girilmemesi,

• Operatörlerin vasıfsız ve eğitimsiz olması ve bu riskin telafisine yö-
nelik olarak adım atılmaması,

• ERP’nin benimsenmemesi ve bu nedenle kullanılmaması,

• Excel kullanma sevdasının ortadan kaldırılamaması,

• ERP felsefesinin anlaşılmaması,

• Şirket içi ve dışı eğitimlerin yetersiz olması,

• Bütçe yetersizliği.

Sonuçta, TEOLUPUS olarak tecrübelerimiz göstermektedir ki 
hem ERP ihtiyacı olan veya mevcut ERP yazılımının randıma-
nını arttırmak isteyen kurumlara hem de uygulamayı (yazılım-
ları) gerçekleştirecek firmalara verilecek yönetim danışman-
lığı desteği, ERP’nin başarıyla kurulumu ve kalıcı olması için 
önemli bir katma değer sağlamaktadır.
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 Ünlü Standish Grup tarafından yayınlanan ve yazılım projelerinin başarı oranlarını gösteren CHAOS raporunun 2015 versiyonu, 2010 yılından 
sonra projelerdeki başarı oranının beklenen ivmeyi yakalayamadığını gösteriyor. Bu sonucu, son dönemlerde daha da fazla hissettiğimiz hızlı 
değişim, teknolojideki gelişmeler, rekabetin artması, ihtiyaçların sürekli değişmesi gibi pek çok farklı nedene bağlayabiliriz. Benzer diğer araş-
tırmalar da, etrafımızdaki her şey hızla değişirken, bu değişime ayak uydurmak ve başarılı olmak istiyorsak kendimizi, değerlerimizi, iş yapma 
modelimizi, organizasyon yapımızı güncellememiz gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Average

CHAOS Report Survey Results

2014

2010

2006

2002

1998

1994

0% 25%

Succeed Challenged Failed

50% 75%

www.standishgroup.com

Peki ama nasıl? 

Portföy seviyesinden müşteri gereksinimlerine kadar her işi yaratacağı değere göre doğru önceliklendirip yaptığımız işlerin kalitesini arttı-
rarak, sürekli gelişmeyi (KAIZEN) prensip haline getirip “insan odaklı” düşünerek, kişilerin kendilerini güvende hissederek fikirlerini cesurca 
ifade edebileceği, saygının ve takdirin olduğu, belirli sınırlar dahilinde kendi işleri ile ilgili inisiyatif kullanıp karar alabildiği, hata yapma ve 
hatalardan öğrenme fırsatlarının verildiği ortamlar yaratıp takımlara doğru liderlik yaparak. Takım olma ve örgütlenme sağlayarak, takımlara 
ve üyelerine gerekli yetki ve gücü vererek, yepyeni organizasyon modelleri oluşturmak için gerekli liderliği yaparak... gibi pek çok yöntem 
sıralayabiliriz.

Agile (çevik) yaklaşımlarla ortaya konan düşünce şekli tam olarak buradaki “nasıl” sorusunun yanıtını vermemizi sağlıyor. Agile felsefesini – 4 
temel değer ve 12 prensip – doğru anlayıp, benimseyip günlük yaşantımıza ve iş hayatımıza uyarlayabilirsek, hep birlikte daha mutlu takımlar, 
daha mutlu şirketler ile daha iyi işler yapma olasılığımızı da arttırabiliriz.

Özellikle yazılım geliştirme alanında işlerin neden geleneksel yaklaşımlar yerine, küçük parçalara bölünerek, iteratif ve arttırımlı olarak yöne-
tilmesi gerektiğini gösteren ve yine Standish Grup tarafından yayınlanan bir araştırma sonucunu da paylaşıyorum.
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ERP Implementasyonlarında

Agile Yaklaşımlar

MICROSOFT KONSEPT

Agile yaklaşımlar daha iyi yazılım geliştirmenin yollarını keşfetmek üzere bir ara-
ya gelen 17 yazılımcının 2001 yılında Agile Manifesto’yu yayınlaması ile ortaya 
çıkmış olsa da, aslında bu felsefenin pek çok prensibi ve pratiği daha uzun süredir 
biliniyor ve uygulanıyordu. Agile Manifesto’da yer alan 4 temel değer ve 12 pren-
sip, yazılım dışındaki alanlarda da kabul görmeye ve benimsenmeye başlayınca, 
Agile pratiklerin örneklerini Satış ve Pazarlama, Operasyon, İK, Eğitim gibi farklı 
sektörlerde de görmeye başladık.

Peki neden ERP implementasyonlarında da bu felsefe benimsenerek daha müşte-
ri odaklı, beklentileri karşılayan başarılı projeler yapılmasın? 

Açıkçası bunun için hiçbir bahanemiz olamaz. Hatta uzun yıllar farklı ERP ürünle-
rinin implementasyonlarında yer almış birisi olarak, projenin en başında hazır bir 
ürünümüzün olması nedeniyle bunun çok daha kolaylıkla yapılabileceğini düşü-
nüyorum. Oracle Danışmanlık ekibinde finans, bankacılık ve telekom firmaların-
daki implementasyonlarda yaklaşımımız ve çalışma yöntemimiz bu şekilde oldu. 

Microsoft ERP ürünleri ile implementasyonlarda da benzer durumlarla karşılaş-
tım. İşin küçük parçalara bölünüp ara ürünlerle müşteriye erken teslimat yapıl-
ması, daha sık geri bildirim alınması, bu geri bildirimlere göre gereksinimlerde 
ve üründe gerekirse değişiklik yapılması ve her defasında daha iyi bir sonuç elde 
etmek için çaba harcanması, müşteri ile işbirliğinin arttırılması ve bu sayede işi 
sahiplenen ve başarılı olması için elinden gelen tüm çabayı gösteren takımlar 
oluşturulması bizi yıllarca süren ve milyon dolarlık bütçelerle tamamlanamayan, 
müşterinin sürekli şikayet ettiği, kullanamadığı bir yığın fonksiyonalite ve özelli-
ğe sahip ürünler geliştirmekten kurtarabiliyor.

Hızlıca ve ana başlıklarla neden ERP’lerde Agile teslimat modeline ihtiyacımız var, 
bu konuda hatalı varsayımlarımız neler ve son olarak da örnek bir yol haritası ile 
yazıyı tamamlayalım. 

Neden Agile Teslimat Modeli?
• Hızlı başarısız ol ve hızlı cevap ver

• Daha küçük parçalar ile riskleri ve etkilerini azalt

• Geçici ara çözümlerden kaçın

• Görünürlük, Kontrol & Ölçmeyi arttır 

• Hızlı iyileşme sağla

ERP Çevikliği İçin Hatalı Varsayımlar
• İnovasyon olasılığı son derece düşük.

Herhangi bir iş için en büyük tehlike yenilikçi olmamasıdır.

• ERP sürümleri büyük paketlerle teslim edilmelidir.

ERP sürümlerini daha küçük yönetilebilir parçalara bölmemize engel bir du-
rum yoktur.

• ERP projeleri çok hızlı şekilde ve aşırı para harcatır.

Aktiviteler için ilk günden itibaren kalite kontrol noktaları belirleyebiliriz.

• Tüm ERP geliştirmesi için stratejik genel bir bakış açısı oluşturmak imkansızdır.

Bu bir ERP problemi değildir. Bakış açısı-zihniyet (mindset) ile ilgili problemdir.

• ERP ortamında Agile geliştirme mümkün değildir. 

Hepsi ya da hiçbiri yaklaşımı doğru değil: Pek çok ERP işi tüm pratikleri belirli 
bir metoda bağlı kalarak uygulamadan da çevik olabileceğimizi kanıtlıyor.

• ERP için otomatik testler bir fantezidir.

Kritik noktalarda otomasyon uygulayarak testleri hızlandırabiliriz.

• Özelleştirmek her zaman daha iyidir. 

Bu fi krin üstesinden gelmenin tek yolu geleneksel iş analizi bakış açısını tam 
tersine çevirmektir.

ERP İçin Agile Geliştirmeye Nasıl Başlamalıyız? 
• Agile prensip ve değerleri anlayın,

• Paydaşlarınızın kim olduğunu öğrenin,

• Bir Business Case (İş Örneği) oluşturun, 

• Küçük başlayın – pilot projelerle,

• Proje ve ürün takımlarını yeniden yapılandırın, 

• Öncelikli iş listeleri oluşturun,

• İterasyon (sprint) bazında toplantıları organize edin,

• Doğru araçları kullanın.

www.standishgroup.com

CHAOS RESOLUTION BY AGILE VERSUS WATERFALL

All Size
Projects

SIZE METHOD SUCCESSFUL CHALLENGED FAILED

Large Size
Projects

Medium Size
Projects

Small Size
Projects

Agile 39% 52% 9%

11% 60% 29%

18% 59% 23%

3% 55% 42%

27% 62% 11%

7% 68% 25%

58% 38% 4%

44% 45% 11%

Waterfall

Agile

Waterfall

Agile

Waterfall

Agile

Waterfall

The resolution of all software projects from FY2011-2015 within the new CHAOS database segmented by the agile 
process and waterfall and method. The total number of software projects is over 10.000
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ERP sisteminin işletmedeki kullanımı arttıkça veri giriş sayısı da ar-
tacaktır. Büyüyen iş, veri girişi gibi hatalara neden olmakta, sistemi 
verimsiz hale getirmektedir. Yüksek malzeme dolaşımı olan ortamda, 
doğal olarak yüksek oranda sipariş, transfer gibi veri oluşacak ve bun-
ların anlık sisteme giriş ihtiyacı doğacaktır. Bilgisayar sistemi kulla-
nılsa dahi, klavye ile yapılan veri girişleri, pek çok hatalı kayda neden 
olmaktadır. Stokların doğruluğu hayati önem taşımaktadır. Yetersiz 
enformasyon sistemi ve veri giriş yapısı eksikliği, bu sorunlara yol 
açmaktadır. Ayrıca periyodik olarak yapılan stok sayımları, genelde 
fazla emek ve zaman almaktadır.

Teknolojiyi doğru kurgulayarak ERP sistemimize veri girişini kolay-
laştırabiliriz. ERP sistemiyle entegre çalışıp stok hareket kayıtlarının 
oluşturulmasını sağlayacak bazı teknolojiler:

Barkod destekli sistemler (taşınabilir cihazlar, etiket yazıcılar, el ter-
minalleri)

Dokunmatik ekranlar ve kiosklar

RFID destekli sistemler

Sesle toplama (mikrofon, kulaklık)

Işıkla toplama

Akıllı gözlük ve artırılmış gerçeklik (AR) 

Makineden direkt veri okuma ve sensörler  

“Mobil teknoloji” yatırımlarının artarak devam etmesi, lojistik ope-
rasyonların verimliliğini de önemli ölçüde etkilemektedir. 2014 yılın-
da yayınlanan bir endüstri raporu ise gerçek zamanlı verinin önemine 
dikkat çekmiştir. Maliyet kontrolü için mobil teknolojilere yatırımın 

artacağından söz etmektedir [2]. 

ERP ile entegre çalışan bu sistemler, 
aslında belli başlı stok hareket ka-
yıtlarının otomatik oluşturulmasını 
sağlar:

Satın alma girişleri; 

Kalite karantina stoğuna tansfer; 

Üretime sarf malzeme çekilmesi; 

İş emrine bağlı üretim bildirimi ve hammadde tüketimi; 

Sevkiyat hazırlama;

Sayım. 

Listelediğimiz teknolojilerden kısaca bahsedelim:

1. Barkod ve El Terminali: 
Malzeme hareketlerinde, depo sayımlarında barkod ve el terminali 
kullanılabilir. El terminali, sadece bir barkod okuyucudan öte, bir 
küçük bilgisayardır. Üzerinde ERP veya WMS çalışır, anlık veri girişi 
imkanı verir. Ürün kabulü, raf sayımı, depo sayımı, toplu sevkiyat 
(toptan satışlar), rafta alım siparişi oluşturma, rafta fiyat kontrolü 
için kullanılabilir  [3] [4].

2. Dokunmatik Ekran ve Kiosklar: 
Stok veya imalat alanında kolay veri girişi 
yapılmasını sağlar. Bir bilgisayardır, ekranı 
dokunmatiktir. Ekran tasarımı daha sade ve 
parmakla dokunmaya uygun büyüklükte obje-
lerden oluşur. Barkod ile entegre daha verimli 
kullanılır [5].
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3. RFID: 
RFID mantığı, günlük otomobi-
limizde bulunan OGS mantığın-
da çalışır. Belli bir mesafeden 
kablosuz veri iletişimi sağlar. 
Temassız okuma yapar, peşin-
den olay tetikler (kapı açılması, 
alarm çalması, stok hareket 
kaydı oluşturulması gibi). Yurt 
dışında Wall Mart gibi çok büyük perakende tedarikçileri, depolarında bu sistemi 
kullanmaktadır. Depo içinde belli noktalara koyulacak antenler, malzeme geçi-
şinde transfer hareketinin otomatik gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca stok sayımı 
işlemi de RF destekli seyyar bir el terminali ile depoda dolaşılarak kısa sürede 
tamamlanır. Barkoda göre en büyük üstünlüğü temassız olmasıdır ama daha 
maliyetlidir [6].

4. Sesle Toplama Sistemi: 
Sesle toplama sistemleri, depo ve dağıtım organizasyonları içinde barkod tarama 
teknolojisinden sonra, yapılan en büyük teknolojik yatırım olarak kabul edilmek-
tedir [7]. Mobil ses-tabanlı sistemlerde, depo operatörü mikrofonlu bir kulaklık 
takar. Forklift operatörü belli bir paletin depoda belli bir konuma bırakılması 
için gerekli komutu duyar (stok yazılımdaki iş emri bilgisi sese çevrilir). İstenen 
malzeme/ürünü alarak, sisteme siparişi tamamladığına dair mikrofon vasıtasıy-
la “tamam” diyerek bildirim gönderir (ses komuta çevrilerek iş emrine otomatik 
onay verilir). Depocunun elleri serbesttir, bir bilgisayar terminali kullanımına 
gerek yoktur. Bu sistemler, farklı giyilebilir teknolojiler ve barkod okuyucular ile 
entegre edilebilir [8].

5. Işıklı Toplama ve Yerleştirme: 
Her bir ürünün lokasyonunda ışık, onay düğmesi ve miktarı belirten dijital bir 
ekran bulunur. O konumdan bir alma işlemi gerekli ise, ışık yanar. Operatör onay 
düğmesine basarak işlemi onaylar. Onaylama ile sistem gerçek zamanlı olarak 
güncellenir [9].

6. Akıllı Gözlük ve Artırılmış Gerçeklik: 
Akıllı gözlük, başlangıçta gözlüğe monte edilmiş kamera sayesinde sıradan bir 
barkod okuyucu olarak düşünülebilir. Gözlük üzerinde bulunan mikrofon veya 
gözlük ekranında görülen sipariş detayları sayesinde ERP veya WMS’den gelen 
komutlar, depo operatörünü malzemenin bulunduğu rafa yönlendirir. Operatör 

istenen siparişi alıp gözlük üzerindeki barkod okuyucuya doğru ürünün kodunu 
okutarak siparişin tamamlandığını belirtir. Eğer başka bir sipariş varsa, onu ta-
mamlamak için bulunduğu rafa yönlendirir [10]. Benzer uygulama, ses tanıma 
ile sipariş toplamada da geçerlidir. Ses tanıma sisteminde depo operatörü sipariş 
tamamlandığında ses ile onay verirken, akıllı gözlükte ise malzemenin QR kodu-
nu veya barkodunu okutarak siparişi tamamlamaktadır [11] [12] .

7. Makineden Direkt Veri Okuma ve Sensörler:  
Makinelerden PLC, MES vb. etkileşimiyle üretim miktarları ve saatleri direkt çe-
kilerek gereken ek bilgiler ile veritabanına yazılır. Bu bilgiler, insan müdahalesi 
olmadan ERP sistemindeki kayıtları günceller, stok hareketlerimizi oluşturur.

Sonuç
ERP sisteminin işletmedeki kullanımı arttıkça veri giriş sayısı da artacaktır. 
Büyüyen iş veri girişi gibi hatalara neden olmakta, sistemi verimsiz hale getir-
mektedir. Belirlenen operasyonlar için uygun teknoloji çözümlerini kullanarak, 
klavye kullanımı ve manuel girişi en az seviyeye indirebiliriz. Bunun için doğru 
kurgu ve teknoloji seçimi gereklidir. Barkod, RFID vb. çözümler ERP sistemlerinin 
stok uygulamaları ve WMS uygulamalarıyla entegre çalışarak büyük katkı sağlar.
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Nesnelerin interneti ve yapay zekâ hayatımızın ayrılmaz 
bir parçası oldu. Telefondan televizyona, hatta buzdolabı, 
çamaşır ve bulaşık makinelerimize kadar her şey akıllandı. 
Sadece evlerimiz mi? Sanayi ve endüstri dallarının neredey-
se tamamında kullanılan araçlarımız da akıllı. Kısaca, yazı-
lımlar hayatımızın her yönüne yayıldı. Yazılım geliştiriciliği 
dünya üzerinde çok büyük bir güce sahip oldu. Büyük güç 
büyük sorumluluk gerektirir. En başta güvenli yazılımların 
oluşturulması, kişisel verilerin korunması, yazılım ürünle-
rinin fonksiyonelliği ne kadar artarsa artsın daha basit ve 
anlaşılır şekilde aktarılması sorumluluğu. Sadece bu açıdan 
bile yazılım geliştiriciler, Hipokrat yemini etmiş bir doktor 
ya da adalet kavramı ile yoğurulmuş bir hukukçunun sahip 
olması gereken niteliklere haiz olmalı. İşte bu noktada ya-
zılım geliştirme mesleğinin etik kurallara sahip olması kaçı-
nılmazdır.

Etik kuralların başarıya ulaşabilmesi için en önemli şey özümsenmesi 
ve benimsenmesi olmalıdır. Bu kapsamda hazırlanan kuralların han-
gi yazılım metodolojisi kullanılırsa kullanılsın uygulanabilir olması 
gerekmektedir. Geçmişte çok daha yaygın olarak kullanılan SDLC 
Waterfall modelde (yazılım geliştirme yaşam döngüsünde) günü-
müzde özellikle start-up’lar ile popülaritesi artan Agile (çevik yazılım 
geliştirme) yöntemi ile hazırlanan tüm yazılımlarda ortak olan şey 
“etik olmak” olmalıdır. 

Nasıl Yazılım Geliştirmeli:

Aciliyet ve kalite ihtiyaçları arasında bir denge kurarak yazılım ge-
liştirmek yadsınamaz bir gerçek olmaktadır. İşte tam burada etik 
kurallar devreye girer. Hatasız kod gelişiminin hedefl enmesinin yanı 
sıra hata durumunda nasıl aksiyon alınacağı ve benzer hataların ol-
maması için ne gibi aksiyonların alınacağının belirlenmesi etik olmak 
için gerekli bir diğer önemli unsurdur.

Gizlilik:

2018 yılı Nisan ayı itibarı ile yaşamımızın bir parçası olan Kişisel 
Verileri Koruma Kanunu artık yazılımlarda kişilere ait bilgilerin, istek-
leri dışında tutulmasını ve kullanılmasını engelliyor. Aynı dönemde 
tüm dünyada GDPR’ın ikinci versiyonu benzer bir kapsamda devreye 
alındı. Dolayısıyla zaten etik olmamızın getireceği bir zorunluluk, ka-
nuni olarak da güvence altına alındı.

Bilgi Paylaşımı: 

Yazılım hazırlamak için gerekli bilgi ve uzmanlığın diğer geliştiriciler 
ile paylaşılabilir olması ve geliştiricilerin birbirlerinin gelişimine fay-
da sağlayabileceği bir ortamın oluşturulması etik olmak için gerekli 
unsurlardandır.

Güvenlik:

Yazılımların güvenliğini sağlamak için pentestler başta olmak üze-
re her türlü güvenlik önleminin alınmasına önem verilmeli, yetkisiz 
erişimlere, verinin doğruluğunu ve bütünlüğünü engelleyecek tüm 
etmenlerin ortadan kaldırılmasına dikkat edilmelidir.

Tüm etik gereklilikleri birkaç satıra sığdırmak ne kadar zor değil mi? 
Aslında yıllara dayanan bir birikim. ISACA’nın COBIT çerçevesi de size 
yol gösterecek eşsiz bir kaynak. Her etik gereksinim bir yenisini do-
ğuruyor. Peki etik olmak bu kadar mı zor? HAYIR. Öyleyse etik yazılım 
geliştirme kurallarınızı oluşturmak için bir adım atın, fark yaratın. 
Gerisinin zincirin halkaları gibi geldiğini göreceksiniz. 
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 Günümüzde dijital dönüşümün ve Endüstri 4 çalışmalarının geldiği 
noktada, kaliteli yazılım kavramı yeniden ele alınması gereken bir 
olgu. Hemen her sektörde, yazılımların yönettiği, farklı kritik sevi-
yelere ve sayısız fonksiyonel çeşitliliğe sahip cihazlar kullanılmakta. 
Dolayısıyla artık, kabul edilebilir düzeyde hatasız yazılım üretmek 
değil sıfır hatalı yazılım üretmek hedefl eniyor. Eskiden, yazılımlardaki 
hataların veri kayıplarına, yeniden veri girişlerine vb. sebep olmasın-
dan korkulurken, günümüzde üretim duruşlarına, lojistikte aksama-
lara, bunlara bağlı olarak büyük finans ve envanter kayıplarına, insan 
sağlığı üzerinde risklere, toplu canlı yaşamını tehdit eden ölüm, yara-
lanma vb. sonuçlara yol açacağı gibi konular konuşuluyor. 

Eskiye oranla firmalar, ihtiyaçları olan uygulama yazılımlarına daha 
fazla dış kaynak ayırmaktalar; firma içerisinde geliştirilen kod satır 
sayısı oldukça azaldı. Firmaların büyük çoğunluğu ERP, MES, Scada 
vb. satın alınan paket yazılımlar ile uygulama ve entegrasyon ihti-
yaçlarını gideriyor; yazılım geliştirme süreçlerinin büyük bir kısmı 
bu sebeple firma içerisinde yönetilmiyor. Geliştirme süreçleri yüksek 
ölçüde tedarikçi bağımlı olacak şekilde; tedarikçi-müşteri birlikte yü-
rütülen birçok yeni implementasyon metodolojisi var artık. Ürün ge-
liştirme açısından, çekirdek kodlar tedarikçi kanalında yönetilirken, 
firmaya uyarlama çalışmalarında tanımlama, tasarım aşamaları; özel 
geliştirmeler varsa bunlara ilave olarak detaylı tasarımlar, testler; en-
tegrasyonlar varsa yine bunlara ilave olarak prototipler, modelleme-
ler, simülasyonlar ve tüm aşamalar için geçerli test ve bakım süreç-
lerinin tedarikçi-müşteri paydaşlığı ile yapılması, bu metodolojilerin 
içerisinde yer alıyor. 

Genelde, planlanan bütçede yazılım projelerini bitirmek ve teslim 
etmek için yaygın bir eğilim olarak test ve doğrulama süreçlerinden 
kaynak kısılmaktadır. Oysa analiz süreci gibi test süreci de projede 
hedefl enen başarının sağlanmasının en kritik sürecidir. Projelerin 
planlanan bütçede bitirilmesini hedefl eyen proje yöneticileri, proje 
planında test için ayrılan zamanları düşük tutarak toplam proje süre-
sine ulaşmayı hedefl iyor. Bu yaklaşım yazılım üretici firmalarda oldu-
ğu kadar, kullanıcı firmalarda da yaygın. Günümüz koşullarında, bu 
yaklaşımın değişmesi, hedef kitle için de yazılımın kabul ve doğru-
lamalarının proje maliyetinden önce gelmesi gerekmektedir. Bunun 
için, öncelikle, yazılım hatalarının yol açacağı kayıpların boyutunun 
müşteri tarafından farkında olunması zorunludur. Aynı farkındalık 
yazılım üreticilerinde de oluşmak zorunda ki, kendilerine son on 
yılda çok büyük sorumluluklar yüklendi. Tüm bu çalışmaların yazılım 
tedarikçisi ve müşteri paydaşlığı ile yapıldığı düşünüldüğünde, özel-
likle test ve doğrulama süreçleri yazılım uygulamalarında daha kritik 
önem kazanmaktadır. Dış kaynaklı alım ve uyarlama çalışmalarında, 
ihtiyaç analizi, tasarım ve test süreçlerindeki aksamaların sebep ol-
duğu değişiklikler proje bütçesinde ciddi sapmalara yol açabilmek-
tedir. Test ve doğrulamalarını tam yapmadığınız sistemler, yüksek 
modifikasyon ve iyileştirme maliyetleri ile karşınıza gelebilir.

ERP, MES gibi uygulama yazılımları geçiş projelerinde, test ve kabul 
planları hazırlamak oldukça önemlidir. Proje ekipleri belirlenirken, test 

sorumluları, yetkileri ve görevleri de belirlenmelidir. Proje implemen-
tasyonu boyunca uyacağımız bir test ve doğrulama planı olmalı ve bu 
plan, sistemin tüm öğelerini ve entegrasyonları doğru test etmemizi 
sağlayacak test yöntemlerini, iş akışı ve faaliyetleri içermelidir. Her 
faaliyet için test yöntemi ile birlikte, kabul kriteri, test sonuçları bu 
raporlarda yer almalıdır. ERP gibi kapsamlı ve bütünleşik projelerin 
uygulamaya alınmasında ve entegrasyonlarda uyumluluk, tümleşim, 
bütünleştirme, regresyon testlerinin öne çıktığı söylenebilir. Birimler 
arası ilişkiler de fonksiyonel olarak test planlarında yer almalı ve testle-
rin birimler arası çapraz olarak yapılması sağlanmalıdır. Sistem üzerin-
de darboğaz etkisi yaratan  limitler test aşamalarında da tanımlanmalı 
ve en yüksek ve en düşük değerleri içerecek şekilde testler yapılmalıdır. 
Ayrıca bu limitlerden dolayı oluşabilecek olan riskler ve bunların sistem 
performansına olan etkileri ve sonuçlar belirtilmelidir. Otomasyonların 
kullanılacağı fiziksel ortamlar, coğrafi koşullar, yazılımların koşacağı 
cihazların hangi makinelerle etkileşimli / gömülü çalışacağı testlerde 
mutlaka göz önüne alınmalıdır. Testler sırasında kullanılan cihazların 
özellikleri ile canlı kullanımdaki özellikleri uygun olmalı, testlerin han-
gi cihazlarla yapıldığı doğrulama planlarında belirtilmelidir. 

Uygulama yazılımları geçişlerinde, sözleşme, süreç, tasarım, kod, 
tümleştirme, çıktı doğrulamaları her işlevsel adımda yapılmalı, test 
ve doğrulama dökümanları yeterli detayda ve periyotta hazırlan-
malıdır. Belirlenen uygunsuzluklar ve yapılması gereken modifikas-
yonlar ayrıntılı olarak raporlanmalı ve geliştirici firma ile anlık olarak 
paylaşılmalıdır. Test planlarının ve raporların kullanıcı firma içerisin-
de de arşivlenmesi, başvurulacak bir kaynak olarak faydalı olacaktır. 
Herhangi bir aşamada gözden kaçan hata, ileriki aşamalarda karşı-
mıza çıktığında daha büyük maliyetlerle düzeltilebilecek ya da dü-
zeltilemeyerek projenin sürdürülebilirliğini riske atacaktır. Sistemin 
kullanılmaya başlamasından sonra bile, geçmişte atlanan en ufak bir 
hatanın sonuçlarını ağır yaşamak söz konusu olabilir. 

Özet olarak; dijital dönüşümün her sektörde yaşanmaya başla-
ması, Endüstri 3, Endüstri 4 gibi dönemler, teknolojik gelişme-
ler, yazılımların işlevlerini çok daha kapsamlı ve kritik hale ge-
tirmektedir. Sistemlerin uyarlanması ya da geliştirilmesinde, 
test süreçlerine yeterince kaynak ayrılmaması, testlerin canlı 
kullanım ortamlarına uygun yapılmaması, farklı senaryoların 
test edilmemesi, analizlerdeki tüm kriterlerin doğrulanmama-
sı, test limitlerinin doğru seçilmemesi gibi etkenlerin sonucu 
olarak; üretim, gıda, sağlık, ekonomi, ulaşım, çevre vb. yaşa-
mımızın her alanına giren yazılımların değişik boyutlarda risk-
lere sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu yönleriyle, yazılım-
lardan beklenen sonuçları alabilmek, amaçları doğrultusunda 
kaliteli yazılım kullanmak zorunluluğu, test ve doğrulama 
süreçlerine daha kritik anlamlar yüklemektedir ve yazılımların 
kullanım alanlarının sürekli artması sebebiyle de yüklemeye 
devam edecektir. Bu belki de endüstriyel ve teknolojik devrim-
lerin bu yönleriyle otomasyon / entegrasyon / uygulama yazı-
lımlarına yüklediği en önemli ve kritik sorumluluktur.

MICROSOFT VİZYONKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018

Dilek Kılıç
Baykal Makine
ERP Proje Yöneticisi
dilekk@baykal.com.tr
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6 GEN (Microsoft Çözüm Ortağı)
Mehmet Ali Emir / Genel Müdür 
Merkez Ofis: İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Çıkmazı Tahsin Bey Apt. 
No: 9 D: 3 İçerenköy Ataşehir, İstanbul 
Tel: +90 216 455 67 67 - 230 67 70 • Faks: +90 216 455 50 70 
bilgi@6gen.com.tr • www.6gen.com.tr 

ABAS TÜRKİYE
Y. Serhan Oralp / COO
My Office 212, Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. N:3 K:18 Ofis 
No:293 Bağcılar İstanbul
Tel: +90 212 466 22 27 • Faks: +90 212 355 35 38
info@abas.tc • www.abas-erp.com/tr

ACRON (SAP Çözüm Ortağı)
İçerenköy Mah. Destan Sk. No: 3 Odak Plaza C Blok Ataşehir 
İstanbul
Tel: +90 216 574 22 76 • Faks: +90 216 577 40 04 
info@acron.com.tr • www.acron.com.tr

AGC YAZILIM (Microsoft Çözüm Ortağı)
Gökhan Can / Genel Müdür
Büyükdere Cad. Oya Sk. Devran Apt., N:2/1 D:3, Gayrettepe İstanbul
Tel: +90 212 275 71 32 • Faks: +90 212 275 71 30
www.agcyazilim.com

AKTEK (Oracle Çözüm Ortağı)
Miralay Şefik Bey Sk. No:11 K:2-3 Gümüşsuyu Taksim İstanbul
Şube: Denizçalı Köyü, Karamürsel Yolu P.K. 115, 13. km. Yalova
Tel: +90 212 393 00 90 • Faks: +90 212 393 00 91
info@aktekbilisim.com • www.aktekbilisim.com

ANALİTİK BİLİŞİM (Microsoft Çözüm Ortağı)
Merkez Adres: Kozyatağı Mah. Değirmen Sk. AR Plaza A Blok Ofis 
No:102 Kadıköy, İstanbul
Tel: +90 216 416 7576
www.analitikbilisim.com • www.analitikbilisim.com

APPS AKADEMİ YAZILIM (Oracle JD Edwards Çözüm Ortağı)
Kozyatağı Mah. Hüseyin Çelik Sok. Topaloğlu İş Merkezi Kat:3 No:4 
Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul / TÜRKİYE
+90 216 546 00 92 - 93
info@appsakademi.com • www.appsakademi.com

ATİKER YAZILIM
Göztepe Mah. İnönü Cad. Başkule Plaza, No:122 D Bağcılar İstanbul
Tel: +90 212 461 00 00
www.atikeryazilim.com.tr

AVİNAL YAZILIM DANIŞMANLIK
Ahmet Avinal / Mimar, Yönetim Kurulu Başkanı 
Eminalipaşa Cad., N:9/8 Altıntpe Maltepe, İstanbul 
Tel: +90 216 417 17 73
ahmetavinal@avinal.com

AXIS INFORMATION TECHNOLOGIES (Microsoft Çözüm Ortağı)
Atilla Filizler / Genel Müdür
info@axis-it.com • www.axis-it.com

B4DYNAMICS (Microsoft Çözüm Ortağı)
Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sk. AR Plaza No: 16 A Blok D: 101 
K:10 Kadıköy İstanbul
Tel: +90 216 355 09 09
www.b4dynamics.com

BİLİŞİM SANAYİ
Cyberpark, Beytepe Köyü Yolu 5/A, K:4, 06530 Bilkent, Ankara
Tel: +90 (312) 266 11 44 • Faks: +90 (312) 266 11 40
bilisim@bilisim.com.tr • www.bilisim.com.tr

BİMSA (SAP Çözüm Ortağı)
Tunç Taşman / Genel Müdür
Acarlar İş Merkezi D Blok K: 3-4 34805 Kavacık, İstanbul 
Tel:+90 216 425 10 50 - 538 78 00 • Faks: +90 216 425 10 49 
bilgi@bimsa.com.tr • www.bimsa.com.tr

BİRLEŞİK UZMANLAR (Microsoft Çözüm Ortağı)
Mahizer Balaban Dik / İş Geliştirme Müdürü
Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237 K:3 D:310 34398 
Maslak İstanbul 
Tel: +90 212 286 48 12 • Faks: +90 212 425 10 49 
info@birlesikuzmanlar-it.com • www.birlesikuzmanlar-it.com

BİRLEŞİK YAZILIM
Metin Çobanoğlu / Genel Müdür
Merkez: Büyükdere Cad. N:48 D:4, Şişli İstanbul
Tel: 444 1 377 / +90 212 709 13 77 / +90 850 433 13 77
www.birlesikyazilim.com

BMI YAZILIM ve DANIŞMANLIK (Dinamo Çözüm Ortağı)
Mehmet Açıkgöz / Genel Müdür
Yenişehir Mah. Reyhan Cad. 37/19 A Bl. Pendik İstanbul 
info@bmidanismanlik.com • www.bmidanismanlik.com

C8NET (Oracle NetSuite Çözüm Ortağı)
Sebla Puhaloğlu Yeniay / Yönetici Ortak
Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı N:50/8 Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 549 539 39 33
info@c8net.com • www.c8net.com

CPM YAZILIM
Serkan Ahtagil / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Otakçılar Cad. D Blok No:78 K:1 No:73 Flatofis Eyüp İstanbul
Tel: +90 212 444 81 77 • Faks: +90 212 437 87 68
info@cpm.com.tr • www.cpm.com.tr

CSA DANIŞMANLIK (QAD TÜRKİYE)
Gökhan Samuk / Yönetici Ortak
Büyükdere Cad. N:48 K:4 Mecidiyeköy İstanbul
Tel: 444 1 377 +90 212 275 83 47 / +90 850 433 13 77
support@qadturkiye.com • www.qadturkiye.com

DENGENET (Logo Çözüm Ortağı)
Cenk Terim / Yönetici Ortak
Tugayyolu Cad. No:20 Ofisim İstanbul B Blok K:2 Maltepe İstanbul
Tel: +90 216 456 18 51 • Faks: +90 216 455 67 04
info@dengenet.com.tr • www.dengenet.com.tr

DETAYSOFT DANIŞMANLIK (SAP Çözüm Ortağı)
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:111/4 Üsküdar, İstanbul  
Tel:+90 216 443 13 29 • Faks: +90 216 443 08 27
info@detaysoft.com • www.detaysoft.com

DİA YAZILIM A.Ş. 
Suha Onay / CEO
Silikon Blok No: BK 15-17 06531 ODTÜ Teknokent Çankaya Ankara
Tel: +90 850 455 30 30
bilgi@dia.com.tr • www.dia.com.tr

DNA PROJE (Logo Çözüm Ortağı)
Aykut Haşim Özdoğan / Genel Müdür
Brandium Residence R2 Blok Kat 21 D:198 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 455 33 62 • Faks: +90 216 456 33 62
bilgi@dna.com.tr • www.dnaproje.com.tr

EGEBİMTES (Logo Çözüm Ortağı)
Alper Yurtoğlu / Üretim Yön. Sis. Yöneticisi
1370 Sk., No:42 Yalay İş Merkezi D.403 35230 Montrö İzmir
Tel: +90 232 489 00 60 • Faks: + 90 232 489 99 08
Tel: +90 216 680 24 44 • Faks: +90 216 680 27 22

egebimtes@egebimtes.com.tr • www.egebimtes.com.tr 

EGERIA (IFS Çözüm Ortağı)
İlhan Etemoğlu / Genel Müdür
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No: 47 Folkart Towers A Kule 
N:3403 Bayraklı İzmir
Tel: +90 232 446 81 10 • Faks: +90 232 446 81 60
info@egeria.com.tr • www.egeria.com.tr

ELAN PROJE (Infor Çözüm Ortağı)
Kızıltoprak, Bağdat Cad., Rüzgargülü Çıkmazı Ihlamur Apt. No: 
1B/5 Kadıköy İstanbul 
Tel: +90 533 603 75 82
info@elan-prj.com • www.elan-prj.com

EMA BİLGİSAYAR (Logo Çözüm Ortağı)
Mehmet Osman Tunç
Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdi Bey Cad. Cihan Sk. N:15 B Blok 
K:20 D:154 Fikirtepe Kadıköy İstanbul 
Tel: +90 850 640 02 02 • Faks: +90 216 348 03 53
ema@emabilgisayar.com • www.emabilgisayar.com

EMS YAZILIM (Mikro Çözüm Ortağı)
Şenol Balo / Genel Müdür 
Çamlık Mah. İkbal Cad. Ems İş Mer. N:57/3-5 Ümraniye İstanbul
Tel: +90 216 688 03 67
Faks: +90 216 688 62 00
bilgi@emsyazilim.com • www.emsyazilim.com

ENFOTEK DANIŞMANLIK
Tuğrul Tamtürk / Genel Müdür
Dokuz Eylül Ünv. Depark Beta Binası Z13 Buca İzmir
Tel: +90 232 453 0040
ttamturk@enfotek.com.tr • www.enfotek.com.tr

ERPS (Logo Çözüm Ortağı)
Rabat Sk. No: 27/9 G.O.P, Ankara
Tel: 0312 467 11 77 • Faks: 0312-467 11 77
info@erps.com.tr • www.erps.com.tr

ETG DANIŞMANLIK (Microsoft Çözüm Ortağı)
Umut Altınay / İş Geliştirme Müdürü
İnönü Cad., Çetinkaya İş Merkezi No:92 K:5 34742 - Kozyatağı 
Kadıköy İstanbul 
Tel: +90 216 380 60 00
bilgi@etg-it.com • www.etg-it.com

GİLTAŞ (Nebim Çözüm Ortağı)
Feyzullah Oktay / Yönetim Kurulu Üyesi
Necatibey Bulvarı Ege Yıldız İş Hanı 14/4 Çankaya İzmir 
Tel: +90 232 446 82 52
info@giltas.com.tr • www.giltas.com.tr

GÖZDE BİLGİSAYAR (Logo Çözüm Ortağı)
Aşkın Elüstü / Genel Müdür
Ataevler Barış Mah. Neray İş Merk. No:212 K:3 D:8 Nilüfer Bursa
Tel: +90 224 271 15 79
info@gozdebil.net • www.gozdeitsolutions.com

HITSOFT (SAP B1 Çözüm Ortağı)
Tayfun Şanlık / Genel Müdür
YTÜ. Teknoloji Geliştirme Böl., B2 Blok No:109 Davutpaşa İstanbul
Tel.: +90 (212) 483 74 16 • Faks: +90 (212) 483 74 17 
info@hitsoft.com.tr • www. hitsoft.com.tr 

IAS BİLGİ İŞLEM VE DANIŞMANLIK
Behiç Ferhatoğlu / Genel Müdür
EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 Yeşilköy 34149 İstanbul 
Tel: +90 212 465 65 60 • Faks +90 212 465 79 97 
satis_tr@ias.com.tr • www.ias.com.tr

ERP ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ ve HİZMET SAĞLAYICILARI İNDEKSİ

IDECON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş
Ahmet Sevil / Yönetici Ortak
Deposite Avm A1 Blok No:12 İkitelli Başakşehir İstanbul
Tel: +90 850 888 04 33
info@idecon.com.tr • www.idecon.com.tr 

IFS TÜRKİYE
Ergin Öztürk / IFS Satış ve Pazarlama Direktörü
Koşuyolu Mah., Salih Omurtak Sk. No:78, 34718 Kadıköy İstanbul
Tel: +90 216 545 96 96 • Faks: +90 216 545 90 76
satis@ifs.com.tr • www.ifsworld.com / www.ifs.com.tr

INFOR
Yasemin Giden. Kanal Yöneticisi 
İbrahim Ağa Sk. N:10 Som Plaza K:7 34744, Bostancı İstanbul
Tel: +90 216 464 00 49 • Faks: +90 216 464 33 65
yasemin.giden@infor.com • www.infor.com

INNOVA (SAP Çözüm Ortağı)
İTÜ Ayazağa Kamp., Teknokent ARI4 Binası 34469 Maslak İstanbul
Tel: +90 212 329 70 00 • Faks +90 212 286 44 02
saslan@innova.com.tr - info@innova.com.tr
www. innova.com.tr

INSPARK
Serdar Susuz / Genel Müdür
Arpacı Ali Sk. No:18 Yeniköy İstanbul
Tel: +90 212 299 89 80 • Faks: +90 212 299 08 02
 info@inspark.com • www.inspark.com

INTECON BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK (Infor Çözüm Ortağı)
Tatlısu Mah. Elalmış Cad. N:54/8 Ümraniye İstanbul 
Tel: +90 216 314 08 06 
 info@intecon.com.tr • www.intecon.com.tr

INTELLIGENT SYSTEMS (Microsoft Çözüm Ortağı)
Tel: +90 216 706 11 59
info@isystems.com.tr • www.isystems.com.tr

ITELLIGENCE (SAP Çözüm Ortağı)
Nidakule Ataşehir Kuzey İş Merkezi, Barbaros Mah. Begonya Sk. 
No:3/A Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 600 05 00
iletisim@itelligence.com.tr • www.itelligence.com.tr

KALEM YAZILIM
Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No:38 K:1 Zeytinburnu İstanbul
Tel: +90 212 222 21 21
perakende@kalemyazilim.com •www.kalemyazilim.com

KOMTAŞ İŞ ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIK (Infor Çözüm Ortağı)
Uğur Şendoğan / Satış Müdürü
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sk. Altunizade Sitesi A Blok N:6 
Altunizade İstanbul
Tel: +90 216 501 8027 • Faks: +90 216 546 0080
bilgi@komtas.net • www.komtas.net

LİMAN DANIŞMANLIK (Max Exact Çözüm Ortağı)
İsmail Gülsoy / Genel Müdür
Merkez: Neyzen Tevfik Cad. no:15/7 Kartal, İstanbul
Tel: +90 216 389 23 73 / 488 19 41 • Faks: +90 216 306 53 02
liman@liman.com.tr - www.liman.com.tr

LİNK BİLGİSAYAR
Derya Karagöz 
Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul
Tel: +90 216 522 00 00 • Faks: +90 216 474 00 92
info@link.com.tr • www.link.com.tr

LOGİN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI
Levent Sılay / İş Geliştirme Yöneticisi
Kısıklı Mah. Alemdağ Yanyolu Kasran Plaza No: 24 Üsküdar İstanbul
Tel:+90 216 461 94 94 • Faks: +90 216 329 73 83
bilgi@login.com.tr • www.login.com.tr

LOGO YAZILIM
Akın Sertcan / İcra Kur. Üy., Kanal ve Satış Operasyonları
Gebze OSB Teknopark No:609 41480 Gebze, Kocaeli
Tel:+90 262 679 80 00 • Faks: +90 262 679 80 80 
www.logo.com.tr

MAPICS (Infor Çözüm Ortağı)
Levent Yanmaz / Şirket Ortağı
GOSB Teknopark Hibrit 1 A1 Şekerpınar Gebze Kocaeli 
Tel: +90 262 678 88 92 
info@mapics.com.tr • www.mapics.com.tr

MBIS (SAP Çözüm Ortağı)
Cenk Salihoğlu / Genel Müdür
Tel: +90 216 577 51 00 • Faks: +90 216 577 51 01
info@mbis.com.tr • www.mbis.com.tr

MEDEPİA BİLGİSAYAR (SAP Çözüm Ortağı)
Enver Dönertaş / Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü
Bayar Cad. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. No:3 Bağdatlıoğlu İş 
Merkezi K:9-10 Kozyatağı İstanbul
Tel: +90 216 317 77 90
www.medepia.com

MICROSOFT TÜRKİYE
Mesut Mert
Levent Sk. No:7 Levent İstanbul İletişim Hattı: 444 6787
Tel:+90 212 370 55 55 • Faks: +90 212 370 55 56
www.microsoft.com.tr

MİKRO YAZILIMEVİ
Alpaslan Tomuş / Genel Müdür
Maslak 42 N:2 Ofis 3 Blok D:11-13 Sarıyer İstanbul
Tel: +90 850 225 10 10
info@mikro.com.tr • www.mikro.com.tr

NATICA (Oracle Çözüm Ortağı)
Levent Ortaköylüoğlu / Kurucu Ortak 
Cumhuriyet Cad Dar İş Merkezi No125/6 Harbiye 34373 İstanbul
Tel: +90 212 296 6190 • Faks:+90 212 296 6293
natica@natica.com.tr - www.natica.com.tr

NEBİM
Murat Demiroğlu / Yönetim Kurulu Üyesi 
Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No: 48 K:10-11 Gayrettepe 
İstanbul 
Tel: +90 212 275 07 75 • Faks: +90 212 274 84 56 
nebim@nebim.com.tr • www.nebim.com.tr

NET1 TEKNOLOJİ VE YAZILIM (Logo Çözüm Ortağı)
Ozan Tezer / Yönetici Ortak
Buyaka İş Merkezi Kule:3 K:14 Ofis:83 Ümraniye İstanbul
Tel: +90 216 641 22 27
www.net1teknoloji.com

NETLINE (Logo Çözüm Ortağı)
Zeki Uzunkaya / Genel Müdür
Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 2. Blok N:8 K:3 D:28 Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 212 210 52 50 • Faks: +90 212 220 50 40
www.netline.net.tr

ORACLE
Spring Giz Plaza K:9 34398 Maslak, İstanbul
Tel: +90 212 329 67 00 • Faks: +90 212 329 67 01
erp-info_tr@oracle.com • www.oracle.com/tr

PARGESOFT (Microsoft Çözüm Ortağı)
Kaan Altunterim / Genel Müdür
info@pargesoft.com - www.pargesoft.com.tr

PRODA YAZILIM (CPM Çözüm Ortağı)
Erkan Ahtagil / Genel Müdür
Cumhuriyet Mh. İzzetpaşa Sk. N:17/19 Şişli İstanbul
Tel: +90 212 231 93 45 • Faks: +90 212 310 46 43
info@prodasoft.com • www.prodasoft.com

PRONIC (Logo Çözüm Ortağı)
Ali Çataloğlu / Genel Müdür
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kayseri
Tel:+90 352 228 00 48 • Faks. +90 352 228 00 26
www.pronic.com.tr

RBS RETAIL

RBS Retail yaklaşık 20 yıllık perakende deneyiminin neticesi olarak 
2016 yılında kurulmuştur. RBS Retail Perakende sektöründeki çeşitli 
konular için yazılım ve bilgi teknolojisi ile çözümler sunmaktadır. 
RBS Retail’in ürün sağladığı ve hizmet verdiği konular (ERP, CRM, 
Merchandise Planlama, PLM, İş Zekası BI, POS, Depo WMS, Franchise 
Yönetimi, Mağaza Yönetimi, Ürün Yönetimi, Stok Optimizasyonu, 
B2B çözümleri, ESL - Elektronik Raf Etiketi) olarak özetlenebilir.

Umut Altınay / İş Geliştirme Müdürü
Tel: +90 (216) 970 20 25 
umut.altinay@rbsretail.net
info@rbsretail.net • www.rbsretail.net

SENTEZ BUSINESS SOLUTIONS
Umut Alyu / Proje Yöneticisi
Hürriyet Cad. Ekin İş Merkezi K: 4,5,6 Şirinevler İstanbul 
Tel: +90 212 452 15 15 pbx Faks: +90 212 452 15 33
info@sentez.com • www.sentez.com

SERYUM (Logo Çözüm Ortağı)
İbrahim İkizer / Genel Müdür
Gazcılar Cd. Petek Bozkaya İş Mrk. C Blok No.105 Bursa
Tel: +90 224 273 03 80 / 81 • Faks: +90 224 273 03 82
info@seryum.com.tr • www.seryum.com.tr

SET YAZILIM
Servet Gündüz / İş Geliştirme Direktörü
Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. No: 34/1 K: 3-4 34750 
Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 572 50 50 • Faks: +90 216 575 70 00
info@setsoftware.com • www.setyazilim.com.tr

TEKNOBİT (Logo Çözüm Ortağı)
İlyas Sarıyurt / Genel Müdür
Gaziler Mh. 1784 Sk. No:18 Kat:3 Gebze Kocaeli
Tel: +90 262 606 09 23
teknobit@teknobit.com.tr • www.teknobit.com.tr

TEKNOSOL BİLGİSAYAR YAZILIM
Mehmet Akduman / Genel Müdür
İdealtepe Mah. Denizciler Cad. No:14/1 Blumaq Plaza Küçükyalı  
Maltepe İstanbul
Tel: +90 216 349 27 37 • Faks: +90 216 349 76 75
teknosol@teknosol.com.tr • www.teknosol.com.tr

TURKUAZ YAZILIM (Nebim Çözüm Ortağı)
Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cd. No:3 K:1 Akın Plaza Şişli 
İstanbul
Tel.: 0212 248 04 58
info@turkuazyazilim.com.tr • www.turkuazyazilim.com.tr

UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
Hüseyin Şahin / Genel Müdür
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı B2 Blok, K:3 N:401 Esenler, İst.
Tel: +90 212 467 33 33 • Faks: +90 212 613 56 52
uyumsoft@uyumsoft.com.tr • www.uyumsoft.com.tr

VERIMSOFT YAZILIM (Nebim Çözüm Ortağı)
Serhat Duras / Genel Müdür 
Haldun Taner Sk. Alpaslan İş Merkezi No: 27/20 Merter İstanbul
Tel: +90 212 481 08 08 • Faks: +90 212 481 08 08  
bilgi@verimsoft.com • www.verimsoft.com

WORKCUBE E-İŞ SİSTEMLERİ
Koşuyolu Mah. Katip Salih. No: 2 Koşuyolu Kadıköy İstanbul
Tel: +90 850 441 23 23
workcube@workcube.com • www.workcube.com

YAPITAŞI
Murat Aslan / Yönetici Ortak / İnşaat Y. Mühendisi
Prof.Dr. Bülent Tarcan Sk. Saral Center No:25 K:2 Gayrettepe İstanbul
Tel: +90 212 272 28 48 • Faks: +90 212 272 26 90
www.yapitasi.com

YAŞAR BİLGİ (SAP Çözüm Ortağı)
Hülya Çakır Yılmaz / Satış Müdürü
Gaziosmanpaşa Blv. No:10/1 Kat:3 Alsancak İzmir
info@yasarbilgi.com.tr • www.yasarbilgi.com.tr

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 
2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

abas Software AG, 1980 yılında Almanya-Karlsruhe’de 
kurulmuştur. İşletmelere 38 yıllık tecrübesi ile esnek 
ERP çözümleri sunmaktadır. 29 ülke ve 65 lokasyonda 
1.100’den fazla çalışanı bulunmaktadır.

abas, 3.600’den fazla müşterisinde 100.000’den faz-
la kullanıcıya bütünleşik ERP çözümü sunmaktadır. 
Satıştan maliyetlendirmeye, satınalmadan üretime, 
tedarik zinciri yönetiminden servis yönetimine, mu-
hasebeden iş zekasına kadar pek çok fonksiyon abas’ın 
sunduğu değer zinciri içerisinde bulunmaktadır.

Türkiye: abas Türkiye iş ortağı, 1980 yılından bu yana 
IT eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekte olup, 2005 
yılından beri abas Software Türkiye İş Ortaklığını yürüt-
mektedir.

Kuruluş Yılı: 1980
Şirket Web Sitesi: www.abas.tc
Fiyatlandırma Bilgileri: On premise, SaaS. 
İhracat Yapılan Ülkeler: 29 ülkede lokal iş ortakları 

aracılığı ile tüm dünyaya hizmet vermektedir.
ERP Komitesi Temsilcisi: Ali Çatak (Satış ve Pazarlama 

Yöneticisi) acatak@abas.tc

ABASKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Yiğit Serhan Oralp
COO
soralp@abas.tc

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

ERP projenizin başarısı için yazılım tedarikçinizin dene-
yimi ve sektörel uzmanlığı önemlidir. Kurumsal yazılım 
açısından farklı ölçekli işletmeler, birbirlerinden farklı 
ihtiyaçlara sahiptir. Üretim yapan işletmeler, ticari işlet-
melere göre farklı fonksiyonlara gereksinim duyar.

Otomotiv tedarikçileri yüksek performanslı lojistik 
süreçlerinin anlaşılmasını beklerken, siparişe özel üre-
tim yapan işletmelerin sadece 1 adet ürünün detaylı 
konfigürasyonu için çözüme ihtiyaçları vardır.  Bunların 
yanı sıra, entegre bir ERP çözümü, ekibinizin tüm po-
tansiyelini gösterebilmesi için anahtardır. Yönetim veya 
kontrol, satınalma veya satış, servis veya muhasebe, 
üretim veya depolama için olsun; abas ERP, çalışanla-
rınıza ihtiyaç duydukları fonksiyonları ve bilgileri tam 
olarak sunan eksiksiz bir çözümdür. Tüm iş alanlarınız, 
sadece ERP’nin temel işlevlerinden değil, aynı zamanda 
APS’den gümrük işlemlerine kadar çok çeşitli endüstriye 
özel eklentileri de içeren kapsamlı çözüm portföyümüz-
den yararlanır.

abas, 1980 yılında faaliyete başladığından bu yana MRP, 
MRP2 ve ERP süreçlerinin tamamını yaşayarak günümüz 
çözümlerini oluşturmuştur. Müşteri ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde analiz edip bu ihtiyaçları günümüzün gelişen 
teknolojisiyle de harmanlayarak, artık bir “ERP’den daha 
fazlası” olarak adlandırılan çözümlerini müşterilerine 
sunmaktadır. Neden ERP’den daha fazlası? Çünkü, CRM, 
satış, satınalma, planlama/çizelgeleme, malzeme yö-
netimi/MRP, üretim yönetimi, kalite & bakım yönetimi, 
dış ticaret, muhasebe vb. gibi zaten günümüzde bir 
ERP’nin içeriğinde standart olarak yer alması gereken 
bileşenlerin yanı sıra, abas ERP yazılımı; Ürün konfigüra-
törü, APS – İleri Planlama ve Çizelgeleme, BI – İş Zekası, 
BPM – İş Süreçleri Yönetimi, CAD/PLM Konnektörü, 
DMS – Doküman Yönetim Sistemi, PM – Proje Yönetimi, 
Müşteri/Tedarikçi portalı, EDI – Elektronik Veri Değişimi, 
Yüksek Performanslı Lojistik, Multisite – Çoklu Lokasyon, 
e-Dönüşüm, Mobil uygulamalar gibi pek çok fonksiyonu 
da en güncel teknolojiyle müşterilerine sunmaktadır.

500+
Çalışan

Binnur Alantepe
Kurumsal İletişim Sorumlusu

balantepe@abas.tc

Ali Çatak
Satış ve Pazarlama Yöneticisi

acatak@abas.tc

KURUMSAL BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. 
ve TİC. A.Ş. - ABAS TÜRKİYE
Adres : My Off ice 212, Mahmutbey 

Mah. Taşocağı Yolu Cad. N:3 K:18 Ofis 
No:293 Bağcılar İstanbul

Tel: +90 212 466 22 27       
Faks: +90 212 355 35 38
e-Posta: info@abas.tc

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

38
Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya
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Gıda Hızlı Tüketim
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Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Beyaz Eşya, Döküm, 
Matbaa & Ofset

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Faaliyet gösterdiği sektörlerde lider konumda yer alan 
Ömer Atiker Holding A.Ş.’nin teknolojiye verdiği önemin 
bir yansıması olarak, 2004 yılında kurulan Ayosis Yazılım 
Ltd.Şti.’nin 10 yıllık sektörel deneyimi ve 1970 yılında 
kurulan Atiker Grubu’nun 44 yılı aşkın ticari birikimi 
sonucunda 2014 yılında güçlü ortaklık temelleri atılmıştır.  
Ayosis Yazılım ve Ömer Atiker Holding birlikte Atiker 
Yazılım’ı kurmuşlardır. Atiker Yazılım bugün yurt içinde 
ve dışında 400+ kurumsal müşterisine ve 3.000’den fazla 
kullanıcıya yazılım hizmetleri sunmaktadır.

Kurulduğu günden itibaren, iş ortaklarıyla büyüme ve 
birlikte çalışarak müşterilerine değer yaratma hedefini 
benimseyen Atiker Yazılım, bayilerini kazanç merkezi 
değil iş ortağı olarak görüp desteklemektedir. Türkiye ve 
yurtdışındaki 100’ü aşkın iş ortağıyla yazılım sektörüne 
yeni bir soluk getirmenin gururunu yaşıyoruz.

Kuruluş Yılı: 2004
Şirket Web Sitesi: www.atikeryazilim.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama,  yazılıma aynı anda 

farklı bilgisayarlardan mobil ya da web ortamından giriş 
yapacak kullanıcı sayısı ve ana paketlere ilave edilecek 
modüllerin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Gelecek yıllar 
için bakım ve ürün güncellemeleri lisans bedelleri baz 
alınarak hesaplanmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Bulgaristan, Azerbaycan, KKTC, 
Özbekistan

ERP Komitesi Temsilcisi: Rasim Aybaş (Pazarlama 
Müdürü) rasim.aybas@atikeryazilim.com.tr

ATİKER YAZILIMKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Mehmet Uğur
Yazılım Müdürü
mehmet.ugur@atikeryazilim.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Özellikle orta ve büyük ölçekteki işletmelerin kurumsal 
yazılım ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten Atiker 
Yazılım, 7 farklı kategoride hemen her sektöre uygun 
ürünler geliştirmektedir. Bu ürünler: 

AtikSE Sistem Entegratörü Satış, Pazarlama, Finans, 
Lojistik, Depo Otomasyonu, Proje Yönetimi, Dış Ticaret, 
Bütçe, B2B, İş Akış Yönetimi, Genel Muhasebe ve daha 
birçok modülün yer aldığı ana çözüm paketi.

AtikİM İmalat Yönetim Sistemi Ürün Ağacı Yönetimi, 
İş Emri, Faaliyet Yönetimi, Operasyon ve Makine 
Yönetimi, Bakım Yönetimi, MRP-1, MRP-2, Üretim 
Çizelgeleme, Planlama, Satın Alma Yönetimi ve diğer 
üretim modüllerinden oluşan imalat çözüm paketi.

AtikİK İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi İşe Alma, 
Sicil Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Çalışan Portalı, Bordro, 
İSG, İcra, Ücret Yönetimi ve Performans Yönetimi gibi 
ana modüllerin yanı sıra daha birçok modülden oluşan 
çözüm paketi. 

AtikEBelge E-Devlet Çözümleri E-Fatura, E-Arşiv, 
E-Defter, E-İhracat, E-İrsaliye modüllerini kapsayan çö-
züm paketi.

AtikON Sektörel Uygulamalar ve Özel Çözümler 
Perakende, CRM, Teknik Servis, E-Ticaret, Sanal POS mo-
düllerinden oluşan çözüm paketi.

AScada Üretimden Veri Toplama Otomasyonu 
Makine, Personel verilerini kablosuz olarak toplayıp 
OEE ve diğer verimlilik analizlerini yaparak sonuçlarını 
görüntüleyen otomasyon çözüm paketi.

AtikBI Mobil İş Zekâsı ve Raporlama Uygulaması 
ERP platformunda yer alan tüm bileşenleri bir arada 
sunan AtikBI (Atiker Business Intelligence) Android ve 
IOS uygulamalarından İnfoGrafik ve interaktif gösterim 
teknolojisi ile analiz ve raporlama yapan çözüm paketi.

Çözümlerinde, büyük sanayi kuruluşlarının üretim sü-
reçleri ve insan kaynakları sorunlarına odaklanan Atiker 
Yazılım, bağlı bulunduğu grubun sanayi deneyimlerini 
ve işletme aklını tüm yazılım ürünlerine yansıtmakta-
dır. Böylelikle, çözüm götürülen üretim sektöründeki 
müşterileri ile ortak dili konuşarak daha hızlı uyarlama 
hizmeti ve canlıya geçiş imkânı sunmaktadır.

Atiker Yazılım, projelerinde konusunda uzman ve serti-
fikalı danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu sayede, müşteri 
ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanmasında daha yakın 
çalışma ortamı sağlanarak %100 müşteri memnuniyeti 
hedefl enmektedir.

Ürünlerini Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesindeki 
ofislerinde geliştiren Atiker Yazılım, lisans satış ve lisans 
kiralama hizmetleri yanı sıra, satış sonrası çağrı deste-
ği ve yerinde eğitim ve uyarlama hizmetlerini uzman 
ekipler ve sertifikalı iş ortakları aracılığı ile müşterilerine 
sunmaktadır.

Klasik ERP anlayışı kalıplarını çok seçenekli, esnek, ya-
pılandırılabilir, kodlama ve özelleştirilmeye uygun fonk-
siyonlarıyla yalın bir kullanımı destekleyerek ortadan 
kaldırıyoruz. Yalın felsefenin ayrıntıda gizli çarpıcı özel-
liklerini tüm yazılımlarımızda titizlikle kullanıcılarımızın 
hizmetine sunuyoruz.

42
Çalışan

Rasim Aybaş
Pazarlama Müdürü

rasim.aybas@atikeryazilim.com.tr

ÖMER ATİKER YAZILIM OTOMASYON 
SİSTEMLERİ A.Ş.
İstanbul Ofi s: Göztepe Mah. İnönü 

Cad. Başkule Plaza, No:122D Bağcılar 
İstanbul

Tel: +90 212 461 00 00
Teknokent Ofi si: S.Ü. Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi Akademi Mh. Gürbulut Sk. 
No:67/G-237 Selçuklu Konya

Tel: +90 332 204 00 00  
Çağrı Merkezi: 444 82 99

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

14
Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

“İşletmeye Değer Katan Yatırım”
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MICROSOFT

Kuruluş Yılı: 1989
Şirket Web Sitesi: www.cpm.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Proje içeriğine bağlı olarak proje bazlı 

fi yatlandırma yapılır.
Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 370. sıra
ERP Komitesi Temsilcisi: Serkan Ahtagil (Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı) serkan.ahtagil@cpm.com.tr

CPM YAZILIM KURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Serdar Öner
Genel Müdür
serdar.oner@cpm.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

İçinde bulunduğumuz dijitalleşme çağının en önemli 
bileşenlerinden biri olan yazılım, hayatımızın birçok 
alanında başrolü oynamaya ve zamandan tasarruf etme-
mize imkan sağlamaktadır. CPM Yazılım, 1989 yılından 
itibaren orta ve üst segmentteki şirketleri, dünyadaki 
teknolojik ve endüstriyel gelişmeleri izleyerek ve kendi 
iş yapış şeklimize göre yorumlayıp harmanlayarak gele-
ceğe taşımaktadır. CPM, global yaklaşımları her zaman 
göz önünde bulundurmanın yanı sıra, her ülkede olduğu 
gibi ülkemizde de şirketlerin hayatlarına güçlerini artıra-
rak devam etmesinin kendi dinamikleri olduğuna inanır, 
geliştirme planlarını bu yönde belirler. 

CPM, başarı için odaklanmanın değerini her müşteri gö-
rüşmesinde vurgular. Kendi iç süreçlerinde de  vizyonu 
odaklanma üzerine kuruludur. CPM’in odağı öncelikle 
orta ve üst segmentte yer alan, şirketlerinin verimliliği-
ni ve şeff afl ığını artırmak için standart kalıp anlayışının 
yeterli olmadığı firmalardır. Bu odaklanma, müşterilerini 
kendi sektörlerinde yer alan rakipleri ile aynı kalıptan sı-
yırıp rekabet avantajlarını yükseltmektedir.

CPM, geliştirdiği çözümler ile, birçok farklı sektörde dene-
yim sahibi olan yazılım firmalarından biridir. Daha önce 
çözüm üretilmeyen sektörlerin ihtiyaçlarına özel olarak 
tasarlanan ve geliştirilen yazılımlar sayesinde müşte-
rilerine ciddi rekabet avantajı kazandırmaktadır. Gıda, 
perakende, otomotiv, kimya üretimi, okul yönetimi, teks-
til-konfeksiyon, makina sanayii, mobilya, lojistik, medi-

kal, montaj sanayi, açık hava reklamcılığı, danışmanlık ve 
hizmet sektörleri başta olmak üzere pek çok sektördeki 
orta, büyük ölçekli firmalar ve büyük sanayii kuruluşları-
nın tamamına farklı maliyette çözümler sunar. Kullanım 
kolaylığı ve yerli mevzuata hakimiyeti ile müşteri mem-
nuniyetini yüksek seviyede tutan CPM ERP, müşterilerinin 
aldığı başarılı sonuçlar ile ülke sanayisine verim ve hız 
kazandırmaktadır.

CPM ERP’nin mevcut modülleri; Finans Yönetimi, Satış-
Pazarlama Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi, 
Muhasebe, Dış Ticaret, Personel, Bütçe, Sabit Kıymetler, 
Kurumsal Satınalma, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Servis 
Yönetimi, Üretim Yönetimi ve Kalite Yönetimidir. Bu mo-
düller üzerinde ve modül dışı talepler geliştirme kapsa-
mında ele alınır ve geliştirilen çözümler mevcut modüller 
ile aynı performansta çalışır. Bu özelliği ile CPM ERP kendi 
sektöründeki çözümlerden farklı bir yaklaşım sergiler. 

CPM Yazılım ve Çözüm Ortakları Türkiye’nin birçok ilin-
de faaliyet göstermektedir. Çözüm Ortakları tarafından 
yürütülen projelerin içerisinde de aktif veya denetleyici/
takip edici olarak yer alır. Sahadan alınan verinin değe-
rine olan inancı, projelerinin başarı oranına önemli katkı 
sağlamaktadır. Aynı zamanda proje öncesi ve sonrası 
aşamada merkez olarak müşterileri ile ilişkilerini sıkı tut-
ması, müşteri kaybetme oranının sıfıra yakın olmasını 
sağlamaktadır.

100
Çalışan

CPM YAZILIM
Adres: Flatofi s İstanbul, Otakçılar 

Cad. N:78 K:1 D Blok N:73, Eyüp 
İstanbul

Tel: +90 212 444 81 77
Faks: +90 212 437 87 68
e-Posta: info@cpm.com.tr

Hizmet ve Ürün 
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Ar-Ge
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YÖNETİCİLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

ŞİRKET HAKKINDA

Çok kapsamlı bir yazılım firması olarak 1989 yılında İs-
tanbul’da kurulan CPM Yazılım, Türk yazılımcılar tarafın-
dan geliştirilmiş, %100 yerli entegre Kurumsal Kaynak 
Planlama ürünü CPM ERP ile üretim, finans, alım satım, 
ithalat ihracat sektörlerinde hizmet veren orta ve üst 
segmentteki firmalara özelleştirilmiş çözümler sunmak-
tadır. Türkiye geneline yayılmış çözüm ortakları ve bayi 
ağı ile müşterilerine en yakın noktadan uygulama ve sa-
tış sonrası destek hizmetleri sunan CPM için müşterileri-
nin ihtiyaç ve taleplerini en uygun ve en hızlı çözümler 
ile karşılamak daima önceliklidir. Gururla taşıdığı sıfıra 
yakın müşteri kaybı bu yaklaşımın bir eseridir.

Çözümlerinde esneklik, kullanım kolaylığı, yerli mev-
zuata hakimiyet gibi tüm sektörler tarafından öncelik-
le aranan özelliklere önem veren CPM, müşterilerinin 
aldığı başarılı sonuçlar ile ülke sanayisine verim ve hız 
kazandırmaktadır.

Şirketlerin verimlilik, kârlılık, yüksek performans ve 
sürdürülebilir büyüme hedefl erine odaklanan CPM, bu 
amaçla işletmenin farklı birimleri arasında etkili bir ile-
tişim ve koordinasyon ortamı yaratabilmesine, kıymetli 
verinin konsolide kullanımı ve analizi için gerekli ortamın 
oluşturulmasına, bilginin hızlı ve etkili paylaşımına, anlık 
denetime ve tüm süreçlerin proaktif yönetimine imkan 
tanıyacak yazılım teknolojilerini geliştirmektedir.

Çiğdem Çakır
Bayi Koordinasyon ve Eğitim Müdürü

cigdem.cakir@cpm.com.tr

Funda Gündüz
İş Geliştirme Müdürü

funda.gunduz@cpm.com.tr
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Serkan Ahtagil
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

serkan.ahtagil@cpm.com.tr

Bu sene CPM’in kadrosuna yeni isimler katıldı. Yeni ekibinizle 
hede� eriniz ve yol haritanız nedir?

CPM Yazılım olarak teknolojiyi ve gündemi yakından takip ederek çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Verimlilik esaslı büyümeyi hedefl ediğimiz bu gün-
lerde ekibimize kazandırdığımız çok önemli isimler var. Sektörde uzun yıllar 
tecrübesi olan, kendi alanlarında çok tanınmış ve birçok başarıya imza atmış 
isimleri 2018 yılında kadromuza dahil ettik. Yeni ekibimizin bilgi birikimiyle 
CPM Yazılım’ı olduğu noktadan daha da yukarıya taşıyacağına olan inancımız 
sonsuz. Bu anlamda da stratejik planlamalarımıza devam ediyoruz. Her za-
man olduğu gibi yılın son döneminde yeni projelerimiz ile adımızdan daha 
çok söz ettireceğiz.

CPM Master için kısa ve orta vadede nasıl değişiklikler hede� i-
yorsunuz?

Hepimizin bildiği gibi ERP yazılımları her zaman gelişime açıktır. Biz de CPM 
Yazılım olarak hem teknolojik hem de fonksiyonel geliştirmelere ara verme-
den devam ediyoruz. Örneğin, son bir yıl içerisinde beton santrali, mermer ve 
perakende sektörlerine de uçtan uca çözüm sunmaya başladık. Yine günü-
müzün bir gereği olarak onaylama, sıcak-soğuk satış, depo yönetimi ve CRM 
süreçlerimizi mobile taşıdık. Bunun yanında ülkemizde e-dönüşüm rüzgârı 
hız kesmeden devam ederken varolan e-dönüşüm ürünlerimize ek olarak 
e-mutabakat, e-muhtasar ve e-beyanname ürünlerimizi çıkardık.

E-fatura müşterilerimizin ek bedel ödemeden e-ihracat ve e-SGK ürünleri-
ne geçişini sağladık. Stok takip sistemine entegre geliştirdiğimiz ürün takip 
sistemi sayesinde Tarım Bakanlığı BKUTS sistemi ile tam entegre çalışmaya 
başladık. Önümüzdeki dönemde de akıllı işletmeler hedefi ile çıktığımız ERP 
4.0 yolunda bir yandan ürünlerimizin mobil dönüşümünü yaparken diğer 
yandan entegre, otomatize ve öğrenen akıllı iş uygulamaları geliştirmeye 
devam edeceğiz.

2015-2018 kurumsal yazılım pazarı ve sizin açınızdan nasıl bir 
dönemdi?

Yabancı yazılımlar ile yerli yazılımların arasındaki rekabetin oldukça hareketli 
olduğu bir 3 yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle 2018’in ikinci çeyreğin-
de hemen hemen her sektörde “yerlilik ve millilik” vurgusu ön plana çıkmaya 
başladı. Son aylarda da 7’den 70’e herkesin ve her sektörün gündeminde “yer-
lilik ve millilik” var. Bundan sonraki süreçte de yerli yazılımın Türk sanayisine 
daha fazla katma değer yaratacağı bir döneme giriyoruz.

İş ortakları yapınızda değişiklik planlarınız nedir?

Geçtiğimiz yıl birçok kurum ve üniversite ile işbirliği için imza attık. Bunun ya-
nında çözüm ortaklığı ve kanal yapımızı genişletmek için çok önemli değişiklik-
ler hayata geçirdik. Bu nedenle hem yurt içi hem yurt dışında hızlı gelişen kanal 
yapımız için standart uygulama prosedürlerini hazırlıyoruz. Bu sayede tüm 
projelerimizde belli bir standartı yakalamayı ve sağlıklı büyümeyi hedefl iyoruz.

CPM kurulduğu günden bugüne “eğitim” konusunu sahiplenen bir kuruluş 
oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise üniversiteler ile iş birlikleri gerçekleşti-
riyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) ile stratejik 
bir işbirliği protokolü imzaladık. Bugün birçok öğrenci mezun olduğunda iş 
bulamama kaygısı yaşıyor. Artan genç nüfus ve işsizlik rakamları en çok bu 
pırıl pırıl gençlerimizi endişelendiriyor. İmzaladığımız protokol sayesinde üni-
versite ile CPM Yazılım arasında karşılıklı bilgi, tecrübe paylaşımı ve teknoloji 
transferi hedefl iyoruz. Uzman kadromuz tarafından üniversite öğrencilerine 
eğitimler vererek öğrencilere aldıkları teorik eğitimin iş hayatındaki uyarla-
masını görmelerini sağlayacağız, aynı zamanda öğrencilere staj imkanı suna-
rak iş hayatına hazırlanmaları için gerekli desteği vereceğiz. Protokol kapsa-
mında İTİCÜ Kuluçka Merkezi’ne mentorluk desteğimiz de olacak.

Yerli yazılımın yeri, önemi ve katkısını nasıl açıklarsınız?

Dövizde yaşanan kur artışı dolayısıyla piyasalarda hareketlilik devam ediyor. 
Bu nedenle yerli ve yabancı yazılımlar arasındaki rekabetin artacağı bir dö-
nem olacak. O nedenle Türk sanayisinin TL ile ticaret anlayışında hassasiyet 
göstermesi gerekiyor.

Biz kurulduğumuz günden bu yana Türk Lirası ile satışlarımızı gerçekleştiriyo-
ruz ve her zaman yerli üretimi destekleyerek verilerimizin Türkiye’de kalması 
için mücadele ediyoruz. Türkiye’ye hizmet eden büyük şirketlerin içinde bu-
lunduğumuz konjonktürde yerli yazılım kullanarak ekonomiye dolaylı yoldan 
destek olmaları ve bu önemli süreçte döviz ile değil TL ile ticaret anlayışını 
benimsemeleri gerekiyor.

Yabancı sermayeli yazılım firmaları, Türkiye pazarında döviz ile ödeme alı-
yorlar. Türkiye’de döviz ile yazılım ücreti ödemek, hem Türk yazılım sektörünü 
hem de Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemiz maale-
sef ki uzun yıllar boyunca dövizin yükselişinden çok çekti. Ülkece bu günlerde 
Türk Lirasına olan bağlılığımızın daha da artması, hangi büyüklükte olursa 
olsun her firmanın ödemelerini milli seferberlik bilinci doğrultusunda TL ile 
yapması gerektiğine inanıyoruz.

Dövizle satılan ürünlerin cazibesini yitirip şirketlerin fiyat, performans ve 
fonksiyona odaklanacağı bir dönem bizi bekliyor.

MICROSOFT CPM YAZILIM İLE ROPÖRTAJKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018

Öğrenen Akıllı İş 
Uygulamaları Geliştirmeye 
Devam Edeceğiz...

Serkan Ahtagil
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Recep Palamut
Yönetim Kurulu Başkanı
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CSA Yazılım ve Danışmalık, 2011 yılında, QAD operasyon-
larının Türkiye’de başarılı bir seviyede sunulması hedef-
lenerek kurulmuştur. Oluşturduğu danışman kadrosu ve 
şirket kurucularının sahip olduğu proje deneyimi ile ser-
vis hizmetleri en üst seviyede müşteri memnuniyetine 
taşınmıştır. Mevcut danışman kaynağının, 20 yıl üzerin-
de olan deneyimini QAD ile birleştirerek pazara yenilikçi 
bir yaklaşımla giriş yapmıştır. QAD yazılımını kullanan ve 
kullanmaya aday yeni müşterilerine, her zaman olduğu 
gibi en iyi hizmeti sağlamaya devam ederken, tekno-
lojinin ve endüstri pratiklerinin getirdiği yenilikleri en 
efektif şekilde sunabilmeyi hedefl emektedir. Bu doğrul-
tuda, Yönetim Danışmanlığı, Ürün Danışmanlığı, Proje 
Danışmanlığı ve Uygulama Danışmanlığı olmak üzere 
dört ana grupta toplanan danışmanlık hizmetleri, sek-
törlere göre uzmanlaşmış deneyimli kişiler tarafından 
verilmektedir.  

Kuruluş Yılı: 2011
Şirket Web Sitesi: www.qadturkiye.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama,  programı aynı anda 

kullanacak kullanıcı sayısı ile sunulan modüller ve modüllerin 
yükleneceği sunucu sayısı baz alınarak  yapılmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Hollanda, İspanya, Romanya, 
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere

Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 433. sıra
ERP Komitesi Temsilcisi: Gökhan Samuk (Genel Müdür) 

gokhans@qadturkiye.com

QAD CSA DANIŞMANLIKKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Gökhan Samuk
Managing Partner / Yönetici Ortak
gokhans@qadturkiye.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Veri işleme ve veri aktarımı kavramları Endüstri 4.0 ile 
birlikte farklı bir boyuta taşınmış ve bütünleşik sistemlere 
duyulan ihtiyaç, kendi kendini yönetebilen, denetleyen 
ve optimize eden, gerçek zamanlı “Akıllı İşletmeler” için 
bir zorunluluğa dönüşmüştür. Bu zorunluluk, Kurumsal 
Kaynak Planlamasının işletmelerdeki konumunu daha 
önemli bir hale getirmiştir.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP); üretim, satış, insan 
kaynakları ve finans vb. fonksiyonel modüller sayesinde 
müşterilerin kendine özgü ihtiyaçlarına göre uyarlanan, 
diğer ek ihtiyaçlara göre geliştirmeler yapıldıktan sonra 
entegre çözüm halinde sunulan bir sistemdir. Kurumsal 
Kaynak Planlaması çözümü sunan sistemler sayesinde 
dağınık şekilde çözüm üreten tüm yazılım parçacıkları 
tek ve entegre bir çatı altında toplanıp ortak veri taba-
nına ulaşarak farklı departmanların bilgiyi kolayca pay-
laşmalarını ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. 
ERP sistemleri, bilgi yönetimi için stratejik yapılar oluş-
turmasının yanında, operasyonel ve yönetim açısından 
iş süreçlerine destek olmayı sağlar.  CSA Danışmanlık, 
Türkiye temsilciliğini yürütmekte olduğu QAD ile birlikte 
hareket ederek, QAD Kurumsal Uygulamaları’nın en son 
teknolojik gelişmelerini sürekli düzenlediği eğitimler 
ile danışman kadrosuna ve iş ortaklarına aktarmakta ve 
bu sayede ürünün lokal ve global pazarlarda Qliksense 
en yüksek seviyede temsil edilmesini hedefl emektedir. 
Bu doğrultuda CSA, danışmanlık hizmetlerini, Yönetim 

Danışmanlığı, Ürün Danışmanlığı, Proje Danışmanlığı ve 
Uygulama Danışmanlığı olmak üzere dört ana grupta 
toplamaktadır. QAD, sunduğu çözümlerde Açık Mimari 
uygulamaktadır. Bu mimari sayesinde, değişen ihtiyaçla-
ra uyum sağlamak kolay olmakta, bilgi sistemlerini ihti-
yaçlara göre adapte etmek sadeleşmekte ve sahip olma 
maliyeti en aza indirgenmektedir. QAD farklı kullanıcı 
tiplerine göre, dolayısı ile farklı ihtiyaçlara uygun olarak, 
çeşitli kullanıcı arayüzleri sunmaktadır. QAD’nin Kurumsal 
Kaynak Planlaması çözümü olan Enterprise Applications 
2017.1’de programlama dili olarak Progress kullanılmış-
tır. Bu dil ile geliştirilen programlar Web arayüzü ve .NET 
arayüzü dönüşüm araçları ile, bu arayüzlerle uyumlu hale 
getirilmektedir. Böylelikle farklı arayüzler için farklı prog-
ram geliştirmeye gerek kalmamakta ve sürüm kontrolü 
ciddi ölçüde kolaylaşmaktadır. Progress’in yanı sıra sis-
temin kullanıcı menüleri arasında bulunan fonksiyonlar 
ile de ek sorgulama ve rapor ekranları geliştirmek veya 
ekranlarda değişiklikler yapmak mümkün olmaktadır. 
CSA Danışmanlık, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) 
hizmetlerinin yanı sıra Prophix yazılımlarının Türkiye’deki 
tek yetkili distribütörü olarak müşterilerine Kurumsal 
Performans Yönetimi (CPM) ve Qliksense ortaklığı ile İş 
Zekâsı (BI) çözümleri de sunmaktadır. CSA Danışmanlık 
an itibari ile Ar-Ge merkezi olan diğer firmalar ile ortak 
projeler yürütmekte ve Turquality Danışmanlık Hizmet ve 
Ürün Grubu kapsamında yer alma çalışmalarını devam 
ettirmektedir.

Çözüm Ortakları:

Progress - www.progress.com

Softserve - www.softserveinc.com/en-US

Tegsoft - www.tegsoft.com

Pralo - www.pralo.eu

Kronosoft - www.kronosoft.com.tr

Prophix - www.prophix.com

Qliksense - www.qlik.com
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Tim Conlon
QAD VP

tvc@qad.com

CSA DANIŞMANLIK VE BİLİŞİM 
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Merkez: Büyükdere Caddesi, N:48 

K:4 Mecidiyeköy İstanbul
Teknopark Adres: Yıldız Teknik Üniv. 

Davutpaşa Kampüsü Teknoloji 
Geliştirme Böl. B-1 Blok N:408 
Esenler İstanbul

Tel: 444 1 377      
e-Posta: support@qadturkiye.com
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ŞİRKET HAKKINDA

Türkiye’nin %100 Türk sermayeli en büyük SAP çözüm 
ortağı Detaysoft, kurulduğu 1999 yılından bu yana sü-
rekli inovasyon vizyonuyla müşterilerinin iş süreçlerini 
uluslararası standartlara taşıyor, dijitalleşme ile dönü-
şüm sürecindeki kurumlara çözümler sağlıyor.

Kendi ArGe merkezinde geliştirdiği çözümlerin yanı sıra, 
müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP modülle-
rinde uzman danışmanlarıyla, uçtan uca SAP çözümleri 
sunuyor. Detaysoft, tamamladığı projelerle tüm sektör-
lerde dijital dönüşümün öncülüğünü yapıyor, kurumla-
rın iş verimliliğini artıran projeler yürütüyor.

Kuruluş Yılı: 1999
Şirket Web Sitesi: www.detaysoft.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Proje bazlı fiyatlandırma 

yapılmaktadır.
Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 2017 Bilişim 

500 ERP Gelirlerine Göre %100 Türk Sermayeli En 
Büyük Şirket

ERP Komitesi Temsilcisi: Alkin Aksoy (Genel 
Müdür) alkin.aksoy@detaysoft.com

SAP DETAYSOFTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Alkin Aksoy
Genel Müdür
alkin.aksoy@detaysoft.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 
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SAP’nin en üst seviye Platin/Global iş ortağı olan Detaysoft, S/4HANA, SuccessFactors, C/4HANA, SCP ve Leonardo gibi 
yenilikçi SAP teknolojilerinin Türkiye’deki öncüsü olarak, iş birimleriyle beraber kurumlardaki ilkleri gerçekleştiriyor. 
Sürekli yatırım yaparak gelişen teknolojileri müşteri ihtiyaçlarına ve hedefl erine uygun olarak konumlayan Detaysoft, 
çözümlerini aşağıdaki ana başlıklarda sunuyor:

Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla binden fazla projeyi 
başarıyla tamamlayan  Detaysoft, uçtan uca çözümleriy-
le tüm sektörlerde dijital dönüşüme liderlik ediyor.

ArGe merkezinde TÜBİTAK tarafından desteklenen ye-
nilikçi çözümler geliştiren Detaysoft, dijital yayıncılık 
platformu GalePress, sosyal iletişim platformu B-Net, 
e-dönüşüm kapsamında e-fatura, e-defter, e-arşiv, 
e-mutabakat, e-irsaliye gibi uygulamaları Türkiye paza-
rına sunuyor.

Türkiye’deki “en fazla REX sertifikasına sahip” SAP iş or-
tağı olan Detaysoft, verdiği hizmetlerin kalitesi, global 
hizmet verebilme kapasitesi, ürün portföyü, teknolo-
jik gelişmelerdeki öncülüğü gibi kriterlerle üye kabul 
eden, 90 ülkede 50 üyesi bulunan Global United VARs’ın 
Türkiye’deki tek üyesi olarak dünya çapında da başarılı iş 
birliklerine imza atıyor. Yurt içinde ve dışında kazandığı 
kalite ve inovasyon ödülleriyle sektörde adından söz et-
tirmeye devam ediyor. 
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Üsküdar İstanbul 
Tel: +90 216 443 13 29       
e-Posta: info@detaysoft.com
Sivas Teknokent: Yenişehir Mah. Ishan Köyü 

Ötegeçe Mevkii 49/1 58140 Teknokent Sivas 
Tel: +90 346 217 11 21
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Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Bilişim, Eğlence, 
Eğitim, Finans, İlaç, Lojistik, Maden, Medya, Sigorta, Tarım, 
Telekom, Ulaşım
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DİA, tüm hizmetlerinin odağına teknolojiyi almış, mis-
yonu KOBİ’leri geleceğin teknolojilerine hazırlamak 
olan, %100 Türk sermayeli bir ArGe şirketidir. 2004 yı-
lında kurulan DİA Yazılım A.Ş., Ankara ODTÜ Teknokent 
Arge Merkezi, İstanbul Satış ve Pazarlama Ofisi ve 
Türkiye genelinde 200’e yakın yetkili iş ortağı ile 15 binin 
üzerinde DİA kullanıcısına hizmet vermektedir. 

DİA tarafından geliştirilen DİA Kurumsal Yönetim 
Sistemi, farklı sektör ve ihtiyaçlara yönelik olarak 50’den 
fazla çözümü bulut teknolojisi üzerinde modüler bir 
şekilde sunmaktadır. Bu çözümler sayesinde KOBİ’lerin 
daha esnek ve daha verimli çalışmalarına olanak sağla-
makta, teknolojiye ulaşım maliyetlerini azaltmaktadır. 
Binlerce firmanın DİA bulutunu kullanması sayesinde 
milyonlarca USD’lık donanım ve enerji ithalatına da 
engel olarak ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağ-
lamıştır.

Kuruluş Yılı: 2004
Şirket Web Sitesi: www.dia.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: DİA Çözüm Kütüphanesi 50’nin üzerinde farklı 

sektör ve ihtiyaca yönelik modül içermektedir. Bu modüllerin tamamı Bu-
lut Teknolojisi ile hizmet vermektedir. Lisans fiyatlandırması bu çözümleri 
kullanacak toplam kullanıcı sayısı ile hangi çözümlerin kullanılacağına göre 
hesaplanmaktadır. İlk kurulum ve giriş maliyetine ek olarak yıllık bulut hiz-
met bedeli yine sahip olunan lisans içeriğine göre belirlenmektedir. Eğitim, 
uyarlama ve danışmanlık hizmetlerinin süresi ve bedeli ise proje kapsamı-
na göre DİA Yetkili İş ve Çözüm Ortakları tarafından belirlenmektedir.

İhracat Yapılan Ülkeler: Almanya, Çin, Rusya, Irak, Azerbaycan, Fas, 
Tunus, Nijerya, Mısır

ERP Komitesi Temsilcisi: Suha Onay (CEO) suha.onay@dia.com.tr

DİAKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Suha Onay
CEO
suha.onay@dia.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, farklı sektör ve ihtiyaçlara 
yönelik olarak 50’nin üzerinde çözüm sunmaktadır. Stok 
ve Depo Yönetimi, Finans Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, 
E-Devlet Çözümleri, Mağaza Yönetimi, Mobil Yönetim 
Sistemi, E-Ticaret Yönetimi, Otel Yönetimi, Restoran 
Yönetimi, Üretim Yönetimi, Servis Hizmet 
Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi 
gibi ana kategorilerde yer alan bu çözüm-
ler, 15 binin üzerinde kullanıcı tarafından 
kullanılmaktadır.

DİA Bulut’unda dakikalar içinde işlet-
meniz için açılan bir hesap ile:
• Tüm şube, depo, mağaza, şantiye, saha 
personelinin DİA bulutunda entegre bir 
şekilde çalışmalarını sağlayabilirsiniz.

• IT sorunları ile uğraşmaktansa işinize 
odaklanabilir, ihtiyacınız olan kararları alabilmeniz için 
geliştirilmiş DİA raporlarına, ister ofis dışından hızlıca cep 
telefonunuz ile, isterseniz de masaüstü bilgisayarınızdan 
ulaşabilirsiniz.

• Depolarınızdan veya farklı birimlerinizden gelen mal-
zeme ve hizmet taleplerini alabilir, bunlar için tedarik-
çilerinizden satınalma teklifl erinizi toplayabilir, gerekli 
durumlarda müşterilerinize farklı formatlarda teklifl eri 
online olarak iletebilir, aldığınız siparişleri stoklarınızı 
rezerve ederek takip edebilir, bu siparişlerin irsaliye ile 
sevklerini gerçekleştirebilir ve muhasebeniz tarafından 
da faturalanması süreçlerini farklı yönetici onay meka-
nizmalarından geçirerek sağlayabilirsiniz.

• Müşteri riskleri, teminat çekleri, vade süreleri, nakit 
akışı gibi bilgilere DİA Finansal Raporları üzerinden ula-
şabilirsiniz.

• Eğer üretim yapan küçük bir imalathaneniz var ise basit 
reçeteler ile hızlı ve basit bir şekilde sarf, fire ve üretim 
işlemlerini takip edebilir; eğer tüm üretim operasyon-

larını takip etmek isteyen bir fabrikanız var ise gelişmiş 
dinamik reçeteler, operasyonlar, operatörler, üretim ve iş 
emirleri takibi, maliyet analizleri, ürün ağacı ve üretim 
planlama gibi gelişmiş üretim çözümlerinden faydala-
nabilirsiniz.

• E-Devlet Hizmetlerinde ayrı bir entegratör ile çalışmak 
yerine E-Fatura Entegratörü olan DİA’dan çok uygun 
maliyetler ile E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter ve E-İrsaliye 
hizmetleri alabilirsiniz.

• DİA Mobil ile cep telefonunuzdan tüm raporlara ulaşa-
bilir, müşteri ve tedarikçilerinizin hareketlerini, risk du-
rumlarını takip edebilir, alınan teklifl eri veya verilen si-
parişleri onaylayabilir, şirketinizi online yönetebilirsiniz.

• DİA Mobil ile plasiyerlerinizin sıcak satış, soğuk satış, 
teklif ve tahsilatlarını takip edebilir, potansiyel müşteri 
görüşmelerinizi ve atanan görevleri yönetebilirsiniz.

• DİA E-Ticaret ile tanımladığınız ürünlerinizi istediğiniz 
fiyat, kategori ve kampanya doğrultusunda, ister DİA 
B2B bayi portalınızdan, ister DİA B2C üzerinden tüm 
dünyadaki potansiyel müşterilerinize ulaştırabilirsiniz.

• DİA Restoran Yönetimi ile ister self servis, ister paket 
servis, ister masa takibi, ister tek restoranı, isterseniz de 
50 şubeli bir restoran zincirini yönetebilirsiniz.
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Ümit Öztosun
Arge Direktörü

umit.oztosun@dia.com.tr

M. Kemal Palancı
Satış Direktörü

kemal.palanci@dia.com.tr

DİA YAZILIM A.Ş. 
Merkez: ODTÜ Teknokent 
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Kurulduğu 2007 yılından bu yana IFS Türkiye’nin çözüm 
ortağı olarak faaliyetini sürdüren Egeria, IFS ERP uygu-
lamalarının şirketlere kurulumu ve devreye alınması 
konusunda danışmanlık, eğitim ve uygulama geliştirme 
hizmetleri vermektedir. IFS Türkiye’nin ilk çözüm ortağı 
olan firmamız, dünya çapında başarısı kanıtlanmış ve 
müşterilerine geniş bir çözümün yanında, esnek bir yapı 
sunan IFS ERP sisteminin farklı ölçeklere sahip ve deği-
şik endüstrilerde faaliyet gösteren birçok şirkette etkin 
bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Sürekli gelişen ve 
büyüyen ekibimiz, gerçekleştirdiği projelerle birlikte, 
tecrübesini ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu sistem çö-
zümleri konusundaki uzmanlığını da geliştirmiştir.

Kuruluş Yılı: 2007
Şirket Web Sitesi: www.egeria.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama,  programı 

kullanacak kullanıcı sayısı ile sunulan modüller 
ve modüllerin yükleneceği sunucu sayısı baz 
alınarak  yapılmaktadır. 

ERP Komitesi Temsilcisi: İlhan Etemoğlu 
(Genel Müdür) ietemoglu@egeria.com.tr

IFS EGERIAKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

İlhan Etemoğlu
Genel Müdür
ietemoglu@egeria.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Kurulduğu 2007 yılından bu yana IFS Türkiye’nin çözüm 
ortağı olarak faaliyetini sürdüren Egeria, IFS ERP uygu-
lamalarının şirketlere kurulumu ve devreye alınması 
konusunda danışmanlık, eğitim ve uygulama geliştirme 
hizmetleri vermektedir. Sektörümüzün, müşterilerimi-
zin ve müşteri adaylarımızın ERP sistemleri konusunda 
yetişmiş iş gücüne duyduğu ihtiyacı dikkate alarak şirke-
timiz, kurulduğu günden bu yana üniversitelerle işbirliği 
içinde yürüttüğü çalışmalarla, üniversite öğrencilerinin 
bu konudaki eğitimine katkıda bulunmayı hedefl emiştir. 

IFS Türkiye’nin ilk çözüm ortağı olan firmamız, dünya ça-
pında başarısı kanıtlanmış ve müşterilerine geniş bir çö-
zümün yanında esnek bir yapı sunan IFS ERP sisteminin 
farklı ölçeklere sahip ve değişik endüstrilerde faaliyet 
gösteren birçok şirkette etkin bir şekilde kullanılmasını 
sağlamıştır. Sürekli gelişen ve büyüyen ekibimiz, gerçek-
leştirdiği projelerle birlikte, tecrübesini ve işletmelerin 
ihtiyaç duyduğu sistem çözümleri konusundaki uzman-
lığını da geliştirmiştir. 

IFS ERP uygulamalarının sağladığı geniş fonksiyonel içe-
rik sayesinde, projelerimizde ürün tasarım aşamasından 
başlayıp ürünün müşteriye teslimi sonrasındaki servis fa-
aliyetlerini de kapsayan çözümler sunmaktayız. Özellikle 
bu konudaki ihtiyaçların en üst düzeyde hissedildiği proje 
tabanlı üretim yapan endüstrilerde çok sayıda müşteri-
mizin olması, sunmuş olduğumuz çözümlerin başarısını 
kanıtlamaktadır. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz her proje, 
ekibimizin proje tabanlı endüstriler konusundaki tecrü-
besini ve uzmanlığını artırarak, işletmelere süreçlerini 
yönetmek için maksimum faydayı elde edebilecekleri uy-
gulamaları daha da geliştirmemizi sağlamıştır.

Bununla birlikte, IFS ERP uygulamalarının Türkiye’de 
ilk kez tekstil sektöründe kurulumunu gerçekleştiren 
şirketimiz, bu proje ile birlikte sektöre özel ihtiyaç-
ları karşılayan geniş bir çözümü de geliştirmiş oldu. 
Benzer bir şekilde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT 
Genel Müdürlüğü’nde Bakım, Envanter ve Satın Alma 
Yönetimleri’ni kapsayan proje ile kamu kuruluşlarının 
ihtiyaçları doğrultusunda mevcut süreçleri tam olarak 
kapsayacak çözümler geliştirilmiştir.  

Yeni proje hedefl erini tecrübe sahibi olduğumuz endüst-
rilere yönelik belirleyen şirketimiz, ekibimizin uzman-
lığı sayesinde bir yandan müşterilerimizin süreçlerini 
iyileştirecek çözümleri sunma, bir yandan da mevcut 
çözümlerin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
amacındadır.

Farklı sektörlerde ERP planlama ve konumlandırma 
projelerini hayata geçirmiş, süreç takiplerini yapmış 
olan Egeria, sektörel deneyimleri gözlemleme ve buna 
göre ERP projelerinde öncelikleri doğru konumlandırma 
avantajına sahiptir. Söz konusu endüstriler için dünden 
bugüne geliştirilmiş ve uygulanmış hazır iş modellerini 
ve süreçlerini çözüm portföyünde bulunduran Egeria, 
bir tarafta da şirkete, ihtiyaç ve önceliklerine uygun 
çözümleri uyarlama konusunda hızlı ve etkili adımlar 
atabilmektedir. 

Her iki yapıda da sonuçta gelişmiş bir teknolojik alt-
yapıya, kurumsal gelişime göre ölçeklendirilebilir ERP 
projelerine sahip olan şirketlere Egeria, aynı zamanda 
IFS Uygulamaları’nın satışı ve danışmanlığı konusunda 
da destek sunmakta. Şirket ihtiyaçlarını doğru biçimde 
anlamak için şirketle birlikte süreçleri izleyerek adımlar 
atan Egeria, böylece her zaman müşterisinin yanında yer 
alma felsefesini de hayata geçirmiş oluyor.
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Satış Müdürü

bislam@egeria.com.tr

Sefer Ercan
Genel Müdür Yardımcısı
sercan@egeria.com.tr

EGERİA YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
SAN. TİC. LTD.

Merkez: Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No: 47 
Folkart Towers A Kule No: 3403 Bayraklı İzmir

Tel: +90 232 446 81 10       
Faks: +90 232 446 81 60
e-Posta: info@egeria.com.tr
İstanbul Adres: Esentepe Mah. E-5 Güney Yanyol 

Lapis Han No:25 / 5127 Kartal İstanbul
Tel: +90  216 374 75 05

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

12
Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Demir Çelik, Denizcilik, 
Isıtma Soğutma Sistemleri, Lojistik, Medikal, Mühendislik, 
Proje



28 29

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

1984 yılında, genç girişimci mühendisler grubu tara-
fından, yüzde yüz Türk sermayeli olarak kurulan Link 
Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., işletmelerin satış, pazarlama, satın alma, 
stok yönetimi, depo mağaza yönetimi, cari hesap, finans, 
üretim, bütçe planlama, insan kaynakları, sabit kıymet-
ler ve muhasebe gibi Kurumsal Kaynak Planlaması 
(ERP) işlemlerinin entegre olarak gerçekleştirilmesini 
sağlayan yazılımlar geliştirmektedir. Link Bilgisayar’ın 
dünyadaki en son teknolojileri kullanarak geliştirmeye 
devam ettiği yazılım paketleri, her sektörden her ölçek-
te şirket tarafından kullanılmaktadır. İstanbul Merkez ve 
Ankara Bölge Müdürlüğü ile Türkiye çapında pazarlama, 
satış, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini yürütmekte-
dir. Ayrıca, Link paket programı kullanan işletmelerin 
çeşitli yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için entegre özel 
yazılım çözümleri geliştiren veya kendi dikey sektör çö-
zümlerini Link paket programlarına entegre ederek sek-
törel çözümler sunan İş Ortağı firmalar da Link Bilgisayar 
dağıtım kanalı üyeleri arasındadır.  Link’in sahip olduğu 
pazar payının en büyük nedeni, Yasal Mevzuata hakimi-
yetidir. Link, 34 yıllık tecrübesinin yanı sıra, güçlü ürün-
leri ve satış sonrası kaliteli desteği ile her zaman müşteri 
memnuniyetini üst seviyede tutmaktadır.

2000 yılında halka arzı gerçekleşerek İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda “LİNK” adı ile işlem gören Link 
Bilgisayar, ABS Qulity Evaluations kalite belgelendirme 
kuruluşu aracılığı ile Yazılım Tasarımı, Yazılım Geliştirme, 
Yazılım Satışı ve Satış Sonrası Hizmetleri konusunda ISO 
9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.

Bugün Türkiye çapında 250’yi aşan Çözüm Ortağı ve 
Bayisi bulunan Link Bilgisayar, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı onaylı, sayılı Yerinde Ar-Ge Merkezlerinden 
biridir.

Kuruluş Yılı: 1984
Şirket Web Sitesi: www.link.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama,  programı aynı 

anda kullanacak kullanıcı sayısı ile sunulan modül 
sayısı baz alınarak yapılmaktadır.

ERP Komitesi Temsilcisi: Derya Karagöz (İş Geliştirme 
Müdürü) dkg@link.com.tr

LİNK BİLGİSAYARKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Link Güneş Sistemi Li-Nova, orta ve büyük ölçekli işlet-
melerin tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan Kurumsal 
Kaynak Planlaması yazılımıdır. Muhasebe, Finans, Stok, 
Satış, Satın Alma, Sabit Kıymet vb. modülleri içerir.

Açık veritabanı yapısı ile üçüncü parti uygulamaların 
geliştirilebilmesine olanak sağlayan Link Güneş Sistemi 
Li-Nova üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik 
gibi akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre 
hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür.

İşletmelere çok yerden çalışma olanağı sağlayan Link 
Güneş Sistemi Li-Nova, sektöre özel durumlarda esnek 
organizasyon yapısı sayesinde uyumlu ve çalışabilir hale 
getirilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Link Yeni Nesil, küçük ve orta büyüklükteki işletmele-
rin saha içi uygulama ve ihtiyaçları göz önünde bulun-
durularak hazırlanmış, yasal mevzuatlara uygun, esnek, 
güvenilir ve basit arayüzü ile kullanıcıların hizmetine 
sunulmuş bir yazılımdır. Link Yeni Nesil ile Muhasebe, 
Stok, Cari Hesap, Fatura, Senet ve Çek, Personel ve 
Bordro, e-Reçete, Sabit Kıymetler’in yanısıra e-Dönüşüm 
süreçleri de  tek bir kaynaktan güvenilir ve kapsamlı bir 
şekilde yönetilerek takip edilebilir.

Link Techno İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, 
orta ve büyük ölçekli firmaların İnsan Kaynakları Yönetimi 
konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir. 
İşletmelerin personel özlük bilgileri ve bordro işlemleri 
için yapılan resmi ve kendilerine ait ihtiyaçlarını karşılar, 
bunun yanında İnsan Kaynakları Yönetimi için opsiyonel 
olarak kullanılan fonksiyonel özelliklere sahiptir.

Link Campus Bütünleşik Kurumsal Yönetim 
Sistemi, finansal yazılımların cevap veremediği konu-
larda onlar ile birlikte çalışarak dikey pazar çözümleri 
sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

Link Organize Sanayi Faturalama, Organize Sanayi 
Bölgeleri’ndeki elektrik, doğalgaz, su sayaçlarının fatu-
ralandırılması, muhasebe kayıtları, vade, ödeme ve borç 

takibi gibi akla gelebilecek diğer tüm süreçlerin tek bir 
sistem üzerinden yürütülmesi ve kayıt altında tutulması 
amacı ile geliştirilmiştir.

Link Organize Sanayi Faturalama modülü ile Elektrik, 
Doğalgaz ve Su faturalarının e-Fatura ya da Kağıt Fatura 
mükellefl erine göre otomatik olarak tek tuşla faturalan-
dırılması ve muhasebeleştirilmesi sağlanır.

Link Yemek Üretimi, taşımalı veya yerinde yemek 
üretimi yapan işletmelerin planlama, satın alma, üretim 
veya sevkiyat işlemlerini yürüterek bu işlemlerin ön mu-
hasebe ile tam entegre çalışmasını sağlayan yazılımdır.

Link-POS, kullanımı kolay, basit arayüzü ile perakende 
sektöründe satış, satış iade, değişim, iskonto, ödeme ve 
tahsilat gibi işlemlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve 
takip edilmesini sağlarken, kasalardaki satış hızını ve 
verimliliğini artırır.

Link e-Fatura Uygulaması, faturaların Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu yasal standartlara 
uygun, güvenli şekilde hazırlanıp elektronik ortamda 
gönderilmesini sağlar. Link e-Fatura, gönderilen fa-
turalar dışında gelen faturaları da içeri alır, arşivler ve 
gelen- giden faturaların durumunu takip ederek kullanı-
cıya raporlar. Birden çok özel entegratör ile çalıştığı için 
mükellefe seçim şansı tanır. 

Link e-Defter Uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i 
Kebir Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara 
uygun olarak hazırlanır ve beratları elektronik ortamda 
GİB’e gönderilir, GİB’den gelen Onaylı Berat bilgisi ile 
birlikte arşivlenir. Link e-Defter Uygulamalarında gün-
lük, aylık ve kümülatif mizan alınabilir. Tarih bazında, 
fatura numarası ve/veya rakamsal değer girilerek belge 
araması yapılabilir.

Link Program Kullanıcıları defterlerini GİB onaylı Yeni 
Nesil e-Defter ve Link Güneş e-Defter ile oluşturabilirler-
ken Platform Bağımsız Link e-Defter ile mükellef firma-
lar, kullanılan muhasebe yazılımından bağımsız olarak 

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI 
VE DONANIMI SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: Kısıklı Cad. No:2A/2 Ak İş Merkezi 

Altunizade Üsküdar 34662 İstanbul
Tel: +90 216 522 00 00       
Faks: +90 216 474 10 92 
e-Posta: info@link.com.tr
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Ar-Ge
Merkezi
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kendi sunucularından dışarıya hiçbir veri aktarmadan 
elektronik defterlerini oluşturabilirler.

Link e-Arşiv  Uygulaması, e-Arşiv kapsamında kesile-
cek faturaların alıcısına kağıt veya elektronik olarak ile-
tilmesini ve entegratörler aracılığı ile e-Arşiv raporlarının 
Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlar. Birden 
çok özel entegratör ile çalıştığı için mükellefe seçim şansı 
tanır.

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Reklam & Promosyon, 
Isıtma & Soğutma, Yapı Malzemesi, Eğitim, Jeoloji, Cam, 
İthalat & İhracat, Kuyumculuk, Deri, Lojistik, Madencilik, 
Servis & Bakım, Turizm
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ

ŞİRKET HAKKINDA

1989’da Almanya’da kurulan IAS, yoluna 1994 yılında 
Türkiye’de açtığı ofi sler ile devam etti. IAS’nin gelişimi, 
2007’de Dubai ve 2015’de Hindistan ofi slerinin faaliyete 
başlaması ile sürmektedir. Bugün itibarıyla 9 ofi si, 
200’den fazla çalışanı ve 50’den fazla iş ortağı ile 30 
ülkede, 15 dilde, 30 binden fazla kullanıcıya hizmet 
vermektedir. IAS’nin hizmet ve çözüm ortaklığı Avrupa, 
Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu, Avustralya ve Güney 
Amerika’yı kapsamaktadır.
IAS önümüzdeki dönemde yüzde 100 büyümeyi ve yeni
pazarlara açılmayı hedefl emektedir. 

Başarılar ve Ödüller

caniasERP

GPS - ERP Mükemmellik Testi 2017
Mükemmellik Ödülü
Kullanıcı Memnuniyeti Lideri

MICROSOFT IASKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Behiç Ferhatoğlu
Genel Müdür
bferhatoglu@caniaserp.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

IAS’nin kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP 
platform ve sektör bağımsız, bütünleşik, açık kaynak 
kodlu ve müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir 
yazılımdır. Standart yapısında 40’dan fazla modül barın-
dırmaktadır. 

caniasERP uygulamaları Java tabanlı geliştirme altyapısı 
TROIA ile geliştirilir. TROIA, basitleştirilmiş komut seti ve 
arayüz tasarımı aracıyla öğrenilmesi ve yönetilmesi kolay, 
modüler ve nesneye yönelik yapısıyla güçlü bir yazılım 
geliştirme platformudur. caniasERP açık kaynak kodu ile 
beraber müşterilerine sunulmakta, tüm işletim sistemle-
riyle ve veritabanı ürünleriyle uyumlu çalışmaktadır.

Ürün portföyümüzde ayrıca farklı sektörlerdeki müş-
terilerimiz için 25 yılda edindiğimiz tecrübe ve bilgi 
birikimimiz doğrultusunda geliştirilmiş, 20 civarındaki 
sektörün ihtiyaçlarını bünyesinde barındıran “Sektörel 
Çözümler”imiz de bulunmaktadır. 

Müşterilerimiz caniasERP’ye, kullanıcı lisansı satın almak 
yerine ilk yatırım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf 
sağlayan SaaS (Software as a Service) yöntemiyle kirala-
yarak da sahip olabilirler. 

IAS, ERP yazılımlarının olmazsa olmazları arasında yer 
alan iş zekâsı ve otomasyon ihtiyaçlarını gözeterek çe-
şitli işbirliklerine gitmektedir. İş zekâsı tarafında Qlik 
Sense çözümünü caniasERP ile entegre ederek caniasIQ 
modülünü sunmaktadır. caniasIQ modülü ile caniasERP 

kullanan müşterilerimiz çok hızlı bir şekilde BI çözü-
münü kullanmaya başlayabiliyor ve kullanıcılar sürükle 
bırak, yapay zekâ önerileri gibi yapılarla kendileri dash-
board oluşturabiliyor. IAS, Endüstri 4.0 kapsamında da 
otomasyon modülünde ciddi yenilikler yaparak TROIA 
platformunun doğrudan IoT cihazları iletişim kurabilme 
yeteneklerini artırmıştır. 

caniasERP’yi sunmanın yanı sıra IAS, kamu kurumlarının 
kendine özgü (custom design) yazılım projeleri için de 
platform bağımsız çözümler üretmektedir. 

IAS, işletmelerin uçtan uca tüm iş süreçleri için caniasERP 
uyarlama proje yönetiminin yanı sıra müşterilerine özel 
yazılım geliştirme, iş süreçleri danışmanlığı, eğitim hiz-
metleri de sunmaktadır. Ayrıca sektörün yetişmiş eleman 
ihtiyacına cevap vermek amacıyla IAS Business Academy 
çatısı altında ERP eğitimleri verilmektedir.

Hizmet verilen sektörler

caniasERP sektör ve platform bağımsız bir çözüm ol-
duğundan IAS bütün sektörleri hedefl emektedir. 
Müşterilerinin yoğunlaştığı sektörler arasında makine, 
metal sanayi, ambalaj, otomotiv, tekstil-konfeksiyon, 
halı, elektrik, elektronik, havacılık ve savunma sanayi, 
madencilik sayılabilir. Öte yandan müşterilerinin dahil 
olduğu sektörlere bakılırsa, 40’tan fazla sektöre hizmet 
verdiği söylenebilir. 

200+
Çalışan

Hizmet ve Ürün 
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Kuruluş Yılı: 1989 (Almanya)
Şirket Web Sitesi: www.caniaserp.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Kullanıcı sayısı, 

modül kullanımı ve proje sürecinde alınacak 
danışmanlık, eğitim ve geliştirme sürelerine 
bağlı olarak belirlenir. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Rusya, Azerbaycan, 
Litvanya, Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Almanya, Hindistan

ERP Komitesi Temsilcisi: Behiç Ferhatoğlu 
(IAS Genel Müdürü) bferhatoglu@caniaserp.
com

INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE (IAS)
İstanbul Adres: EGS Business Park Blokları B1 Blok 

K:17 34149 Yeşilköy Bakırköy, İstanbul
Tel: +90 212 465 65 60
e-Posta: satis_tr@caniaserp.com
Ankara Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. 

Tepe Prime İş Merk. No: 266 A Blok K:A N:26 06530 
Çankaya / Ankara Tel: +90 312 354 37 97

İzmir Adres: Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. 
Sunucu Plaza No:3 K:14 B Blok D:1405-1406-1407 
35620 Konak İzmir

Tel: +90 232 441 30 70

Cüneyt Ömer Günaydın
Genel Müdür

cogunaydin@caniaserp.com

Behiç Ferhatoğlu
Genel Müdür

bferhatoglu@caniaserp.com
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018

Logo Yazılım olarak mikro işletmelerden kurumsal 
büyük şirketlere kadar farklı ölçeklerdeki işletmelerin 
büyüme yolculuğuna eşlik ederek, sürdürülebilir ba-
şarısını  sağlam temeller üzerine inşa etmesine katkı 
sağlıyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne ürün ve 
hizmetlerimizi iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusun-
da, teknolojik yeniliklere ve yasal mevzuata uygun 
olarak geliştiriyor, dijital dönüşüme katkı sağlayarak 
müşterilerimiz için sürdürülebilir değer yaratıyoruz.

Çözüm kümemizde yer alan Kurumsal Kaynak 
Planlama çözümlerinin yanı sıra; Müşteri 
İlişkileri Yönetimi*, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Akış/
Süreç Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve İş Analitiği 
olmak üzere çok sayıda tamamlayıcı çözümlerle, uzun 
yıllardır müşteri sayısı açısından sektör liderliğini ko-

ruyoruz. 2000 yılında halka açılan  ilk bilişim şirketi 
olarak BIST 100 Endeksi’nde %61,3 halka açıklık oranı 
ile halka açıklık oranı en yüksek beş firmadan biriyiz. 
Bölgesel güç olma hedefiyle 2016’da, Romanya’nın 
lider kurumsal uygulama yazılımları firması Total 
Soft’u bünyemize kattık. Aynı yıl GSF Software Labs 
LLC ile ortaklık kurarak, Hindistan’da faaliyet göster-
mek üzere Logo Infosoft firmasını kurduk.

Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital dönüşüm çö-
züm ortağı eLogo; Logo ve Foriba  (FIT Solutions)
ortaklığında kurulan  ticari işlem platformu FİGO ve 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamındaki ilk ku-
rumsal girişim fonu Logo Ventures ile faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz.

M. Buğra Koyuncu
Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı
bugra.koyuncu@logo.com.tr

ŞİRKET HAKKINDA

34 yıldır işletmelerin verimliliğini ve kârlılığını artırma-
ya yönelik kurumsal yazılımlar geliştiren Logo Yazılım, 
1.000’den fazla çalışan, 800’den fazla iş ortağı ile 
200.000’den fazla firmanın büyüme yolculuğuna eşlik 
ederek sürdürülebilir başarısını sağlam temeller üzerine 
inşa etti.

Başarılar ve Ödüller

2017 Brand Finance
“Türkiye’nin En Değerli Bilişim Markası”

2017 Bilişim 500
“Yılın ERP Yazılımı Kategori Birincilik Ödülü”

2017 Bilişim 500 Yılın
“e-Defter, e-Arşiv, e-Fatura Uygulamaları Birincilik 
Ödülü”

2017 Bilişim 500
“Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet Kategorisi 
Birincilik Ödülü”

2017 Bilişim 500 Türkiye Ekonomisine Katkı Özel 
Ödülleri’nde 
“Yılın Ar-Ge Yatırımı” Ödülü

Kuruluş Yılı: 1984
Şirket Web Sitesi: www.logo.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Ürünlerimiz kontör havuzuna bağlı 

olarak çalışmaktadır. Müşterilerimiz tüm ürünlerini ortak olan bu 
kontör havuzundan tüketerek kullanabilmektedir. 

İhracat Yapılan Ülkeler: 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat 
yapılmaktadır.

Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 2017 yılında 43. sırada
ERP Komitesi Temsilcisi: Yiğit Çallı (Kurumsal Strateji, İletişim ve 

Etkinlik Yönetimi Pazarlama Müdürü) yigit.calli@logo.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

500+
Çalışan

LOGO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: Gebze OSB. Teknopark 

N:609 Gebze 41400 Kocaeli
Tel: +90 262 679 80 00       
Faks: +90 262 679 80 80
e-Posta: info@logo.com.tr
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ERP Çözümleri Dünyası

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yiğit Çallı
Kurumsal Strateji, İletişim ve Etkinlik 

Yönetimi Pazarlama Müdürü
yigit.calli@logo.com.tr

Begüm Arş Türk
Pazarlama Müdürü

begum.arsturk@logo.com.tr

Akın Sertcan
İcra Kurulu Üyesi, Kanal ve Satış 

Operasyonları
akin.sertcan@logo.com.tr
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Logo olarak, çalışmalarımıza gösterdiğimiz özen, ürettiğimiz çözüm-
ler, sunduğumuz hizmetler ve inovasyonu odağına alan iş modelimizle 
Türkiye’nin geleceğe taşınmasında büyük öneme sahip, ülke ekonomisinin 
vazgeçilmez aktörleri KOBİ’lere büyük önem veriyor, daha esnek ve verimli 
çalışmalarına ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyoruz.  

Logo ERP Çözümleri, işletmelerin kurumsal kaynak planlama ihtiyaç-
larını uçtan uca karşılama vaadini yerine getirirken, şirketlere ya da sek-
törlere özgü farklılıklardan kaynaklanan gereksinimleri de esnek yapısıyla 
karşılıyor. Logo ERP çözümlerini kullanan işletmeler, ihtiyaçlarına en uy-
gun modülleri ve eklentileri kullanarak ideal ERP paketini oluşturabiliyor.

Tiger 3 ERP Çözümleri portföyünde yer alan Tiger 3 çözümü, farklı sek-
törlerde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini 
verimli ve etkin yönetmelerini sağlıyor. Tiger 3 kullanan işletmeler, veri yö-
netiminden satış operasyonlarına kadar tüm süreçlerde zaman ve maliyet 
tasarrufu elde ederken, bu kaynaklarını yeni pazarlara açılmak ve küresel 
rekabette öne çıkmak için ayırabiliyor. 

Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik 
Tiger 3 Enterprise, üretimde sürdürülebilir verimliliği destekliyor, süreçleri 
kolaylaştırıyor, geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaç-
ları karşılıyor, ayrıca ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen 
ihtiyaçlara kolayca uyum sağlıyor.

Netsis 3 ERP Çözümleri portföyünde yer alan Netsis 3 Standard çözümü, 
özellikle üretim sektöründe faaliyet gösteren ve finans-muhasebe uygula-
malarının yanı sıra üretim, tedarik zinciri, satış, stok gibi uygulamalara da 
ihtiyaç duyan orta ölçekli işletmeler için hazırlandı.

Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal ERP çözümü Netsis 3 Enterprise 
ise, büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı 
planlama süreçlerine sahip sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına tam kap-
samlı bir çözüm sunmak üzere geliştirildi.

Tiger Wings ve Netsis Wings ise internet tarayıcısı üzerinden kullanılabil-
me özelliğiyle ofis dışından tüm fonksiyonlara erişim imkanı sağlarken, 
esnek fiyatlandırmalı yıllık abonelik hizmetiyle, kullanıcılara yeni bir ERP 
deneyimi sunuyor. 

Logo KOBİ Çözümleri ile profesyonel hayatta sağlam adımlar atarken, 
bu çözümlerin sağladığı yüksek performansla verimliliklerini artırabiliyor. 
Logo’nun GO 3, Netsis 3 Entegre, Start ve Mali Müşavir Plus çözümlerinde 
yer alan finans modülleri, kapsamlı birer çözüm olarak işletmelerin bu 
alandaki ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor.

Logo GO 3, uyumlu yapısı sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarını eksiksiz kar-
şılayarak iş süreçlerini hızlandırıyor. Uygulamanın kullanıcı dostu arayü-
züyle kolay ve hızlı şekilde veri girişi yapılabiliyor, rapor ve uygulamalara 
ulaşılabiliyor. Netsis 3 Entegre, iş süreçlerini bütünleşik bir yapıya kavuş-
turarak yeni teknolojilerin avantajlarını sunuyor, esnek yapısı sayesinde iş 
dünyasına paralel gelişen tüm ihtiyaçlara pratik bir çözüm sunuyor. 

Logo’nun mikro işletmeler için geliştirdiği etkin işlem yönetimi çözümü 
Logo Start emlakçı, sigortacı, poliklinik, kırtasiyeci, çiçekçi, pastane, par-
fümeri, dershane ve galeri gibi muhasebesini dışarıdan takip eden işlet-
melerin tek bir yerden ve rahatlıkla yönetilmesini sağlıyor.

Logo’nun, serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler 
için özel olarak tasarladığı muhasebe yazılımı Mali Müşavir Plus ise hızlı 
ve kolay kullanımı sayesinde firmaların iş yükünü azaltarak, zamandan 
tasarruf etmelerini sağlıyor.

Etkili iletişim ve paydaş ilişkileri yönetimi gün geçtikçe önem kazanıyor.

Logo, ekosistemindeki tüm paydaşların deneyim, görüş ve geribildi-
rimlerinin operasyonel süreçlere  yansıtılmasında kritik bir rol oynuyor. 
Trendlere, alışkanlıklara ve dijital dönüşüme yön vermenin en etkili yolu, 
sağlıklı iletişim ve empati kurmaktan geçiyor. Birçok farklı sistemi des-
teklemenin, entegre kullanmanın ve yönetmenin başarı anahtarı burada 
yatıyor. Logo Yazılım, operasyonlarını  mükemmelleştirmek için ekosiste-
mindeki iletişim ağını güçlendiriyor. Müşteri memnuniyetini süreçlerinin 
odağına alıp farklı kullanıcı deneyimlerini sentezleyerek çözüm kümesini 
mevzuata ve hızla değişen teknolojiye uyumlu hale getiriyor.

İlk adımda yanınızda

İlk kurulumla birlikte, hangi özelliğe nereden erişebileceğinizi, hangi 
fonksiyonları ne şekilde kullanabileceğinizi anlatan bir videoyla size hoş 
geldiniz diyoruz. 

Estetik ve kullanışlı tasarım

Logo ERP Çözümlerinin arayüzü, arka plan renkleri, sayfa kontrastı, ikon 
renk ve boyutları yeniden düzenlendi ve görsel olarak daha estetik ve ko-
lay okunur şekilde tasarlandı. Farklı şirketler veya farklı finansal dönemler 
için özelleştirilebilen arkaplan uygulaması, kullanıcılar için görsel bir ko-
laylık sağlıyor. 

Erişim ağacı 

Logo ERP Çözümlerindeki erişim ağacı sayesinde, tüm fonksiyonları tek 
noktadan görebilmek mümkün olurken, Erişim ağacındaki Mega Menü 
tam ekran modunda kullanıldığında, çözümdeki bütün menü ve alt me-
nüler tek ekranda görülebiliyor. 

Dış bağlantılara doğrudan erişim 

Logo ERP Çözümünüzü kullanırken farklı kaynaktaki bir tabloya, dokü-
mana, uygulamaya, klasöre ya da web sitesine ihtiyacınız olduğunda, 
sistemden çıkmanıza masaüstüne kısa yol olarak ekleyerek tek noktadan 
erişimin rahatlığını yaşayabilirsiniz. 

Açık pencereler arasında kaybolmaya son

Logo ERP Çözümlerinin arayüzünde, açık pencerelerin tamamı ekranın 
altında, kolayca görülebilecek ikonlarla sunuluyor.

Daha fazlasını isteyenler için widget ve uygulamalar

İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda, Logo ve iş ortakları tarafın-
dan geliştirilerek, ürün içinde hazır gelen widget’ları veya satın alacağınız 
uygulamaları masaüstünüze kolayca ekleyebilir ve tek tuşla ulaşabilirsiniz.

Akın Sertcan
İcra Kurulu Üyesi, 
Kanal ve Satış Operasyonları
akin.sertcan@logo.com.tr

MICROSOFT LOGO YAZILIM
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

DNA 18 yılı askın ERP tecrübesine sahip çekirdek kad-
rosunun yanı sıra devamlı genişleyen genç, dinamik 
kadrosuyla dijital dönüşüm yolunda Sektör Lideri Logo 
Yazılım’ın ürettiği ürünlere danışmanlık hizmetleri ver-
mekte ve tamamlayıcı çözümler geliştirmektedir.

Ürün ve hizmet sektöründe lider birçok işletmeye danış-
manlık hizmeti sunan DNA önce müşteri memnuniyeti 
ilkesi sayesinde birçok ödül kazanmıştır.

Kuruluş Yılı: 2008
Şirket Web Sitesi: www.dna.com.tr 
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama,  programı 

aynı anda kullanacak kullanıcı sayısı ile sunulan 
modüller ve modüllerin yükleneceği sunucu 
sayısı baz alınarak yapılmaktadır. 

ERP Komitesi Temsilcisi: Aykut Özdoğan (Genel 
Müdür) aykut.ozdogan@dna.com.tr

LOGO DNAKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Aykut Özdoğan
Genel Müdür
aykut.ozdogan@dna.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

E-Adaptör – e-Logo Entegrasyonu – Online GİB 
Entegrasyonu

E-Fatura / E-Arşiv Fatura / E-İrsaliye / İmzalama Servisi

İşletmelerin E-Fatura, E-İrsaliye, E-Arşiv ve E-İhracat 
süreçlerini ERP dışından çok kısa sürede ve 3. parti bir 
uygulamadan süreci başlatacak şekilde tasarlanarak or-
taya çıkan bir E-Devlet çözümüdür.

Gerekli parametrelerin ERP dışından herhangi bir uygu-
lamayla E-Adaptör’e gönderilmesi sonucunda aşağıdaki 
tüm işlemler yaklaşık 10 saniyede tamamlanır:

• UBL-TR oluşturulması,

• PDF ve HTML oluşturulması,

• Entegratöre gönderilmesi,

• Entegratörden sonucun ERP’ye işlenmesi,

• ERP’de yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesi,

• Dinamik olarak gönderilen parametredeki yazıcı ve 
kopya adedine göre çıktısının alınması. GİB Online 
Entegrasyon (Mali Mühür/HSM) ve Özel Entegrasyon 
Yöntemi (Logo Entegratör) olmak üzere her iki çalışma 
yöntemini de destekler.

E-Adaptör’le E-Devlet çözümlerine kolay adapte olun. 
Entegratörler içinde sadece Logo Entegratör ile çalışan 
çözümümüz, Netsis ile olan bütünleşik yapısı sayesinde, 
yaptığı işlemlerin izdüşümlerini Netsis içinden de takip 
etmeyi mümkün kılar.

Başlıca Özellikleri

• E-Adaptör, Logo Entegratörün mühürleyebilme özel-
liği ile HSM cihazına ve mali mühüre gerek kalmadan 
E-Fatura ve E-Arşiv oluşturma,

• E-Adaptör, 10 saniyenin altında E-Fatura ve E-Arşiv 
oluşturma,

• E-Adaptör, bağımsız depo otomasyonu el terminalleri 
ile irsaliyeden fatura oluşturma,

• E-Adaptör, özel yazılım projelerinizde de kullanılır.

LogoCRM – DNA Ticket

LogoCRM eklentisi e-posta ile yazışma süreçlerinde, bu 
yazışmaları özel bir posta kutusundan dinleyerek de-
netler ve LogoCRM Destek Kayıtlarını otomatik olarak 
açar. Kullanıcıların yazışmalarını, ilgili destek talebi-
nin altında yorum olarak otomatik olarak eklenir. Aynı 
zamanda yazışmalara dahil edilen kişiler de LogoCRM 
içine eklenerek, işletmenin kurumsal hafızasına katkıda 
bulunmayı sağlar.

LogoCRM – WordPutting

MS Word araç çubuğunda bulunan WordPutting eklenti-
sine Logo CRM kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılmasını 
sağlar.

Alan seçimleri ile teklif şablonlarınızın özelleştirilebil-
mesini sağlar. Teklif alanlarının listeden seçilmesi ve 
MS Word’e eklenmesi özelliği sayesinde teklif dizaynın 
yapılmasını kolaylaştırır. Logo CRM’de oluşturduğunuz 
teklif nesnesine bağlı kullanıcı tanımlı alan verilerini de 
formunuzda kullanabilmenizi sağlar.
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Çalışan

Gizem Biçim Eltutan
Satış Yöneticisi

gizem.bicim@dna.com.tr

DNA PROJE VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Brandium 

Residence R2 Blok Kat 21: Daire:198 
Ataşehir İstanbul

Tel: +90 216 455 33 62    
Faks: +90 216 456 33 62
e-Posta: bilgi@dna.com.tr 
Satış: satis@dna.com.tr  
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Başarılar ve Ödüller
• 2012 – Marmara Bölgesi En İyi Proje Ödülü
• 2015 – Türkiye En İyi Proje Ödülü

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Türkiye yazılımının genç ve pro-aktif şirketi Dengenet, 
son yıllarda gerçekleştirdiği AR-GE yatırımları ile kendi 
alanının güçlü markalarından biri olma hedefine doğru 
hızlı adımlarla yol alıyor. Faaliyet hayatına 2008 yılında 
başlayan Dengenet, Logo Yazılım İş Ortaklığının yanı sıra 
kendi ürettiği iş yazılımları ile öne çıkıyor. Kuruluş felse-
fesindeki ‘denge’ kavramını, sistem entegrasyonlarında 
verimli çalışma ortamları yaratmak için kullanan şirket, 
100’ü aşkın işletmenin ERP ve özel yazılım ihtiyaçlarına 
profesyonel hizmet kalitesiyle cevap veriyor.

İş Zekâsı, CRM ve İnsan Kaynakları Uygulamaları alanla-
rında uzman bir ekibe sahip olan Dengenet, son yıllar-
daki bilgi birikimini sektörel çözümlere kanalize ederek 
çeşitli dikey çözümler geliştiriyor. Şirket, inovatif yatı-
rımlar çerçevesinde sektörel özgün yazılımlarını geliş-
tirmeyi sürdürmeyi ve ürün perspektifine yeni çözümler 
eklemeyi hedefl iyor. 

Reka Bitkisel Yağlar, Canan Kozmetik, İnform Elektronik, 
Lion Communications, Penguen Kitap, Bilgi Yayınevi gibi 
sektöründe lider birçok işletme, Dengenet’in referansları 
arasında yer alıyor.

Kuruluş Yılı: 2008
Şirket Web Sitesi: www.dengenet.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Proje içeriği ve kullanıcı 

sayısına göre belirlenmektedir. 
ERP Komitesi Temsilcisi: Cenk Terim (Genel 

Müdür) cenk.terim@dengenet.com.tr

LOGO DENGENETKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Cenk Terim
Genel Müdür
cenk.terim@dengenet.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Ürünler ve Hizmetler

Dengenet’in faaliyet ve uzmanlık alanlarının temelinde 
işletmelerin ticari/finansal yazılım altyapısındaki sis-
temleri kurmak, iş akışının sağlıklı işleyişini sağlamak ve 
buna bağlı olarak büyüme stratejilerinin geliştirilmesin-
de stratejik bilgiler ortaya koymak yatıyor.

ERP Danışmanlığı, İş Zekâsı, CRM, İnsan Kaynakları 
Uygulamaları gibi alanlarda işletmelere ürün, hizmet 
ve know-how sağlayan Dengenet, Özgün Yazılım ve 
Entegrasyon Çözümleri alanlarında da çalışıyor. Bu iki 
faaliyet alanı, geliştirmeye açık esneklikte tasarladığı 
kendi yazılım çözümlerini barındırıyor. Bu çözümler, sek-
töre özel ve işletmelerin kendi ihtiyaçlarına göre dizayn 
edilebilen yapılar taşımakla birlikte, mevcut otomas-
yonlara ve her türlü ERP sistemine uyum sağlayabilen 
yazılım ürünleri olarak öne çıkıyor. Dengenet’in bu sek-
törel çözümlerini kısaca tanımak gerekirse:

Alüminyum Ekstrüzyon 

Alüminyum firmalarının ihtiyaçlarına göre geliştirilen 
yazılım, sektöre özel ekran ve fonksiyonlar içeriyor. 
Netsis ERP ile tam entegre çalışan ürün, sipariş girişinden 
sevkiyata kadar olan tüm üretim iş süreçlerinin kontrol 
ve takip edilebilmesini sağlıyor. Esnek yapısı sayesinde, 

iş emrinde belirlenen rotaya bağlı olarak pres, testere, 
termik, boyahane, kesme, kalite kontrol, paketleme, ka-
salama ve sevkiyat gibi tüm üretim iş birimleri ile fason 
yönetim birimi; bu birimlerde yürütülen operasyonlar ve 
bu operasyonların sıralamaları özelleştirilebilir nitelikler 
taşıyor. Üretim birimlerine yönelik “detaylı raporlama” 
seçeneklerinin yer aldığı bu özel yazılımda, operasyon 
ve operasyon içi işlemler için detaylı yetkilendirme se-
çenekleri de bulunuyor.

Kablo Üretim

Kablo üreticilerine hitap eden yazılım, aynı zamanda 
sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler de içeriyor. 
Ürünün; kablonun tipi, çapı, damar sayısı, et kalınlıkla-
rı, bakır oranı gibi birçok parametrenin yönetilebildiği 
konfigürasyon ekranları sayesinde karmaşık maliyet 
hesaplamaları kolaylaşıyor. Londra Metal Borsası (LME) 
değerleri ve simülasyon fonksiyonları vasıtasıyla, henüz 
teklif aşamasındaki projelerin maliyet ve satış fiyatı 
hesaplamaları hızla yapılabiliyor. Stok, sipariş, iş emri 
kontrolleri ile hammadde ve üretim kaynak ihtiyaçları 
da tespit edilebilir hale geliyor. Dengenet’in bu özel ya-
zılım çözümünde, tüm tedarik, üretim ve sevkiyat süreç-
leri kullanıcı dostu ekranlar üzerinden yönetiliyor. Ürün, 
Netsis ERP ile de tam entegre çalışıyor.
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Çalışan

Onur Çağlayan
Satış Yöneticisi

onur.caglayan@dengenet.com.tr

DENGENET PROJE VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Adres: Tugayyolu Cad. No:20 Ofisim İstanbul B 

Blok K:2 Maltepe İstanbul
Tel: +90 216 456 18 51       
Faks: +90 216 455 67 04
e-Posta: info@dengenet.com.tr
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Net1 Teknoloji 2011 yılında kurulmuştur ve amacı yerli 
inovatif yazılım / donanım çözümleri üretmek ve bazı 
global markaların iş ortağı olarak bu konuda projeler 
yapmaktır. 

Yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilen yazılım çözüm-
leri ile müşterilerine uzun süreli çözüm ortaklığı modeli 
ile hizmet vermektedir.

Kompleks endüstriyel üretim işletmelerinden günü-
müzün çeşitli alanlarındaki elektronik ticaret uygula-
malarına kadar her sektör ve türden şirket ve girişimi 
yönetmek için tasarlanmış olan kurumsal çözümleri ile 
fikirlerinizi harekete geçirebilme ve gelişen dünya ko-
şullarına süratle adapte olabilme imkanını sunmaktadır. 

Kuruluş Yılı: 2011
Şirket Web Sitesi: www.net1teknoloji.com · 

www.contentsquare.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Onpremise ve SAAS. 
ERP Komitesi Temsilcisi: Ozan Tezer (Yönetici 

Ortak) ozan.tezer@net1teknoloji.com

LOGO NET1 TEKNOLOJİKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Ozan Tezer
Yönetici Ortak
ozan.tezer@net1teknoloji.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

LOGO – NETSİS / İnsan Kaynakları

Net1 IK süreçleri, analizi ve yazılım uyarlanması konu-
sunda uzman bir firmadır. Logo-Netsis IK Modülü ile 
başarı hikayesi olmuş HDI Sigorta Projesini yapmıştır. 
Bu çalışmaya mobil app ve kartsız PDKS geçiş sistemi 
inovasyonunu katmıştır. Bu sayede hem kurum hem 
de çalışanlar rahatlıkla ve keyifl e IK süreçlerini yönete-
bilir olmuşlardır. Web IK modülü sayesinde çalışanlar, 
self-servis ekranlar kullanabilmekte; böylece izin, talep, 
mutlu gün, bilgilendirme, profil bilgileri vb. süreçleri 
hızla görebilmekte ve kullanabilmektedir. Bordro ve 
Özlük hem detaylı hem de kolayca takip edilebilmekte, 
PDKS ile entegre olmaktadır.

REPORTSONE / Karar Destek Sistemi

Net1 üretimi olan bir “Karar Destek Sistemidir.” ERP ve 
Veritabanı bağımsızdır. Böylece birçok ortamdan veri 
toplayıp tek bir ekranda konsolide Dashboard oluştu-
rabilir. Excel‘den Planlanan hedefi ya da bütçeyi alabilir, 
mali işlerin yürüdüğü yazılımdan da gerçekleşen verileri 
alıp, Planlanan/Gerçekleşen gibi birçok rapor oluşturabi-
lir. Ürün tamamen mobildir ve in-memory  çalıştığından 
çok hızlı raporlar üretir. Son kullanıcı, kendi yetkisi ölçü-
sünde, tüm raporlarını kendisi sürükle bırak ile dizayn 
edip kullanabilir. Ürün herhangi bir yatırım maliyeti 
olmaması adına, SaaS (Buluttan Servis) ile aylık ödeme 
modelinde satın alınabilir yada onpremise kurulabilir.

CONTENT SQUARE / Web ve Mobilde UX Kullanıcı 
Deneyimi Analizleri

Net1, Fransız menşeili ContentSquare Türkiye temsilcisi-
dir. eTicaret ve Dijital Bankacılıkta, web – mobil – app 
de ziyaretçi davranışlarını izlemek ve yorumlamak için 
kullanılır. Ürün artık hiç TAG’leme yapmadan tüm siteyi 
izler, ziyaretçi klik’lemese bile film çekiyor gibi tüm ha-
reketleri takip eder, diğer ziyaretler ile konsolide ederek 
analiz raporları oluşturur. Hangi zone (bölgeden) kaç 

para kazanıldı, en çok ilgi çeken banner, klik’lemeden 
önceki tereddüt süreleri, siteden çıkan müşterilerin izle-
dikleri yol ve neden çıktıkları ya da nasıl sepete ekleyip 
satın aldıklarını gösterir. En büyük özelliği içerisinde A.I. 
(Yapay Zekâ) barındırması ve bununla sitenize dair de-
vamlı rapor yorumları ve tavsiyeler vermesidir. 
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NET1 TEKNOLOJİ VE YAZILIM SAN. A.Ş.
Adres: Buyaka İş Merkezi Kule:3 K:14 Ofis:83 
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Sürekli gelişim hedefi ile en iyi olmayı ilke edinmiş Ema, 
şirket ihtiyaçlarına göre yazılım, geliştirme, yönetim ve 
sistem danışmanlığı yapan 23 yıllık proje şirketidir.

1995 yılında Bilişim Dünyasına adım atmış ve 2005 yılın-
dan bugüne Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, Özbekistan, 
Afganistan, Gürcistan, Irak ve Dubai ‘de en çok Logo ERP 
satan ve ödüllü projeler geliştiren İş Ortağı olmuştur.

Geliştirdiği ERP Yazılım Projelerinde kullanılan ürünlerin 
uzmanlık eğitim ve sertifikalarına sahip olan EMA; Otel, 
Üretim, İnşaat, Hizmet, Dağıtım, Otomotiv, Matbaa 
başta olmak üzere bütün sektörlerde yazılım proje geliş-
tirme ve danışmanlığın yanı sıra bütün donanım teknik 
hizmetleri de aynı kalitede vermektedir.

Kuruluş Yılı: 1995
Şirket Web Sitesi: www.emabilgisayar.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama, programı 

aynı anda kullanacak kullanıcı sayısı ile sunulan 
modüller ve modüllerin yükleneceği sunucu sayısı 
baz alınarak yapılmaktadır. Eğitim, uygulama ve 
proje danışmanlığı hizmet fiyatları ve süreleri ise 
proje kapsamına göre değişebilmekte ve lisans 
maliyetlerine ek olarak hesaplanmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Azerbaycan, Özbekistan, 
Kazakistan, Ukrayna, BAE, Afganistan, Gürcistan, 
Irak, Rusya

ERP Komitesi Temsilcisi: Murat Yaşar Bayrak (Genel 
Müdür Yardımcısı) murat.bayrak@emabilgisayar.com

LOGO EMA BİLGİSAYARKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Mehmet Osman Tunç
Genel Müdür
mehmetosman@emabilgisayar.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

“23 yıllık yenilenen proje tecrübesi mi, 1 yılda 
öğrenilen yinelenen tecrübeyi 23 yıl kullan-
mak mı?” 

Proje yaptıracak olan şirketlerin seçimlerini yaparken 
dikkat etmeleri gereken tercih Yenilenen proje tec-
rübesidir.

Sektörde 23 yıllık tecrübesi ile EMA, şirketlerin ERP, 
İş Zekâsı, E-ticaret (B2B), CRM, HR, Tedarik Zinciri 
Yönetimi (SCM), Süreç Yönetimi ve E-Devlet gibi ihti-
yaçlarının satış, kurulum ve satış sonrası hizmetlerini 
yerine getirmektedir.

Ayrıca proje ihtiyacına göre mevcut ERP ile entegre 
çalışacak ya da ERP dışında lokal çalışacak yazılım ih-
tiyaçlarına da çözüm üretmekte ve geliştirmektedir.

EMA, her yıl personelinin bilgi kaynaklarının gün-
cellenmesini ve yeni olan her bilginin sisteme dahil 
edilmesini sağlamayı zorunlu kılar.

Uzman kadrosu ile proje ve proje sonrası hizmet ver-
diği firmalara, rekabet avantajı kazandırarak, kaynak 
kullanımlarını en iyi şekilde planlamalarını ve rapor-
lamalarını sağlamıştır.

EMA, yurtiçi ve yurtdışında, çeşitli sektör ve farklı 
ölçekteki ERP Projelerinde onlarca ödüle imzasını 
atmıştır. Hiçbir başarının tesadüf olmadığı bilinciyle, 
kalite ve yenilenen tecrübeyi bir araya getirerek bek-
lentilerin karşılandığı adres olmuştur.

Yapmış olduğu Türkiye ve Uluslararası projelerde de 
başarısını tescilleyen ödüller:

2016 Logo Yurt Dışı En İyi Projesi (Afganistan) Kefayat Grup

2015 Logo En İyi Proje Ödülü - UNO Ekmek

2015 Logo Diva En İyi Mağazacılık Proje Ödülü - Kidzania 

2015 Logo Yurt Dışı En İyi Dikey Ürün Proje Ödülü

2014 Logo Yurt Dışı Satış Liderliği

2014 Logo Yurt Dışı En İyi Proje Ödülü

2014 Logo En İyi Mind Proje Ödülü - Divan Holding

2013 Logo Uluslararası Proje Satış ve Geliştirme 2.liği

2012 Logo Yurt Dışı Proje Satış ve Geliştirme 1.lik Ödülü

2012 Logo Türkiye Kobi Satış 3.lük Ödülü

2011 Logo Yurt Dışı Proje Satış ve Geliştirme 1.liği

2010 Logo Yurt Dışı Proje Satış ve Geliştirme 1.liği

2009 Logo ADM En iyi İş Ortağı Ödülü

2009 Logo Yurt Dışı Proje Satış ve Geliştirme 1.liği

2008 Logo Yurt Dışı Proje Satış ve Geliştirme 1.liği

2008 Logo ADM En iyi İş Ortağı Ödülü

2008 Logo Türkiye Satış Lideri

2007 Panda Software En iyi İş Ortaklığı Ödülü

2007 Logo ADM En iyi İş Ortağı Ödülü

2007 Logo Kobi En İyi Satış Ödülü

2007 Logo Tiger En İyi Satış Ödülü

2006 Logo ADM En iyi İş Ortağı Ödülü

2005 2006 Türkiye LOGO Kobi Satış Ödülü

2014-2015 yıllarını 6 ödülle taçlandırdık

21
Çalışan

Eda Tunç
Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye Satış ve Pazarlama Yöneticisi
edatunc@emabilgisayar.com

Murat Yaşar Bayrak
Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye/Yurtdışı Satış ve Projeler Yöneticisi
murat.bayrak@emabilgisayar.com

EMA BİLGİSAYAR MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdi 

Bey Cad. Cihan Sk. No:15 B Blok K:20 D:154 
Fikirtepe Kadıköy İstanbul 

Tel: +90 850 640 02 02    
Faks: +90 216 348 03 53
e-Posta: ema@emabilgisayar.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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Elektrik &
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Ambalaj
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Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Otelcilik, Matbaa
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ŞİRKET HAKKINDA

Teknobit 1999 yılında Ege Bilgisayar ismiyle Gebze’de 
kurulmuştur.

Kurulduğu günden itibaren Logo yazılım desteği konu-
sunda uzmanlaşmaya başlamıştır.

Sunduğu kaliteli hizmet sayesinde Gebze, İstanbul 
Anadolu, İstanbul Avrupa, Kocaeli, Bursa, Sakarya başta 
olmak üzere ülkemizin değişik yerlerinde bulunan müş-
terileri ile uzun yıllar süren iş ilişkileri kurmuştur.

2009 yılına kadar ağırlıklı olarak teknik servis hizmeti 
veren firmamız, bir yandan da PHP, Visual Basic, C# ve 
MS Access platformunda geliştirdiği ürünlerle müşteri-
lerine çözüm sunmuştur.

2009 yılından sonra ERP/MRP Yazılımları entegrasyonu-
na yoğunlaşarak buna bağlı sistemleri de kendi bünye-
sinde üretmeye başlamıştır.

ERP/MRP yazılım, entegrasyon ve otomasyon konu-
sundaki prosedürlerimizi rutine bağladıktan sonra, bu 
alanda üretmiş olduğumuz yazılım ve donanım çözüm-
lerini paketlenmiş ürünler haline getirip tüm dünya ile 
paylaşmak ilk hedefimizdir.

Kuruluş Yılı: 1999
Şirket Web Sitesi: www.teknobit.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: ERP uygulamaları üretici 

tarafından standart olarak belirlenmiştir. Özel 
yazılımlar proje süresine göre ücretlendirilmektedir. 
Paket programlarımız Türk Lirası üzerinden yıllık olarak 
fiyatlanmaktadır. 

ERP Komitesi Temsilcisi: İlyas Sarıyurt (Genel Müdür) 
ilyas@teknobit.com.tr

LOGO TEKNOBİTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

İlyas Sarıyurt 
Genel Müdür
ilyas@teknobit.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Firmamız 6 ana başlık altında hizmet vermektedir:

Bunlardan birincisi belli bir müşteriye yönelik yazılım-
lardır. Müşterinin talebine göre hazırlanan özel yazı-
lım, sadece o müşteride kullanılabilen bir işe hizmet 
etmektedir. Bazen yıllar sürecek kadar karışık, bazen de 
birkaç günde hazırlanabilecek kadar basit olabilirler. Bu 
tür programlar ait oldukları müşterinin işini tam olarak 
yapmakla birlikte, çalıştıkları ortamın dışında bir işe ya-
ramazlar.

İkincisi belli bir amaca yönelik paket programlarımız. 
Yemekhane Turnike Sistemi, Servis CRM, Vezne, Evrak 
Takip, Depo Otomasyonu, Nakliye Yönetim Otomasyonu, 
Oto Servis Stok Yönetimi, Sac Üretim Yönetimi gibi prog-
ramlarımızı bunların başlıcaları olarak örnekleyebiliriz.

Üçüncüsü ERP Çözümleri. Logo Çözüm Ortağı olarak 
anahtar teslim ERP sistemleri kurmaktayız. Özellikle 
üretim, nakliye ve tarım alanlarında veri toplamadan BI 
Raporlarına eksiksiz çözümler sunuyoruz. Aynı zamanda 
MES ve veri toplama cihazlarının üretimini de yaparak, bu 

konudaki uzmanlığımızı yazılımdaki tecrübemiz ile bir-
leştirerek müşterilerimizle eşsiz sonuçlar elde ediyoruz.

Dördüncü hizmet alanımız elektronik cihaz üretimi ve 
otomasyon çözümleri. Karışım Otomasyon Sistemi, Silo 
Takip uygulaması ve çeşitli MES uygulamalarımız uzun 
yıllardır güvenle kullanılmaktadır. 

Beşinci hizmet alanımız ise Logo GO ve Tiger gibi ticari 
uygulama desteği. 1999 yılından beri sunduğumuz bu 
hizmet iş hacmimizin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 
Minimum bekleme süresi, maksimum hizmet kalitesi 
anlayışı ile hareket ediyoruz. 20 yıla yakın bir süredir bi-
zimle çalışmayı tercih eden müşterilerimiz ticari yazılım 
desteği konusundaki uzmanlığımızın teminatıdır.

Altıncı hizmet alanımız ise aktarım programlarından 
oluşmaktadır. Özellikle Logo ürünleri ile diğer yazılımları 
birleştiren onlarca ara aktarım çözümümüz de yine on 
yıldan fazladır çeşitli müşterilerimizde kullanılmaktadır. 
Ana otomotiv bayileri, EDI veri alışverişi, e-devlet ara ak-
tarımları vb. 50’den fazla uygulamamız bulunmaktadır.

5
Çalışan

Barış Lafcı
Logo Destek Sorumlusu

bl@teknobit.com.tr

Elif Özgüner
Yazılım Destek Sorumlusu

elif@teknobit.com.tr

TEKNOBİT YAZILIM DANIŞMANLIK 
VE OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Adres: Gaziler Mh. 1784 Sk. No:18 

Kat:3 Gebze Kocaeli
Tel: +90 262 606 09 23     
e-Posta: teknobit@teknobit.com.tr

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Netline 17 yıllık iş tecrübesi, 30’u aşkın deneyimli çalı-
şanı ile, Logo’nun hizmet kalitesi açısından değerlendir-
diği en iyi çözüm ortaklarının içerisinde yer almaktadır.

Kaliteli hizmet ve ürün anlayışı ile çalışmakta, sahip 
olduğu Tiger Premier Bayi ve Windows ve Java 
Çözüm Ortağı ünvanları ile bu konuda teknolojinin 
sağladığı tüm yenilik ve faydaları müşterilerine sun-
maktadır. Netline Bilgisayar uzman teknik kadrosu ile 
birlikte network ağları ve hardware alanında anahtar 
teslim sistemler kurmakta, bunları bakım anlaşmaları 
ile desteklemektedir. Özellikle software alanında müş-
terilerine “Tiger Yetkinlik Merkezi” ve “Windows 
ve Java Çözüm Ortağı” unvanı ile güncel çözümler 
sunmaktadır. Netline gelişen internet dünyasında web 
sitelerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda da hiz-
met vermektedir. Firmaların interneti fonksiyonel olarak 
kullanabilmeleri amacını ilke olarak benimsemiştir.

Kuruluş Yılı: 2002
Şirket Web Sitesi: www.netline.net.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama hizmet bedeli 

yapılan görüşmeler sonrasında belirlenmektedir. 
ERP Komitesi Temsilcisi: Zeki Uzunkaya (Genel Müdür) 

zeki.uzunkaya@netline.net.tr

NETLINEKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Zeki Uzunkaya
Genel Müdür
zeki.uzunkaya@netline.net.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Kurulduğu 2002 yılından bu yana Logo’nun çözüm ortağı 
olarak faaliyetini sürdüren Netline, Logo ürünlerinin şirket-
lere kurulumu ve devreye alınması konusunda danışman-
lık, eğitim, uzaktan ve yerinde destek, uygulama geliştirme 
hizmetleri vermektedir. Netline, sektörel otomasyon ve 
internet çözümleri ile teknolojiyi hayatın her alanına yay-
makta, yeni fikirleri geliştirmekte ve yeni nesil bilişimcileri 
sürekli desteklemektedir. Kaliteli hizmet ve ürün anlayışı ile 
çalışmakta, sahip olduğu Tiger Premier Bayi ve Windows 
ve Java Çözüm Ortağı ünvanları ile bu konuda teknolojinin 
sağladığı tüm yenilik ve faydaları müşterilerine sunmak-
tadır. Netline Bilgisayar uzman teknik kadrosu ile birlikte 
network ağları ve hardware alanında anahtar teslim sis-
temler kurmakta, bunları bakım anlaşmaları ile destekle-
mektedir. Özellikle software alanında müşterilerine “Tiger 
Yetkinlik Merkezi“ ve “Windows ve Java Çözüm Ortağı” 
unvanı ile güncel çözümler sunmaktadır.

CRM SATIŞ OTOMASYONU

Kurumun ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen esnek yapısıy-
la sipariş yönetim süreçlerini optimize eder ve işletme-
nin en etkin biçimde yönetmesine olanak verir.

CRM HİZMET SERVİSİ YÖNETİMİ

Netline olarak başarılı bir destek yönetiminde iyi bir ya-
zılıma sahip olmanın yanı sıra, süreçlerin ihtiyaçlarına ve 
gerçeğe uygun, doğru tanımlanmış bir organizasyonel 
yapının önemini çok iyi biliyoruz. Organizasyonlar ortak 
ticari hedefl erini yerine getirmek ve iş ihtiyaçlarını kar-
şılamak amacıyla, Bilişim Teknolojilerine bağımlı hale 
gelmektedirler. Günden güne büyüyen bu bağımlılık, 
sunulan BT servislerinde “kalite” kavramını da berabe-
rinde getirmektedir. Netline olarak, sizlere bu süreçleri 
aktif olarak yönetmenizi sağlayacak CRM çözümlerinden 
biri olan CRM SERVİS ve HİZMET Yönetimi’yle destek 
oluyoruz.

B2B

Müşteri ve Kullanıcı Deneyimi Odaklı Özel Yazılım. Paket 
çözümler iş dünyasının ihtiyaç duyduğu pek çok çözü-

mü sunma konusunda yetersizdir. İhtiyacınıza uygun 
uygulama bileşenlerinin üretilmesini ve sisteminizin 
elektronik ortamda eksiksiz çalışmasını sağlamaktadır. 
Niss, işletmenizin kullandığı programla entegre çalışan 
web üzerinden sipariş, teklif ve finans hareketlerini oluş-
turup takip edebileceğiniz kullanımı modern entegre bir 
çözümdür.

Bazı referanslarımız

Spor Dünyası, DHL, Selçuk Ecza Deposu, Evdema, Kop-
Las, Safi Holding, The House Cafe, YKM, Vista Turizm, 
Yıldız Gemi, Şahin Kırtasiye, İntema, Artaş

30
Çalışan

Serkan Gül 
Proje Müdürü

serkan.gul@netline.net.tr

Tarık Demir
Proje Müdürü

tarik.demir@netline.net.tr

Zeynep Yüzgüç
Proje ve Satış Müdürü

zeynep.yuzguc@netline.net.tr

NETLİNE BİLGİ İŞLEM BİLGİSAYAR 
DONANIM VE PROG. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 2. Blok 

N:8 K:3 D:28 Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 212 210 52 50       
Faks: +90 212 220 50 40
e-Posta: servistalep@netline.net.tr

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler
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Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Lojistik, Reklamcılık

Başarılar ve Ödüller

2016- Yılın CRM İş Ortağı 
2016- Yılın Tedarik Zinciri İş Ortağı
2013-  En Hızlı Çıkış Yapan Kurumsal İş Ortağı 
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SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mesut Mert
Kanal Satış Müdürü

mesut.mert@microsoft.com

ŞİRKET HAKKINDA

Microsoft Türkiye, 1993 yılında altı kişiyle başladığı 
uzun maratonda, bugün 400’e yakın çalışanıyla birlikte 
koşuyor. Türkiye, aynı zamanda 79 ülkenin bulunduğu 
Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin de merkezi 
olarak yer alıyor. Microsoft, Türkiye’de de kurumlar ve 
bireylerin yeni ve önde olabilmeleri için, bilişimin tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla yatırım 
yapılan alanlardan biri olması gerektiğine inanıyor. 
Kurulduğu günden bu yana yerelleştirme çalışmalarının 
yanı sıra eğitim, destek, çözüm ve güvenlik konularında 
da kapsamlı faaliyetler yürüten Microsoft Türkiye, 
yazılımlarıyla insanları ‘her zaman, her yerden ve 
her cihazdan’ bilgiyle buluşturuyor. Her bireye ve her 
ölçekteki şirketin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen 
Bulut Bilişim çözümleri ile bilgi teknolojilerinin 
yaygınlaşmasını hedefl iyor.

Kuruluş Yılı: 1993
Şirket web sitesi: www.microsoft.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Proje boyutuna göre değişkenlik 

göstermektedir.
ERP Komitesi temsilcisi: Mesut Mert (Kanal Satış Müdürü) 

mesut.mert@microsoft.com

MICROSOFTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

25

Microsoft bir üretkenlik ve platform şirketi olarak, bireyler 
için daha çok teknoloji kullanım ortamı yaratmayı, üret-
kenlik ve iş süreçlerini yeniden keşfetmeyi ve akıllı bulut 
inşa etmeyi hedefl emektedir. Microsoft vizyonu ise ürün 
ve hizmetleri ile bireysel ve kurumsal müşterilerine daha 
fazlasını başarmaları için destek sağlamaktadır. Üret-
kenlik ve iş süreçlerinin yeniden keşfetmeyi hedefl ediği 
vizyonu doğrultusunda kurumsal iş çözümleri ailesi olan 
Microsoft Dynamics ürünlerini sunmaktadır. Microsoft 
Dynamics çözümlerinin vizyonu yüksek verimlilik ve etki-
leyici müşteri deneyimi için dinamik işletme dönüşümü-
ne güç katmaktır.

Microsoft Dynamics çözümleri sektör bağımsız olarak 
KOBİ ve büyük ölçekli şirketlerin uçtan uca tüm kurumsal 
kaynak planlaması (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi 
(CRM) süreçlerini esnek ve kuvvetli altyapısı ve kolay kul-
lanıma olanak veren modern kullanıcı arayüzü ile etkin 
bir şekilde yönetmeyi sağlar.  Microsoft Dynamics çözüm-
lerini kullanan kurumlar operasyonel süreçlerinde verim 
artışı ve müşterileri olan etkileşimde etkileyici bir dene-
yim sunarlar. Bu fayda maliyetlerin düşmesine ve müşteri 
sadakati ile satışların artmasını sağlayarak kurumların 
kârlı bir şekilde büyümesine olanak sağlar.

Microsoft Dynamics çözümleri barındırdığı kuvvetli fonksi-
yonalitenin yanı sıra teknik olarak ölçeklenebilir, kolay ge-
liştirme yapılan, bulut ortamına uygun ve üst seviyede gü-
venlik sağlayan bir yapıya sahiptir. Microsoft Off ice, Power 
BI, Sharepoint gibi çok kullanılan diğer Microsoft ürünleri 
ile olan doğal uyumu yapılan yatırımın geri dönüşüm sü-
resini kısaltır ve üst düzeyde verimlilik ve fayda sağlar.

Microsoft Dynamics Müşteri Yönetimi, kurumların 360 
derece müşteri görünümü sağlayan çoklu kanal yapısı ile 
tüm satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yönetecekleri, 
alanında lider olan ve Microsoft’un yatırımları ile sürekli 

gelişim gösteren bir üründür. Sektör ve ölçek bağımsız 
kurumların tüm CRM ihtiyaçlarını yerinde kurulum ile 
veya online hizmet olarak (CRM Online) karşılamakta ve 
tüm mobil cihazlardan erişim sağlanabilmektedir. 

Microsoft Dynamics Müşteri Yönetimi kurumların akıllı 
pazarlama, etkin satış ve her kanaldan kaliteli hizmet 
sağlayabilecek süreçlere sahip olmasını sağlar. Kuvvetli 
sosyal ağ yönetim hizmeti ile müşteri etkileşimini proak-
tif ve öngörülebilir kılar. 

Microsoft Dynamics Müşteri Yönetimi aynı zamanda iş 
çözümleri oluşturmak için ilişki ve etkileşim yönetimi 
sağlayan çok kuvvetli bir platfomdur. xRM olarak adlan-
dırılan bu platfom üzerinde güvenli ve ölçeklenebilir özel 
iş süreçleri geliştirilir. 

Microsoft Dynamics Operations ERP, orta ve büyük ölçekli 
kurumların tüm operasyonel süreçlerini uçtan uca karşı-
layan açık kaynak kodlu küresel bir ERP çözümüdür. Üre-
timden mağazadaki POS ekranlarına, ileri depo ve lojistik 
yönetiminden e-ticarete kadar tüm alanlarda kuvvetli 
bir çözüm sunar. Katmanlı mimarisi ve kolay geliştirile-
bilmesi ile özellikle hızlı büyüme hedefi olan kurumlar 
için esneklik ve çeviklik sağlar. Ayrıca her alanda özel-
leştirilebilmesi kurumların rekabet avantajı sağlayacağı 
süreçlerin sistem üzerinde kolaylıkla geliştirilebilmesine 
olanak sağlar. 

Microsoft Dynamics Business Center, küçük ve orta ölçekli 
firmaların çözüm şablonları ile çok hızlı hayata geçirebi-
lecekleri, kolay kullanımı ve bulut tabanlı yapısı ile güçlü 
ve esnek bir çözümdür. Bulut teknolojilerine uyumlu ola-
rak geliştirilmiş olan Microsoft Dynamics Business Cen-
ter, mobil kullanım özellikleri ve O365 gibi çözümler ile 
uyumu ile kurum ve kullanıcı üretkenliğinin üst seviyeye 
çıktığı, küçük ve ortak ölçekli kurumlar için en iyi çözümü 
sunmaktadır. 

350+
Çalışan

MICROSOFT
Adres: Levent Sok. N:7 Levent 

İstanbul
Tel: +90 212 370 55 5
Faks: +90 212 370 55 56
e-Posta: dynamicstr@microsoft.com 
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Medepia IT Danışmanlık, Fintech ve Ar-Ge projelerine 
yaptığı yatırımlar ile inovatif, yaratıcı ve katma değeri 
yüksek yenilikçi çözümler sunmaktadır. Müşterilerine 
uluslararası platformda da destek veren, kurumsal şir-
ketlerin dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik eden, sektö-
rünün öncü danışmanlık firmalarından birisidir.

Farklı sektörlerdeki müşterilerinin ihtiyaçları doğrultu-
sunda, alanında uzman kadrosu ile danışmanlık, ürün 
geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren Medepia IT 
Danışmanlık, 200’den fazla firmaya entegrasyon pro-
jeleri, SAP e-Dönüşüm ve Web/Mobil uygulamaları ile 
hizmet vermektedir. 

Medepia’nın sunduğu SAP hizmetlerinden bazıları: 
Fiori Uygulamaları, Entegrasyon çözümleri, e-Dönüşüm 
paketleri, Gelen e-Fatura, e-Beyanname, e-İmza, e-Sak-
lama, e-Hesap, HR Uygulamaları, Mobil Tahsilat, Mobil 
Sipariş, Organizasyon Şeması…

Bazı referanslarımız: Aktaş Holding, Arçelik, ATU 
Duty Free, Aygaz, Balparmak, Bayer, Belimo, Borusan 
Holding, Boyner Holding, Carrefour, Coşkunöz Holding, 
Çalık Holding, Der Touristik, Dimes, Eczacıbaşı Holding, 
Ekol Lojistik, Enda Enerji, ETİ Gıda, Hankook, İGDAŞ, İskur 
Tekstil, Kaşmir Halı, Koç Holding, Koton, Marcegaglia, 
Multinet UP, Opet, ProLink, Sabancı Holding, Sarkuysan, 
Simit Sarayı, Sütaş, Şenpiliç, Tofaş, Türk Traktör, Unilever, 
Vodafone, Yıldız Holding

Kuruluş Yılı: 2013
Şirket Web Sitesi: www.medepia.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Müşteriden gelen talep 

doğrultusunda danışmanlık hizmetleri ve hazır çözümler 
sağlanmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Almanya, Fas, İspanya, Katar, Kongo, 
Peru.

Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 420. sırada
ERP Komitesi Temsilcisi: Enver Dönertaş (Kurumsal Uygulama 

Hizmetleri Müdürü) enver.donertas@medepia.com  

SAP MEDEPİAKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Fatih Kökce
Genel Müdür
fatih.kokce@medepia.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Portal çözümlerimiz, SAP Fiori tek-
nolojisi tabanında HTML5, CSS3, 
AngularJs, ReactJS gibi en güncel 
web ve mobil teknolojileri kulla-
nılarak geliştirilmiş, bu sayede her 
yerden kolaylıkla ulaşıma ve kulla-
nıma açılmıştır. Responsive tasarı-
mından dolayı ekranlara her türlü 
mobil cihazdan ulaşılabilir. 

e-Mutabakat: Firmaların BA/
BS ve Cari mutabakatların online 
olarak gönderimini, takibini ve 
arşivlemesini yaptıkları portaldir. 
Medepia e-Mutabakat çözümü ile, 
GİB formatına uygun bir biçimde 
Beyanname Raporu’nu otomatik 
olarak hazırlayabilir, tüm gönde-
rimleri grafiksel olarak raporlayabi-
lir ve takip edilebilirsiniz. 

Bilgi Yönetim Sistemi: Personel 
tarafından kullanılan bir bilgi ve 
doküman paylaşım havuzudur. 
Öğrenilmiş dersler, toplantı dokü-
manları, faydalı bilgiler gibi her 
türlü bilgi paylaşılabilir. Firma içe-
risindeki know-how’ın ve kültürün 
her zaman firmada kalmasını ve ihtiyaç halinde erişime 
açık olmasını amaçlamaktır.

Tedarikçi Portali: Firmanın tedarikçisi olmak için 
başvurunun yapılması ve değerlendirmesini, gerekli 
kriterleri, puantajları ve doküman ibrazlarını sağlayarak 
onaylanmış tedarikçilerin kendi aksiyonlarını yönetebil-
diği, performans takibini yapabildiği, gerekli satın alma 
siparişlerinin açıldığı, teklif dokümanlarının iletildiği, 
satın alımların takip edildiği, cari bakiyelerin ve sipariş 
durumlarının görülebildiği portaldir.

Müşteri Portali: Firmanın müşterileri ile olan ilişkile-
rin takip edildiği ve yönetildiği pakettir. Stok Yönetimi, 
Sipariş Durumları, Envanter ve Sertifika Durumu, 
Cari Detay Görüntülenmesi, Talep/Şikayetler, Anlık 
Mesajlaşma gibi özellikler müşteri tarafınca kullanıla-
bilir. Tüm bu talepler, firma tarafından atanan müşteri 
temsilcisi ve yöneticisi tarafından aynı uygulamanın 
farklı portalleri aracılığı ile takip edilir.
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Çalışan

Güven Özen
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
guven.ozen@medepia.com

Enver Dönertaş
Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü

enver.donertas@medepia.com

MEDEPİA BİLGİSAYAR DAN. HİZ. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Bayar Cad. Şehit Mehmet 

Fatih Öngül Sk. No:3 Bağdatlıoğlu 
İş Merkezi K:9-10 Kozyatağı 
Kadıköy Ataşehir İstanbul

Tel: +90 216 317 77 90  
e-Posta: iletisim@medepia.com
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Alpaslan Tomuş
Genel Müdür
alpaslan.tomus@mikro.com.tr

Kuruluş yılı: 1988
Şirket Web Sitesi: www.mikro.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri:  Lisanslama, kiralama ve satın alma modelleri ile yapılmaktadır. Her 

iki modelde de ana pakete alınacak ek kullanıcı ek modüller için de geçerlidir. Lisanslama, 
programı aynı anda kullanacak kullanıcı sayısı baz alınarak yapılmaktadır.

ERP Komitesi Temsilcisi: Alpaslan Tomuş (Genel Müdür) alpaslan.tomus@mikro.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 
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Çalışan

MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZM. BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: Maslak Mah. Ahi Evran Cad. 42 Maslak Ofis Blok 3 Zemin Kat N:5 

34485 Sarıyer İstanbul
Çağrı Merkezi: +90 850 225 10 10     
Genel Müdürlük: +90 212 806 45 45
e-Posta: info@mikro.com.tr • satis@mikro.com.tr

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler Holding’lerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Arge
Merkezi

ŞİRKET HAKKINDA

Türkiye’de yerli kurumsal yazılımların yeni yeni konuşulduğu bir dö-
nemde; 1988 yılında kurulan Mikro Yazılım, o günden bu yana kurum-
sal ticari yazılım alanında ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinden 
bir tanesi olmayı başardı. Bu alandaki en geniş ürün yelpazesine ve 
müşteri portföyüne sahip yazılım şirketlerinden biri olan Mikro Yazılım 
tarafından geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel yazılımlar, şirket varlık-
larının en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefl iyor. Mikro 
Yazılım’da üretilen yazılımlar bugüne kadar; otomotivden dağıtıma, in-
şaattan üretim ve perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini 
önemli ölçüde değiştirmeyi başaran ürünler olarak ön plana çıktı.

Türkiye’nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren  Mikro 
Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının ötesinde 
105 bin’i aşkın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır. Mikro Yazılım’ın 
bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı 
yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini yüzde 90 gibi önem-
li bir orana taşımıştır. Mikro Yazılım ürünleri, bugün Türkiye dışında 
Azerbaycan, Rusya, Bulgaristan ve Arap ülkelerinde de pek çok işletme 
tarafından kullanılan uluslararası değer görmüş yazılımlar kategorisin-
de yer alıyor.

e-Mikro: e-Dönüşüm’de Mikro Yazılım Uzmanlığı

Mikro Yazılım, 2010’lu yılların başında Türkiye gündemine giren e-Dö-
nüşüm başlığıyla birlikte 2013 yılında Özel Entegratör olarak da hizmet 
vermeye başladı. 

Dijital Dönüşümün önemli bir parçası olarak, GİB uyumlu ürünler ve 
diğer e-Dönüşüm ürünlerini e-Mikro markası altında topladık. Mikro 
Yazılım müşterileri, Mikro Yazılım programları içerisinden kolaylıkla 
e-Mikro ürünlerini kullanabiliyorlar. Bu alanda Mikro Yazılım, müşteri-
lerine; uygun maliyetli, farklı bir deneyim sunuyor. Mikro Yazılım kul-
lanıcıları, tüm hizmetlerden ortak para birimi My E-Kontör kullanarak 
yararlanabilmektedirler. e-Mikro ürünleri, Mikro Yazılım kullanıcılarını 
pek çok operasyonel ve legal maliyetten tasarruf ettirdiği gibi, işlemle-
rini en hızlı şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. 

GİB ile etkileşimli çalışan e-Dönüşüm ürünlerine ek olarak; e-Mutaba-
kat, e-Bordro ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) standartlarına tam 
uyumlu olarak çalışan Mikro KEP ürün gamımızda yer almaktadır. 

MİKRO YAZILIM

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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MİKRO FLY

Üreticilere ve büyük ölçekli şirketlere kurumsal yazılım.

Büyük bir işletmeye sahipseniz ve hedefiniz en büyük olmaksa; rekabetin dışında kal-
mak değil, önünde yer almak istiyorsanız Mikro Fly tam size göre! 

Mikro Fly, işletmeyi nasıl uçurur?

• Firmalar; satış, satın alma, üretim, finans, insan kaynakları fonksiyonlarının otomas-
yonu sayesinde kaynaklarını etkin şekilde kullanabilir ve öylece karlılık ve verimlilik 
artışı sağlar, zamandan ve maliyetten tasarruf eder.

• Günlük iş akışı sonucunda oluşan muhasebe/personel verilerini otomatik olarak en-
tegre edebilir. Üstelik ek bir çalışmaya gerek duymadan muhasebe verilerini hazırlar.

• Rapor çeşitliliğinin yanı sıra işletmeye özel hazırlanabilecek raporlar ve analizlerle 
işletme performansını anlık takip edebilir.

• Para, iş gücü, ekipman gibi her türlü kaynağı kolaylıkla planlayabilir, iş süreçlerinin 
kontrolünü sağlayabilirler. 

• Kullanıcı yetkilendirmeleri sayesinde veri güvenliğine bağlı olarak oluşabilecek per-
sonel hatalarının minimum seviyeye inmesini sağlanır.

• e-Dönüşüm hizmetlerine tek bir program üzerinden entegre olur ve tüm e-Dönü-
şüm hizmetlerinizi kolayca yönetir.

Mikro Fly’a kimlerin ihtiyacı var?

• Ağırlıklı olarak; çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işletmeler,

• Kurumsal yapılarını geliştirerek daha ileri taşımak isteyen işletmeler,

• Üretim yönetiminde operasyon süreçlerini izleyerek detaylı fiili maliyet takibi yapan 
ve sektöründe öne çıkmak isteyen işletmeler,

• UFRS ve enfl asyon muhasebesine uyum sağlamak isteyen işletmeler,

• Kurumsal yazılıma yüklü bir CAPEX (yatırım maliyeti) yerine yıllara yayılmış OPEX 
(sistem maliyeti) harcaması yaparak sahip olmak isteyen işletmeler.

Mikro Fly alanların hayatında neler değişir?

• Kusursuz bir yerli ERP’ye bütçeyi yormadan kolay sahip olur.

• Sektörüne özel danışmanlık hizmeti ile canlı kullanıma hızlı geçiş sağlar.

• Departmanları arası maksimum entegrasyon sağlar.

• Maliyet ve karlılığını tüm detayları ile izleyebilir. 
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Oracle Bulut, ERP, HCM ve CX için eksiksiz SaaS uygula-
ma paketleri sunmasının yanı sıra Amerika, Avrupa ve 
Asya’nın dört bir yanındaki veri merkezlerinden sınıfının 
en iyisi veritabanı Platform Hizmetleri (PaaS) ve Altyapı 
Hizmetleri (IaaS) de sunmaktadır. Oracle (NYSE:ORCL) 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen oracle.com adresini 
ziyaret ediniz. 

Kuruluş Yılı: 1977
Şirket Web Sitesi: www.oracle.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama, programı 

aynı anda kullanacak kullanıcı sayısı ile sunulan 
modüllere bağlı olarak yapılmaktadır. 

ERP Komitesi Temsilcisi: Özgür Güvenli (CX 
Solution Executive) ozgur.guvenli@oracle.com

ORACLEKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

85 ülkedeki 4.500’den fazla müşterisiyle Oracle ERP 
Bulutu Finans, Satınalma, Proje Portföyü Yönetimi ve 
Kurumsal Performans Yönetimi modülleri ile, kuruluşların 
uyarlamalı zekâ ile operasyonlarını optimize edebilmesi-
ni, bir yandan iş süreçlerini basitleştirirken öte yandan da 
maliyetleri ve karmaşıklığı azaltabilmesini sağlıyor.

Finansal Yönetim, dijital ekonomide gelişmenin yolla-
rını arayan her boyuttan kuruluş için tasarlanmıştır. Yeni 
özellikler arasında şunlar yer almaktadır: 

• Muhasebe Merkezi, yüksek hacimli ve kurum dışındaki 
işlem sistemleri için, ölçeklenebilir bir sanal muavin def-
ter sunulmaktadır. Birbirlerinden ayrı sistemler arasında 
tutarlı ve standart hale getirilmiş finans ve yönetim mu-
hasebesi politikalarının belirlenmesine, zorunlu uyum ve 
denetim çalışmalarına ve bilgileri yönlendirmeye yönelik 
ilave yönetim raporlaması özelliklerine imkan sağlar. 
Sektöre özel işlem sistemleri ile üçüncü şahıs ERP sistem-
lerini temel ERP sistemine kolayca bağlar.

• Gelir Yönetimi, kuruluşların, performans yükümlülük-
leri yerine getirildikçe gelirleri kaydetmesine ve pasif ve 
aktifl erin beklenen karşılıkları üzerinden değerlenmesini 
sağlamak için de faturalama çizelgelerinden bağımsız 
olarak karmaşık yükümlülük yerine getirme çizelgelerinin 
yönetilmesine imkan tanımaktadır.

• Fatura Yönetimi, sezgisel ve mobil üzerinde etkinleş-
tirilebilen bir kullanıcı deneyimi aracılığıyla self-servis ve 
müşterinin yönlendirdiği bir fatura yönetimi imkanı su-
nar. Faturaların Oracle ile yönetimine, gerçek zamanlı he-
sap incelemesi, ihtilafl arın işleme konulması ve çevrimiçi 
ödemeler de dahil olup bunların tümü müşteri hesabına 
anında yansıtılır.

• Kredi Yönetimi, müşterilerin kredibilitesini takip eder 
ve değerlendirir ve krediyle ilgili kararların bilgili bir şe-
kilde verilmesini sağlar. Kapsamlı kredi politikaları ve 
profilleri, basitleştirilmiş kredi inceleme süreci ve üçüncü 
şahısların kredi bilgilerinin entegrasyonunu da içeren es-
nek puanlama modelleri aracılığıyla nakit akışını ve fatu-
ralama verimliliğini arttırır.

• Dinamik İndirim Düzenleme, tedarikçileri değerlen-
dirmek ve makine öğrenimi kullanarak en dinamik indi-
rim adaylarını önermek amacıyla kurum içi ve dışındaki 
gerçek zamanlı tedarikçi verilerini kullanır. Sistem nakit 
akışı modellemesi ile tamamen entegre olup en iyi getiri 
için kime, ne zaman dinamik indirimler sunulacağına dair 
öneriler sunar.

Satın Alma, kaynaktan hedefe kadarki süreç boyunca 
maliyetleri ve riskleri azaltmak üzere tasarlanmıştır. Yeni 
geliştirmeler arasında gelişmiş tedarikçi yönetimi, ba-
sitleştirilmiş süreçler aracılığıyla kaynak temini ve satın 
alma, elektronik imza entegrasyonu ve yenilikçi kaynak 
temini programları yer almaktadır.

• Self-servis Satınalma: Bu çözümün kullanıcı deneyi-
mi, modern tüketicilerin alışveriş deneyimleriyle eşleşe-
cek şekilde tamamen yeniden tasarlanmıştır.

• Mobil Self Servis Satınalma, kuruluşun verimliliğini 
ve tasarrufl arını arttırmak amacıyla gittikçe artan sayıdaki 
mobil işgücü ile politika uyumlu harcamalar yapılmasını 
sağlar.

Proje Portföyü Yönetimi, proje yöneticileri için personel 
teminini daha kolaylaştıran ve daha az zaman harcayan 
bir süreç haline getiren yeni ve gelişmiş özelliklere, birden 
çok fon kaynağını kapsayan gelişmiş kaynak yönetimine 
ve basitleştirilmiş proje oluşturma özelliklerine sahiptir.

• Proje ve Kaynak Yönetimi: Birden çok kaynağın çi-
zelgelerini ve toplu kaynak görevlendirmesi kayıtlarını 
tutmak amacıyla yaşam döngüsü onaylarını ve kaynak 
yönetimi optimizasyonlarını içerir. Bu gelişmeler sayesin-
de de proje yönetimi verimliliği ve işbirliğini gerek masa 
üstünden gerek sahadan çok daha kolay bir şekilde yönet-
mektedir.

• Birden Çok Finansman Kaynağının Yönetimi: 
Karmaşık ve çoklu finansman kaynağına sahip projeleri 
destekleyerek birden çok ödül/finansman kaynağı kulla-
nılmasına, finansman kaynakları ile proje maliyetlerinin 
kontrol edilebilmesine ve iç veya dış finansman kaynakla-
rının desteklenmesine imkan sağlamaktadır.

Kurumsal Performans Yönetimi: vergi raporlamasına 
yönelik yeni fonksiyonlar ile kârlılık ve maliyet yönetimi-
nin yanısıra yeni stratejik modelleme ve açıklama yöneti-
mi özellikleri yer almaktadır.

• Vergi Raporlaması: Doğrudan vergi raporlaması için 
vergi tahsisi ve analizini basitleştirmektedir. Ayrıca küresel 
kuruluşların karmaşık vergi karşılıklarını yönetmesine im-
kan sağlamasının yanı sıra otomasyon yoluyla OECD’deki 
yeni ülkeden ülkeye raporlama (CbCR) şartlarına da kuru-
luşların uyum göstermesini sağlamaktadır.

• Kârlılık ve Maliyet Yönetimi: İşletme kullanıcılarının 
müşteri/ürün kârlılığı, yönetim tahsisatları ve ortak hiz-
metlerin maliyetlendirilmesi gibi tahsisata dayalı iş sü-
reçlerinin sahipliğini üstlenmelerine imkan tanımaktadır.

ORACLE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

Adres: Uniq İstanbul Huzur Mahallesi Maslak-
Ayazağa Cad. No:4/B K:2 No:302 Sarıyer 34485 
İstanbul

Tel: +90 312 248 89 90 
e-Posta: Özge Kastan ozge.kastan@oracle.com
Yasemin Solay yasemin.solay@oracle.com
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Genişleyen Fonksiyonlarla Veriminize Verim, 
Gücünüze Güç Katın

Nebim olarak, perakende, toptan satış ve üretim sektö-
rüne yönelik ERP ve mağazacılık yazılımları üretiyoruz. 
Özellikler hazır giyim, konfeksiyon, ayakkabı, büyük 
mağazacılık, ev tekstili, halı, mobilya, züccaciye, optik, 
kozmetik, aksesuar ve diğer gıda dışı perakende sektör-
lerinde 70’in üzerinde çözüm ortağımız ve 550 ‘yi aşkın 
insan kaynağımız ile hizmetlerimize devam ediyoruz. 

Farklı sektörlerde ve segmentte Nebim V3 ile işbirliği 
yaptığımız 3.200’ün üzerindeki firmayla verim artırma-
ya devam ediyor, Nebim Akademi portalinde yüzlerce 
video ve eğitici materyal ile kullanıcılarımızı destek-
liyor, Nebim V3 bilen insan kaynağının artırılması için 
Akademik eğitimler ile birçok üniversite ve eğitim ku-
rumunda çalışmalar yapıyoruz.

Birçok sektörün öncelikli ve önemli ihtiyaçlarını para-
metrik olarak barındıran Nebim V3 ERP’yi, uzmanlaştı-
ğımız sektörlerde en kapsamlı ve en hızlı uyarlanabilen 
ERP özelliğini koruyarak, aynı zamanda en fonksiyonel 
POS uygulaması özelliği ile 4 farklı sürüm ile değişik seg-
mentteki firmalara sunmaya devam ediyoruz. 

Yurtdışı işbirliklerimiz ve çözüm orta-
ğı ağımız büyüyor

Türkiye’deki değerli işbirlikleri-
mize ilave olarak yurtdışın-
da yayılımımızın devam 
etmesinden dolayı he-

yecanlıyız. Birçok ülkede Nebim V3 ile işbirlikleri baş-
latmak ve ülkelerde çözüm ortaklıkları oluşturmaktayız. 
Türkiye’de merkezi olan ve dünyanın farklı ülkelerinde 
kendi mağazalarını açan birçok markanın mağazasında 
Nebim V3 programı kullanılmaktadır. Kendi dilinde ve 
kasada gerektiğinde yasal printerlar ile entegre şekilde 
işlem yapmaktadır. Ayrıca Türkiye’de birçok markanın 
farklı ülkelerde franchise’larına V3 verilmeye başlan-
mıştır. İlave olarak ülkelerde çözüm ortakları yapımızı 
geliştirerek ülkedeki yerel firmalara V3 vermekteyiz.

Nebim V3 sürekli gelişiyor

Nebim V3 ERP yepyeni fonksiyonlar ile kullanıcıların ve-
rimlilikleri üst düzeye çıkarmaktadır. Yeni uygulamalar 
arasında yer alan özellikle mağazalarda satış danışma-
larına destek olacak ve sepet büyüklüğünü artırmasını 
hedefl ediğimiz Nebim V3 Guided Sales uygulanmaya 
başladı ve hızla yayılmaktadır. Satış danışmanlarının 
büyük yardımcısı olan bu uygulama telefon ve tablet-
lerde kullanılmaktadır. Bu uygulamanın zaman içinde 
tüm satış danışmanlarının standart ve aktif kullanacağı 
bir duruma geleceğini öngörmekteyiz. Diğer taraftan 
Nebim V3 İş Zekâsı altyapısı ile beraber hızla kullanımı 
yaygınlaşmıştır. Hazır dashboardlar raporlar sayesinde 

birkaç günlük çalışmalarla firmalar bu ve-
rimliliği hızla yakalayabilmişlerdir. 

Power BI lisansının kiralama 
opsiyonu ile maliyeti düşük 

bir ortam oluşturmakta, 
firmaların verimliliklerini 

artırmaktadır.

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki iş uygula-
malarıyla kurumların iş süreçlerini destekleyen Nebim, 
1966’dan beri süregelen deneyimi ve bilgi birikimi ile 
Türkiye’nin en köklü geçmişe sahip bağımsız yazılım fir-
malarındandır. Hazır giyim, ayakkabı, zincir mağazalar, 
çok katlı mağazalar ve optik yazılımlarında Türkiye’nin 
tercih edilen yerli yazılım şirketlerindendir.

Bugün Türkiye geneline yayılmış Nebim Çözüm Ortakları 
ile birlikte 500 kişiyi aşan uzman bir kadro; hazır giyim, 
ayakkabı, ev tekstili, halı, mobilya, optik, elektronik ve 
mücevher başta olmak üzere 9.000’den fazla firma ve 
60.000’den fazla kullanıcıya hizmet vermeyi sürdürmek-
tedir. Nebim’in geliştirdiği Kurumsal Kaynak Planlaması, 
Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, 
Perakende Yönetimi ve Kurumsal Performans Yönetimi 
iş yazılımlarından ve hizmetlerinden yararlanan firma-
lar; işletme kaynaklarını en etkin biçimde kullanabil-
mekte ve iş süreçlerini verimli yönetebilmektedirler. 

Nebim V3 ERP’yi tercih eden önde gelen 200 marka:
https://www.nebim.com.tr/tr/nebim-v3-lu-markalar

Kuruluş Yılı: 1977
Şirket Web Sitesi: www.nebim.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama,  programı aynı anda 

kullanacak kullanıcı sayısı ile sunulan modüller ve modüllerin 
yükleneceği sunucu sayısı baz alınarak  yapılmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Azerbaycan, Irak, Katar (UAE), 
Kazakistan, Makedonya, Romanya, Suudi Arabistan

ERP Komitesi Temsilcisi: Abdullah Bekmezci (Pazarlama 
Müdürü) abdullahb@nebim.com.tr

NEBİMKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

 Sedat Taşçı
Genel Koordinatör
sedatt@nebim.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

140+
Çalışan

Abdullah Bekmezci
Pazarlama Müdürü

abdullahb@nebim.com.tr 

NEBİM NEYİR BİLGİSAYAR SAN. 
VE HİZMETLERİ A.Ş.

Adres: Yıldız Posta Cad. 
Dedeman İş Hanı N:48 K:10-11 
Gayrettepe, İstanbul 34349

Tel: +90 212 275 07 75
e-Posta: nebim@nebim.com.tr
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ŞİRKET HAKKINDA

21. yılında Uyumsoft, 6+ farklı lokasyonda, yetenekli ve 
yenilik peşinde koşan 200+ kişilik dinamik ekibi, ülke 
geneline yayılan 250+ iş ortağı ile 45+ farklı sektörde 
6.000+ yerli ve global müşterisine yazılım ve danışman-
lık hizmeti veriyor. 

500+ ERP projesine imza atan yazılımlarını 10+ ülkeye 
ihraç eden Uyumsoft, bulut ürünü EkoTicari ve EkoHR ile 
bir dünya markası olarak 4 kıtaya yayılmayı hedefl iyor. 
Yüzde 100 yerli bir yazılım firması olan Uyumsoft’un 
ürün ailesi arasında; ERP (cloud, bulut, mobil); iDönü-
şüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter) uygulamaları, EkoTicari 
ve 30+ kamu projesi yer alıyor. 

İleri teknoloji konularına odaklanarak yıllık gelirinin 
%43’nü Ar-Ge faaliyetlerine ayırırken, iş yazılımları ka-
dar savunma sanayi yazılımlarına da yönelerek, bu pro-
jeleri eko-sisteminde yer alan çözüm ortakları ile birlikte 
geliştirmeyi planlıyor. 

Başarılar ve Ödüller

Türkiye’nin İnovasyon Liderleri arasına girerek başarı-
nı taçlandıran Uyumsoft, TİM tarafından düzenlenen 
İnovalig 2017 ödülleri töreninde, (971 katılımcı firma 
arasında) İnovasyon Döngüsü 3.’lük ödülünü’, diğer ödül 
alan firmalarla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi’den aldı.

Kuruluş Yılı: 1996
Şirket Web Sitesi: www.uyumsoft.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama, programı aynı 

anda kullanacak kullanıcı sayısı ile sunulan modüller 
ve modüllerin yükleneceği sunucu sayısı baz alınarak 
yapılmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Avrupa, Türki Cumhuriyetler, 
Ortadoğu 

ERP Komitesi Temsilcisi: Hüseyin Şahin (Genel Müdür) 
huseyin.sahin@uyumsoft.com.tr

UYUMSOFTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Hüseyin Şahin
Genel Müdür
huseyin.sahin@uyumsoft.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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Uyumsoft Web & Cloud & Mobil ERP Sistemi ile 
geleceğe hazır olun

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımı, işletme bile-
şenlerini ve kaynaklarını tek bir çatı altında toplayarak, 
işletmenin iş ve iletişim ağını, senkronize bir bilgi akışı 
ile yönetiyor. ERP, işletmedeki iş süreçlerini yönetirken, 
geleceğe ışık tutarak planların ve hedefl erin hayata ge-
çirilmesini sağlayan sürdürülebilir bir hizmettir. Bir ERP 
yazılımını satın alırken, en önemli aşama “seçim” aşama-
sıdır. Çünkü ERP tedarikçisi olan firma ile birlikte, omuz 
omuza bir işbirliği içinde, uzun bir yolculuğa çıkarsınız. 
Unutmayın ki, bu yolu daha önce defalarca yürümüş 
olan Uyumsoft AŞ’yi yol arkadaşınız olarak seçmeniz, 
işletmenize konforlu bir yolculuk ile hedefl erinize daha 
hızlı ulaşabilir olmanızı sağlayacaktır. 

İşte bu noktada, Cloud (SaaS) ortamda %100 web ta-
banlı olarak çalışabilen Uyumsoft AŞ, müşterilerine 
ERP’nin tüm modüllerini sunarken, düşük sürdürebilme 
ve bakım maliyetleri ile işletmelerin üzerindeki maliyet 
yükünü azaltıyor. 

Standart bir ERP sisteminde bulunan; 

• Ürün Ağacı Yapıları (Standart, Alternatif, Konfigüratör 
bazlı),
• Departman - Makine - İstasyon - Operasyon Tanımları,
• Kalıp - Ekipman Yönetimi,
• Rota Yönetimi,
• Fason İşlem takibi,
• Üretim Planlama & Çizelgeleme,
• Üretim Maliyeti Hesaplama ve Raporlama gibi fonksi-
yonlarını bünyesinde bulunduran Uyumsoft, bu özellik-
lere ilave olarak, firmanızın ölçeğine ve yapısına uygun 
olarak ek avantajlar sağlıyor, 
• Uyumsoft’un, Web&Cloud&Mobil tabanlı altyapı saye-
sinde, hızlı kurulum, hızlı uyarlama, kolay kullanım, mo-
bil cihazlar ya da bilgisayar ile istenilen yer ve zamanda 
sisteme erişim imkanı,
• Süreçlerin analizleri doğrultusunda üretim yapısına 
göre modelleme,

• Birden fazla iş kolunda, farklı sektörlerde faaliyet gös-
teren holding - grup yapılarında tam kontrol,
• Çok lokasyonlu üretim işletmelerinde ve iş istasyonla-
rında, saha çalışanlarının sisteme, el terminalleri veya 
mobil cihazlar üzerinden erişimleri sağlanarak, iş akışla-
rının anlık sisteme işlenmesi ve süreçlerin izlenebilirliği 
gerçekleşiyor.  
Web & Cloud tabanlı altyapı ile gelen kabiliyetleri 
sayesinde, 

• Tüm tedarik zincirini tek bir yapıdan izleme ve yönetme,
• 3. parti yazılım programları ile entegrasyon, 
• Kendi bünyesinde yazılım ekibi barındıran şirketler için 
uygulama içerisine kod geliştirmelerine olanak sağlama,
• Büyümekte olan işletmeler için gün geçtikçe artan ba-
kım ve yedekleme maliyetlerini azaltma, siber tehditlere 
karşı güçlü cloud altyapısı ile güvenlik riskini minimize 
etme,
• Uyumsoft’un kendi datacenter altyapıları ile erişim 
kopmaları, data kaybolması vb. risklerden uzak, güvenli 
kullanım sağlanıyor. 
Mobil ERP sayesinde, 

Akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlar için ge-
liştirilen Uyumsoft Mobil ERP ile yoğun iş temposunda 
ofis ve bilgisayardan bağımsız ERP kullanım deneyimi 
yaşanıyor. 

Mobil ERP

• Mali İşler Yönetimi,
• Malzeme Lojistik Yönetimi,
• İnsan Kaynakları Yönetimi,
• Müşteri İlişkileri Yönetimi,
• Onay Yönetimi vd. süreçlerin kolayca mobil cihazlar 
üzerinden yürütülmesini gerçekleştiriyor. 
“Uyumsoft Web & Cloud & Mobil ERP”nin kolay ölçek-
lenebilir yapısı sayesinde, ERP sisteminizi işletmenizin 
gerçeklerine göre kurabilirsiniz. Uyumsoft web, cloud 
veya mobil ERP’nin sunduğu avantajları kullanmaya 
hemen başlayın.

200+
Çalışan

UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE 
TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş. 
Adres: Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra 

Asfaltı Cad. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı A1 
Blok K:2 No:201 P.K. 34220 Esenler 
İstanbul

Tel: +90 212 467 33 33        
Faks: +90 212 613 56 52
e-Posta: uyumsoft@uyumsoft.com.tr
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ŞİRKET HAKKINDA

1983 yılında kurulan Yaşar Bilgi, köklü geçmişi olan ku-
rumsal bir teknoloji şirketidir. Dijital teknolojilerin doğru 
ve sürdürülebilir şekilde kullanımı yoluyla müşterilerinin

• İş süreçlerine hız, verimlilik, maliyet avantajları katar,

• Rekabet pozisyonlarını güçlendirir.

Kuruluş Yılı: 1983
Şirket Web Sitesi: www.yasarbilgi.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama, kullanıcı 

sayısı ve kullanılacak yazılım bileşenlerine göre 
yapılmaktadır. 

ERP Komitesi Temsilcisi: Hülya Çakır Yılmaz (Satış 
Müdürü) hulya.cakir@astron.yasar.com.tr

YAŞAR BİLGİKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
ERP Çözümleri Dünyası

Sinan Gerçek
Genel Müdür

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

1983 yılında kurulan Yaşar Bilgi, kısa sürede yazılım 
ve donanım ürünleri alanında ülkemizin önde gelen 
şirketlerinden bir tanesi haline gelmiştir. 1996 yılında 
birikimini Türkiye’nin en kapsamlı ilk Kurumsal Kaynak 
Planlama projesini hayata geçirmeye yönlendirmiştir. 
Takiben CRM, Tedarik Zinciri Optimazasyonları, büyük 
veri yönetimi, mobil uygulamalar gibi alanlarda uzman-
laşmıştır. Endüstri 4.0 projeleri ile hizmet alanını geniş-
letmeyi sürdürmektedir. 

Uzun yıllara yayılan yazılım geliştirme ve dijital iş yöneti-
mi tecrübesi Yaşar Bilgi’nin “Dijital İş Yönetim Platformu” 
yazılım ürünlerini ortaya çıkarmasını sağlamıştır. “Dijital 
Platform” ürün ailesi bugün yüzü aşkın işletmede kulla-
nılmaktadır. 

Ailenin ilk ferdi olan “dijital.bayi”; satış, mobil saha sa-
tış, sevkiyat, satın alma, stok yönetimi, cari işlemler gibi 
fonksiyonları, buluttan kullanım imkanı, uygun maliyet 
yapısı ile beğeni kazanmıştır.  

Daha geniş kapsamlı yazılımlara ihtiyaç duyan işletme-
ler için “dijital.şirket” çözümümüz geliştirilmiştir. Birçok 
iş sürecinin yönetilebildiği, kullanımı hızlı ve kolay 

ürünümüz olan “dijital.şirket”in müşteri portföyü hızla 
genişlemektedir.

“dijital.asistan” bir iş akışı yazılımıdır. Kullanıcılar iş 
akışlarını kolaylıkla kendileri modelleyebilmektedir. 
Geliştirilen iş akışları ERP ve benzer yazılımların boşluk-
larını doldurarak fonksiyonlar arası entegrasyonları güç-
lendirmekte, hız ve verimliliğe büyük katkı yapmaktadır.

Ofisten bağımsız çalışma imkanı sağlayan “dijital.mobil-
satış” gibi hazır saha otomasyonu ürünlerimiz yanında 
özel ihtiyaçlara yönelik mobil çözümlerimiz de bulun-
maktadır.

İş analitiği ürünümüz “dijital.zeka” sistemlerden akan ve-
rilerin kullanıcılar tarafından istendiği şekilde dizayn edi-
lip raporlanmasına imkan sağlamakta, şirket yönetimle-
rinin veri ile karar verme süreçlerini güçlendirmektedir. 

Bir yazılım ürününün müşterisine katkı sağlaması büyük 
ölçüde tedarikçisinden yıllar boyunca alacağı kaliteli 
desteğe bağlıdır. Geniş müşteri portföyümüze yıllardır 
verdiğimiz 7/24 kurumsal desteğimiz ürünlerimizin ba-
şarısını pekiştirmektedir.  

150
Çalışan

YAŞAR BİLGİ İŞLEM VE TİC. A.Ş.
Merkez:  Gaziosmanpaşa Blv. No:10/1 Kat:3 

Alsancak İzmir
İstanbul: Yaşar Birleşik Paz. A.Ş. İstanbul 

Dudullu Bölge Müdürlüğü Esenşehir Mah. 
Sarıgazı Yolu Cad. No:44 Ümraniye İstanbul

Ankara: Gazi Mustafa Kemal Blv. Ali Süavi 
Sok. No:11 Maltepe Ankara

e-Posta: info@yasarbilgi.com.tr
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“Dijital İş Yönetimi Platformu”
Ürün Ailemiz:
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Erdinç Börekoğlu
Satış ve Pazarlama Direktörü

erdinc.borekoglu@ digitalplanet.com.tr

Evren Demirbaşoğlu
Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
evren.demirbasoglu@digitalplanet.com.tr

ŞİRKET HAKKINDA

Digital Planet, yeni teknolojilerle iş dünyasına inovatif 
çözümler üreten ve %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir 
Ar-Ge şirketi olarak 2000 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 
Türkiye’de e-Fatura resmî olarak kullanılmaya başlamadan 
önce, e-Fatura konseptini Türkiye’de ilk kez uygulamaya 
geçirmiş; e-Dönüşüm sürecinin gelişmesine öncülük 
ederek e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv çözümlerinin diğer 
kurumların hayatına hızla girmelerinde aktif rol oynamış-
tır. Kurum içi süreçleri değiştirmeden, ERP sistemleriyle 
doğrudan entegre çalışan maliyet avantajlı özel entegra-
törlük hizmetlerinde e-İrsaliye, e-Makbuz, e-İmza, e-Bi-
let, e-Yedekleme, e-Mutabakat gibi yeni ürünler ile çözüm 
yelpazesini günün gereksinimlerine uygun olarak geliştir-
mektedir. e-Dönüşümün ötesindeki hizmet anlayışını, 5G 
ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) çatısı altında 
günümüzde hızla artan veri boyutlarının yönetilmesine 
ilişkin çalışmalarını, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nde sürdürmektedir.

Türkiye’de ağırlıklı telekomünikasyon, finans, bilişim, 
enerji, lojistik, e-ticaret ve tekstil gibi çok sayıda sektörün 
lider şirketi, Digital Planet servislerini kullanmaktadır. 

Ayda 20’den 20 milyona kadar değişen sayıda fatura üre-
ten 8.000’in üzerinde firmaya, kuruma özel yaklaşımla 
hizmet veren Digital Planet, bu yaklaşımın karşılığı olarak 
e-Dönüşüm sektörünün açık ara en kapsamlı platformuna 
ve en yüksek işlem hacmine sahip özel entegratör şirketi 
olduğunu gururla söylemektedir.

Merkezi İstanbul’da olmak üzere, Londra, Ankara ve 
Konya’da yer alan ofislerinde yaklaşık 100 kişilik bir ekiple 
hizmet vermektedir. 

Kuruluş Yılı: 2000
Şirket Web Sitesi: www.digitalplanet.com.tr •                         

www.ozelentegrator.com  •  www.payall.com.tr 
Fiyatlandırma Bilgileri: Proje içeriğine göre belirlenir.  

On premise model lisans, kurulum ve bakım bedellerinin 
toplamından oluşurken, cloud modelde fatura sayısına göre 
aylık veya yıllık fiyatlama yapılır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Rusya
e-Dönüşüm Komitesi Temsilcisi: Şerif Acar Beykoz (Digital 

Planet CEO) serif.beykoz@digitalplanet.com.tr
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e-Dönüşüm Çözümleri Dünyası

Şerif Acar Beykoz
CEO
serif.beykoz@digitalplanet.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

e-Dönüşüm Hizmetleri

e-Dönüşüm kapsamında sunduğumuz uygulamalar, 
şirketlerin günlük faturalaşma ve muhasebe süreçleri-
nin fiziksel ortamdan elektronik ortama taşınmasını ve 
içeride işleyen tüm muhasebe işlemlerinin hızlanması-
nı, eski faturalarını dijital ortamda saklayabilmelerini 
ve gerektiğinde rahatlıkla ulaşmalarını sağlarken arka 
planda da kağıt, mürekkep, basım, kargolama gibi sü-
reçlerde ciddi bir maliyet ve zaman tasarrufu elde etme-
lerini sağlıyor. e-Dönüşüm yolculuğunda Digital Planet 
ile ilerlemeye karar vermiş müşterilerimize başvuru aşa-
masından itibaren  tüm süreçlerde gereksinim duyduğu 
tüm desteği 7/24 hizmet veren uzman destek ekibimizle 
sağlıyoruz. Dolayısıyla, Digital Planet’te her müşteri ih-
tiyaç anında bir yol arkadaşına anında ulaşabiliyor. Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği yenilikleri de hızlı 
bir şekilde sistemlerimize adapte edebiliyoruz. Kurumsal 
yaklaşımımızda destek hizmetini oldukça önemsiyoruz. 
e-Dönüşüm hazırlığında olan firmaların Digital Planet’i 
tercih etmelerinde sınırsız destek hizmetinin yanı sıra, 
200’e yakın ERP ve Genel Muhasebe uygulamaları ile en-
tegre iş ortaklığı havuzunun olmasının da etkisi büyük. 

Müşteri İletişim Yönetimi (CCM) Hizmetleri

CCM teknolojileri ile kişiye özel müşteri dokümanları 
çok hızlı şekilde üretilip geleneksel ve elektonik kanallar 
üzerinden (printing, e-mail, sms, arşivleme vb.) müşte-
riyle paylaşılabiliyor. Digital Planet olarak sunduğumuz 
CCM çözümlerimizde, Digital Self Service kanallarını 
daha fazla ön plana çıkartarak bu çözümlerle üretilen 
içeriklerde, son kullanıcının kolayca değişiklik yapabile-
ceği ekranlar sunuyoruz. CCM çözümleri kapsamında yer 
alan  kişiselleştirilmiş interaktif video ürünümüz müşteri 

iletişimine farklı bir boyut getiriyor. Bu sayede firmalar, 
müşterilerine kişiye özel bilgiler ile hazırlanmış ve müş-
terinin verdiği cevaplara göre interaktif olarak ilerleyen 
video fatura, video kredi kartı, video sigorta poliçesi 
gönderebiliyor. Digital Planet olarak CCM çözümleri ile 
üretilen elektronik dokümanların biyometrik imza ile 
imzalanmasını sağlayarak, kağıt çıktı, bu çıktının arşiv-
lenmesi vb. iş süreçlerini ortadan kaldırarak süreç iyileş-
tirme ve maliyet azaltma ile ilgili ciddi bir fayda sağla-
mayı amaçlıyoruz. Platform bağımsız ve herhangi bir 
yazılım entegrasyonuna ihtiyaç duymadan dokümanları 
sıkıştıran bir platform olarak lanse ettiğimiz Cutu’nun 
geliştirme ve pazarlama çalışmaları kapsamında 5-6 
firma ile gerçek ortamda denemeler gerçekleştirdik. Şu 
anda birçok kurum, özellikle video sıkıştırma konusuyla 
ilgileniyor. Cutu’yu ayrı ürünlerle de entegre edip bü-
tünleşik çözümler sunmak konusunda da çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Finansal Çözümler ve Yeni Projeler

Finansal Çözümler Platformu kapsamında geliştirdiği-
miz uygulamalardan biri olan ParanTez; finans kuruluş-
ları ile firmaların aynı platformda buluşmalarını sağlar. 
Böylece firmalar, faturaları için sistemdeki finans kuru-
luşlarından kolaylıkla ‘’Finansman’’ talebinde bulunabi-
lirler. “Ödemenin Özgür Yolu” prensibiyle yola çıkarak, 
tüketicilerin ödemelerini yazar kasa-pos olmadan doğ-
rudan, aracısız, hızlı, güvenli ve mevzuata uygun şekilde 
mobil olarak yapmasını sağlayan PayALL mobil cüzdan 
uygulamamız ile geleneksel ticaret dünyasındaki bütün 
değerleri tepeden tırnağa değiştirmeyi, dönüştürmeyi 
ve kullanıcı dostu uygulamalarla katma değer yaratmayı 
hedefl iyoruz. 

100+
Çalışan

D.T.P BİLGİ İŞLEM İLETİŞİM VE 
TİC. A.Ş.
Adres : YTÜ Davutpaşa Kampüsü 

Teknopark - Teknoloji Geliştirme Böl. 
A1 Blok No: 151/1C Esenler İstanbul

Tel: +90 212 483 72 93       
Müşteri Destek: 444 9 328 
e-Posta: info@digitalplanet.com.tr
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BİMSA
Tunç Taşman / Genel Müdür
Acarlar İş Merkezi D Blok K: 3-4 34805 Kavacık, İstanbul 
Tel:+90 216 425 10 50 - 538 78 00 • Faks: +90 216 425 10 49 
bilgi@bimsa.com.tr • www.bimsa.com.tr 

BTC BİLİŞİM
HİZMETLERİ 

1995’te kurulan firma, 2005 yılında çok uluslu BTC Grubuna 
katılmış, geçmiş ortak deneyimlerini birleştirerek güçlü ve 
büyük bir girişim yaratmıştır. BTC Bilişim Hizmetleri hem ye-
rel hem de global, sektöründe öncü firmalara danışmanlık, 
sistem entegrasyonu ve sistem yönetimi alanlarında hizmet 
vermektedir. Türkiye’de SAP’nin ilk yerel iş ortağı olan BTC, 
Türkiye’de 200’den fazla, globalde 1.800 dolayında çalışa-
nıyla, uluslararası kaynakları da yönlendirmekte ve tekno-
loji uygulamaları konusunda danışmanlık hizmetleri sun-
maktadır. Merkez Oldenburg olmak üzere, Berlin, Bremen, 
Hamburg, Leipzig, Mainz, Münster, Neckarsulm, İstanbul, 
Ankara, Paris, Poznan, Şanghay, Timişoara, Tokyo ve Zürih 
şehirlerinde ofisleri bulunmaktadır.
BTC, e-dönüşüm konusunda uzmanlaşmış deneyimli danış-
man kadrosuyla geliştirdiği hızlı, düşük maliyetli, verimli ve 
hızlı uygulanabilir e-dönüşüm çözümleri sunmaktadır. BTC 
e-dönüşüm hizmetleri kapsamında, BTC | e-Fatura, BTC | 
e-Defter, BTC | e-Arşiv, BTC | e-İrsaliye, BTC | e-Mutabakat 
olmak üzere beş farklı çözüm sunmaktadır..

Timur Yenişen / Satış Yöneticisi
İstanbul: İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 
Partaş Center Özel İşyeri: 2-12-13 Ataşehir 34752 İstanbul
Tel: +90 216 575 45 90 
Ankara Ofis: Beştepe Mah. Nergiz Sok. No: 7/2 
Via Flat İş Merkezi Ofis: 62 06560 Yenimahalle Ankara 
Tel: +90 312 945 45 90
sales@btc-ag.com.tr  •  www.btc-ag.com.tr 

CRS SOFT

CRS SOFT yenilikçi, dinamik, fark yaratan, çözüm ve sonuç 
odaklı hizmet yaklaşımını deneyimli ekibi ile sunmayı ilke 
edinen bir yazılım ve danışmanlık şirketidir.

Şirketlerin ihtiyaçlarına güncel teknolojilerle çözümler su-
narak, süreçlerini daha etkin yönetmelerini sağlamaktadır.

2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği başarılı uygulamalar-
la, yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerle yapmış oldu-
ğu projelerde kazandığı tecrübe ile, Gelir İdaresi Başkanlığı 
onaylı “Özel Entegratör” olarak da hizmet vermektedir.

CRS SOFT; şirketlerin ‘e-dönüşüm’ süreçlerinin düzenlenme-
sinde iş verimliliklerini artıran, maliyet ve zaman yönetimini 
kolaylaştıran çözümler sunmaktadır.

Özcan Değirmenci / CEO
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok 
No:401 Esenler İstanbul
Tel: +90 212 489 33 13
info@crssoft.com   •  www.crssoft.com

DİA YAZILIM A.Ş. 
Suha Onay / CEO
ODTÜ Teknokent Silikon Blok No: BK 15-17 Çankaya Ankara
Tel: +90 850 455 30 30
www.dia.com.tr

DIGITAL PLANET
Şerif Acar Beykoz / CEO
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknopark - Teknoloji Geliştirme Böl. A1 
Blok No: 151/1C Esenler İstanbul
Tel: +90 212 483 72 93
www.digitalplanet.com.tr

EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Özcan Ermiş / İcra Kurulu Başkanı
Büyükdere Cad. Altınova İş Merkezi N:54/8 Şişli İstanbul
Tel: +90 850 723 63 36
www.edmbilisim.com.tr

eFİNANS ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No: 85 Stadhan K:1 Şişli İst.
Tel: +90 212 370 42 00 • Faks: +90 212 212 00 35 
info@efinans.com.tr • www.efinans.com.tr 

FORİBA BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ
Koray Gültekin Bahar / CEO
MyOffice Gold Altayçeşme Mah. Öz Sk. No:19 K:4 Maltepe İstanbul
Tel: +90 216 445 93 79 • Faks: +90 216 445 92 87 
info@foriba.com • www.foriba.com

IDECON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş
Ahmet Sevil / Yönetici Ortak
Deposite Avm A1 Blok No:12 İkitelli Başakşehir İstanbul
Tel: +90 850 888 04 33
info@idecon.com.tr • www.idecon.com.tr

İŞNET
Ayhan Akgöz / İş Ortakları Müdürü
Tel: +90 (850) 290 0 290 • Faks: +90 (212) 355 22 88
www.isnet.net.tr

İZİBİZ
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. N:16 DAP Royal Center A Blok Kat: 15 
D:67 34843 Maltepe İstanbul
Tel: +90 850 811 11 99
info@izibiz.com.tr • www.izibiz.com.tr

LİNK BİLGİSAYAR
Derya Karagöz
Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul
Tel: +90 216 522 00 00 • Faks: +90 216 474 00 92
info@link.com.tr • www.link.com.tr

LOGO ELEKTRONİK
Başak Kural / eLogo Genel Müdürü
Gebze OSB Teknopark No:609 41480 Gebze, Kocaeli
Tel:+90 262 679 80 00 • Faks: +90 262 679 80 80 
elogo.com.tr

MİKRO YAZILIMEVİ
Alpaslan Tomuş / Genel Müdür
Barbaros Mah. Halk Cad. N:73 Yenisahra 34746 İstanbul
Tel: +90 216 472 84 00 • Faks: +90 216 472 79 60
info@mikro.com.tr • www.mikro.com.tr

NETBT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. 
Akar Selçik / Genel Müdür
Barbaros Mah. Akzambak Sok. Uphill Towers, A Blok Kat:3 D:15 
Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 688 48 03 • Faks: +90 216 688 48 03
info@net-bt.com.tr • sales@net-bt.com.tr • www.net-bt.com.tr

SNI
Cem Yurdakul / Genel Müdür
Yıldız Teknik Üniv. Teknopark C1 Blok No:406 Esenler İstanbul
Tel: +90 (212) 438 04 73 • Fax: +90 (212) 909 1663
contact@sni.net.tr • www.sni.net.tr

TÜRKKEP

KEP Hizmet Sağlayıcısı olarak, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, e-Fatura 
Hizmet Sağlayıcısı (Özel Entegratör) ve e-Fatura Saklamacı 
Kuruluş olarak da, 27 Eylül 2013 tarihinde Gelir İdaresi Baş-
kanlığı’nca (GİB) yetkilendirilmiştir.
TÜRKKEP, Türk Ticaret Kanunu, Tebligat Kanunu ve Vergi 
Usul Kanunu kapsamında yasal düzenlemesi yapılmış olan, 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv 
Fatura ve e-Saklama hizmetlerini kurumsal ve bireysel müş-
terilerine yetkili hizmet sağlayıcı olarak tek noktadan sağ-
layabilen ülkemizin ilk ve tek güven kurumudur. TÜRKKEP, 
ayrıca elektronik imza (e-İmza), e-Defter ve KEP Mutabakat 
çözümleri ile KEP İleti Yönetim Sistemi (KEP Assist), KEP Ga-
teway, e-Fatura Yönetimi Sistemi ve e-Fatura İtiraz Sistemi 
çözümleri ve entegrasyon hizmetleri ile de kurumsal müş-
terilerine uçtan uca katma değerli çözümler ve hizmetler 
sağlamaktadır.

Metin Kurtuluş Nevruz / Yönetim Kurulu Başkanı
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No: 4, Nova-Baran Plaza Kat 18, 
34360 Şişli İstanbul
Tel: +90 850 470 0537 / +90  212 368 6090
destek@turkkep.com.tr  •  www.turkkep.com.tr

UYUMSOFT

21. yılında Uyumsoft, 6+ farklı lokasyonda, yetenekli ve 
yenilik peşinde koşan 200+ kişilik dinamik ekibi, ülke 
geneline yayılan 250+ iş ortağı ile 45+ farklı sektörde 
6.000+ yerli ve global müşterisine yazılım ve danışmanlık 
hizmeti veriyor. 

500+ ERP projesine imza atan yazılımlarını 10+ ülkeye ih-
raç eden Uyumsoft, bulut ürünü EkoTicari ve EkoHR ile bir 
dünya markası olarak 4 kıtaya yayılmayı hedefliyor. Yüzde 
100 yerli bir yazılım firması olan Uyumsoft’un ürün ailesi 
arasında; ERP (cloud, bulut, mobil); iDönüşüm (e-Fatura, 
e-Arşiv, e-Defter) uygulamaları, EkoTicari ve 30+ kamu 
projesi yer alıyor. 

İleri teknoloji konularına odaklanarak yıllık gelirinin %43’nü 
ar-ge faaliyetlerine ayırırken, iş yazılımları kadar, savunma 
sanayi yazılımlarına da yönelerek, bu projeleri eko-sistemin-
de yer alan çözüm ortakları ile birlikte geliştirmeyi planlıyor. 

Hüseyin Şahin / Genel Müdür
Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı A1 Blok K:2 
No:201 P.K. 34220 Esenler İstanbul
Tel: +90 212 467 33 33        
uyumsoft@uyumsoft.com.tr  •  www.uyumsoft.com

VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş.
İçerenköy Yolu Bodur İş Merkezi N:8 K:3 D:11 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 577 69 21  • Faks: +90 216 577 69 25
info@vbt.com.tr • www.vbt.com.tr

VERİBAN ELEKTRONİK VERİ İŞLEME VE SAKLAMA HİZ. A.Ş.
Nükhet Kocameşe / Genel Müdür
Atakan Sk. No:14 Mecidiyeköy İstanbul
Tel: +90 212 340 65 00 • Faks: +90 212 212 07 62
info@veriban.com.tr • www.veriban.com.tr

e-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ İNDEKSİ

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 
2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.
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SATIŞ VE PAZARLAMA
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Emre Koç
Satış Müdürü

emre.koc@edmbilisim.com.tr

Ahmet Fatih Gülcan
İş Geliştirme Müdürü

ahmet.gulcan@edmbilisim.com.tr

Ahmet Soyseven
Pazarlama Müdürü

ahmet.soyseven@edmbilisim.com.tr

Hakan Kazaz
Direktör

hakan.kazaz@edmbilisim.com.tr

ŞİRKET HAKKINDA

2010 yılında kurulan EDM, güçlü sermaye yapısı, uzman 
kadrosu ve İstanbul, Ankara, İzmir yedeklemeli veri mer-
kezleri altyapısıyla E-Dönüşüm sektörünün önde gelen 
kuruluşlarındandır.  

E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza, KEP, EBYS 
ürünlerini lisanslı olarak Türkiye genelindeki 305 adet 
satış ve servis temsilciliğiyle sunan EDM, bu ürünlerin 
yanı sıra son dönemde E-İrsaliye, E-Serbest Meslek 
Makbuzu, E-Bilet, E-Yedekleme, E-Bordro, E-Mutabakat 
gibi ürünleri de hizmete almış, böylece müşterilerine 
360 derece E-Dönüşüm hedefini hayata geçirmiştir. 

Türkiye’de 200 bine yakın müşterisine çeşitli E-Dönüşüm 
ürünlerini sunan EDM, e-dönüşüm hizmetlerini Türkiye 
yanı sıra, İtalya, Macaristan ve Polonya’da da sun-
makta ve diğer yurtdışı operasyonlar için Romanya, 
Makedonya, Slovenya, Bulgaristan, Yunanistan, 
Fransa, Portekiz, İspanya, Latvia, Litvanya, Ukrayna ve 
Belarus’da çalışmalara devam etmektedir. 

Başarılar ve Ödüller
Türk Hile Denetim Derneği En İyi Defter Ödülü
Ontex En Başarılı Global E-Fatura Uygulaması Ödülü

EDM BİLİŞİMKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018

Özcan Ermiş
İcra Kurulu Başkanı
ozcan.ermis@edmbilisim.com.tr
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E-Dönüşüm sektörüne 2010 yılında giriş yapan EDM, 
güçlü sermaye yapısı, uzman kadrosu ve İstanbul, 
Ankara, İzmir yedeklemeli veri merkezleri altyapısıyla 
E-Dönüşüm sektörünün önde gelen kuruluşlarındandır.

E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza, KEP, EBYS 
ürünlerini lisanslı olarak Türkiye genelindeki 305 adet 
satış ve servis temsilciliğiyle sunan EDM, bu ürünlerin 
yanı sıra son dönemde E-İrsaliye, E-Serbest Meslek 
Makbuzu, E-Bilet, E-Yedekleme, E-Bordro, E-Mutabakat 
gibi ürünleri de hizmete almış, böylece müşterilerine 
360 derece E-Dönüşüm hedefini hayata geçirmiştir.

EDM, Türkiye genelinde, sağlık, bilişim, gıda, tekstil, 
enerji, finans, otelcilik ve inşaat başta olmak üzere çeşitli 
sektörlerin lider firmalarına hizmet vermenin yanı sıra, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin de E-Dönüşüm ihtiyaç-
larını bütünleşik ve fark yaratan hizmet anlayışıyla karşı-
lamakta, iş süreçlerini hızlandırmakta, kolaylaştırmakta, 
kağıt, baskı, kargo, arşivleme ve operasyon maliyetlerini 
minimuma indirmeyi hedefl emektedir.

EDM, müşterilerinin E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye 
ve KEP gibi yasal geçerli dijital evraklarını 10 yıl, online 
erişime sınırsız kullanıcıyla açık ve 3 yedeklemeli saklı-
yor, bu hizmet için herhangi bir ek ücret istemiyor.

EDM, müşterilerine, EDM E-Dönüşüm ürün ve servis-
lerini etik tarife taahhütnamesi kapsamında sunuyor, 
böylece müşteriler kullanım ücreti dışında herhangi bir 
entegrasyon ücreti, aktivasyon ücreti, aylık ya da yıllık 
sabit ücret, güncelleme ücreti ödemiyor, satın aldıkları 
kullanım kontörleri 5 yıl kullanılabiliyor ve yanmıyor. 
Satın alması tek olan grup şirketlere havuz kullanımı 
olanağı sunuyor.

Türkiye’nin her il ve ilçesindeki 305 satış ve servis tem-
silciliği tarafından müşterilerinin tüm başvuru, kurulum, 

eğitim ve teknik servis desteği ile yanında olmanın gu-
rurunu yaşıyor. Ayrıca EDM, her müşterisine 7/24 araya-
bileceği bir asıl bir de yedek müşteri temsilcisi atamak-
ta, böylece müşterilerinin sorunlarını anında çözüme 
kavuşturmaktadır.

EDM, ülkemizdeki ERP, bayi ve iş ortakları içerisinden 200 
bine yakın müşterisine E-Dönüşüm hizmeti verdiği tec-
rübe, güç ve cesaretle, 2017 yılında yurtdışı E-Dönüşüm 
operasyonları kurmak için çalışmalar başlatmış ve ilk 
operasyonlarını İtalya, Macaristan ve Polonya’da bu 
ülkelerin önde gelen E-Dönüşüm operatörleriyle or-
taklaşa açmıştır. EDM’nin diğer yurtdışı operasyonlar 
için Romanya, Makedonya, Slovenya, Bulgaristan, 
Yunanistan, Fransa, Portekiz, İspanya, Latvia, Litvanya, 
Ukrayna ve Belarus‘da şirket kurma ve operasyon başlat-
ma çalışmaları devam etmektedir.

Çözüm üreticisi olan ana fi rmalar

• Archivium Italy

• Arxia International

• Dbhsoft

• E-Güven

• Eta

• GMC

• Intertech

• Led Yazılım

• Meddata

• Netsim

• Turkcell

• Univera

• Xinerji

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Kuruluş Yılı: 2010
Şirket Web Sitesi: www.edmbilisim.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, 

E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Bilet, E-Müstahsil Makbuzu ve KEP 
için  için kullanım kontörü bazında ücretlendirme yapılmaktadır. 
E-Defter, E-Bordro ve E-Mutbakat için 10 yıl saklama ve tüm yan 
hizmetler dahil yıllık sabit ücretlendirme yapılmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: İtalya, Macaristan, Polonya.
Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 465. sırada
e-Dönüşüm Komitesi Temsilcisi: Özcan Ermiş (İcra Kurulu Başkanı) ozcan.ermis@edmbilisim.com.tr

45
Çalışan

EDM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE 
DANIŞMANLIK HİZ. A.Ş.
Adres: Büyükdere Cad. Altınova 

İş Merkezi N:54/8  Şişli 
İstanbul

Tel: +90 850 723 63 36  
e-Posta: 
     bilgi@edmbilisim.com.tr
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e-Dönüşüm Çözümleri Dünyası
MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

%100 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş iştiraki olan 
Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. (eLogo), 2008 yı-
lında Logo Grup şirketlerinin müşterilerine katma değer-
li hizmetler ve çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur. 
Türkiye’nin e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Fatura başta 
olmak üzere tüm e-Dönüşüm süreçlerinde hem Logo 
müşterilerinin hem de farklı ERP kullanan müşterilerin 
e-Dönüşüme adapte olmalarını sağlayan uygulamaları 
ve hizmetleri üretmektedir. Yaklaşık %25’lik pazar payı 
ve 20 bine  yaklaşan müşteri sayısıyla entegratörlük 
pazarında lider konumunda olan eLogo, e-Dönüşüm 
süreçlerine dair sunduğu çözümlerin yanı sıra, inovatif 
çözüm ve katma değerli ürünlerle şirketlerin tüm dijital 
dönüşüm süreçlerinde de yanındadır.

Kuruluş Yılı: 2008
Şirket Web Sitesi: www.elogo.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Ürünlerimiz kontör havuzuna bağlı 

olarak çalışmaktadır. Müşterilerimiz tüm ürünlerini ortak 
olan bu kontör havuzundan tüketerek kullanabilmektedir. 

Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 2017 yılında e-Defter, 
e-Fatura, e-Arşiv Uygulamaları kategorisinde 1. sırada.

E-Dönüşüm Komitesi Temsilcisi: Başak Kural (Genel 
Müdür) basak.kural@elogo.com.tr

eLOGOKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
e-Dönüşüm Çözümleri Dünyası

Başak Kural
Genel Müdür
basak.kural@elogo.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Kobilerden büyük müşterilere kadar her büyüklükteki 
işletmelere hizmet veren eLogo, özel entegratörlük 
pazarında yaklaşık %25’lik pazar payı ve 20 bine yak-
laşan müşteri sayısıyla liderliğini devam ettirirken, özel 
entegratörlük pazarının büyümesine de önemli katkı 
sağlamaktadır. Müşteriyi her daim merkezine alan ve 
müşteri deneyimine odaklanan eLogo olarak müşte-
rilerimizin ihtiyaçlarına özel terzi işi çözümler ürete-
biliyoruz. Sunduğumuz entegratörlük hizmetlerimizi, 
Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma 
olan “Bilişim 500” ödülllerinde “E-Defter, E-Fatura, 
E-Arşiv Uygulamaları” dallarında birincilik ödülünü ala-
rak taçlandırdık. 

2018 yılında Logo ERP dışında farklı bir ERP çözümüne 
sahip olup, eLogo deneyimini seçen müşteri sayımızı 
yaklaşık olarak 3 katına çıkardık. 

eLogo olarak sadece e-Devlet ürünlerimizle hizmet 
vermiyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak 
geliştirdiğimiz katma değerli birçok ürünümüzle ha-
yatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu ürünlerimizden biri olan, 
bankacılık hareketlerinin tek tuşla ERP’ye aktarılabildiği 
e-Ekstre’de, işlem yapan müşteri sayımız geçen yılın aynı 
dönemine göre yaklaşık 3 katı arttı. Müşterilerimizin 
mutabakatlarını posta, telefon, faks yerine elektronik 
olarak yaparak zamandan tasarruf sağlayan ve geri 

dönüş oranlarını arttıran e-Mutabakat çözümümüzü 
kullanan aktif kullanıcı sayımız 2’ye katlandı. 2018 yı-
lında başlanan e-İrsaliye uygulamasını geliştiren ilk en-
tegratör olarak, bugün e-İrsaliye kullanan müşterilerin 
neredeyse yarısı eLogo müşterilerinden oluşmakta.  

Son olarak yeni lanse ettiğimiz ürünlerimizden de bah-
setmek isterim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
onaylı eLogo İSG çözümümüz ile müşterilerimizin İş 
Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini hızlı ve güvenli bir şe-
kilde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Bununla birlikte 
müşterilerimizin izinli veri tabanlarını genişletmelerine 
ve  mikro lokasyon bazlı anlık pazarlama kampanyaları 
yaparak ek müşteri ve gelir artışı sağlamalarına imkan 
tanıyan Locus ürünümüzün de lansmanını gerçekleş-
tiriyoruz. Ayrıca, yapay zekâ teknolojisine sahip eLogo 
Chatbot ürünümüz ile şirketlerin müşteri deneyimlerini 
arttırırken, operasyonel maliyetlerini de azaltmalarını 
sağlıyoruz.  

Bu kapsamda müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultu-
sunda ürün yelpazemizi genişletmeye ve 360 derece 
özel entegratörlük hizmeti sunmaya devam edeceğiz. 
Pazardaki liderliğimiz, yüksek hizmet kalitesi bilincimiz 
ve sahip olduğumuz bilgi birikimimiz ile hizmet ver-
diğimiz yaklaşık 20 bin müşterimiz arasında sizleri de 
görmek isteriz. 

Sermet Fulser
İş Geliştirme ve Gelir Yönetimi Direktörü 

sermet.fulser@elogo.com.tr

LOGO ELEKTRONİK TİC. HİZM. A.Ş.
Adres: Gebze OSB. Teknopark N:609 

Gebze 41400 Kocaeli
Tel: +90 262 679 80 00       
Faks: +90 262 679 80 80
e-Posta: satis@elogo.com.tr

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi

Başarılar ve Ödüller

20017 Bilişim 500 E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv 
Uygulamaları Kategori Birincisi

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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e-Defter Connect B2B
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eLogo İş Sağlığı ve Güvenliği

Logopay
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

FIT Solutions 1999 yılında kuruldu, yakın zamanda yeni 
birleşmeler, satın almalar ve yurtdışı planlarıyla birlikte 
faaliyetlerine Foriba markası olarak devam etme kararı 
aldı. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki ilk e-Fatura 
entegrasyonu, ilk banka özel entegratörlüğü, ilk e-Bilet 
özel entegratörlüğü, ilk SAP onaylı e-Defter, ilk S/4HANA 
platform geçişi gibi ilklere imza attı ve ilk e-İrsaliye özel 
entegratörlerinden biri olmayı başardı. Kısa süre önce, 
ISIS Bilişim’i bünyesine  katarak birleşti. Türkiye’de bel-
gelerin %80’inin üreticisi/alıcısı olan Foriba, uluslararası 
arenada adını duyuran yerli ve yabancı şirketlere hizmet 
sağlarken bilişim teknolojileri sektöründe liderliğe oy-
nuyor. Marka karakterini, şeff afl ık, disiplin ve özveri ile 
oluşturan Foriba, yurtiçi-yurtdışı referansları ve e-Dönü-
şüm tecrübesiyle taahhüt edilen sonuçları zamanında 
uyguluyor. 

Kuruluş Yılı: 1999
Şirket Web Sitesi: www.foriba.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Müşteri bazında lisanslama ve bakım 

şeklinde gerçekleşmektedir. 
İhracat Yapılan Ülkeler: Foriba, İtalya’da global müşterilerileri 

ve uluslararası iş ortaklarının destekleri ile yıl sonuna kadar 
10 milyon euro’luk bir iş hacmi yaratmayı planlıyor. Hedefl eri 
arasında Avrupa, Asya-Pasifik ve Asya Merkez ülkeleri var.

Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: Genel sıralamada 188. sırada. 
e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv uygulama gelirlerine göre ilk 10 
şirkette 2. sırada

e-Dönüşüm Komitesi Temsilcisi: Koray Gültekin Bahar (CEO) 
koray.bahar@foriba.com

FORİBAKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
e-Dönüşüm Çözümleri Dünyası

Koray Gültekin Bahar
CEO
koray.bahar@foriba.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Şirketlere e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Bilet, e-Mu-
tabakat, e-Denetleme, e-Yedekleme, UFRS, KDV İade, 
e-İrsaliye, e-Beyanname, e-Kayıt Saklama, e-Müstahsil 
Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu, Dış Ticaret ve 
Figopara gibi uygulamalar sunuyor. Dünyanın en büyük 
400+ firmasının da içinde bulunduğu 8500’den fazla şir-
kete hizmet veren ve e-belgelerin %80’inin üreticisi ya 
da alıcısı olan Foriba, yarattığı hızlı ve güvenilir çözümle-
riyle sınırları aşarak İtalya ofisinde de dünya firmalarına 
hizmet veriyor. Müşterinin ihtiyaçlarını analiz ederek en 
iyi hizmeti sunan Foriba, sağlam altyapısıyla global pa-
zarda e-Dönüşüm lideri olma yolunda ilerliyor. Böylece 
hem yerel hem de global müşteriye, edindiği tecrübe ve 
geliştirdiği çözümleri sunmaktan gurur duyuyor.

Foriba, dünyanın özel sektöre odaklı en büyük kalkınma 
kuruluşu IFC (Dünya Bankası) liderliğiyle 5 milyon dolar 
yatırım aldı. Foriba’nın aldığı 5 milyon dolar yatırımın 
3 milyon doları IFC’ye, 1,5 milyon doları Revo Capital’e, 

500 bin doları da Endeavor Catalyst’e ait. Kısa süre önce 
İtalya, Macaristan, Polonya ve Litvanya’da faaliyet gös-
termeye başlayan Foriba, bünyesine İtalya ve Türkiye’den 
en az birer şirketi daha dahil etmeyi planlıyor. Bugün 
160+ kişilik uzman ekibiyle birlikte şirketlerin dijital 
dünyaya adım atabilmelerini ve yoğun iş süreçlerini 
otomasyona dahil edip daha fazla büyüyebilmelerini 
sağlıyor. Foriba, 2020’de 25 milyon dolar gelir getirmeyi 
ve bunun yaklaşık yüzde 50’sini yurtdışında yapacağı sa-
tışlardan elde etmeyi hedefl iyor. 

Hizmet ve Ürün Segmenti 

Şirketlere e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Bilet, e-Mu-
tabakat, e-Denetleme, e-Yedekleme, UFRS, KDV İade, 
e-İrsaliye, e-Beyanname, e-Kayıt Saklama, e-Müstahsil 
Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu, Dış Ticaret ve 
Figopara uygulamaları finansal süreçlerinin düzenlen-
mesinde çözümler sunmaktadır.

160+
Çalışan

Kenan Açıkelli
Satış ve Çözüm Direktörü

kenan.acikelli@foriba.com

Serkan Haşlak
Satış Geliştirme Müdürü

serkan.haslak@foriba.com

Bulut Arukel
Global Satış ve Pazarlama Direktörü

bulut.arukel@foriba.com

Uğur Özden
Kanal Satış Direktörü

ugur.ozden@foriba.com

FORİBA / F.I.T. BİLGİ İŞLEM 
SİST. SERV. SAN. VE TİC. A.Ş.
Türkiye: Gold Plaza, Altayceşme 

Mh. Öz Sk. No:19 K:10 PK: 
34843 Maltepe İstanbul

Tel: +90 216 445 93 79
İtalya: Via Torino, 2, 20123 

Milano MI, Italy
Tel: +39 02 72546367     
e-Posta: info@foriba.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

NetBT Danışmanlık Hizmetleri olarak profesyonel kad-
romuz, yüksek mühendislik birikimimiz ve dijital dün-
yanın yenilikçi trendlerini takip eden AR-GE ekibimiz ile 
birlikte 2012 yılında Türkiye’de firmaları ileriye taşıyacak 
ürünler yaratma amacıyla kurulan bir teknoloji firma-
sıyız. Elektronik dönüşüm süreçlerinde müşterilerimize 
kesintisiz ve güvenilir hizmet sunmanın yanında, ku-
ruluşumuzdan itibaren ürün çeşitliliğimize yenilikçi 
çözümler ekleyerek bugün yerli ve yabancı olmak üzere 
600’den fazla kurumsal referanslarımızla işbirliği içeri-
sinde birçok projemizi canlı hayata geçirmenin gururu-
nu yaşıyoruz. NetBT Danışmanlık Hizmetleri olarak SAP 
danışmanlığımızın yanı sıra .NET ve mobil uygulama-
larımız ile birlikte müşterilerimizin her türlü teknolojik 
taleplerine dijital dünyanın yeniliklerini takip ederek 
tamamen kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen 
çözümler ile hizmet vermekteyiz.

Kuruluş Yılı: 2012
Şirket Web Sitesi: www.net-bt.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama ve 

Kiralama Modeli. 
e-Dönüşüm Komitesi Temsilcisi: Akar Selçik 

(Genel Müdür) akar.selcik@net-bt.com.tr

NETBT DANIŞMANLIK KURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
e-Dönüşüm Çözümleri Dünyası

Akar Selçik
Genel Müdür
akar.selcik@net-bt.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Gelir İdaresi Başkanlığı Özel Entegratörü olarak, e-Dönü-
şüm kapsamında getirilen yasal yükümlülükler çerçeve-
sinde e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-irsaliye, e-beyanna-
me ve e-bilet çözümlerinin tümüne güncel gelişmelere 
bağlı kalarak en hızlı ve doğru çözümler ile hizmet ver-
mekteyiz. 

Dijital dünyadaki yenilikleri Türkiye’de kurumsal firma-
larda hızla artan teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda ele 
aldığımızda profesyonel kadromuz ve müşterilerimizin 
işbirliği sayesinde sayısız başarılı projeyi hayata geçir-
menin gururunu yaşıyoruz. 

Kurumsal Hede� er için Net Çözümler

Elektronik Hesap Özeti (Online Banka Entegrasyo-
nu) ürünümüz ile kurumsal firmalarda son dönemlerin 
en büyük teknolojik trendlerinden olmayı başararak et-
kin bir şekilde hizmet vermekteyiz. Finans departmanla-
rının iş yükünü azaltarak raporlama süreçlerine hızlı bir 
çözüm getiren Elektronik Hesap Özeti ürünümüz gerçek 
zamanlı tüm banka hesaplarını görüntüleme ve otoma-
tik muhasebeleştirme imkanı sunmaktadır. 

Elektronik Mutabakat çözümümüz muhasebe sü-
reçlerinde yaşanan mutabakat süreçlerindeki zorlukları 

takip edilebilir ve ölçeklendirilebilir özelliği sayesinde 
referanslarımızından gelen olumlu bildirimlerle sektör-
deki başarımızı arttırmaktadır. 

Personel Masraf Sistemi, müşterilerimizin işbirliği 
ve taleplerinden yola çıkarak geliştirdiğimiz, firma saha 
personellerinin mobil ve web tabanlı kullanımı sayesin-
de kolaylıkla kullanabileceği, tüm avans-seyahat talep-
lerini ve harcamalarını masraf olarak oluşturabileceği bir 
uygulamamızdır. 

E-Sözleşme ürünümüz şube ve bayi yapısı olan firma-
ların operasyonel ve yasal süreçlerini kolaylıkla yönet-
melerinde yardımcı olduğumuz en yenilikçi ürünlerimiz 
arasında yer alıyor.

E-Bordro ürünümüz ile yasal zorunlulukları şirketler-
de güvence altına alıyoruz. B2B - B2C çözümümüz ile 
firmaların iş süreçlerine kolay çözümler getiriyoruz. 
İ-Cüzdan ürünümüz ile e-ticaret, B2B - B2C ve ERP uy-
gulamalarında entegre edilebilir özelliği ile online tahsi-
lat imkanı sağlıyoruz.

Henüz AR-GE aşamasında olan sayısız yenilikçi çözüm-
lerimizi uygulamaya geçirecek olmanın heyacanını ve 
gururunu sizinle de paylaşmak isteriz.
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Onur Şensabah
Satış ve Pazarlama Müdürü

onur.sensabah@net-bt.com.tr

Sami Piroğlu
Uygulama Geliştirme Yöneticisi

sami.piroglu@net-bt.com.tr

Ersoy Vatansever
CTO

ersoy.vatansever@net-bt.com.tr

Derya Bulut
Finansal Uygulamalar Yöneticisi - SMMM

derya.bulut@net-bt.com.tr

NETBT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. 
Merkez Ofi s: Barbaros Mah. Akzambak Sok. Uphill 

Towers, A Blok Kat:3 Daire:15 Ataşehir İstanbul
Ar-Ge Ofi s: İkitelli YTÜ Teknopark N:1/1B8 

Başakşehir İstanbul
Tel: +90 216 688 48 03     
Faks: +90 216 688 48 03
e-Posta: info@net-bt.com.tr
 sales@net-bt.com.tr
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Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Basın, Yayın, TV 
ve Gazete, Çimento, Demir-Çelik, Gayrimenkul-Emlak, 
İklimlendirme, Hazır Giyim, İçki ve Tütün, İlaç, Hava Sağlık 
Taşımacılığı, Kozmetik, Kuyumculuk ve Mücevherat, 
Lojistik, Maden, Petrol, Telekomünikasyon, Yüksek Teknoloji 
Ürünleri, Ulaşım
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Kuruluş yılı: 1988
Şirket Web Sitesi: www.mikro.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri:  Lisanslama, kiralama ve satın alma modelleri ile yapılmaktadır. Her iki 

modelde de ana pakete alınacak ek kullanıcı ek modüller için de geçerlidir. Lisanslama, programı 
aynı anda kullanacak kullanıcı sayısı baz alınarak yapılmaktadır.

E-Dönüşüm Komitesi Temsilcisi: Alpaslan Tomuş (Genel Müdür) alpaslan.tomus@mikro.com.tr
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Genel Müdürlük: +90 212 806 45 45
e-Posta: info@mikro.com.tr • satis@mikro.com.tr

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler Holding’lerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Arge
Merkezi

MİKRO YAZILIM

e-Mikro, e-Dönüşüm’ün Uzmanlığı

Mikro Yazılım, 2010’lu yılların başında Türkiye gündemine giren e-Dönüşüm başlığı ile birlik-
te 2013 yılında Özel Entegratör olarak hizmeti vermeye başladı.  Bugün gelinen noktada Mikro 
Yazılım, e-Mikro markası ile Türkiye’nin en büyük Özel Entegratörleri arasında yer almaktadır.

GİB ile etkileşimli çalışan e-Dönüşüm ürünlerine ek olarak; e-Mutabakat, e-Bordro ve Bilgi 
Teknolojileri Kurumu (BTK) standartlarına tam uyumlu olarak çalışan Mikro KEP (Kayıtlı Elektronik 
Posta) de e-Mikro ürün gamında yer almaktadır.(www.mikrokep.com.tr).

Dijital Dönüşüm’ün önemli bir parçası olarak Mikro Yazılım GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) uyumlu 
ürünler ve diğer e-Dönüşüm ürünlerini e-Mikro markası altında toplandı. Mikro Yazılım müşte-
rileri, Mikro Yazılım programları içinden kolaylıkla e-Mikro  ürünlerinden yararlanabiliyorlar. Bu 
alanda Mikro Yazılım müşterilerine uygun maliyetli, farklı bir deneyim sunulmakta. Mikro Yazılım 
kullanıcıları, tüm hizmetlerden ortak para birimi My E-Kontör kullanarak yararlanabiliyorlar. 
e-Mikro ürünleri, Mikro Yazılım kullanıcılarını pek çok operasyonel ve legal maliyetten tasarruf 
ettirdiği gibi, işlemlerini en hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. 

Mikro Yazılım, e-Devlet tarafındaki gelişmeler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, e-Mikro ürün-
lerimizi de hem nicelik hem nitelik olarak geliştirmeye devam ediyoruz.

e-Mikro ürünlerimiz neler?

e-Fatura

e-Fatura, fatura gönderme, alma, saklama, 
görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda 
kolayca yapmanızı sağlayan sistemdir.

e-Arşiv

e-Arşiv hizmeti, 433 sıra numaralı Vergi Usul 
Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesi ile 
uygulamaya geçmiş olup, faturaların ikinci 
nüshasının elektronik ortamda oluşturulması-
nı ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elekt-
ronik olarak ibraz edilmesini sağlar.

e-Defter

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız ola-
rak Vergi Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret 
Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan def-
terlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan 
elektronik kayıtlar bütünüdür.

e-Bordro 

e-Bordro ile tüm personelin bordrosunu hazır-
layıp imzalatmaya gerek kalmadan tek tuş ile 
KEP yoluyla göndererek, zaman ve ıslak imza 
operasyon yükünün tamamen ortadan kaldı-
rılması hedefl enmiştir. 

e-Mutabakat

e-Mutabakat, Form BA/BS ve Cari Hesap 
Mutabakatları, ayrıca Ekstre Karşılaştırma 
işlemlerini, faks ve telefon kullanmadan tüm 
cari hesaplarınız için toplu olarak kolayca ve 
hızla yapabileceğiniz bir sistemdir.

e-İrsaliye

e-İrsaliye, kağıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” ile 
aynı hukuki niteliklere sahip ancak sayısal or-
tamda üretilen irsaliye belgesinin; üretilmesi, 
iletilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini kap-
sayan hizmet olarak bilinir.

e-Müstahsil Makbuzu

e-Müstahsil Makbuzu, kağıt ortamdaki müs-
tahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere 
sahiptir. Sayısal ortamda üretilen müstahsil 
makbuzu belgesinin; üretilmesi, iletilmesi, 
saklanması ve ibraz edilmesini kapsayan hiz-
mettir.

e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu, kağıt ortamdaki 
serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki ni-
teliklere sahip bir üründür. Sayısal ortamda 
üretilen serbest meslek makbuzu belgesinin; 
üretilmesi, iletilmesi, saklanması ve ibraz edil-
mesini kapsar.

MİKRO KEP

KEP(Kayıtlı Elektronik Posta), bir elektronik 
postanın gönderen ve alan tarafl arın kim 
olduklarının bilinmesini, gönderim ve karşı 
tarafa iletim zamanını, içeriğinin değiştirilme-
diğinin kesin olarak tespit edilmesini e-imza 
ve zaman damgası ile gönderimdeki tüm 
adımları kayıt altına alarak yasal olarak geçerli 
hale getiren bir teknoloji.

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

30
Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon

Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

ŞİRKET HAKKINDA

Türkiye’de yerli kurumsal yazılımların yeni yeni konuşulduğu bir dönem-
de; 1988 yılında kurulan Mikro Yazılım, o günden bu yana kurumsal tica-
ri yazılım alanında ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinden bir tanesi 
olmayı başardı. Bu alandaki en geniş ürün yelpazesine ve müşteri port-
föyüne sahip yazılım şirketlerinden biri olan Mikro Yazılım tarafından 
geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi 
şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefl iyor. Mikro Yazılım’da üre-
tilen yazılımlar bugüne kadar; otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim 
ve perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde 
değiştirmeyi başaran ürünler olarak ön plana çıktı.

Türkiye’nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren  Mikro 
Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının ötesinde 
105 bin’i aşkın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır. Mikro Yazılım’ın 
bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı 
yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini yüzde 90 gibi önemli 
bir orana taşımıştır. Mikro Yazılım ürünleri, bugün Türkiye dışında 
Azerbaycan, Rusya, Bulgaristan ve Arap ülkelerinde de pek çok işletme 
tarafından kullanılan uluslararası değer görmüş yazılımlar kategorisin-
de yer alıyor.

e-Mikro: e-Dönüşüm’de Mikro Yazılım Uzmanlığı

Mikro Yazılım, 2010’lu yılların başında Türkiye gündemine giren e-Dö-
nüşüm başlığıyla birlikte 2013 yılında Özel Entegratör olarak da hizmet 
vermeye başladı. 

Dijital Dönüşümün önemli bir parçası olarak, GİB uyumlu ürünler ve 
diğer e-Dönüşüm ürünlerini e-Mikro markası altında topladık. Mikro 
Yazılım müşterileri, Mikro Yazılım programları içerisinden kolaylıkla 
e-Mikro ürünlerini kullanabiliyorlar. Bu alanda Mikro Yazılım, müşteri-
lerine; uygun maliyetli, farklı bir deneyim sunuyor. Mikro Yazılım kul-
lanıcıları, tüm hizmetlerden ortak para birimi My E-Kontör kullanarak 
yararlanabilmektedirler. e-Mikro ürünleri, Mikro Yazılım kullanıcılarını 
pek çok operasyonel ve legal maliyetten tasarruf ettirdiği gibi, işlemle-
rini en hızlı şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. 

GİB ile etkileşimli çalışan e-Dönüşüm ürünlerine ek olarak; e-Mutaba-
kat, e-Bordro ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) standartlarına tam 
uyumlu olarak çalışan Mikro KEP ürün gamımızda yer almaktadır. 
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VERİBAN, özel entegratör statüsü ile e-Dönüşüm ile ilgili hizmetleri 
hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek 
amacıyla 2013 yılında faaliyete geçmiştir. VERİBAN genç ama çok tec-
rübeli bir kurumdur. 

VERİBAN, kısa vadede e-Dönüşüm sürecinin en önemli faktörlerinden 
biri olan maliyetlerin düşürülmesini hedef alarak şirketlere kaliteli 
ve ekonomik hizmeti ön planda tutmaktadır. Yasal zorunluluk olarak 
elektronik faturaya geçen şirketlere karşı bir sorumluluk hissederek on-
ların yanında çözüm ortağı olarak yer almaktadır. VERİBAN e-faturaya 
geçen şirketlere ekonomik maliyetli ve yüksek kaliteli hizmet sunmayı 
bir ilke olarak benimsemektedir. Bu hizmet anlayışımızın sektöre yön 
vereceğini ve tüm şirketlerin bu hizmet anlayışı ve kaliteyi tercih ede-
ceğine inanıyoruz.

VERİBAN, e-fatura özel entegratörü olarak yine lider yazılım firmaları 
tarafından entegrasyon hizmetleri kapsamında çözüm ortağı olarak 
yerini almıştır. Tüm müşterilerimiz özel entegrasyon sistemimiz saye-
sinde özel bir çaba ve zaman harcamadan e-fatura gönderme ve alma 
süreçlerini en hızlı ve en güvenilir şekilde yönetmektedirler. Dileyen 
müşterilerimiz VERİBAN ayrıcalığı olan ve web üzerinden geliştirdiği-
miz Veriban Portal aracılığı ile e-fatura işlemlerini bilgisayar, tablet ya 
da cep telefonundan dahi yönetebilmektedirler. Üstelik VERİBAN e-fa-
tura müşterilerine anlaşma boyunca versiyon yenilemeleri de ücretsiz. 
Veriban olarak hizmet verdiğimiz e-dönüşüm hizmetleri aşağıdadır.

Unutmayın siz işinize odaklanın, çözüm VERİBAN‘ da.

e-Fatura

VERİBAN Özel Entegratör olarak kullanıcıların tercihlerine göre e-fa-
turaların güvenle oluşturulmasını, gelen ve giden faturaların kontrol 
edilip entegre olarak muhasebeleştirme özelliği ile firmalara zaman ve 
maliyet tasarrufu sunmaktadır.

e-Arşiv

GİB tarafından yayınlanan mevzuatlara göre e-fatura düzenlemekte 
olan firmaların e-fatura kapsamında olmayan firmalara ve nihai tüke-
ticilere yaptıkları satışları e-arşiv faturası ile yapmasına olanak tanıyan 
sistemidir. 

e-Defter

VERİBAN e-defter çözümleri ile firmanızın e-defterlerini GİB’ e gönde-
rebilme adına Uyumlu Yazılım yetkisi ile faaliyet göstermektedir. 

e-İrsaliye

Veri biçimi ve standartları GİB tarafından düzenlenen, satıcı ve alıcı ta-
rafl arın birbirlerine kapalı bir sistemde elektronik ortamda göndermiş 
olduğu belgedir. 

e-SMM

e-SMM Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun GİB tarafından be-
lirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, 
muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

e-MM

e-MM Uygulaması, müstahsil makbuzunun GİB tarafından belirlenen 
standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, elektro-
nik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını 
kapsayan uygulamadır. 

e-Denetim

VERİBAN e-Denetim, e-defter kayıtlarında olabilecek hata ya da eksik-
likleri tespit ederek hataları düzeltme ve eksiklikleri giderme imkânı 
sağlamaya, finansal verileri analiz etmeye ve firma hakkında doğru 
kararlar almaya olanak sunmaktadır.

e-Mutabakat

VERİBAN e-Mutabakat, firmaların alıcı ve satıcı firmalarla yaptığı Ba/Bs 
ve Cari Bakiye mutabakatlarının sistem içerisinde hazırlanarak e-mail 
olarak karşı tarafa ulaştırılmasını sağlayan hizmettir. 

e-Bilet

VERİBAN e-bilet uygulaması kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve ulus-
lararası yolcu taşımacılığı hizmeti veren firmalara yönelik hazırlanmış 
elektronik çözüm uygulamasıdır. GİB tarafından belirlenen şartlara 
göre yolculara yönelik düzenlenecek ve GİB’e raporlanacak biletlerdir.

e-Banka

VERİBAN e-banka hizmeti tüm banka hareketlerinizi tek tuş ile ekranı-
nızda görmenizi ve muhasebe kayıtlarına işlemenizi sağlayan hizme-
timizdir.

Kuruluş Yılı: 2013
Şirket Web Sitesi: www.veriban.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Her hizmet kendi içerisinde firmaların kullanım adetleri göz önünde 

bulundurularak fiyatlandırılmaktadır. 
e-Dönüşüm Komitesi Temsilcisi: Nükhet Kocameşe (Genel Müdür) nukhet.kocamese@

veriban.com.tr

Hizmet Verilen 
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VERİBAN ELEKTRONİK VERİ İŞLEME VE SAKLAMA HİZMETLERİ A.Ş.
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Tel: +90 212 340 65 00       
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ŞİRKET HAKKINDA

VERİBAN sadece e-dönüşüm alanında faaliyet göstermektedir. 
Nitelikli insan kaynakları ve teknolojik altyapısı ile çok genç ama bir 
o kadar da tecrübeli yapısıyla Özel Entegratör olarak hizmet vermek-
tedir.

VERİBAN, e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye, 
e-smm, e-mm, e-Bilet, e-mutabakat ve e-denetim) hizmetlerinde 
kullanıcılarına kaliteli ve ekonomik hizmeti ön planda tutmaktadır. 

VERİBAN olarak bütün kalite standartlarını eksiksiz yerine getir-
miş ve dört ayrı ISO belgemizi eksiksiz olarak almış bulunmaktayız. 
VERİBAN bütün hizmetleri kendi altyapısında çözmüştür ve dışarıya 
bağımlı olmadan hizmetini gerçekleştirmektedir. VERİBAN müşteri-
lerinin hiçbir bilgisini üçüncü kişilerle paylaşmaz, ticari amaçlı kullan-
maz ve müşteri verilerini başka firmaların Server’larında barındırmaz.

Bütün bunlara ek olarak VERİBAN İstanbul merkezli sistemi hari-
cinde eş zamanlı ve online bağlantılı olarak Kayseri’de oluşturduğu 
Yedekleme ve Kurtarma Merkezi ile meydana gelebilecek her türlü 
felakete karşı saniyeler içerisinde devreye girecek ikinci bir sisteme 
sahiptir. VERİBAN ‘ın güvenilirliği Gelir İdaresi tarafından da onaylan-
mıştır.

VERİBAN her iki konuda da gerekli testleri başarıyla geçerek e-fatura, 
e-defter, e-arşiv, e-irsaliye, e-smm, e-mm ve e-bilet lisanslarını al-
mıştır. VERİBAN olarak bu lisanslar kapsamında e-fatura hizmetimiz 
ile elektronik fatura gönderimini ve alımını sağlıyoruz. Ayrıca e-arşiv 
lisansı kapsamında da elektronik faturaların saklanması hizmetini de 
müşterilerimize sunmaktayız. Bütün bu hizmetlerimizi ISO 22301, 
ISO / IEC 27001, ISO / IEC 20000 ve ISO / IEC 24762 uluslararası kalite 
standartları kapsamında en yüksek kalite anlayışı ile yerine getiriyoruz.

Unutmayın siz işinize odaklanın, çözüm VERİBAN‘da.

VERİBAN 

Veriban e-Mutabakat ile Mutabakat Süreçleri Hızlanıyor

e-Mutabakat dijital dönüşüm sürecinin önemli tamamlayıcılarından biri 
olarak firmaların düzenli olarak yapması gereken Ba-Bs  ve Cari mutabakat 
süreçlerini çok daha rahat yönetebilmesine olanak sağlamaktadır. Veriban 
E-Mutabakat ile firmalar tüm mutabakatlarını elektronik ortamda hızlıca ya-
parken, aynı zamanda mutabık olmadıkları firmalardan gelen cari ekstreleri 
otomatik olarak karşılaştırmakta, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağla-
maktadırlar. 

Firmalar e-Mutabakatı kullanmaları durumunda;

• İş gücünden, zamandan, telefon, faks ve kağıt gibi görünmeyen giderlerden 
tasarruf sağlarlar,

• Telefon, posta, faks trafiğine son verip süreçlerini web üzerinden yönetebi-
lirler,

• Tüm mutabakat raporlarına tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşabilirler,

• Mutabık olmadığını belirten müşterilerinden cari ekstrelerini elektronik or-
tamda hızlı bir şekilde alırlar,

• Otomatik Ekstre Karşılaştırma özelliği sayesinde müşterilerinden excel for-
matında mail olarak gelen cari ekstre ile kendi cari ekstrelerini karşılaştırıp 
cari ekstre farklarını hızlıca tespit edebilirler,

• Gönderdikleri Cari Mutabakatlarda istedikleri firmalara Cari Ekstrelerini ek 
olarak gönderebilirler.

Mutabakat süreçlerinizde de siz işinize odaklanın, çözüm VERİBAN‘ da.

 

e-Dönüşüm e-İrsaliye ile Devam Ediyor

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura ile başlayan e-Dönüşüm süreci e-İrsaliye ile 
devam ediyor. 25.08.2017 tarihinde tebliğ taslağı yayınlanan e-İrsaliye özet-
le; 213 Sayılı VUK gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, veri biçimi 
ve standartları GİB tarafından düzenlenen, satıcı ve alıcı tarafl arın birbirlerine 
kapalı bir sistemde elektronik ortamda göndermiş olduğu belgedir. e-İrsaliye 
kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir. 

6 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan taslak tebliğ ile e-Fatura mükellefi olan 
tüm kurumların 01.01.2019 tarihi itibari ile zorunlu olarak e-İrsaliye kulla-
nımına geçişi planlanmaktadır. E-İrsaliye kullanmaya başlayan firmalar ge-
len ve giden e-irsaliyelerini saklama ve yeniden ulaşma kolaylığına ulaşmış 
olacak. Aynı zamanda raporlama kolaylığı, istenilen yer ve zamanda ulaşı-
labilmesi, 10 yıl süresince güvenle saklanması gibi e-irsaliye uygulamasının 
sunduğu birçok avantajdan da yararlanmış olacaklar. 

e-İrsaliye süreçlerinizde de siz işinize odaklanın, çözüm VERİBAN‘ da.
Ufuk Aslan
Satış Müdürü

ufuk.aslan@veriban.com.tr

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Binovist, başta CRM olmak üzere kurumsal bilişim uygu-
lamaları ve iş çözümleri sahasında uzmanlık ve deneyim 
ile müşterilerine hizmet veren yenilikçi “bilişim danış-
manlığı” şirketidir.

Deneyimli ve uzman kadrosu ile müşteri yönetim tek-
nolojileri konusunda mobil uygulamalar ve bulut tek-
nolojiler çözümleri sunan Binovist, perakende ve e-ti-
caret alanında Loyalist365, turizm alanında Turist365 
ve makine sektörü CRM ve bayi uygulamaları alanında 
Makinist365 çözümleri ile Dynamics365 platformunda 
çözümler üretmektedir. 

Yurtiçi ve yurtdışı projelerde faaliyet gösteren Binovist 
aynı zamanda akademik yaşamı üniversitelerde dersler 
vererek desteklemektedir.

Kuruluş Yılı: 2013
Şirket Web Sitesi: www.binovist.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama modeli bulut kullanıma 

uygun olarak aylık modelde kullanıcı sayısı ile belirlenmektedir. 
Dynamics 365 platformu üzerinde çalışan uygulama, sektörel 
çözüm paketi olarak bir defa satın alma veya Dynamics 365 
sistemine ek çözüm maliyeti ile sunulmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Macaristan, Azerbaycan
CRM Komitesi Temsilcisi: Engin Alan (Genel Müdür)   

engin.alan@binovist.com

MICROSOFT BİNOVİSTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
CRM Çözümleri Dünyası

Engin Alan
Genel Müdür
engin.alan@binovist.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Günümüzde perakende sektöründe mağaza ve e-ticaret 
platformları üzerinden satış gerçekleştiren firmalar için 
uçtan uca müşteri yönetimi konusu büyük bir ihtiyaçtır. 
Pek çok marka müşteri bilgi yönetiminden sosyal medya 
yönetimine, dijital ve geleneksel pazarlamadan çağrı 
merkezi yönetimine, müşteri yaşam döngüsü yöneti-
minden segmentasyon ve kampanya süreçlerine kadar 
önemli fonksiyonları tek bir uygulamada çözümleyeme-
mektedir. 

Binovist bu noktada Dynamics 365 platformu üzerinde 
geliştirdiği Loyalist365 ile tüm bu ihtiyaçların tek bir 
noktadan çözümlenmesini sağlamaktadır. Loyalist365 
alternatif veri kaynaklarından alınan müşteri ve ilişkili 
sipariş verilerini tekilleştirebilir algoritmalar da sunmak-
tadır. Müşteri segmentasyonunu analitik fonksiyonlarla 
sağlayan çözüm, modüler yapısıyla farklı ihtiyaçları tek 
bir çözümde birleştirmektedir. 

Müşteri Bilgi Yönetimi

ERP, e-ticaret platformu gibi alternatif veri kaynakları-
nızdan gelen müşteri ve satış bilgilerini, dinamik veri te-
mizleme ve birleştirme işlemiyle tekilleştirerek müşteri 
bazlı satış analizi ve kategorizasyonu sağlar.

Pazarlama Yönetimi

KVKK ve İzinli Pazarlama süreçlerine uygun olarak SMS 

ve e-posta gönderimleri sağlar, periyodik gönderimler 
için otomatik kurgu sistemini işletir.

Müşteri Deneyim Yönetimi

Müşteri talep ve şikayetlerini sosyal medya dahil farklı 
kanallardan dinleyerek müşteri hizmetleri süreçlerinizde 
her bir aşama için hedef sürelerde çözüm sağlamanıza 
yardımcı olur. Müşteri memnuniyetini ölçmek üzere an-
ket gönderimi yapar ve raporlar.

Sadakat ve Kampanya Yönetimi

Promosyon kodu gönderimi, hediye çeki ve 3. parti kam-
panya iş ortaklarından ödül ve teşvik yönetimi, puan 
kazanma ve kullandırma süreçlerinizi organize eder, 
kampanya sonuçlarını raporlar. Segment bazlı kampan-
ya gönderimlerini yapar.

MYD ve Segmentasyon

Potansiyel müşteri sürecinden sadık müşteri ve kayıp 
yönetimine kadar her aşamayı dinamik olarak atama ve 
aşama bazlı müşteri aksiyonu planlama olanağı sağla-
yan modül, segment bazlı müşteri yönetimi sağlar.

Referanslar: Atasay Kuyumculuk, Boyner, Jolly Tur, 
Pronto Tour, Modanisa, Hyundai, Bümed, EuroMaster, 
TEAS
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Dominos Pizza CRM projesi ile 
“Stevie 2017 Product Development/
Management Team of Customer 
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CRM
ÇÖZÜMLERİ
DÜNYASI
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AGC YAZILIM (Microsoft Çözüm Ortağı)
Alper Can / Kurucu Ortak
Büyükdere Cad. Oya Sk. Devran Apt. N:2/1 D:3 Gayrettepe İstanbul
Tel: +90 212 275 71 32 • Faks: +90 212 275 71 30
www.agcyazilim.com

BİMSA (SAP Çözüm Ortağı)
Tunç Taşman / Genel Müdür
Acarlar İş Merkezi D Blok K: 3-4 34805 Kavacık, İstanbul 
Tel:+90 216 425 10 50 - 538 78 00 • Faks: +90 216 425 10 49 
bilgi@bimsa.com.tr • www.bimsa.com.tr

BİNOVİST (Microsoft Çözüm Ortağı)
Engin Alan / Genel Müdür
Büyükdere Cad. No:15/A Hürhün A Blok K:4 Şişli İstanbul 
Tel:+90 212 356 10 01
info@binovist.com • www.binovist.com

C8NET (Oracle NetSuite Çözüm Ortağı)
Sebla Puhaloğlu Yeniay / Yönetici Ortak
Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı N:50/8 Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 549 539 39 33
info@c8net.com • www.c8net.com

CLOUDYFLEX (Zoho Çözüm Ortağı)
Haluk Çavuşoğlu / Yönetici Ortak
Palladium Tower No 2, K:10 Ataşehir İstanbul
Tel : +90 216 6870610
bilgi@cloudyflex.com • www.cloudyflex.com

CPM YAZILIM
Serkan Ahtagil / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Otakçılar Cad. D Blok No:78 K:1 No:73 Flatofis Eyüp İstanbul
Tel: +90 212 444 81 77 • Faks: +90 212 437 87 68
info@cpm.com.tr • www.cpm.com.tr

DETAYSOFT DANIŞMANLIK (SAP Çözüm Ortağı)
Alkin Aksoy / Genel Müdür
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:111/4 Üsküdar, İstanbul  
Tel:+90 (216) 443 13 29 • Faks: +90 (216) 443 08 27
info@detaysoft.com • www.detaysoft.com

ETG DANIŞMANLIK (Microsoft Çözüm Ortağı)
Umut Altınay / İş Geliştirme Müdürü
İnönü Cad., Çetinkaya İş Merkezi No:92 K:5 34742 - Kozyatağı 
Kadıköy İstanbul 
Tel: +90 216 380 60 00
bilgi@etg-it.com • www.etg-it.com

INSPARK (Salesforce Çözüm Ortağı)
Serdar Susuz / Genel Müdür
Arpacı Ali Sk. No:18 Yeniköy İstanbul
Tel: +90 212 299 89 80 • Faks: +90 212 299 08 02
 info@inspark.com • www.inspark.com

İNNOVA (Microsoft Çözüm Ortağı)
Sezgin Aslan / İş Geliştirme Grup Yöneticisi
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Teknokent ARI4 Binası 34469 Maslak İst.
Tel: +90 212 329 70 00 • Faks +90 212 286 44 02
saslan@innova.com.tr • www. innova.com.tr

LOGO YAZILIM
Akın Sertcan / İcra Kur. Üy., Kanal ve Satış Operasyonları
Gebze OSB Teknopark No:609 41480 Gebze, Kocaeli
Tel:+90 262 679 80 00 • Faks: +90 262 679 80 80 
www.logo.com.tr

MICROSOFT TÜRKİYE
Levent Sk. No:7 Levent İstanbul İletişim Hattı: 444 6787
Tel:+90 212 370 55 55 • Faks: +90 212 370 55 56
www.microsoft.com.tr

ORACLE
Ayazağa Mevkii Meydan Sok. Spring Giz Plaza K:9 Maslak, İstanbul
Tel: +90 212 329 67 00 • Faks: +90 212 329 67 01
erp-info_tr@oracle.com • www.oracle.com/tr

PARGESOFT (Microsoft Çözüm Ortağı)
Kaan Altunterim / Genel Müdür
Kayışdağı Cad. No:111 Bilgi Plaza K:3 D:5 Küçükbakkalköy İstanbul 
Tel: +90 216 575 6070 • Faks: +90 216 573 2406
info@pargesoft.com - www.pargesoft.com.tr

SALESFORCE
Egemen Ersan / Senior Regional Manager, Alliances and 
Channels, Turkey | Middle East | Mediterranean
Tel: +353 1440 3500 
eersan@salesforce.com • www.salesforce.com

TEKNOSOL BİLGİSAYAR YAZILIM
Mehmet Akduman / Genel Müdür
İdealtepe Mahallesi, Denizciler Cad. No:14/1 Blumaq Plaza Küçükya-
lı, Maltepe, İstanbul
Tel: +90 (216) 349 27 37 • Faks: +90 (216) 349 76 75
teknosol@teknosol.com.tr • www.teknosol.com.tr

UNİVERA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Cüneyt Ersin / Genel Müdür
Univera Center Anadolu Cad. Şemikler Mah. No: 687/A Karşıyaka 
İzmir
Tel: +90 (232) 445 94 70 Faks: +90 (232) 441 89 09 
info@univera.com.tr • www.univera.com.tr

CRM ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ ve HİZMET SAĞLAYICILARI İNDEKSİ

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Binovist, başta CRM olmak üzere kurumsal bilişim uygu-
lamaları ve iş çözümleri sahasında uzmanlık ve deneyim 
ile müşterilerine hizmet veren yenilikçi “bilişim danış-
manlığı” şirketidir.

Deneyimli ve uzman kadrosu ile müşteri yönetim tek-
nolojileri konusunda mobil uygulamalar ve bulut tek-
nolojiler çözümleri sunan Binovist, perakende ve e-ti-
caret alanında Loyalist365, turizm alanında Turist365 
ve makine sektörü CRM ve bayi uygulamaları alanında 
Makinist365 çözümleri ile Dynamics365 platformunda 
çözümler üretmektedir. 

Yurtiçi ve yurtdışı projelerde faaliyet gösteren Binovist 
aynı zamanda akademik yaşamı üniversitelerde dersler 
vererek desteklemektedir.

Kuruluş Yılı: 2013
Şirket Web Sitesi: www.binovist.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama modeli bulut kullanıma 

uygun olarak aylık modelde kullanıcı sayısı ile belirlenmektedir. 
Dynamics 365 platformu üzerinde çalışan uygulama, sektörel 
çözüm paketi olarak bir defa satın alma veya Dynamics 365 
sistemine ek çözüm maliyeti ile sunulmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Macaristan, Azerbaycan
CRM Komitesi Temsilcisi: Engin Alan (Genel Müdür)   

engin.alan@binovist.com

MICROSOFT BİNOVİSTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
CRM Çözümleri Dünyası

Engin Alan
Genel Müdür
engin.alan@binovist.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Günümüzde perakende sektöründe mağaza ve e-ticaret 
platformları üzerinden satış gerçekleştiren firmalar için 
uçtan uca müşteri yönetimi konusu büyük bir ihtiyaçtır. 
Pek çok marka müşteri bilgi yönetiminden sosyal medya 
yönetimine, dijital ve geleneksel pazarlamadan çağrı 
merkezi yönetimine, müşteri yaşam döngüsü yöneti-
minden segmentasyon ve kampanya süreçlerine kadar 
önemli fonksiyonları tek bir uygulamada çözümleyeme-
mektedir. 

Binovist bu noktada Dynamics 365 platformu üzerinde 
geliştirdiği Loyalist365 ile tüm bu ihtiyaçların tek bir 
noktadan çözümlenmesini sağlamaktadır. Loyalist365 
alternatif veri kaynaklarından alınan müşteri ve ilişkili 
sipariş verilerini tekilleştirebilir algoritmalar da sunmak-
tadır. Müşteri segmentasyonunu analitik fonksiyonlarla 
sağlayan çözüm, modüler yapısıyla farklı ihtiyaçları tek 
bir çözümde birleştirmektedir. 

Müşteri Bilgi Yönetimi

ERP, e-ticaret platformu gibi alternatif veri kaynakları-
nızdan gelen müşteri ve satış bilgilerini, dinamik veri te-
mizleme ve birleştirme işlemiyle tekilleştirerek müşteri 
bazlı satış analizi ve kategorizasyonu sağlar.

Pazarlama Yönetimi

KVKK ve İzinli Pazarlama süreçlerine uygun olarak SMS 

ve e-posta gönderimleri sağlar, periyodik gönderimler 
için otomatik kurgu sistemini işletir.

Müşteri Deneyim Yönetimi

Müşteri talep ve şikayetlerini sosyal medya dahil farklı 
kanallardan dinleyerek müşteri hizmetleri süreçlerinizde 
her bir aşama için hedef sürelerde çözüm sağlamanıza 
yardımcı olur. Müşteri memnuniyetini ölçmek üzere an-
ket gönderimi yapar ve raporlar.

Sadakat ve Kampanya Yönetimi

Promosyon kodu gönderimi, hediye çeki ve 3. parti kam-
panya iş ortaklarından ödül ve teşvik yönetimi, puan 
kazanma ve kullandırma süreçlerinizi organize eder, 
kampanya sonuçlarını raporlar. Segment bazlı kampan-
ya gönderimlerini yapar.

MYD ve Segmentasyon

Potansiyel müşteri sürecinden sadık müşteri ve kayıp 
yönetimine kadar her aşamayı dinamik olarak atama ve 
aşama bazlı müşteri aksiyonu planlama olanağı sağla-
yan modül, segment bazlı müşteri yönetimi sağlar.

Referanslar: Atasay Kuyumculuk, Boyner, Jolly Tur, 
Pronto Tour, Modanisa, Hyundai, Bümed, EuroMaster, 
TEAS
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Başarılar ve Ödüller

Dominos Pizza CRM projesi ile 
“Stevie 2017 Product Development/
Management Team of Customer 
Sales & Service Bronze” Ödülü

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 
2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Sektörde 20 yılın üzerinde tecrübeye sahip olan bir ekip 
tarafından kurulan Cloudyfl ex firmasının misyonu, bu-
lut teknolojisini ve felsefesini tam olarak destekleyerek 
kurumlara yüksek değer ve verimlilik sağlamaktır. 
Cloudyfl ex, Hint/Amerika merkezli, bulut tabanlı iş uy-
gulamaları geliştiren ZOHO şirketinin Türkiye’deki tek 
partneridir. Cloudyfl ex her geçen gün ZOHO’nun kendi 
geniş ürün yelpazesinde bulunan akıllı iş uygulamaları 
ile yeni şirketlere yeni çözümler sunmaya devam et-
mektedir. Ayrıca ZOHO uygulamaları üzerinde yapılacak 
uyarlama, geliştirme çalışmaları için destek ve danış-
manlık hizmeti de vermektedir.

Kuruluş Yılı: 2012
Şirket Web Sitesi: www.cloudyfl ex.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Tüm ürünlerin fiyatlandırması 

kullanıcı başına aylık veya yıllık olarak yapılır. Müşteri 
ihtiyaçlarına göre danışmanlık, uyarlama, eğitim ve destek 
hizmetleri sunulmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Almanya, Hollanda, Rusya, Gürcistan
CRM Komitesi Temsilcisi: Haluk Çavuşoğlu (Kurucu Ortak) 

haluk.cavusoglu@cloudyfl ex.com

ZOHO CLOUDYFLEXKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
CRM Çözümleri Dünyası

Haluk Çavuşoğlu
Kurucu Ortak
haluk.cavusoglu@cloudyfl ex.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

6

Zoho, online iş uygulamaları sunan küresel bir bilişim 
şirketidir. Kurumlar, Zoho yazılımlarını kullanarak satış, 
pazarlama, sosyal medya, satış sonrası servis, finans, 
insan kaynakları gibi iş süreçlerini çalıştırmakta, bilgi 
ve verilerini yönetebilmekte ve ofiste veya dışarıda daha 
verimli çalışmaktadır.

Zoho çözümleri G2Crowd, Capterra, Gartner gibi ku-
rumlar tarafından CRM başta olmak üzere birçok alanda 
liderler arasında sayılmaktadır.

Zoho’nun bir kurumun müşteriye dokunan tüm iş süreç-
lerine dönük iş uygulamaları mevcuttur. Başta CRM ol-
mak üzere Zoho bünyesinde 35 üzerinde akıllı iş uygula-
ması bulunmaktadır. 2017’de piyasaya sürülen Zoho One 
paketi ile kurumlar 35’in üzerinde akıllı iş uygulamasına 
tek bir ürün içerisinde sahip olabilmektedir. 

Modern ve Kullanıcı Dostu Arayüzler: Zoho CRM’de 
istediğiniz işlemleri yapmak artık daha da kolay. Yazılım 
bilgisine gerek duymadan istediğiniz filtrelemeleri ya-
pabilir, yeni alanlar açıp kapatabilir ve iş akışları kurgu-
layabilirsiniz.

360 Derece Müşteri Bakışı: Zoho CRM’de bir müşteri 
kartına tek bakışta satış ve satış sonrası servisle ilgili tüm 
resmi görebilirsiniz.

Her Kanaldan Müşteriye Dokunun: Zoho CRM Plus 
içerisindeki araçlarla web sitenizden müşterilerle canlı 
sohbet yapabilir, Facebook’dan form dolduran müşteri-
nizin bilgisine anında ulaşabilir, web sitenizdeki şikayet 
formunuzu dolduran müşteri hakkında hemen bilgi 
alabilir, toplu e-posta ile kampanyalar yapabilir, sosyal 
medya hesaplarınızı takip edebilir ve çağrı merkezi üze-
rinden müşterilerinizle temasta olabilirsiniz. 

İş Performansınızı Raporlayın: Zoho üzerindeki iş sü-
reçlerinizin performansını Zoho’nun gelişmiş Raporlama 
çözümü sayesinde takip edebilirsiniz. 

ZİA - Yapay Zeka Tabanlı CRM Asistanınızdan ya-
rarlanın: Zia’nın öngörüleri ile müşterinizi en doğru 
zamanda arayabilir, ekibinizdeki performans düşüşlerini 
tespit ederek giderebilirsiniz.

Takım İçi Sohbet ile E-postadan Kurtulun: Tüm 
Zoho uygulamaları içerisinde çalışan Zoho Cliq kurumsal 
sohbet yazılımı ile tüm çalışanlarınızla anında haberle-
şebilir ve grup yazışmaları ile verimliliklerini arttırabi-
lirsiniz.

Mobil Uygulamalarla İşinizi Sahadan Yürütün: 
Zoho CRM Plus içerisindeki her uygulama mobil cihaz-
larda da çalışmaktadır. Mobil uygulamalar sayesinde 
çalışanlar bilgisayardan yaptığı her işlemi sahada mobil 
telefon veya tabletler üzerinden gerçekleştirebilmekte 
ve bu sayede daha hızlı aksiyon alabilecekler.
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CLOUDYFLEX
Adres : İçerenköy Mah. Umut Sk. 

And Plaza 16. Kat 34752 Ataşehir 
İstanbul

Tel: +90 216 570 19 27 
e-Posta: bilgi@cloudyfl ex.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Başarılar ve Ödüller

PCMag.com 2018 Yılının En İyi CRM 
Programı - Editörün Seçimi

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Emlak, Eğitim, Bilişim 
ve Teknoloji, Profesyonel Hizmetler, e-Ticaret, Medya/
İletişim, STK/Dernek ve Vakıfl ar

MICROSOFT

YÖNETİCİLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

ŞİRKET HAKKINDA

Çok kapsamlı bir yazılım firması olarak 1989 yılında İs-
tanbul’da kurulan CPM Yazılım, Türk yazılımcılar tarafın-
dan geliştirilmiş, %100 yerli entegre Kurumsal Kaynak 
Planlama ürünü CPM ERP ile üretim, finans, alım satım, 
ithalat ihracat sektörlerinde hizmet veren orta ve üst 
segmentteki firmalara özelleştirilmiş çözümler sunmak-
tadır. Türkiye geneline yayılmış çözüm ortakları ve bayi 
ağı ile müşterilerine en yakın noktadan uygulama ve sa-
tış sonrası destek hizmetleri sunan CPM için müşterileri-
nin ihtiyaç ve taleplerini en uygun ve en hızlı çözümler 
ile karşılamak daima önceliklidir. Gururla taşıdığı sıfıra 
yakın müşteri kaybı bu yaklaşımın bir eseridir.

Çözümlerinde esneklik, kullanım kolaylığı, yerli mev-
zuata hakimiyet gibi tüm sektörler tarafından öncelik-
le aranan özelliklere önem veren CPM, müşterilerinin 
aldığı başarılı sonuçlar ile ülke sanayisine verim ve hız 
kazandırmaktadır.

Şirketlerin verimlilik, kârlılık, yüksek performans ve 
sürdürülebilir büyüme hedefl erine odaklanan CPM, bu 
amaçla işletmenin farklı birimleri arasında etkili bir ile-
tişim ve koordinasyon ortamı yaratabilmesine, kıymetli 
verinin konsolide kullanımı ve analizi için gerekli ortamın 
oluşturulmasına, bilginin hızlı ve etkili paylaşımına, anlık 
denetime ve tüm süreçlerin proaktif yönetimine imkan 
tanıyacak yazılım teknolojilerini geliştirmektedir.

Kuruluş Yılı: 1989
Şirket Web Sitesi: www.cpm.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Proje içeriğine bağlı olarak proje bazlı 

fi yatlandırma yapılır.
Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 370. sıra
CRM Komitesi Temsilcisi: Sevim Hatırnaz (Satış Direktörü) 

sevim.hatirnaz@cpm.com.tr

CPM YAZILIM KURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
CRM Çözümleri Dünyası

Serdar Öner
Genel Müdür
serdar.oner@cpm.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Günümüzde artık her sektörde birçok oyuncu faaliyet 
göstermektedir. Bunun sonucu olarak da rekabet gitgide 
artmakta ve müşterilerin memnuniyetinin üst seviyeler-
de tutulması daha önemli hale gelmektedir. Bunu başar-
mak için ihtiyaç duyulan araç ise CRM çözümleridir. 

Şirketleri rekabete ve geleceğe taşıyacak CRM çözümü 
yalnızca bir müşteri veritabanı olarak faaliyet gösterme-
melidir. CRM, şirketlerin pazarda stratejilerini destekleyen 
en önemli araçlardan biridir. Tam olarak bu nedenledir ki 
ERP alanındaki çözümlerimizi yine kendimizin geliştirdi-
ği CRM çözümleri ile desteklemeye başladık. CPM CRM 
çözümünde mevcut ve potansiyel müşterilerin ayrımını 
yapabilir; müşterilerinizi şirket stratejileriniz doğrultu-
sunda sınıfl andırabilir, her bir sınıf için ayrı planlamalar 
yapabilirsiniz. Böylece müşterileriniz için ürettiğiniz mal 
ve/veya hizmeti daha proaktif sunar hale gelirsiniz.  

Çözümümüzü geliştirirken özen gösterdiğimiz alanlardan 
biri de CRM’in yalnızca satış ve müşteri ilişkileri depart-
manlarına değil, şirketin tüm departmanlarına önemli 
veri sağlamasıdır. Böylece müşteri ilişkilerini hem koru-
yan hem de geliştiren bir ortam yaratılmış olacaktır. 

CPM CRM, ERP çözümümüz olan CPM Master ile tam en-
tegrasyona sahip olmak ile beraber; tek başına da anlamlı 
veri üretebilecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı sektörde yer 
alan oyuncuların dahi birbirlerinden farklı stratejileri 
olduğunu gözeterek geliştirdiğimiz CRM çözümümüz, 
müşterilerimizi belli kalıplara ve modüllere bağımlı bı-
rakmaz. CRM projesinin tamamlanmasından sonra müş-
terilerimizden gelen yeni ihtiyaçları, ilk kurulum esnasın-
daki yazılım geliştirme kabiliyetleri ile karşılayabiliyoruz. 

100
Çalışan

CPM YAZILIM
Adres: Flatofi s İstanbul, Otakçılar 

Cad. N:78 K:1 D Blok N:73, Eyüp 
İstanbul

Tel: +90 212 444 81 77
Faks: +90 212 437 87 68
e-Posta: info@cpm.com.tr
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Ar-Ge
Merkezi

Çiğdem Çakır
Bayi Koordinasyon ve Eğitim Müdürü

cigdem.cakir@cpm.com.tr

Funda Gündüz
İş Geliştirme Müdürü

funda.gunduz@cpm.com.tr
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Serkan Ahtagil
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

serkan.ahtagil@cpm.com.tr
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ŞİRKET HAKKINDA

İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş, farklı teknolojilerde bilgi 
birikimine sahip 1400 kişinin üzerindeki profesyonel 
kadrosu ile Türkiye’nin önde gelen bilişim çözümleri 
firmasıdır. 1999’dan bugüne telekomünikasyon, finans, 
üretim, kamu ve hizmet sektörleri başta olmak üzere 
her sektördeki kuruluşlara platform bağımsız çözümler 
sunan İnnova, uluslararası standartlarda ürettiği çö-
zümleri şimdiye kadar 4 kıtada 37 ülkeye ihraç etmeyi 
başarmıştır.

Bugün 1400 kişilik vasıfl ı kadromuz, yurtiçi ve yurtdı-
şındaki büyük ölçekli projelerde edindiğimiz tecrübe, 15 
yılı aşkın süredir devam ettirdiğimiz platform bağımsız 
çözüm yaklaşımımız ve tüm Türkiye çapındaki hizmet 
ağımızla, kurumunuzun ihtiyaç duyacağı tüm bilişim 
çözüm ve hizmetlerine tasarımdan kuruluma, planla-
madan entegrasyona, operasyonel destekten bakım 
onarıma, kiralamadan dış kaynak kullanımına kadar ge-
niş bir yelpazede uçtan uca hizmet veren bir yapıdayız.

Başarılar ve Ödüller

Microfocus “2017 Yılı En Çok Yeni Logo Getiren Partneri” 
Ödülü  | Veeam “2017 Yılının En Başarılı Rekabetten Geçiş 
Projesi” Ödülü | 2017 | Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2017: 
«12 yıldır üst üste, tek şirket (2017) | Deloitte Teknoloji Fast 
50 “Big Star” Kategorisi “En İyi Performans Gösteren Şirket” 
Ödülü (2017) | Stevie Awards “Problem-Solving Training 
– Problem Çözme Eğitimi” Kategorisi Altın Ödülü (2017) 
HANA İnovasyon Ödülleri Honorable Mention Special 
Award Winner Ödülü (2017) | Microsoft’tan İnnova’ya 
Sağlık Alanında Büyük Ödül (2017) | Bilişim500 Yılın İş 
Uygulamaları Kategorisi Birincilik Ödülü (2017) | BEETECH 
2016 “Ödülleri Ulusal-Uluslararası Destekler Kategorisi 
Birincilik Ödülü” (2017)| Fortinet-Yılın En İyi Yönetilebilir 
Servisler Ortağı Ödülü (2017) | 2016 | | EuroCloud Türkiye, 
Yatay Çözümlerde En İyi Bulut Bilişim Hizmeti - Birinci | 
EuroCloud Türkiye, Sektörel Çözümlerde En İyi Bulut Bilişim 
Hizmeti - Birinci | EuroCloud, Yatay Çözümlerde En İyi Bulut 
Bilişim Hizmeti - Finalist| EuroCloud, Sektörel Çözümlerde 
En İyi Bulut Bilişim Hizmeti - Birinci | Bilişim 500 Çeşitli İş 
Uygulamaları – Sistem Entegratörü Kategorisinde Birincilik 
Ödülü (2015)

Kuruluş Yılı: 1999
Şirket Web Sitesi: www.innova.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Ürün ve hizmetler proje bazında yapılacak 

olan keşif sonucu lisans maliyeti/bulut kullanım bedeli, danışmanlık 
bedeli ve bakım destek anlaşma bedeli ile fiyatlandırılmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Fransa, Portekiz, Ukrayna, Polonya, 
Kazakistan, Azerbeycan, Suriye, Kuveyt, Moldova, Irak, B.A.E, Bahreyn, 
Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan, Bulgaristan

Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: İş Uygulamaları Kategorisi 1.si, 
Genel Sıralamada 27.

CRM Komitesi Temsilcisi: İzzet Çakır (Dijital Pazarlama ve Müşteri 
Deneyimi Çözümleri Grup Yönetici) izcakir@innova.com.tr

MICROSOFT İNNOVAKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
CRM Çözümleri Dünyası

İzzet Çakır
Dijital Pazarlama ve Müşteri 
Deneyimi Çözümleri Grup Yönetici
izcakir@innova.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 
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İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş, farklı teknolojilerde bilgi 
birikimine sahip 1400 kişinin üzerindeki profesyonel 
kadrosu ile Türkiye’nin önde gelen bilişim çözümleri 
firmasıdır. 1999’dan bugüne telekomünikasyon, finans, 
üretim, kamu ve hizmet sektörleri başta olmak üzere 
her sektördeki kuruluşlara platform bağımsız çözümler 
sunan İnnova, uluslararası standartlarda ürettiği çö-
zümleri şimdiye kadar 4 kıtada 37 ülkeye ihraç etmeyi 
başarmıştır.

Dynamics 365 CRM: Pazarlama, satış ve satış son-
rası hizmet süreçlerinde verimi artıran Microsoft 
Dynamics yetenekleri
Kurumların müşterileriyle iletişim kurabilme yetenekle-
rini artırmayı hedefl eyen ve veriye erişimi kolaylaştıran 
Microsoft Dynamics CRM ürünü ile pazarlama, satış ve 
satış sonrası hizmetler alanında kurulum ve danışman-
lık hizmetleri verilmektedir. Özellikle; Pazarlama, Satış 
Gücü Otomasyonu, Sadakat Sistemi Entegrasyonu, 
Gamification/Oyunlaştırma ve Satış Sonrası Hizmetler 
alanında kapsamlı projeler gerçekleştirilmiştir. 

SAP Hybris: Çok kanallı pazarlama ve satış süreçleri
Günümüzde, geleneksel pazarlama kampanyaları bi-
reysel müşterileri harekete geçirmekte yetersiz kalıyor. 
Hybris ile kurumlar, müşterilerinin alışveriş geçmişi, ge-
lecekteki alışveriş potansiyeli ve en önem-
lisi şu andaki durumuyla ilgili derin bilgi 
sunuyoruz. Her bir müşteri özelinde anlık 
öngörüler edinme olanağı ve bu bilgi ile 
tüm iletişim kanallarında “kişiselleştirilmiş 
bir müşteri deneyimi” sunabiliyoruz. 
• Yeni nesil pazarlama
• Anlık bilgi
• Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi

IBM Campaign (Unica): Çok yönlü kanal aracılığıyla 
sağlanan kampanya yönetimi çözümü
Kişiselleştirilmiş ve çoklu kanal deneyimi ile kurumların 
yeni müşteriler kazanmalarına ve müşteri memnuniyet 
seviyelerinin artmasına yardımcı oluyoruz. Bu çözüm ile 
tüm iletişim kanalları üzerinden yönetilebilir bireysel 
müşteri tercihleri ve müşteri odaklı iletişim stratejileri 
tasarlıyoruz. Unica ile bu stratejilerin yürütülmesi ve 
ölçümlenmesi noktasında da yardımcı oluyoruz. 
• Sürekli ve dinamik ilişki
• Doğru müşteri segmentasyonu
• Inbound ve outbound pazarlama

SAP CRM: Bilgiyi ve süreci yönetmek için gereken 
her şey bulutta
SAP’nin bulut tabanlı uygulaması SAP Cloud Sales ile 
satış temsilcisinden orta ve üst düzey yöneticilere kadar, 
satış operasyonlarını yakından takip eden ve süreci mü-
kemmelleştirmeyi hedefl eyen tüm kurumlara entegre 
bir çözüm sunuyoruz. 
• Satış odaklı CRM
• Düşen maliyetler
• Bilgiye kolay erişim 
• Anlık veri işleme
• Üst düzey raporlama

500+
Çalışan

İNNOVA BİLİŞİM 
ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

Adres : (İstanbul Merkez 
Ofis) İTÜ Ayazağa 
Kampüsü, Teknokent Arı 
4 Binası, No: 2-1, 34469 
Maslak İstanbul

(Ankara Merkez Ofis) Türk 
Telekom Ar-Ge Binası 
ODTÜ Teknokent No:15, B 
Blok 06800 Çankaya
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Hizmet Verilen Diğer Sektörler:
Eğitim, Ulaştırma ve Lojistik

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Zafer Ercan
FMCG Satış Müdürü

Zafer.ercan@univera.com.tr

Türker Torucu
Genel Sektörler Satış Müdürü
Turker.torucu@univera.com.tr

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

1992’de İzmir’de OT/VT alanında hizmet vermeye başla-
yan Univera,  şu anda 150’nin üzerinde çalışanı ve ARGE 
Merkezi ile müşterilerine Kurumsal Teknoloji Çözümleri 
sunuyor. Merkezi İzmir’de bulunan firma, İstanbul’daki 
şubesi ve farklı ülkelerdeki çözüm ortakları aracılığı ile 
Türkiye’de ve dünyada müşterilerine kendi geliştirdiği 
yazılımları ile proje hizmeti veriyor. Univera, çözümle-
rini, uzun yıllardır biriktirdiği tecrübe, yeni teknolojiler 
ve müşterilerinden aldığı geri bildirimler ile sürekli 
geliştiriyor. Bu sayede derinlemesine çözümler suna-
biliyor. Son 3 yıldır bağımsız araştırma ve danışmanlık 
hizmeti veren Promotion Optimization Institute’un 
gerçekleştirdiği araştırmada, aynı konuda hizmet veren 
yazılım firmaları arasında dünyanın ilk 5’inde yer alıyor. 
Çözümlerinin yanı sıra gelişmiş destek ve proje hizmeti 
sunan Univera bu konuda da kalitesini arttırmak için her 
geçen gün girişimlerde bulunuyor. Şu anda ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi, ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 22301 Toplumsal 
Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına 
sahip.

Başarılar ve Ödüller
• Nestlé Global Best Practise (2004)
• JTI Yılın En Başarılı IT Projesi (2006)
• Deloitte Fast 50 (2007-2008)
• Intermec The Technology Innovator of the Year (2010)
• POI – Best Retail Execution Applications of the World 
2016/17/18
• Nestlé Zone EMENA Sales Excellence (2017)

Kuruluş Yılı: 1992
Şirket Web Sitesi: www.univera.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Fiyatlandırmalar proje 

bazlı olarak yapılmaktadır.
İhracat Yapılan Ülkeler: Azerbaycan, Kıbrıs, 

Kazakistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna
Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 224 (2016 

yılı verisidir)
CRM Komitesi Temsilcisi: Cüneyt Ersin (Genel 

Müdür) cuneyt.ersin@univera.com.tr 

UNIVERAKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
CRM Çözümleri Dünyası

Cüneyt Ersin
Genel Müdür
Cuneyt.ersin@univera.com.tr 

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 
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Şirketlere kurumsal teknoloji çözümleri sunan Univera, 
satış, lojistik ve servis konularını kapsayan geniş bir 
skalada hizmet veriyor. Yerinde ARGE Merkezinde üret-
tiği yerli yazılımlarını müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre 
projelendirerek sunan Univera, şirketlerin dijital dönü-
şüm süreçlerinde onlara yol arkadaşlığı ediyor. Univera, 
26 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi ile birçok sektöre 
hizmet veriyor. Gelişmiş proje ve destek hizmetleri ile de 
sürekliliği olan başarılı projeleri hayata geçiriyor.  

Univera, bugün 25.000’den fazla mobil kullanıcı ve 
130’dan fazla canlı proje yönetiyor. Farklı sektörlerdeki 
müşterileri için yazılım çözümlerini müşteri ihtiyaçlarına 
göre projelendirerek onlar için en iyi çözüm oluyor.   

Yurtdışında da birçok başarılı projeye imza atan 
Univera’nın aktif projelerinin olduğu ülkeler arasında 
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Ukrayna ve 
Kıbrıs yer alıyor.

Univera, yazılımlarını Panorama ismini verdiği web 
tabanlı tek bir platform üzerinde geliştiriyor.  Platform 
üzerinde çalışan 6 farklı ürün ile üretimden başlayıp, 
satış sonrası hizmet yönetimine kadar uzanan uzun bir 

sürecin yönetimi sağlanıyor. Çözümler, aynı anda tek bir 
organizasyonda kullanılabilirken, ilgili sürecin yönetimi 
için ayrı ayrı da kullanılabiliyor. Çözümlerin modüler 
yapısı, farklı sektör ve farklı müşteri ihtiyaçlarını karşıla-
yabilme konusunda Univera’yı öne çıkarıyor. 

ERP’ler ile entegre çalışan Panorama Çözümleri, ERP dı-
şında kalan dış kaynakların yönetilmesini sağlıyor. Ana 
firmanın iş ortaklarının, tedarikçilerinin verilerini tek 
bir havuzda toplayarak süreci ve ilişkiyi yönetebilmeyi 
mümkün kılıyor. Sahadan, çalışma alanından, iş orta-
ğından toplanan veriler, Panorama sayesinde bilgiye dö-
nüşerek, ana firmanın süreçlerini dijital, hızlı ve hatasız 
yürütmesine imkan sunuyor. 

Panorama Ürün Ailesi

• LojiTek – Tedarik Yönetimi

• StokBar – Depo ve Üretim Yönetimi

• EnRoute – Çoklu Kanal Satış Yönetimi

• CallDesk – Satış Sonrası Hizmet Yönetimi

• Quest – Sahadan Bilgi Toplama ve Mobil Ekip Yönetimi

• Psocial – Kurumsal Sosyal Ağ   
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Çalışan

UNIVERA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Merkez: Univera Center Anadolu Cad. Şemikler 

Mah. No: 687/A Karşıyaka İzmir
Tel: +90 232 445 94 70

Şube: Atatürk Cad. Yamaç Sk. No:3 Vera Plaza K:6/7 
Kozyatağı İstanbul

Tel: +90 216 368 46 60
e-Posta: info@univera.com.tr 

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

MetalKonfeksiyon

TekstilSavunma

Hizmet Verilen Diğer Sektörler:
Lojistik, Telekomünikasyon
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MES
ÇÖZÜMLERİ
DÜNYASI

K U R U M S A L  Ç Ö Z Ü M L E R  R E H B E R İ  2 0 1 8

AKDATASOFT YAZILIM 
Hakan Akalın / Genel Müdür
Kazımiye Mh. Aşık Veysel Sk. Çamlık St. B-Blok D.No:14 Çorlu 
Tel: +90 (282) 653 13 89 • Faks: +90 (282) 651 72 46 
info@akdata.com • www.akdata.com.tr

ALPATA
Emrah Taylan / Proje Müdürü 
OSB Bilim Cad. Yazılım Kule No:5/401 Odunpazarı Eskişehir
Tel: +90 222 236 23 50-51 • Faks: +90 222 236 2552
teknoloji@alpata.com • www.alpatateknoloji.com

ARMOLİS BİLİŞİM (SAP Çözüm Ortağı)
Mustafa Karadeniz / Yönetici Ortak
19 Mayıs Mah. Sümer Sk. Zitaş Sit. C5 Apt. N:3 E/13 Kadıköy 
İstanbul
Tel: +90 216 455 03 41 • Faks: +90 216 455 03 41
info@armolis.com • www.armolis.com

CPM YAZILIM

CPM Yazılım 1989’da çok kapsamlı bir yazılım firması olarak 
İstanbul’da kurulmuş, 2003 yılından itibaren geliştirdiği CPM 
ERP ile sektörünün önemli oyuncularından biri olmuştur. 
Türkiye geneline yayılmış Çözüm Ortakları ile Türk Sanayisi başta 
olmak üzere birçok sektöre hizmet vermektedir. CPM sadece 
yazılım üretmekle kalmamakta, uygulama ve satış sonrası 
destek hizmetleri de sunmaktadır.CPM ERP, Finans Yönetimi, 
Satış-Pazarlama Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi, 
Muhasebe, Dış Ticaret, Personel, Bütçe, Sabit Kıymetler, Kurumsal 
Satınalma, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Servis Yönetimi, Üretim 
Yönetimi, Kalite Yönetimi alanında hayatınızı kolaylaştıran 
çözümleriyle hizmet vermektedir.

Serkan Ahtagil / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Otakçılar Cad. Defterdar Mah. D Blok No:78 K:1 No:73 Flatofis 
Eyüp İstanbul
Tel: +90 (212) 444 81 77 • Faks: +90 (212) 437 87 68
info@cpm.com.tr • www.cpm.com.tr

DORUK OTOMASYON
Aylin Tülay Özden / Genel Müdür 
Eren Sk. Yavuzhan No: 6/7 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul
Tel: +90 212 327 49 44 • Faks: +90 212 327 49 45
www.dorukotomasyon.com

EGEBİMTES BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ TEKNİK SERVİS
Alper Yurtoğlu / Üretim Yön. Sis. Yöneticisi
1370 Sk., No:42 Yalay İş Merkezi D.403 35230 Montrö İzmir
Tel: +90 232 489 00 60 • Faks: + 90 232 489 99 08
İstanbul Ofis: Göksu Evleri Sitesi Üst Çamlık Cad.
B110A Villa Anadoluhisarı İstanbul
Tel: +90 216 680 24 44 • Faks: +90 216 680 27 22
egebimtes@egebimtes.com.tr • www.egebimtes.com.tr 

İLETİŞİM YAZILIM
Fatih Tuncer Hatunoğlu / Genel Müdür 
Merkez Ofis: Gazcılar Cad. Bozkaya İş Merkezi C Blok K: 3 No: 301-
310 Osmangazi Bursa 
Tel: +90 224 251 41 00 • Faks: +90 224 271 66 84 
Ar-Ge Ofis: Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Ulutek Teknoloji 
Geliştirme Merkezi K:3 No: 303 Bursa
Tel:+90 (224) 280 84 84
iletisim@iletisimyazilim.com • www.iletisimyazilim.com 

MİLENYUM BİLGİSAYAR VE TEKNİK DANIŞMANLIK
Kenan Berkdemir / KKP ve Teknik Danışman-Eğitmen
Sinan Berkdemir / Maliyet Muhasebesi Danışman-Eğit.
Aşağı Dudullu Mah. Cami Cad. Yelken Sk. N:2 K:1 34773 Ümraniye 
İstanbul
Tel: +90 216 540 11 80 • Faks: +90 216 540 11 83
milenyum@tekdanisman.com • www.tekdanisman.com

QUALIST TECHNOLOGY
Cem Tüfekçi / Kurucu- CEO
Pratikkod Yazılım Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. No: 38 
Mecidiyeköy İstanbul 34387 
Tel: +90 (212) 315-5990 • Faks +90 (212) 288-7215
info@qualist.com • www.qualist.com 

PRODA YAZILIM (CPM Çözüm Ortağı)
Erkan Ahtagil / Genel Müdür
Cumhuriyet Mh. İzzetpaşa Sk. N:17/19 Şişli İstanbul
Tel: +90 212 231 93 45 • Faks: +90 212 310 46 43
info@prodasoft.com • www.prodasoft.com 

PROJESİS
Hasan Basri Kemahlı / Genel Müdür, Kurucu Ortak
Anadolu Cad. Megapol Tower N:41, K:8 35530 Bayraklı İzmir 
Tel: +90 232 277 4353
info@projesis.com • www.projesis.com

UNİVERA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Cüneyt Ersin / Genel Müdür
Univera Center Anadolu Cad. Şemikler Mah. No: 687/A Karşıyaka 
İzmir
Tel: +90 (232) 445 94 70 Faks: +90 (232) 441 89 09 
info@univera.com.tr • www.univera.com.tr

TREX ŞİRKETLER GRUBU
İlhan Özdemir / Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 
İstanbul Teknokenti İstanbul Üniv. Avcılar Yerleşkesi Argem Binası 
Ofis N: 314 Avcılar İstanbul
Tel: +90 212 691 61 41 • Faks: +90 212 691 61 42
info@trex.com.tr • www.trex.com.tr

TRINOKS
Gökay Çiçek / Satış ve İş Geliştirme Müdürü
Küçükbakkalköy Mah. Barış Sk. N:2 K:3 Meriç Plaza Ataşehir, 
İstanbul
Tel: +90 (216) 417 71 82 • Faks: +90 (216) 417 84 95
info@trinoks.com.tr • www.trinoks.com.tr  

UNİVERA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Cüneyt Ersin / Genel Müdür
Anadolu Cad. Şemikler Mah. No: 687/A Karşıyaka İzmir
Tel: +90 (232) 445 94 70 Faks: +90 (232) 441 89 09 
info@univera.com.tr • www.univera.com.tr

MES ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ İNDEKSİ

MICROSOFT

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Metin Topçu
Satış ve Proje Yöneticisi

metin.topcu@akdata.com

Ayten Akalın
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
ayten.akalin@akdata.com

ŞİRKET HAKKINDA

Akdatasoft Yazılım kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu 
ve geliştirmeye devam ettiği Üretim Yönetimi yazılım-
ları ile 1995 yılından beri bilişim sektöründe hizmet 
vermektedir.
İşletme tecrübeli kadrosu ile ve bilgi birikimlerini müş-
terileriyle paylaşarak 200’den fazla firma ve 500’den 
fazla işletmede yazılım kuruluşu gerçekleştirmiştir.
Bilişim teknolojisinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması 
neticesinde değişen çalışma koşullarına destek olmak 
amacıyla, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik 
Fakültesi NKÜTEK Teknopark bünyesinde AR-GE çalışma-
ları ile ürünlerini geliştirmekte ve yeni ürünler çıkararak 
kullanıma sunmaktadır.
Sektörel bazda uyarlamalar ile, işletmelerin iş süreçle-
rinin iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve sürekliliğinin 
sağlanmasını hedefl emiştir.

Kuruluş Yılı: 1995
Şirket Web Sitesi: www.akdata.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Modüller ve kullanıcı 

bazında değişmekte olup danışmanlık, uyarlama 
ve eğitim hizmetleri dahil anahtar teslim 
fi yatlandırma. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Özbekistan, Azerbaycan
MES Komitesi Temsilcisi: Hakan Akalın (Genel 

Müdür) hakan.akalin@akdata.com

AKDATASOFTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
MES Çözümleri Dünyası

Hakan Akalın
Genel Müdür
hakan.akalin@akdata.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

23

İşiniz Sizi Yönetmesin, Siz İşinizi Yönetin!

• Sektörel Özelleştirilmiş Üretim Yönetimi Yazılımları

• Değişen İhtiyaçlara Uyumlu Modüler Yapı

• Hızlı ve Kolay Uygulamaya Geçiş Süreci

• Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

• Sistem ve Proje Danışmanlığı

• Endüstri 4.0 Uygulamaları

• Üretim Veri Toplama ve Değerlendirme

• Test, Ölçüm ve Kalite Takip Sistemleri

• Proses Takip Sistemleri

• Otomasyon Sistemleri ile Entegrasyon

• Ön Maliyet ve Üretim Maliyetlendirme

• El Terminalleri ile Stok ve Sevkiyat İşlemleri

14
Çalışan

AKDATASOFT YAZILIM 
Merkez: Kazımiye Mah. Şahinkaya 1. Sk. Çamlık 

Sit. B-Blok N:7 D:14 PK: 59860 Çorlu, Tekirdağ
Şube: Namık Kemal Üniv. Çorlu Müh. Fakültesi 

Dekanlığı, Teknoloji Geliştirme Böl. Silahtar 
Mah. Sinan Dede Mevkii, No:15-16-22-24 
Çorlu, Tekirdağ

Tel: +90 282 653 13 89
Faks: +90 282 651 72 46
e-Posta: info@akdata.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi

Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Alüminyum, Geri 
Dönüşüm, Kağıt, Suni Deri

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 
2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.
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MICROSOFT

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Elif Serttaş
Satış Müdürü

eserttas@qualist.com

Emre Uzuncakara
Ürün & Proje Satış Direktörü
euzuncakara@qualist.com

ŞİRKET HAKKINDA

Bilimsel atılımları tespit ederek bu temellere dayanan 
teknolojik iş uygulamaları geliştirmek ve iş yapış me-
todlarını verimli yönde değiştirecek sistemler oluştur-
mak amacıyla 2009 yılında kurulan Qualist Technology, 
İstanbul ve Zürih’te faaliyetlerini sürdürmekte, 11 farklı 
sektörden olmak üzere 70’den fazla tesise hizmet ver-
mektedir.

Veri toplama, veriyi işleme ve görselleştirme,  Endüstriyel 
IoT, Büyük Veri Analitiği ve Artırılmış Gerçeklik olmak 
üzere,  Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0’ın tüm alanla-
rında çözümler geliştiren Qualist Technology, bu tekno-
lojileri  projelere entegre ederek müşterileri için değer 
yaratan bir firmadır.

Kuruluş Yılı: 2009
Şirket Web Sitesi: www.qualist.com
Fiyatlandırma Bilgileri: İçeriğe bağlı olarak, proje 

bazlı fiyatlandırma yapılmaktadır. 
İhracat Yapılan Ülkeler: Avrupa, MENA
MES Komitesi Temsilcisi: Gökay Turanlıoğlu (Genel 

Müdür) gturanlioglu@qualist.com

QUALIST TECHNOLOGYKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
MES Çözümleri Dünyası

Gökay Turanlıoğlu
Genel Müdür
gturanlioglu@qualist.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Qualıst Mes İle Üretim Süreçlerinizi Ve Verilerinizi 
Yönetin, Verimliliğinizi Artırın!

QUALIST MES, üretim yapan firmalara süreç yönetimi ve 
performans yönetimi konularında otomasyon imkanı 
sunar. 

Endüstri ve Dijitalleşme ile biçimlenen geleceğin fabri-
kasında üretimin bütün süreçleri otomatik sistemler ta-
rafından yerine getirilmektedir. Bu dönüşüm sürecinde, 
Qualist MES üzerinde, yüksek üretim performansı için 
süreçlerinizi başından sonuna kadar takip edebilirsiniz. 
İş emirlerinizi sistem üzerinde yönetmenizi ve verilerini-
zi gerçek zamanlı analiz etmenizi sağlayan MES 4.0 ile 
verimliliğinizi artırarak rekabet avantajı sağlayabilirsi-
niz.

OEE Hesaplanması

OEE değerlerinin gerçek zamanlı hesaplanmasını ve tüm 
süreçlerin tek bir sistemden yalın, verimli ve izlenebilir 
bir yapıda yönetilmesini sağlar.

ERP ve Excel Entegrasyonu

Qualist MES platform bağımsız bütün ERP sistemleri ile 
entegre olabilir ve esnek Excel formatlarında çalışır.

Raporlama

Oluşturulan OEE, performans ve üretim raporları saye-
sinde verimliliğinizin maksimuma çıkarılmasını ve iş 
süreçlerinin kontrol altına alınmasını sağlar.

Planlama ve Üretim Arasında Senkronizasyon

Planlama ve üretim sistemleri arasında çift yönlü 
senkronizasyon sağlayarak güncel ve kolay yönetilebilir 
bir süreç sağlar.

FAYDALAR

• Oluşturulan OEE, performans ve üretim raporları sa-
yesinde verimliliğinizin maksimuma çıkarılmasını ve iş 
süreçlerinin kontrol altına alınmasını sağlar.

• İş emirleri kullanılarak yönetilen saha operasyonları 
sayesinde verilen hizmetin kalitesini artırırken maliyet-
lerin düşürülmesini sağlar.

• İş emirlerinin otomatik olarak tanımlanarak yetkili 
operatörlere atanması ve üretim süreçlerinin sistem 
üzerinden takibi insan kaynaklı hataların oluşmasını 
engeller.

• Alarm ve uyarı sistemleri kurularak önleyici bakımlar 
gerçekleştirilebilir.

• Üretim sürecindeki planlı ve plansız duruşlar analiz 
edilebilir.

• Arıza sebepli duruş süreleri anlık olarak takip edilebilir.

50
Çalışan

QUALIST TECHNOLOGY

Merkez Adres: Büyükdere Caddesi No: 38, 
Mecidiyeköy 34387 İstanbul

Tel: +90 212 315 59 90       
e-Posta: info@qualist.com

İsviçre: Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur 
Tel: +41 52 213 7000       
e-Posta: switzerland@qualist.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

9
Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Çimento

MICROSOFT

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

ŞİRKET HAKKINDA

Mert Yazılım Bilgisayar Elektronik Makine Ltd. Şti., 2003 
yılında kurulmuş olup aizen, trex, DCAS tescilli marka-
larıyla %100 yerli sermaye ve Türk mühendis ekibiyle, 
kullanıcılara iş süreçlerinin otomasyonuna yönelik MES 
çözümleri sunmaktadır. Resmi Ar-Ge merkezi onayını 
almış olup hem yazılım hem de donanım departman-
ları bulunmaktadır. Endüstri 4.0 konusunda da firmalara 
dijital dönüşüm partnerliği yapmakta; IIoT çözümleri su-
nabilmektedir. Profesyonel ekibinin gücüyle uluslararası 
kriterlere uygun geliştirdiği ürünlerini, standart veya 
müşteriye özel, sektör ve ölçek bağımsız sunmaktadır. 
Ürünleri, işletmelerin yalınlaşması yolunda onlara yol 
göstermekte ve işlerini kolaylaştırmaktadır. 2018 yılında 
tamamlanacak 3.000 m2’lik kapalı alanlı yeni tesislerine 
taşınacak ve artan kapasite ve kalitesiyle Ar-Ge faaliyet-
lerini sürdürmeye devam edecektir.

Kuruluş Yılı: 2003
Şirket Web Sitesi: www.trex.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Proje içeriğine bağlı olarak 

proje bazlı fi yatlandırma yapılır. 
İhracat Yapılan Ülkeler: İtalya’dan Pakistan’a, 

Nijerya’dan Rusya’ya birçok ülke...
MES Komitesi Temsilcisi: İlhan Özdemir (Genel Müdür, 

Yönetim Kurulu Başkanı) ilhanozdemir@trex.com.tr

trexDCASKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
MES Çözümleri Dünyası

İlhan Özdemir
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
ilhanozdemir@trex.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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TREX üretim verimlilik takip teknolojileri; fabrikalarda 
makineleri, operatörleri, ürünleri, vardiya hızlarını, 
hatta bakım personelini vs. sürekli anlık takip imkanı 
sunmaktadır. Üretim tezgahlarına bağlanan endüst-
riyel panel PC’leriyle; makinelerin (üretim bandının) 
çalışma – durma verilerini sunucu bilgisayara / buluta 
aktarmaktadır. Böylelikle, geçmişte istenilen gün / yıl / 
vardiya vs. aralığı için çeşitli raporlar alınabilmektedir. 
Veya konfigüre edilebilir özet üretim raporlarıyla her 
sabah 8.30’da PDF halinde otomatik e-posta olarak gön-
derebilmektedir. Ayrıca paneller, andon ekranlar, uyarı 
ışıklarıyla üretim izlenilirliğini artırmaktadır. OEE, TEEP, 
MTTR, MTBF gibi birçok  KPI’ı anlık olarak ölçmeyi ve iz-
lemeyi mümkün kılmaktadır.

TREX, fabrikadaki her hattın, her istasyonun adet, hız, 
verimlilik gibi değerlerini anlık olarak bilgisayardan, tab-
letten, cep telefonundan izleme olanağı da sunmaktadır.

Farklı sektörlerde çalışan binlerce endüstriyel paneli ve 
yazılım ve ekipmanlarıyla, bunları kullanan on binlerce 
personelden gelen geri beslemeyi değerlendiren Ar-Ge 

çalışmalarıyla üretimi iyileştirmek, verimliliği arttırmak, 
boşa geçen zamanları bulmak, maliyetleri azaltmak için 
çalışmaktadır.

TREX, kendi imalatı yerli panelleriyle, saniye saniye 
üretimi sürekli takip etmekte, duruşları ve performansı 
raporlayabilmektedir. Fabrikalarda mevcut makine parkı 
ve personelle daha hızlı, daha verimli, daha ekonomik 
üretim yapılmasına imkan sunmaktadır. Ayrıca yerli 
kendi üretimi donanım ve yazılım kullandığı için müş-
terilerine esnek çözümler sunabilmektedir.

TREX çeşitli sektörlerde çözümler sunmaktadır; örneğin 
Tofaş Fiat Bursa fabrikasında, Coca-Cola yurtiçi – yurtdı-
şında TREX kullanmaktadır. TREX, üretim takibi alanında 
sektör ve ölçek bağımsız çözümler sağlamaktadır.

TREX, yerli kendi üretimi donanım ve yazılım kullandığı 
için müşterilerine esnek çözümler sunabilmektedir. SAP, 
Logo, Netsis, IFS gibi ERP sistemlerle entegre olabilmekte; 
iş emirleri, hammadde, stok, gerçek üretim adedi vs. bil-
gileri ERP programlarına veri alış-verişi yapabilmektedir.

Referanslar:

50
Çalışan

TREX DCAS
Bursa Merkez: Barış Mah. Sedir Sk. İzmir 

Yolu N:212 Neray İş Merkezi K:2 N:4-5-6 
Nilüfer Bursa

Tel: +90 224 443 71 45
Konya Ofi s: Selçuk Üniv. Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi Selçuklu Konya
Tel: +90 332 241 66 06
e-Posta: info@trex.com.tr

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi

Furkan Işık
Dijital Pazarlama Uzmanı

furkan@trex.com.tr

Anıl Atalay 
Proje Satış Mühendisi

anilatalay@trex.com.tr

Fehmi Karamehmetoğlu
Proje Satış Uzmanı

fehmikaramehmetoglu@trex.com.tr

Başarılar ve Ödüller

BİSİAD Bilişim Ödülleri 2013 En başarılı özel sektör 
projesi ödülü

Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim
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ENDÜSTRİ 4.0 ÇÖZÜMLERİ ve
TEKNOLOJİLERİ DÜNYASI

ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ İNDEKSİ

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

ANTODIS, 15 yıla yakın Kurumsal Kaynak Planlaması 
(ERP) , endüstriyel otomasyon ve veri bilimi alanlarında 
global tecrübelerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. 
ANTODIS, Endüstri 4.0 sürecinde Endüstriyel Otomasyon, 
IIoT, Bulut Çözümler, Mobilite, Büyük Veri Analitiği ve 
ERP entegrasyonu konularında yazılım ve donanım çö-
zümleri üretmektedir. Ayrıca Robotik üretim, Otonom 
Taşıma Sistemleri ve Yapay Zekâ alanlarındaki global iş 
ortakları ile bütüncül çözümler sunmaktadır. ANTODIS, 
yerli ve milli olarak Ar-Ge faaliyetlerini YTÜ Teknopark, 
Tübitak ve KOSGEB destekleri ile devam ettirmektedir.

Kuruluş Yılı: 2018
Şirket Web Sitesi: www.antodis.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Sunucu ve istemci türleri bazında 

on-premise ya da SaaS olarak lisanslandırılmaktadır.
MES Komitesi Temsilcisi: Ali Aytekin (Genel Müdür) 

aliaytekin@antodis.com

ANTODISKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
Endüstri 4.0 Çözümleri ve Teknolojileri Dünyası

Ali Aytekin
Genel Müdür
aliaytekin@antodis.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

ANTODIS, Endüstri 4.0 sürecinde işletmelere yazılım, do-
nanım ve hizmet ana başlıkları altında yenilikçi, ölçekle-
nebilir, bütünleşik, esnek, sektör bağımsız ve müşteriye 
özel çözümler sunmaktadır.

İşletme bünyesinde yer alan makine, cihaz ve malzeme 
gibi çeşitli nesnelerin dijital veri üretebilir hale gelme-
si ve bunların birbiri ile iletişiminin sağlanması dijital 
dönüşümün en önemli adımlarındandır. Bu kapsamda 
ANTODIS, mevcut durum analizi, proje hazırlama, oto-
masyon ve kontrol mühendislik çalışmaları, gerekli do-
nanımların tedariği  ve devreye alım hizmetleri ile tüm 
iletişim altyapısını hazırlamaktadır.

ANTODIS, Akıllı Fabrika Çözümleri (SFS) yazılımı altında 
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) çözümleri, ERP 
Connector, Mobile Platform ve Analytics çözümlerini 
sunmaktadır.

ANTODIS IIoT çözümleri ile nesnelerin gerçek zamanlı ve 
çift yönlü olarak haberleşmesi, toplanan verilerin nes-
neler üzerinde işlenmesi, gerekli aksiyonların alınması, 
toplanan anlık verilerin büyük veri (Big Data) verita-
banında saklanması, online ya da offl  ine olarak üretim 

sahasında, merkezi sunucuda ya da bulutta (Cloud) sak-
lanması sağlanır.

ERP Connector, yetkin ERP sistemleri ile üretim, kalite, 
malzeme, bakım ve süreç yönetimi gibi çok sayıda nok-
tadan gerçek zamanlı ve çift yönlü olarak entegrasyon 
sağlar. Böylece ERP kullanım ve verimliliği artar.

Mobile Platform, IIoT verileri ile ERP gibi diğer sistemlere 
ilişkin tüm verilere IOS ve Android platformları üzerin-
den, mobil cihazlardan gerçek zamanlı olarak erişmeye 
imkan sağlar. Kolay yazılım geliştirme ortamı sayesinde 
işletmeye özel uygulamalar geliştirilebilir. 

Analytics ile IIoT büyük verisi ve diğer sistem verileri 
kullanılarak gerçek zamanlı ve dönemsel performans 
görüntüleme ve  ileri düzey veri analitiği uygulamaları 
sunulmaktadır.

ANTODIS, Endüstri 4.0 hedefl eri doğrultusunda, işletme 
süreçlerinin entegrasyonunda atılması gereken adımları 
tespit etmek için süreç analiz hizmetleri, dijital dönüşüm 
sürecinde belirlenen yol haritasına bağlı olarak proje yö-
netimi hizmetleri, müşteriye özel yazılım geliştirme ve 
danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Emre Yüce
Yönetici Ortak

emreyuce@antodis.com

ANTODİS DANIŞMANLIK A.Ş.
Adres: Metropol İstanbul C1 No:2 

B/301 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 225 03 11     
e-Posta: info@antodis.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

YÖNETİCİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

1
Dağıtım

Genel Üretim Hizmet
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Hizmet Verilen Diğer Sektörler: 

AKDATASOFT YAZILIM 
Hakan Akalın / Genel Müdür
Kazımiye Mh. Aşık Veysel Sk. Çamlık St. B-Blok D.No:14 Çorlu 
Tel: +90 (282) 653 13 89 • Faks: +90 (282) 651 72 46 
info@akdata.com • www.akdata.com.tr

ANTODİS DANIŞMANLIK
Ali Aytekin / Genel Müdür
Metropol İstanbul C1 No:2 B/301 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 225 03 11     
info@antodis.com • www.antodis.com

ARMOLİS BİLİŞİM (SAP Çözüm Ortağı)
Mustafa Karadeniz / Yönetici Ortak
Tel: +90 216 455 03 41 • Faks: +90 216 455 03 41
info@armolis.com • www.armolis.com

INTEGRAL SOLUTIONS
Ersan Meriç / Genel Müdür
Maslak UNIQ B-501 Sarıyer İstanbul
Tel: +90 (212) 939 26 24 • GSM:+90 (555) 255 97 36
www.integral.ist • ersan@integral.ist 

PROJESİS
Hasan Basri Kemahlı / Genel Müdür, Kurucu Ortak
Anadolu Cad. Megapol Tower N:41, K:8 35530 Bayraklı İzmir 
Tel: +90 232 277 4353
info@projesis.com • www.projesis.com

TREX ŞİRKETLER GRUBU
İlhan Özdemir / Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 
İstanbul Teknokenti İstanbul Üniv. Avcılar Yerleşkesi Argem Binası 
Ofis N: 314 Avcılar İstanbul
Tel: +90 212 691 61 41 • Faks: +90 212 691 61 42
info@trex.com.tr • www.trex.com.tr

AKILLI YEŞİL
FABRİKALAR

Dünyada, kaynakları verimli kullanırken bir diğer yandan da 
çevreye duyarlı üretim yapmak büyük önem taşıyor. 

Qualist GreenChimney, sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri 
(SEÖS) Tebligi uyarınca, sanayi tesislerinin faaliyetleri sırasında 
ortaya çıkan emisyon değerlerini toplayan, arşivleyen ve 
raporlayan, yazılım ve donanımıyla entegre bir sistemdir.

Üretim tesislerindeki faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan ve 
baca aracılığıyla havaya salınan atık gazların yerel ve global 
iklimleri etkilemesinin yanında insan sağlığına ve doğal 
çevreye de çok olumsuz etkileri vardır. Baca gazı emisyon 
ölçümleri ve emisyon değerlerinin sınır değerler altında 
tutulması çevre ve sağlık için önemlidir. 

SEÖS Tebliği ve Genelgesi’ne uygun, donanımıyla entegre 
Veri Toplama ve İzleme Sistemi GREENCHIMNEY, Tebliğin 
zorunlu kıldığı tüm işlemleri kolayca yapmanıza olanak 
sağlayacak yetenekler sunuyor. Otomatik KGS3 işlevi ve 
panosu da bunlardan biri. GREENCHIMNEY’ nin Otomatik 

KGS3 işlevi ve panosu ile daha kısa sürede ve daha az insan 
gücü ile tüm bu işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca  
farklı ekranlarda görüntülenen mevzuat raporlarının tek bir 
ekranda konsolide edilerek görüntülenmesi de GreenChimney 
ile mümkün

Gökay Turanlıoğlu / Genel Müdür
İstanbul: Büyükdere Caddesi No: 38, Mecidiyeköy 34387 İstanbul
Tel: +90 212 315 59 90
info@qualist.com  •  www.qualist.com
İsviçre Ofis: Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur 
Tel: +41 52 213 7000       
switzerland@qualist.com

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 2014 
ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.
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İŞ ZEKASI ve
KARAR DESTEK 
SİSTEMLERİ DÜNYASI

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

1998 yılında üretim danışmanlığı hizmeti vermek üzere 
kurulan Projesis, 2010 yılında MES yazılımları üretme-
ye başlamıştır. Çekirdek kadromuz 25 yılı aşkın süredir 
üretim işletmelerine Üretim Planlama, Yalın Üretim ve 
ERP konularında danışmanlık ve yazılım hizmeti sağla-
mış, sanayide ve üniversitelerde görev yapmış, yazılım, 
elektronik ve mühendislik konularında eğitim görmüş 
danışmanlardan oluşmaktadır.

Projesis üretim firmaları için sunduğu MES yazılım 
çözümlerine 2012’de Enerji Verimliliği yazılımını ve 
2014’te Planlama ve Çizelgeleme yazılımını, 2016’da 
İleri İzlenebilirlik yazılımlarını eklemiştir. Projesis 50’yi 
aşkın proje ile faklı sektörlerde deneyim kazanmıştır. 

Kuruluş Yılı: 2010
Şirket Web Sitesi: www.projesis.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Firmadaki iş merkezi (Makine, 

Hat vb.) bazında. 
MES Komitesi Temsilcisi: Hasan Kemahlı (Genel Müdür) 

hkemahli@projesis.com

PROJESİSKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
Endüstri 4.0 Çözümleri ve Teknolojileri Dünyası

Hasan Kemahlı 
Genel Müdür
hkemahli@projesis.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

8

ProjesisMI – Üretim İzleme ve İyileştirme (MES) 
Yazılımı

Üretim verimsizliklerini otomatik olarak takip 
eder ve iyileştirir.

Üretimi anlık ve otomatik olarak izleyip yaşanan du-
ruş, performans düşüklüğü ve kalite verimsizliklerini 
operatörlere anlık olarak görsel biçimde aktarır. Üretim 
sorumluları üretimdeki kayıplardan e-posta yoluyla 
eşzamanlı haberdar olabilecekleri gibi, izleme ekran-
ları sayesinde tüm üretimi anlık olarak izleyebilirler. 
Oluşan tüm kayıplar istatistiksel olarak tutulup grafiksel 
detayda raporlandırılır. ERP entegrasyonu sayesinde 
tamamlanan operasyon emirleri anlık olarak ERP’ye 
aktarılır. Üretim miktarları sensörler sayesinde okunarak 
otomatik veri girişini gerçekleştirir. Endüstri 4.0 temel 
teknolojilerinden biridir. Ayrıca Yalın Üretim ve 6 Sigma 
projelerinde de yardımcı altyapı sağlar.

ProjesisMP – Üretim Planlama ve Çizelgeleme 
Yazılımı planlama ve çizelgeleme süreçlerini oto-
matik hale getirir. 

MRP veya Excel kullanarak operasyon emrine dönüş-
türülen müşteri siparişlerini, termin tarihine veya kul-
lanıcı tanımlı mamul kriterlerine uygun olarak sıralar. 
Operasyon emirlerini önceden belirlenen lot miktarları-
na bölerek üretim planlamasında maksimum verimliliği 
garantiler. Tüm operasyon emirlerini en kısa sürede ta-
mamlanacak şekilde iş merkezlerine dağıtır ve bu dağı-

lımı Gantt Şemasını kullanarak çizelgeler. Çizelgelenen 
operasyonların ilgili makinalara otomatik olarak aktarıl-
masını sağlar. 

ProjesisAT – İleri İzlenebilirlik Yazılımı Üretimi 
malzeme bazının yanı sıra operasyonel paramet-
reler bazında da izler.

Operasyon merkezlerindeki kiosklara bağlanan barkod 
okuyucular ve yazıcılar vasıtasıyla operasyon bazında 
harcanan malzemeleri izler. Operasyondan doğan yarı 
mamulleri etiketler. Ayrıca bunlara operasyonun kim 
veya kimler tarafından yapıldığı, operasyon parametre-
leri (ısı, basınç vb.) gibi bilgileri ekler. Problemli mamul, 
yarı mamul veya hammaddelerin hangileri olduğu, bun-
ların hangi müşteriye gitmiş olduğu, hangi tedarikçiden 
alınmış olduğu veya fabrika içinde nerede olduğu bilgi-
lerini sağlar.

9
Çalışan

ü r e t i m y a z ı l ı m l a r ı

PROJESİS YAZILIM DANIŞMANLIK 
BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD.

Adres : (İstanbul) Vedat Günyol C. Defne 
Sk. N:1/365 Küçükbakkalköy Ataşehir

Tel: +90 216 970 12 20   
(İzmir) Kazım Dirik Mh. 296/2 S. N:33 

Bornova
Tel: +90 232 277 43 53

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mert Ülgen
Teknik Koordinatör

mulgen@projesis.com

Deniz Kemahlı
Proje Koordinatörü

dkemahli@projesis.com

Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
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Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya
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Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

ALPATA
Emrah Taylan / Proje Müdürü 
OSB Bilim Cad. Yazılım Kule No:5/401 Odunpazarı Eskişehir
Tel: +90 222 236 23 50-51 • Faks: +90 222 236 2552
teknoloji@alpata.com • www.alpatateknoloji.com

BI TECHNOLOGY (Qlik Türkiye Distribütör)
Ümit Altınay / Yönetici Ortak
Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi N:32 K:7 Mecidiyeköy 
34388 İstanbul
Tel: +90 212 213 15 00 • Faks: +90 212 213 09 54
info@bitechnology.com • www.bitechnology.com

BİLİŞİM SANAYİ
C. Kıvanç Öner / ERP Çözümleri Lideri 
YTÜ Teknopark B2 Blok N:419 34220 Davutpaşa Esenler İstanbul
Tel: +90 (212) 483 73 49 • Faks: +90 (212) 483 73 52
GSM: +90 (541) 554 47 49
bilisim@bilisim.com.tr • www.bilisim.com.tr 

CPM YAZILIM
Serkan Ahtagil / Yönetim Kurulu Üyesi 
Otakçılar Cad. Defterdar Mah. D Blok No:78 K:1 No:73 Flatofis Eyüp 
İstanbul
Tel: +90 (212) 444 81 77 • Faks: +90 (212) 437 87 68
info@cpm.com.tr • www.cpm.com.tr

DQ TÜRKİYE (Qlik Çözüm Ortağı)
Yiğit Balaban / Managing Partner
Barbaros Mah. Halk Cad. No: 47/2 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 455 75 11
info@dqturkiye.com • www.dqturkiye.com

DETAYSOFT DANIŞMANLIK (SAP BO Çözüm Ortağı)
Alkin Aksoy / Genel Müdür
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:111/4 Üsküdar, İstanbul  
Tel:+90 216 443 13 29 • Faks: +90 216 443 08 27
info@detaysoft.com • www.detaysoft.com

GÖZDE BİLGİSAYAR (Qlik Çözüm Ortağı)
Ataevler Barış Mah. Neray İş Merk. N:212 K:3 D:8 Nilüfer Bursa
Tel: +90 224 271 15 79
info@gozdebil.net • www.gozdeitsolutions.com

IAS BİLGİ İŞLEM VE DANIŞMANLIK
Behiç Ferhatoğlu / Genel Müdür
Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 Yeşilköy 
34149 İstanbul 
Tel: +90 212 465 65 60 • Faks: +90 212 465 79 97 
satis_tr@ias.com.tr • www.ias.com.tr

G TECH (Oracle Çözüm Ortağı)
Maslak Mah. Dereboyu 2 Caddesi No:6/4 Sarıyer, Istanbul
Tel: +90 212 285 99 75 • Faks: +90 212 285 99 78
www.gtech.com.tr

INTELLIUM BİLİŞİM  (IBM Çözüm Ortağı)
Ali Kılıç / Genel Müdür 
Bostancı Mah. Yalıyolu Sk., İsmail Ergin İş Merkezi, N:52/A Blok, 
K:4/16 Kadıköy İstanbul
Tel: +90 216 388 40 33 • Faks: +90 216 573 60 74
info@intellium.com.tr • www.intellium.com.tr

KORA (Oracle Çözüm Ortağı)
Betül Onat / Genel Müdür 
Göksu Evleri Sitesi Ihlamur Cad. B13-a Villa N:73 Anaduluhisarı, 
İstanbul 
Tel: +90 216 668 02 64 • Faks: +90 216 668 02 63 
info@kora.com.tr • www.kora.com.tr

LOGO YAZILIM
Akın Sertcan / İcra Kur. Üy., Kanal ve Satış Operasyonları
Gebze OSB Teknopark No:609 41480 Gebze, Kocaeli
Tel:+90 262 679 80 00 • Faks: +90 262 679 80 80 
www.logo.com.tr

MBIS (SAP BO Çözüm Ortağı)
Cenk Salihoğlu / Genel Müdür
Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul A Blok No:20 Kat:17 
Maltepe İstanbul
Tel: +90 216 577 51 00 • Faks: +90 216 577 51 01
info@mbis.com.tr • www.mbis.com.tr

MICROSOFT TÜRKİYE
Levent Sk. No:7 Levent İstanbul İletişim Hattı: 444 6787
Tel:+90 212 370 55 55 • Faks: +90 212 370 55 56
www.microsoft.com.tr

ORACLE
Ayazağa Mevkii Meydan Sk. Spring Giz Plaza K:9 34398 Maslak, İst.
Tel: +90 212 329 67 00 • Faks: +90 212 329 67 01
erp-info_tr@oracle.com • www.oracle.com/tr

PRODA YAZILIM (CPM Çözüm Ortağı)
Erkan Ahtagil / Genel Müdür
Cumhuriyet Mh. İzzetpaşa Sk. N:17/19 Şişli İstanbul
Tel: +90 212 231 93 45 • Faks: +90 212 310 46 43
info@prodasoft.com • www.prodasoft.com

QUALIST TECHNOLOGY
Cem Tüfekçi / Kurucu- CEO
Pratikkod Yazılım Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. No: 38 
Mecidiyeköy İstanbul 34387 
Tel: +90 (212) 315-5990 • Faks +90 (212) 288-7215
info@qualist.com • www.qualist.com 

PERAPORT
İlker Erdoğan / Genel Müdür
İkitelli OSB Mah. YTÜ Teknopark No:1B05 Başakşehir, İstanbul
Tel: +90 (212) 871 28 71 • Faks: +90 (212) 871 18 72
info@peraport.net • www.peraport.net

İŞ ZEKASI ve KARAR DESTEK SİSTEMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ ve HİZMET SAĞLAYICILARI İNDEKSİ

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 
2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.
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MICROSOFT IASKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri Dünyası

Burak BAYRAKDAR
IAS Global İş Ortakları Yöneticisi
bbayrakdar@caniaserp.com

caniasIQ

IAS, dünyanın önde gelen iş zekâsı firmalarından Qlik 
ile işbirliği yaparak geliştirdiği caniasIQ uygulaması ile, 
tüm kullanıcılarına CaniasERP içerisinde, bütünleşik bir 
iş zekâsı çözümü sunuyor.

Şirketlerin iş süreçlerini yönetmelerinde uçtan uca bir 
çözüm olan CaniasERP, kullanıcılarının sistem içerisinde 
saklanan verileri raporlamalarına, çizelge veya pivot gö-
rünümler haline getirilerek farklı veri inceleme ekranları 
oluşturmalarına izin veriyordu. Ancak günümüzde or-
taya çıkan yeni ihtiyaçlar karşısında, mevcut raporlama 
imkanlarının yanı sıra, iş zekâsı araçları kullanmak bir 
zorunluluk haline gelmeye başladı. Bu ihtiyaçları şöyle 
sıralayabiliriz: 

- Veri hacmi ve çeşitliliğinin arttığı durumlarda “Big 
Data” olarak adlandırılan veri yığınlarının oluşması,

- Elde edilen veriler üzerinden rapor oluştururken per-
formans sorunlarının meydana gelmesi,

- Veriden bilgiye, bilgiden aksiyona giderken anlık ve 
hızlı görselleştirme ihtiyacı.

caniasERP içerisinde bütünleşik olarak sunulan 
caniasIQ, tüm kullanıcılarına, ekstra bir efor ve maliyete 
katlanmadan, standart bir 
iş zekâsı aracının sunduğu 
özellik ve faydalardan çok 
daha fazlasını sağlıyor.

- In-memory çalışma ka-
biliyeti sayesinde çok daha 
hızlı ve performanslı rapor-
lamalar elde edilebilir.

- caniasIQ kurulduğu anda 
gelen hazır raporlar ile 
anında analizlere başlana-
bilir.

- CaniasERP ürününün tüm cihazlarda çalışabilme özel-
liği sayesinde, kullanılan tüm analiz ekranları istenilen 
cihazlarda incelenebilir.

- Self-service özelliği ile kullanıcılar mevcut dashboard 
ekranları ile analizler üzerinde değişiklik yapabilir veya 
sıfırdan yeni ekranlar oluşturabilir. 

- CaniasERP içerisinden farklı bir uygulama açma ihtiyacı 
olmadan, anlık olarak caniasIQ dashboard ekranlarına 
geçiş yapılabilir.

- Eldeki verilerin ilişkisel olarak tutulması sayesinde, 
sorulan soruların haricinde, aynı anda ilişkili olabilecek 
diğer analizlerin sonuçları da ekranlarda yansıtılabilir. 

- Data ilişkileri tamamıyla CaniasERP OLAP modülü içe-
risinde oluşturulur.

- Klasik iş zekâsı araçlarında ihtiyaç olan küplerin oluş-
turulmasına gerek kalmadan veri transfer ortamı hazır-
lanır.

- 3. parti bir ETL (Extract-Transform-Load) aracına ihti-
yaç duymadan verilerin ilişkilendirilerek analiz edilebilir 
hale getirilmesi ve aktarımı sağlanır.

- Geliştirilen çift yönlü entegrasyon sayesinde, analiz 
ekranlarında dikkat çeken bir durumun, kaydın detay 
bilgilerine tek tıkla erişilebilir.

ŞİRKET HAKKINDA

1989’da Almanya’da kurulan IAS, yoluna 1994 yılında 
Türkiye’de açtığı ofi sler ile devam etti. IAS’nin gelişimi, 
2007’de Dubai ve 2015’de Hindistan ofi slerinin faaliyete 
başlaması ile sürmektedir. Bugün itibariyle 9 ofi si, 
200’den fazla çalışanı ve 50’den fazla iş ortağı ile 30 
ülkede, 15 dilde, 30 binden fazla kullanıcıya hizmet 
vermektedir. IAS’nin hizmet ve çözüm ortaklığı Avrupa, 
Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu, Avustralya ve Güney 
Amerika’yı kapsamaktadır.
IAS önümüzdeki dönemde yüzde 100 büyümeyi ve yeni
pazarlara açılmayı hedefl emektedir. 

Kuruluş Yılı: 1989 (Almanya)
Şirket Web Sitesi: www.caniaserp.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Kullanıcı sayısı, 

modül kullanımı ve proje sürecinde alınacak 
danışmanlık, eğitim ve geliştirme sürelerine 
bağlı olarak belirlenir. 

İhracat Yapılan Ülkeler: Rusya, Azerbaycan, 
Litvanya, Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Almanya, Hindistan

BI Komitesi Temsilcisi: Behiç Ferhatoğlu (IAS 
Genel Müdürü) bferhatoglu@caniaserp.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

200
Çalışan

INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE (IAS)
İstanbul Adres: EGS Business Park Blokları B1 Blok 

K:17 34149 Yeşilköy Bakırköy, İstanbul
Tel: +90 212 465 65 60
e-Posta: satis_tr@caniaserp.com
Ankara Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. 

Tepe Prime İş Merk. No: 266 A Blok K:A N:26 06530 
Çankaya / Ankara Tel: +90 312 354 37 97

İzmir Adres: Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. 
Sunucu Plaza No:3 K:14 B Blok D:1405-1406-1407 
35620 Konak İzmir

Tel: +90 232 441 30 70

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Başarılar ve Ödüller

caniasERP

GPS - ERP Mükemmellik Testi 2017
Mükemmellik Ödülü
Kullanıcı Memnuniyeti Lideri

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ

Cüneyt Ömer Günaydın
Genel Müdür

cogunaydin@caniaserp.com

Behiç Ferhatoğlu
Genel Müdür

bferhatoglu@caniaserp.com

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Reklam & Promosyon, 
Isıtma & Soğutma, Yapı Malzemesi, Eğitim, Jeoloji, Cam, 
İthalat & İhracat, Kuyumculuk, Deri, Lojistik, Madencilik, 
Servis & Bakım, Turizm

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

29
Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Prodasoft, ERP sektöründe çeşitli kademelerde yönetici-
lik yapmış deneyimli bir kadro tarafından 2007 yılında 
yazılım ve ERP danışmanlık firması olarak kuruldu. Da-
nışmanlığını yaptığı yazılım portföyüne ilk olarak esnek 
ve hızlı geliştirilebilir yapısından dolayı CPM ERP‘yi ek-
leyen Prodasoft, bugüne kadar CPM ERP ile 24 başarılı 
ERP projesine imza attı. Sonrasında yine esnek yapısı, 
kullanıcı dostu ara yüzleri ve her türlü veri kaynağı ile 
kolay entegre olmasından dolayı Qlik Sense üzerine da-
nışmanlık vermeye başladı. 

Kadrosunu %80 ağırlıklı olarak endüstri mühendislerin-
den oluşturan Prodasoft, üniversitelerle yaptığı işbirliği 
kapsamında her yıl genç mühendisleri sektöre kazandır-
maktadır. 

Uzun vadeli stratejisini yazılım ihracatı üzerine kuran ve 
bunun için esnek bulut çözümlere odaklanan Prodasoft, 
CPM ERP, Qlik Sense ve 2015’ten bu yana geliştirmesini 
ve uygulamasını yaptığı kurumsal portal uygulaması 
OXYPORT ile birçok firmada başarılı projelere imza at-
maya devam ediyor. 

Kuruluş Yılı: 2007
Şirket Web Sitesi: www.prodasoft.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama (kullanıcı sayısı ve modül 

kullanımı) Uygulama (geliştirme, eğitim, satış sonrası hizmetler)
Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 472. sırada
BI Komitesi Temsilcisi: Şirin Gürkan (İş Zekası Birim Yöneticisi) 

sirin.gurkan@prodasoft.com

CPM PRODASOFTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
İş Zekâsı ve Karar Destek Sistemleri 

Erkan Ahtagil 
Genel Müdür
erkan.ahtagil@prodasoft.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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Prodasoft olarak 2015’ten beri müşterilerimize CPM 
Analytics üzerinde iş zekâsı çözümleri üretiyoruz.

DENEYİM

Prodasoft olarak uzun yıllara dayanan deneyimimizle iş 
zekâsı projelerinin başarısında ve işletmenin karar alma-
sında hayati önem taşıyan temel performans gösterge-
lerini kullanıcılarla birlikte oluşturuyoruz.

DASHBOARD

CPM Analytics üzerinde geliştirdiği-
miz Dashboard’lar ile karar alıcılar, 
temel performans göstergelerine 
hızlı ve anlık olarak ulaşabilir ve 
görsel raporlar ile interaktif olarak 
çalışabilir. 

KOLAY KULLANIM

CPM Analytics, sürükle bırak özel-
liği ile kullanıcılara kolay kullanım 
sağlıyor. Danışman veya yazılımcıya 
ihtiyaç duymadan kullanıcılar self 
servis özelliği ile kendi raporlarını 
geliştirebilir. Ayrıca, CPM Analytics, verileri analiz ede-
rek, kullanıcılara geliştirilebilecekleri grafik ve raporlar 
konusunda öneriler sunar. 

ÇOKLU VERİ KAYNAKLARINA ERİŞİM

CPM Analytics, büyük veriler de dahil, çoklu veri kay-
naklarına performanstan ödün vermeden kolayca ulaşır, 
kullanıcının farklı veri kaynaklarından gelen verileri tek 
bir ekranda bir arada analiz etmesine imkan sağlar.

PLATFORM BAĞIMSIZ KULLANIM

Kullanıcılar, tüm cihazlarda herhangi bir geliştirmeye 
ihtiyaç duymaksızın CPM Analytics’i kullanabilir.

EŞSİZ MİMARİ

CPM Analytics, kullanıcıların sadece verilere hızlı ve anlık 
olarak ulaşmalarını değil, verilerin arasındaki ilişkileri 
keşfetmelerine de olanak sağlar. Nereden başlayacağı-
nızı bilmediğiniz durumda bile Akıllı Arama özelliğini 
kullanarak veriler ile ilgili ipuçlarına, verilere, verilerin 
birbiri arasındaki ilişkilere ve bu ilişkilerin dışında kalan 
konulara net bir şekilde ulaşabilirsiniz. 

SUNUM HAZIRLAMA

Kullanıcılar, CPM Analytics ile analiz sonuçlarını uygula-
ma içinde görsel bir sunum haline getirebilir, hazırladığı 
sunumları paylaşabilir ve istediği formatta kaydedebilir.

GELİŞTİRME

CPM Analytics üzerinde firmanın iş ihtiyaçlarına yönelik 
olarak ek uygulamalar da geliştirebilir. 

GÜVENLİK

Kullanıcıların güvenli ve düzenlenmiş veri üzerinde ça-
lışmasının yanı sıra, her kullanıcının sadece kendisini 
ilgilendiren veriye ulaşmasını da sağlar.

PRODA YAZILIM
Adres: Cumhuriyet Mah. 

İzzetpaşa Sk. N:17/19 Şişli 
İstanbul

Tel: +90 212 231 93 45 
Faks: +90 212 310 46 43
e-Posta: info@prodasoft.com
Satış: sales@prodasoft.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eser Soysal
ERP Birim Yöneticisi

eser.soysal@prodasoft.com

15+
Çalışan

Şirin Gürkan
İş Zekâsı Birim Yöneticisi

sirin.gurkan@prodasoft.com

Cahit Çelebi
Web Çözümler Birim Yöneticisi

cahit.celebi@prodasoft.com
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BPM &
DÖKÜMAN 
YÖNETİMİ 
ÇÖZÜMLERİ 
DÜNYASI

MICROSOFT

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Elif Serttaş
Satış Müdürü

eserttas@qualist.com

Emre Uzuncakara
Ürün & Proje Satış Direktörü
euzuncakara@qualist.com

ŞİRKET HAKKINDA

“Bilimsel atılımları tespit ederek bu temellere dayanan 
teknolojik iş uygulamaları geliştirmek ve iş yapış me-
todlarını verimli yönde değiştirecek sistemler oluştur-
mak” amacıyla 2009 yılında kurulan Qualist Technology, 
İstanbul ve Zürih’te faaliyetlerini sürdürmekte, 11 farklı 
sektörden olmak üzere 70’den fazla tesise hizmet ver-
mektedir.

Veri toplama, veriyi işleme ve görselleştirme,  Endüstriyel 
IoT, Büyük Veri Analitiği ve Artırılmış Gerçeklik olmak 
üzere,  Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0’ın tüm alanla-
rında çözümler geliştiren Qualist Technology  bu tekno-
lojileri  projelere entegre ederek müşterileri için değer 
yaratan bir firmadır.

Kuruluş Yılı: 2009
Şirket Web Sitesi: www.qualist.com
Fiyatlandırma Bilgileri: İçeriğe bağlı olarak, proje 

bazlı fiyatlandırma yapılmaktadır. 
İhracat Yapılan Ülkeler: Avrupa, MENA
BI Komitesi Temsilcisi: Gökay Turanlıoğlu (Genel 

Müdür) gturanlioglu@qualist.com

QUALIST TECHNOLOGYKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri Dünyası

Gökay Turanlıoğlu
Genel Müdür
gturanlioglu@qualist.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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QUALIST BRIDGE ile veriye dayalı karar verebilmenin gü-
cünü keşfederek rekabet avantajı sağlayın.

Qualist, yeni nesil teknoloji çözümleriyle yalnızca fabri-
kaların değil, sektörün de dönüşmesine katkı sağlamak 
gibi önemli bir misyona sahip. Bu doğrultuda sürekli 
kendini yenileyen dinamik yapısıyla geleceğin izini 
sürüyor. Qualist, Endüstri 4.0 çatısı altında Büyük Veri 
(Big Data), Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), 
Artırılmış Gerçeklik (Artificial Intelligence) gibi çözüm-
leriyle sektöre yön veriyor.

Qualist Bridge, fabrikalardaki tüm verileri PLC, DCS ve 
OPC sunucuları aracılığıyla tek bir platformda toplar. 
Sahada oluşan bu verilerle ERP, Excel gibi farklı sistem-
lerdeki verileri entegre ederek kullanıcı dostu arayüzler-
le gerçek zamanlı olarak raporlar. Bu sayede işletmelerin 
hem üretim süreçlerini kontrol altına alabilmelerini hem 
de veriye dayalı kararlar verebilmelerini sağlar. 

İşletmelerin gereksinimlerine göre özelleştirilebilen 
Bridge, diğer iş ihtiyaçları kapsamında ek geliştirmeler 
için de esnek bir altyapı sunar. 

ÖZELLİKLERİ

Kolay Kurulum

Ortalama 15 PLC`lik ve 2000 tag`lik bir tesise Qualist 
Bridge kurma süresi 1 haftadır ve kurulum herhangi bir 
duruş gerektirmez. 

Makine Öğrenmesi

Veri bilimi ekibimiz, istatistik yöntemler ve makine 
öğrenmesi algoritmaları kullanarak veriler arasındaki 
ilişkilerin bulunmasını sağlar ve tahmine yönelik model-
lemeler yapar.  

Teknik Destek 

İhtiyaç duyduğunuzda yerinde veya uzaktan hizmet 
verecek, alanında uzman teknik destek ekibine sahibiz.  

Önleyici Bakım

Qualist Bridge, üretim duruşlarını daha oluşmadan önle-
yecek erken uyarı sistemi araçlarına sahiptir.

Genel KPI Yönetimi

BRIDGE Genel KPI Yönetimi Uygulaması farklı veri kay-
naklarından verilerinizi toplar, anlamlandırır, yorumlar 
ve günlük hayatınızda sizin farklı işlem adımları ardın-
dan yaptığınız kompleks hesaplamaları sizin için sani-
yeler içinde gerçekleştirir. Size de sadece anahtar per-
formans göstergelerinizi analiz etmek ve fabrikanızdaki 
darboğazları tespit etmek kalır.

50
Çalışan

QUALIST TECHNOLOGY

Merkez Adres: Büyükdere Caddesi No: 38, 
Mecidiyeköy 34387 İstanbul

Tel: +90 212 315 59 90       
e-Posta: info@qualist.com

İsviçre: Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur 
Tel: +41 52 213 7000       
e-Posta: switzerland@qualist.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Çimento

ALTIKARE
Selahattin Bostancı / Yönetici Ortak
Kayışdağı Cad. Münire İş Merkezi No: 146/3 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 361 70 72
www.6kare.com

BİMSER ÇÖZÜM
Ofisim İstanbul: B Blok D:46 K:8 No:20 Cevizli Mah. Tugayyolu Cad. 
Cevizli Maltepe İstanbul
info@bimser.com.tr • www.bimser.com

DST DANIŞMANLIK (Doxis4 Çözüm Ortağı)
Üstün Uçtum / Yönetici Ortak 
Kozyatağı Mah. Hüseyin Çelik Sk. Nail Engin İş Merkezi Apt. N:7/5 
34752 Kadıköy İstanbul 
Tel: +90 (216) 577 50 65 • Faks: +90 (216) 577 52 36 
info@dstdanismanlik.com • www.dstdanismanlik.com

GÖZDE BİLGİSAYAR (Bimser Çözüm Ortağı)
Aşkın Elüstü / Genel Müdür
Ataevler Barış Mah. Neray İş Merk. No:212 K:3 D:8 Nilüfer Bursa
Tel: +90 224 271 15 79
info@gozdebil.net • www.gozdeitsolutions.com

HYDRON CONSULTING GROUP 
Haydar Koçak / Genel Müdür
Eğitim Mah., Adım Sk., Atak Plaza, K:3 D:29 Hasanpaşa Kadıköy 
İstanbul
Tel: +90 216 700 12 40 • Faks: +90 216 700 12 41
www.hydron.com.tr bilgi@hydron.com.tr

INNOVA
Sezgin Aslan / İş Geliştirme Grup Yöneticisi
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Teknokent ARI4 Binası Maslak İstanbul
Tel: +90 212 329 70 00 • Faks +90 212 286 44 02
saslan@innova.com.tr - info@innova.com.tr
www. innova.com.tr

LOGO YAZILIM
Akın Sertcan / İcra Kur. Üy., Kanal ve Satış Operasyonları
Gebze OSB Teknopark No:609 41480 Gebze, Kocaeli
Tel:+90 262 679 80 00 • Faks: +90 262 679 80 80 
www.logo.com.tr

MICROSOFT TÜRKİYE
Levent Sk. No:7 Levent İstanbul İletişim Hattı: 444 6787
Tel:+90 212 370 55 55 • Faks: +90 212 370 55 56
www.microsoft.com.tr

ORACLE
Spring Giz Plaza K:9 34398 Maslak İstanbul
Tel: +90 212 329 67 00 • Faks: +90 212 329 67 01
erp-info_tr@oracle.com • www.oracle.com/tr

PAPERWORK / G-GSOFT
Tolga Eşiz / Satış ve Pazarlama Direktörü 
İçerenköy Mah. Büyük Kartal Sok, Parlar Bolat İş Merkezi No:19/2, 
34742 Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 216 384 07 51 • Faks: +90 216 384 02 86
satis@paperwork.com.tr • www.g-gsoft.com.tr/tr

BPM & DOKÜMAN YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ ve HİZMET SAĞLAYICILARI İNDEKSİ

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 
2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.
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6Kare, tamamen kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu 
Süreç Yönetim Platformu Emakin ile, kurumsal müşteri-
lerinin, rutin iş süreçlerini kullanımı kolay uygulamalara 
dönüştürerek yönetmelerine ve raporlamalarına olanak 
tanır. Bu sayede, firmalara, dijital dönüşüm konusunda 
hızlı kurulan ve kendi sistemlerine kolayca adapte edebi-
lecekleri bir çözüm sunar. 6Kare, ayrıca geliştirmiş olduğu 
bulut çözümü Kalsiyum ile, orta ve küçük ölçekli firmala-
rın, tanımlı süreçleri web üzerinden yönetmelerine yar-
dımcı olur. Kalsiyum Platformu, masraf, cari hesap mu-
tabakatı, doküman yönetimi, KEP ileti yönetimi gibi yasal 
uyumluluk gerektiren süreçlerde, özellikle Türkiye’deki 
müşteriler için büyük kolaylıklar getirmektedir. 

Kurucuları Selahattin Bostancı ve Ertan Tike’nin elektro-
nik imza ve iş süreçleri yönetimi yazılımları konusunda 
uzun yıllara dayanan deneyimleri, 6Kare müşterilerinin 
e-dönüşüm çalışmalarında karşılaşabilecekleri pek çok 
sorunun üstesinden kolayca gelmelerini sağlamaktadır.

Emakin Nedir?

Emakin BPMS (Business Process Management System) 
ölçeklenebilir, süreç tabanlı yöntemler ile yazılım ge-
liştirmeyi kolaylaştıran kurumsal yazılım platformudur. 
Orta ve büyük ölçekteki organizasyonlar için, insanlar ve 
sistemler arasındaki limitsiz sayıda iş sürecinin özelleşti-
rilmesini ve dağıtımını sağlar. 

Emakin BPMS, tüm süreç hayat döngüsünü –analiz, 
modelleme, simülasyon ve sürekli iyileştirme– destek-
leyerek web tabanlı tek arayüz ile kullanıcıları birbirin-
den farklı sistemler ve uygulamalardan korumak üzere 
tasarlanmıştır. Esnek mimari yapısı ile süreçlerde hızlı ve 
sık değişiklik yapmaya imkân verir ve eski tip uygulama-
ları servis tabanlı mimarilere taşımayı kolaylaştırır.

Kalsiyum Nedir?

İşletmelere verimlilik hedefl i özel ayrıcalıklar sağlayan 
Kalsiyum, şirketlerin arşiv, fatura, satın alma, iş avansı, 
masraf formu, muhasebe mutabakatı gibi e-Şirket dö-
nüşümünü sağlayan bir sanal ofis ortamıdır. Kalsiyum 
ortamında iş süreçleriyle ilgili görevler e-posta benzeri 
gelen kutusu bildirimleriyle gösterilmekte, görevde yet-
kilendirilen kişiler ise bu bildirimlerle ilişkili görev for-
munu açarak üzerinde gerekli işlemleri yaptıktan sonra 
süreci sonraki adıma taşımaktadırlar. Böylece, süreçler 
her an kontrol altında tutularak insan kaynaklı hataların 
önüne geçilebilmektedir. 

Müşterilerimizden Bazıları

TEB, Vakıfbank, Yakın Doğu Bankası, Emeklilik Gözetim 
Merkezi, Aegon, Tarsim, Güneş Sigorta, Katılım 
Emeklilik, ERGO, Yıldız Holding, Godiva, United Biscuits, 
A101, SofraGrup, Eczacıbaşı Monrol, Eczacıbaşı ESAN, 
MKK, Enerya, Süvari.

MICROSOFT

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ertan Tike
Yönetici Ortak

ertan.tike@6kare.com

Selahattin Bostancı
Yönetici Ortak

selahattin.bostanci@6kare.com

ŞİRKET HAKKINDA

6Kare, iş süreçleri yönetimini kolaylaştıran, inovatif ya-
zılım çözümleri sunan uluslararası bir yazılım şirketidir. 
Finans, sigorta, hukuk, imalat, gıda ve perakende sek-
törlerinin önde gelen kuruluşları için geliştirdiği özel çö-
zümlerin yanı sıra, daha küçük ölçekli kuruluşların e-dö-
nüşüm ve şirketler arası işbirliğini kolaylaştıran bulut 
çözümleri de sunar. 6Kare, Amsterdam ve İstanbul’daki 
ofislerinde, alanında uzman yazılımcılardan oluşan eki-
biyle, yazılım ve ar-ge çalışmalarını ISO/IEC 27001 stan-
dartlarına uyumlu bir şekilde sürdürmektedir. Doküman 
yönetimi, iş süreçleri yönetimi, elektronik ve mobil imza 
yazılımları alanındaki deneyimi ve yetkinliği, 6Kare’yi 
tercih edilen çözüm sağlayıcı kılmaktadır.

Kuruluş Yılı: 2010
Şirket Web Sitesi: www.6kare.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Emakin BPM on premise 

çözümleri için lisans ücreti, Kalsiyum bulut çözümleri için 
kullanıcı başına aylık/yıllık fiyatlandırma.

İhracat Yapılan Ülkeler: İngiltere, Hollanda
BPM Komitesi Temsilcisi: Selahattin Bostancı (Yönetici 

Ortak) selahattin.bostanci@6kare.com

6KARE BİLGİ TEKNOLOJİLERİKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
BPM & Doküman Yönetimi Çözümleri Dünyası

Selahattin Bostancı
Yönetici Ortak
selahattin.bostanci@6kare.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

817
Çalışan

6KARE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM 
DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Adres: Kayışdağı Caddesi, Münire İş 

Merkezi No: 146/3 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 361 70 72 
Amsterdam Ofi si: Karspeldreef 6B 1101 

CJ, Amsterdam Hollanda
Tel: +31 (0)20 333 1019

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Başarılar ve Ödüller

Euro Cloud 2016 - Yatay Çözümler 
Alanında En İyi Bulut Bilişim Hizmeti 
Üçüncülük Ödülü

Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Mind2biz (Satış Ortağı) 
www.mind2biz.com.tr

Vatansever Bilişim (Satış Ortağı)
www.vatanseverbilisim.com

BiMSA (Satış Ortağı) 
www.bimsa.com.tr

Probiz (Satış Ortağı) 
www.probizyazilim.com

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Madencilik

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

BİMSER ÇÖZÜM, 1998 yılında bilgi teknolojileri alanında 
yazılım çözümleri üretmek üzere Kocaeli’de kurulmuş bir 
yazılım firmasıdır. Farklı ölçekteki firmalara yönelik ya-
zılım paketlerinden, üzerinde çeşitli iş uygulamalarının 
tasarlanabileceği tam bir çözüm geliştirme platformuna 
kadar, birbiriyle entegre çalışabilen geniş bir ürün yelpa-
zesi sunmaktadır.  

BİMSER ÇÖZÜM’ün yazılım ürünleri, bugün Türkiye’nin 
1300’den fazla seçkin şirketinde yüzbinlerce profesyonel 
tarafından kullanılmakta, sağladığı verimlilik ile bu şir-
ketlere rekabet avantajı ve başarı getirmektedir.

BİMSER ÇÖZÜM, ürünlerini, bugüne kadar 20’den fazla 
ülkeye ihraç etmiştir. Şirketin 2017 yılında hayata geçir-
diği New York ve Lahey ofisleri de bu gelişimin devamını 
üstlenmiştir.

Kuruluş Yılı: 1998
Şirket Web Sitesi: www.bimser.com.tr
İhracat Yapılan Ülkeler: ABD, Azerbaycan, Brezilya, Cezayir, Çin, 

Gürcistan, Güney Afrika, Hindistan, Irak, İran, İspanya, Katar, Kenya, 
Romanya, Rusya, Slovakya, Suudi Arabistan, BAE.

Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-
na göre,  Türkiye Merkezli Üretici kategorisinde 32., Türkiye Merkezli 
Üretici-Yazılım kategorisinde 15., Doküman-Arşiv Yönetimi Yazılımı 
Gelirlerine Göre İlk 14 Şirket sıralamasında 2., İş Uygulamaları Türkiye 
Merkezli Üretici Gelirlerine Göre İlk 15 Şirket sıralamasında 8., Kocaeli 
Şirketleri İlk 10 sıralamasında 4., 2017 Yılı İlk 500 Bilişim Şirketi (Satış 
Gelirlerine Göre) sıralamasında 186., Bilgi Teknolojileri Şirketleri sıralamasında 139. olmuştur.

BPM Komitesi Temsilcisi: Mert Onaran (Pazarlama Yöneticisi) monaran@bimser.com

BİMSERKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
BPM & Doküman Yönetimi Çözümleri Dünyası

Gökhan Ergun
Genel Müdür
gergun@bimser.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

eBA

E-kurum dönüşümünü tamamlamış bir 
kurumda, iş süreçleri maksimum etkinlik-
te çalışır; iş süreçleri yönetilebilir, verimli-
lik en üst düzeye çıkarılabilir, kağıt kullanı-

mı en aza indirilebilir. eBA, Bimser Çözüm’ün, e-kurum 
dönüşümünü hedefl eyen kurumlar için tasarladığı bir 
doküman, belge ve iş akış yönetimi sistemidir. 

eBA Doküman Yönetim Sistemi (EDYS), kurumların ku-
rumsal hafızasını düzenleyerek geleceğe güvenli ve sağ-
lıklı bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olur. Kurumun 
faaliyetleri sonucu üretilen ve delil niteliği taşıyan tüm 
belgeler, eBA Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 
ile yönetilebilir. eBA İş Akışı Yönetim Sistemi (İAYS), 
iş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik otomasyona 
taşınmasını ve diğer kurumsal uygulamalarla enteg-
rasyonunu sağlayarak işletmelerin kârlılığını artıran, 
süreç odaklı iş yapma anlayışını yaygınlaştıran bir süreç 
geliştirme platformudur. Kurumsal süreçlerin standart-
laşmasını, optimizasyonunu, hızlandırılmasını ve oto-
masyonunu sağlar. eBA Capture ile tüm yapılandırılma-
mış dokümanlar sistematik bir biçimde dijitalleştirilerek 
kurumun e-dönüşümü hızlandırılabilir. 

ENSEMBLE

Ensemble Süreç Yönetim Sistemi, kurum-
ların süreç odaklı yönetim anlayışına geç-
melerine yardımcı olan, bütünleşik ve sür-
dürülebilir bir süreç yönetim platformudur. 

Stratejik plan, balanced scorecard, performans izleme, 
süreç yönetimi gibi bileşenleri bünyesinde barındıran 
Ensemble, kurumlar için pek çok fayda sağlar. Bunlardan 
bazıları; yürütülen faaliyetlere bütünsel olarak bakılarak 
verimsiz aktivitelerin kolaylıkla keşfedilmesi, yapılan 
iş ve işlemlerin dokümante edilerek görev, yetki ve so-

rumlulukların netleştirilmesi, yetkinliklerin belirlenmesi, 
yapılan işlerin standart ve sistematik hale getirilmesi, 
performans ölçüm sisteminin kurumda kolaylıkla geliş-
tirilmesi, hedefl er ile yönetilebilir kurum oluşturulması, 
ekonomiklik ve mevzuata uyumluluğunun denetlenebil-
mesi ve süreç etkileşimlerinin keşfedilmesidir.

BOYSWEB

Modern işletmelerde, işletmenin verim-
liliğinin ve kalitenin mutfağının bakım 
yönetim sistemleri olduğu fark edilmiştir. 
Mutfağı kontrol altına almadan işlet-

menin kalite ve verimliliği kontrol altına alınamaz. 
Kurumsal Bakım kültürünü oluşturmak ancak Bakım/
Varlık Yönetim Sistemi ile mümkündür. BOYSWEB; fonk-
siyonalite, rapor ve grafik zenginliği ile kullanım kolay-
lığı açısından başta Türkiye’nin en büyük işletmelerinde 
olmak üzere, en yaygın kullanılan Bakım/Varlık Yönetim 
Sistemidir.

QDMS

QDMS Entegre Yönetim Sistemi, hedefl e-
nen kalitenin gerçekleştirilmesi için ge-
liştirilmiş, işinize dost bir yönetim sistemi 
çözümüdür. QDMS, yönetim sistemleri sü-

reçlerinde kişiye bağımlılığı ortadan kaldırıp sistem yak-
laşımı ile farklı ve öncü olabilmenin kapılarını açmakta-
dır. Modüler ve parametrik yapısıyla, çoklu dil ve mobil 
cihaz desteğiyle, tarayıcı bağımsız çalışabilmesiyle, web 
teknolojisi yoluyla her yerden erişilebilmesiyle, zaman 
tasarrufu sağlamasıyla, bağımsız iş akışları oluştura-
bilmesiyle, hızlı ve kolay devreye alınabilmesiyle, rutin 
işleri üstlenmesiyle, kişilere bağlı kalmadan yönetim 
sağlayabilmesiyle, değişen şartlara uyumuyla ve kolay 
öğrenilebilmesiyle üstün bir entegre yönetim sistemidir.

125+
Çalışan

Cenk Kıral
Genel Müdür Yardımcısı

ckiral@bimser.com

BİMSER ÇÖZÜM YAZILIM 
TİC. A.Ş.
Adres: Yeniköy Merkez 

Mah. Vatan Caddesi KOU 
Teknopark No: 83/A-6 
41275 Başiskele Kocaeli

Tel: +90 262 341 43 14        
Faks: +90 262 341 38 94
e-Posta: info@bimser.com.tr

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

SATIŞ, PAZARLAMA, KANAL YÖNETİMİ VE 
ULUSLARARASI OPERASYON YÖNETİCİLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

20
Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Atıksu Arıtma, AVM, 
Beyaz Eşya, Cam, Çelik, Çimento, Demir, Eğitim, Finans, 
Havacılık, Lojistik, Maden, Matbaa, Otel, Petrokimya, 
Seramik, Sigorta, Teknik Servis, Toprak, Ulaşım 
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

GGSoft 1998 yılında kurulduğu tarihten itibaren, sadece 
iş akışı ve doküman yönetim konusuna odaklanarak, 
uzmanlaşmış kadrosuyla PaperWork ürün ailesini ge-
liştirmiştir. Türkiye koşullarına uygun olarak tasarlanan 
PaperWork benzersiz kolay kullanım özelliği sayesinde, 
firmalara çok kısa sürede uyarlanabilmektedir.

Ürün geliştirmede kullandığımızı teknolojileri “iş için 
teknoloji” anlayışıyla seçiyor, “en yeni”, “gündemdeki”, 
“geleceğin teknolojisi” gibi gerekçeler ile teknoloji seçi-
mini yapmıyoruz. Biliyoruz ki en iyi teknoloji, müşterile-
rimizin beklentilerini en iyi karşılayacak, fayda/maliyet 
oranını en iyi sağlayacak teknolojidir. 

Kuruluş Yılı: 1998
Şirket Web Sitesi: www.paperwork.com.tr
İhracat Yapılan Ülkeler: Cezayir
Fiyatlandırma Bilgileri: Programı kullanacak kayıtlı kullanıcı 

sayısı ile talep edilen modüller baz alınarak yapılır. 
BPM Komitesi Temsilcisi: Tolga Eşiz (PaperWork Satış 

Direktörü) tesiz@paperwork.com.tr

PAPERWORKKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
BPM & Doküman Yönetimi Çözümleri Dünyası

Tolga Eşiz
PaperWork Satış Direktörü
tesiz@paperwork.com.tr

Milli Dijital Dönüşüm Sihirbazı, PaperWork  

PaperWork BPM ve doküman yönetimi platformu, 
Türkiye’mizin yerel gücü kullanılarak geliştirilmiştir.  

1998 yılında başlayan, global ürünlerle rekabet edebi-
len çözüm yaratma maceramız, bugüne kadar kesintisiz 
olarak sürmüştür. 

PaperWork gelişmiş iş akışı motoru ve doküman yöneti-
mi özellikleri ile tam bir dijital dönüşüm uzmanıdır. 

Kur - çalıştır entegrasyonları ile bilgiyi SAP, Oracle, Logo, 
Netsis, MS Dynamix AX, NAV vb. her türlü uygulamadan 
kolaylıkla alır-verir, sürece sokar, dokümanları toplar, 
yönetir. KPI ve SLA takibi yapar. Süreç verimliliğini anlık 
olarak takip etmenizi sağlar. Değişimi şirket kültürünü-
zün bir parçası yapar. 

Farkında olun olmayın, Dijital Dönüşüm dünyanın iş 
yapma şeklini değiştirdi. Dijital dönüşüm bir ihtiyaç 
değil, gerekliliktir. Ana süreçleriniz vakit kaybetmeden 
dijital ortama aktarılmalıdır. Aksi takdirde, rekabette 
geride kalmanız kaçınılmazdır. 

PW iş akışı ile, süreçlerin izlenebilmesi ve kişiler üze-
rindeki iş yükünün takip edilebilmesi, sorunlu nokta-
ların tespit edilip düzeltilmesine olanak sağlar. Bilgiye 

erişmenizi, değerlendirmenizi ve zamanında aksiyon 
almanızı sağlar. Dijital ortamda izlenebilir şeff af sü-
reçler gelirinizi arttırır, rekabet avantajı sağlar, riskleri 
azaltır ve müşteri odaklı dönüşüm sağlar. Çalışanlarınız 
ofisteyken, hatta ofis dışındayken bile web veya native 
mobil uygulamalarımız ile her zaman sürecin bir parçası 
olurlar. Operasyon birimlerinin, doğru ve güncel içerik ile 
işlem yapmasını sağlar. KPI ve SLA ölçümleri ile süreçle-
rin performansı takip edilir. 

PaperWork dokümana erişim, düzenleme ve paylaşım 
gibi işlemleri belirli bir sistem dahilinde merkezi ola-
rak yönetmenizi sağlar. Milyonlarca kağıt ve elektronik 
belgenin olduğu ortamlarda, iş gücü ve zaman kaybını 
ortadan kaldırır. Gelişmiş arama motoru, belgeye ihtiyaç 
duyulduğu anda erişilmesini sağlar. 

Versiyon kontrolü, güncel dokümanların üzerinde çalı-
şılmasını sağlar. İzleme ve güvenlik fonksiyonları içeri-
ğinizi korur, güvenle paylaşılmasını sağlar. Merkezi bir 
doküman yönetimi sistemi olmadan verimlilikten söz 
edemeyiz. İhtiyacınız olduğunda belgeler iş akışı ile 
işlem adımlarına yönlendirilir. Süreç sırasında ihtiyaç 
duyulan belgelere hemen erişilir. Bu sayede hatalı karar 
alma olasılığınız düşer.  

40
Çalışan

Gürcan Yücel
PaperWork Yazılım Direktörü
gyucel@paperwork.com.tr

Fevzi Öztürk
PaperWork Dijital Dönüşüm Direktörü

fozturk@paperwork.com.tr

Göksel Aydemir
PaperWork Sistem Mimarı
goksel@paperwork.com.tr

GG SOFT YAZILIM HİZMETLERİ TİC. 
LTD. ŞTİ.
Adres: İçerenköy Mah. Büyük Kartal 
Sk. N:19 K:2 34752 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 384 07 51       
e-Posta: satis@paperwork.com.tr

Hizmet ve Ürün 
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YÖNETİCİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

20
Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Ürünler 

• PaperWork Doküman yönetimi
• PaperWork BPM
• PaperWork Global Content Server
• PaperWork Software Development Kit (SDK)
• PaperWork SAP ECM, SAP içinden çalışan doküman yönetimi
• PaperWork SAP BPM, SAP içinden çalışan iş akışı
• Pw Outlook WF add on, Outlook içinden çalışan iş akışı
• PW Mobile, Native mobil iş akışı ve
doküman yönetim uygulaması
• PaperWork HRDoc, Dijital Özlük Dosyası

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

ANALİTİK BİLİŞİM
Merkez Adres: Kozyatağı Mah. Değirmen Sk. AR Plaza A Blok Ofis 
No: 102 Kadıköy, İstanbul
Tel: +90 216 416 7576
www.analitikbilisim.com

BİLİŞİM SANAYİ
Cyberpark, Beytepe Köyü Yolu 5/A, K:4, 06530 Bilkent, Ankara / Tel: 
+90 (312) 266 11 44 • Faks: +90 (312) 266 11 40
bilisim@bilisim.com.tr • www.bilisim.com.tr

BİMSA
Tunç Taşman / Genel Müdür
Acarlar İş Merkezi D Blok K: 3-4 34805 Kavacık, İstanbul 
Tel:+90 216 425 10 50 - 538 78 00 • Faks: +90 216 425 10 49 
bilgi@bimsa.com.tr • www.bimsa.com.tr

CPM YAZILIM
Serkan Ahtagil / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Otakçılar Cad. Defterdar Mah. D Blok No:78 K:1 No:73 Flatofis Eyüp 
İstanbul
Tel: +90 212 444 81 77 • Faks: +90 212 437 87 68
info@cpm.com.tr • www.cpm.com.tr

DETAYSOFT (SAP SuccessFactors Çözüm Ortağı)
Alkin Aksoy / Genel Müdür
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:111/4 Üsküdar, İstanbul  
Tel:+90 216 443 13 29 • Faks: +90 216 443 08 27
info@detaysoft.com • www.detaysoft.com

ETG DANIŞMANLIK
Umut Altınay / İş Geliştirme Müdürü
İnönü Cad., Çetinkaya İş Merkezi No:92 K:5 34742 - Kozyatağı 
Kadıköy İstanbul 
Tel: +90 216 380 60 00
bilgi@etg-it.com • www.etg-it.com

IAS BİLGİ İŞLEM VE DANIŞMANLIK
Behiç Ferhatoğlu / Genel Müdür
EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 Yeşilköy 34149 İstanbul 
Tel: +90 212 465 65 60 • Faks +90 212 465 79 97 
satis_tr@ias.com.tr • www.ias.com.tr

INNOVA
Sezgin Aslan / İş Geliştirme Grup Yöneticisi
İTÜ Ayazağa Teknokent ARI4 Binası 34469 Maslak İstanbul
Tel: +90 212 329 70 00 • Faks +90 212 286 44 02
info@innova.com.tr • www. innova.com.tr

LOGO YAZILIM
Akın Sertcan / İcra Kur. Üy., Kanal ve Satış Operasyonları
Gebze OSB Teknopark No:609 41480 Gebze, Kocaeli
Tel:+90 262 679 80 00 • Faks: +90 262 679 80 80 
www.logo.com.tr

ORACLE
Spring Giz Plaza K:9 34398 Maslak, İstanbul
Tel: +90 (212) 329 67 00 • Faks: +90 (212) 329 67 01
erp-info_tr@oracle.com • www.oracle.com/tr

PMA Bilişim
Bülent Çolakoğlu / Yönetici Ortak
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı ATA Plaza 3/3 K:6 Ofis N:56 Ataşehir 
İstanbul
Tel: 90 216 939 96 15 • Faks: +90 216 266 33 90
info@pmabilisim.com • www.pmabilisim.com 

POLDY İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMİ
Kadri Demir / Yönetici Ortak 
Fenerbahçe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad. N:9/2 Kalamış, 
Kadıköy, İstanbul
Tel: +90 216 330 20 88 • Faks: +90 216 336 90 30
poldy@poldy.com.tr • www.poldy.com.tr

PRODA YAZILIM
Erkan Ahtagil / Genel Müdür
Cumhuriyet Mh. İzzetpaşa Sk. N:17/19 Şişli İstanbul
Tel: +90 212 231 93 45 • Faks: +90 212 310 46 43
info@prodasoft.com • www.prodasoft.com

UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
Hüseyin Şahin / Genel Müdür
YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı Çiftehavuzlar Mah., Eski 
Londra Asfaltı Cad., B2 Blok, K:3 N:401, 34220 Esenler, İstanbul 
Tel: +90 212 467 33 33 • Faks: +90 212 613 56 52
uyumsoft@uyumsoft.com.tr • www.uyumsoft.com.tr

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ ve HİZMET SAĞLAYICILARI İNDEKSİ

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 
2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.



78 79

MICROSOFT

Kuruluş Yılı: 1989
Şirket Web Sitesi: www.cpm.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri: Proje içeriğine bağlı olarak proje bazlı 

fi yatlandırma yapılır.
Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 370. sıra
HRM Komitesi Temsilcisi: Hakkı Kılınç (Yönetim Kurulu Üyesi) 

hakki.kilinc@cpm.com.tr

CPM YAZILIM KURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri Dünyası

Serdar Öner
Genel Müdür
serdar.oner@cpm.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

CPM Master İnsan Kaynakları

CPM olarak İnsan Kaynakları Yönetimini genel kabulün 
aksine ERP’nin bir yan ürünü olarak değil ERP ile entegre 
çalışan başlı başına ayrı bir sistem olarak görüyoruz. Bu 
sayede, İnsan Kaynakları departmanlarına, şirketlerinin 
muhasebe veya ERP sistemi ne olursa olsun bugün ih-
tiyaç duydukları / gelecekte ihtiyaç duyacakları her şeyi 
bulabilecekleri yüze yakın modülden oluşan bir yazılım 
sunuyoruz.

Özellikle İnşaat, Eğitim ve Güvenlik sektörü gibi birden 
fazla SGK iş yeri olan ve personelleri farklı lokasyonlarda 
yer değiştirerek çalışan işletmeler için geliştirdiğimiz öz-
lük bilgileri ve yasal yükümlülüklerin tek bir sicil kartında 
takip edildiği, tüm iş yerlerine ait bordroların tek bir tuş 
ile hazırlanmasını sağlayan güçlü altyapımız sayesinde 
neredeyse birkaç saate kadar inen sürelerde, tüm sektör-
lere başarı ile uyguluyoruz.

Bunun yanında teşvik kapsamına giren işçilerin ilgili ka-
nundan kaç ay yararlanacağı, eski ücretleri kaybetmeden 
mavi-beyaz yaka gibi gruplamalar yaparak yeni ücret be-
lirleme, PDKS entegrasyonu modülünde personelinizin 
günlük puantaj takibini anlık yapabilme, Ödeme Analizi 
modülünde personelinize düzenli olarak sağladığınız 
sosyal yardım ve kesintileri girerek bordro süreçlerinizi 
pratikleştirme, Bordro modülünde personelin aylık pu-
antaj bilgilerini kullanarak işyeri ve personel sayısı gözet-
meden fiili normal çalışma karşılığı çıplak ödemelerini, 
fiili çalışma karşılığı diğer ödemelerini, çalışma karşılığı 
olmaksızın yapılan nakdi ve ayni yardımlarını, kesintiler 
ve yurt içi/dışı harcırahların istisnalarını, asgari geçim 
indirimi yanı sıra 45 yaş altı personeller için zorunlu BES 

kesintisini, eğitim kurumları ödenek ve tazminatlarının 
en yüksek devlet memur aylığı esas alınarak maaş içeri-
sinden düşülmesi gibi binlerce hesap ve pratik özellik yer 
almaktadır.

Fark Bordrosu modülüyle geriye dönük ücret fark 
bordrolarını tek tuş ile oluşturur, SGK modülüyle tüm 
elektronik bildirgelerinizi ve XML dosyalarınızı tek tuş ile 
oluşturup elektronik ortamda iletirsiniz. Kıdem ve İhbar 
Tazminatı modülünde işten çıkış işlemi yapılan persone-
linizin tazminatını veya tüm personelin kıdem yüklerini 
toplu bir şekilde alabilir, Aktüeryal Yöntemle Kıdem 
Tazminatı modülünde TFRS ve IFRS için gereken kıdem 
yükü karşılığını muhasebenizde tek tuş ile ayırabilirsiniz.

Zimmet modülünde çalışanlara emanet edilen demir-
başlar ve değerli belgeler ile iş güvenliği kapsamında 
bunların kullanım sürelerini de takip edebilirsiniz. İzin 
modülünde tüm rapor ve izinleri takip edip yıllık izin 
planlarını yapabilirsiniz. Bunun yanında çalışanlara veri-
len saatlik izinleri de sistem üzerinde takip edebilirsiniz. 
Organizasyon Şeması modülünde şirketinizin hiyerarşik 
yapısını ve departmanlarda ihtiyaç duyulan personel sa-
yılarınızı görsel olarak yönetebilir, Eğitim modüllerinde 
şirket içi eğitim planlamalarınızı ve personelinizin aldığı 
eğitimleri takip edebilirsiniz.

Tahmini İşçilik Maliyeti modülü ile işe alımlarda per-
sonelin yıllık işveren paylarını hesaplayarak personelin 
maliyetini ölçebilir, Personel Bütçesi ile işveren mali-
yetlerinizi önceden öngörebilir, nakit akışa ve muhtasar 
beyannamesine kadar yansıtılmasını sağlayabilir, Banka 
Entegrasyon modülü ile bankalara iletilecek maaş ödeme 
emirlerini saniyeler içinde oluşturabilirsiniz.

100
Çalışan

CPM YAZILIM
Adres: Flatofi s İstanbul, Otakçılar 

Cad. N:78 K:1 D Blok N:73, Eyüp 
İstanbul

Tel: +90 212 444 81 77
Faks: +90 212 437 87 68
e-Posta: info@cpm.com.tr

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler Büyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi

Holdingler

YÖNETİCİLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

ŞİRKET HAKKINDA

Çok kapsamlı bir yazılım firması olarak 1989 yılında İs-
tanbul’da kurulan CPM Yazılım, Türk yazılımcılar tarafın-
dan geliştirilmiş, %100 yerli entegre Kurumsal Kaynak 
Planlama ürünü CPM ERP ile üretim, finans, alım satım, 
ithalat ihracat sektörlerinde hizmet veren orta ve üst 
segmentteki firmalara özelleştirilmiş çözümler sunmak-
tadır. Türkiye geneline yayılmış çözüm ortakları ve bayi 
ağı ile müşterilerine en yakın noktadan uygulama ve sa-
tış sonrası destek hizmetleri sunan CPM için müşterileri-
nin ihtiyaç ve taleplerini en uygun ve en hızlı çözümler 
ile karşılamak daima önceliklidir. Gururla taşıdığı sıfıra 
yakın müşteri kaybı bu yaklaşımın bir eseridir.

Çözümlerinde esneklik, kullanım kolaylığı, yerli mev-
zuata hakimiyet gibi tüm sektörler tarafından öncelik-
le aranan özelliklere önem veren CPM, müşterilerinin 
aldığı başarılı sonuçlar ile ülke sanayisine verim ve hız 
kazandırmaktadır.

Şirketlerin verimlilik, kârlılık, yüksek performans ve 
sürdürülebilir büyüme hedefl erine odaklanan CPM, bu 
amaçla işletmenin farklı birimleri arasında etkili bir ile-
tişim ve koordinasyon ortamı yaratabilmesine, kıymetli 
verinin konsolide kullanımı ve analizi için gerekli ortamın 
oluşturulmasına, bilginin hızlı ve etkili paylaşımına, anlık 
denetime ve tüm süreçlerin proaktif yönetimine imkan 
tanıyacak yazılım teknolojilerini geliştirmektedir.

Çiğdem Çakır
Bayi Koordinasyon ve Eğitim Müdürü

cigdem.cakir@cpm.com.tr

Serkan Ahtagil
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

serkan.ahtagil@cpm.com.tr

Funda Gündüz
İş Geliştirme Müdürü

funda.gunduz@cpm.com.tr

Hakkı Kılınç
Yönetim Kurulu Üyesi

hakki.kilinc@cpm.com.tr

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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MICROSOFT

Kuruluş Yılı: 2007
Şirket Web Sitesi: www.prodasoft.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Lisanslama (kullanıcı sayısı ve modül 

kullanımı) Uygulama (geliştirme, eğitim, satış sonrası hizmetler)
Bilişim 500 Sıralamasındaki Yeri: 472
HRM Komitesi  Temsilcisi: Şirin Gürkan (İş Zekası Birim Yöneticisi) 

sirin.gurkan@prodasoft.com

PRODASOFTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri Dünyası

Erkan Ahtagil 
Genel Müdür
erkan.ahtagil@prodasoft.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Prodasoft tarafından geliştirilen OXYPORT tamamen 
web tabanlı, %100 mobil uyumlu, esnek, kolay adapte 
edilebilir, self service bir kurumsal portal uygulamasıdır.

Sürekli güncellenen bileşen kütüphanesi ile ihti-
yacınıza göre yazılımcıya veya danışmana ihtiyaç 
duymadan kendi sayfanızı oluşturabilir ve sayfanızı 
şekillendirebilirsiniz.

Süreç Yönetimi ile formlarınızı tasarlayabilir, iş süreçle-
rinizi dijital ortama kolayca taşıyabilirsiniz. Onaya gön-
derdiğiniz formun ne aşamada olduğunu bildirimlerle 
anlık olarak takip edebilirsiniz.

Doküman Paylaşım ile tüm kurumsal dokümanlarınızı 
yetkiler dahilinde kullanıcılarınızla paylaşabilir,  kurum-
sal doküman arşivinizi oluşturabilirsiniz.

İçerik Yönetimi ile kendi haber ve duyuru kategorilerinizi 
oluşturabilir, farklı bileşen tasarımları ile sayfalarınıza 
ekleyebilirsiniz.

OXYPORT’u diğer portallardan farklı kılan en önemli 
özellik ise SOSYAL GRUP YÖNETİMİ. Sosyal Grup Yönetimi 
ile kullanıcılar kendi sosyal, iş veya proje gruplarını oluş-
turabilir, gruplarını açık veya kapalı yapabilir, üyeleri 
gruplarına davet edebilir. Grup üyeleri, grup duvarında 

paylaşımlarda bulunabilir, ayrıca paylaşımlara yorum ve 
beğeni yapabilir.

Bordro Görüntüleme Uygulaması ile kullandığınız İK 
uygulamasında yaptığınız bordroları kullanıcıların SMS 
şifre onayıyla görüntülemesini sağlayabilirsiniz.

Toplantı Odası Yönetimi ile toplantı odalarınızı kapasite-
sine göre planlayabilirsiniz; toplantı takvimi yaklaştığın-
da kullanıcının portalına anlık bildirim düşer.

İK uygulamanızda tanımlı kullanıcıları anlık olarak 
çekebilir, LDAP entegrasyon ile şifre kontrollerini 
sağlayabilirsiniz.

Rehber Uygulaması ile kayıtlı kullanıcıları listeleyebilir, 
departmanına, ismine veya pozisyonuna göre filtreleye-
bilir, dilediğiniz kullanıcının profiline ulaşarak iş tanımı, 
özgeçmiş, sertifikalar, üye olduğu gruplar, vb. bilgilerini 
görebilirsiniz.

Dinamik Organizasyon Şeması Uygulaması sayesinde 
kişilere tanımladığınız pozisyonlara göre organizasyon 
şeması otomatik oluşur. Burada kişi ve ünvan baz-
lı arama yapabilir, şema üzerinden kişilerin profiline 
ulaşabilirsiniz. 

15+
Çalışan

PRODA YAZILIM
Adres: Cumhuriyet Mah. 

İzzetpaşa Sk. N:17/19 Şişli 
İstanbul

Tel: +90 212 231 93 45 
Faks: +90 212 310 46 43
e-Posta: info@prodasoft.com
Satış: sales@prodasoft.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

ŞİRKET HAKKINDA

Prodasoft, ERP sektöründe çeşitli kademelerde yönetici-
lik yapmış deneyimli bir kadro tarafından 2007 yılında 
yazılım ve ERP danışmanlık firması olarak kuruldu. Da-
nışmanlığını yaptığı yazılım portföyüne ilk olarak esnek 
ve hızlı geliştirilebilir yapısından dolayı CPM ERP‘yi ek-
leyen Prodasoft, bugüne kadar CPM ERP ile 24 başarılı 
ERP projesine imza attı. Sonrasında yine esnek yapısı, 
kullanıcı dostu arayüzleri ve her türlü veri kaynağı ile 
kolay entegre olmasından dolayı Qlik Sense üzerine da-
nışmanlık vermeye başladı. 

Kadrosunu %80 ağırlıklı olarak endüstri mühendislerin-
den oluşturan Prodasoft, üniversitelerle yaptığı işbirliği 
kapsamında her yıl genç mühendisleri sektöre kazandır-
maktadır. 

Uzun vadeli stratejisini yazılım ihracatı üzerine kuran ve 
bunun için esnek bulut çözümlere odaklanan Prodasoft, 
CPM ERP, Qlik Sense ve 2015’ten bu yana geliştirmesini 
ve uygulamasını yaptığı kurumsal portal uygulaması 
OXYPORT ile birçok firmada başarılı projelere imza at-
maya devam ediyor. 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirin Gürkan
İş Zekâsı Birim Yöneticisi

sirin.gurkan@prodasoft.com

Eser Soysal
ERP Birim Yöneticisi

eser.soysal@prodasoft.com

Cahit Çelebi
Web Çözümler Birim Yöneticisi

cahit.celebi@prodasoft.com

OXYPORT
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BULUT TEKNOLOJİLERİ
ve 
ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI

BİMSA
Tunç Taşman / Genel Müdür
Acarlar İş Merkezi D Blok K: 3-4 34805 Kavacık, İstanbul 
Tel:+90 216 425 10 50 - 538 78 00 • Faks: +90 216 425 10 49 
bilgi@bimsa.com.tr • www.bimsa.com.tr

BULUTİSTAN
Akın Akbaş / Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
İstanbul Kongre Merkezi, Taşkışla Cad., Harbiye 34367 İstanbul
Tel: +90 850 222 85 88
info@bulutistan.com • www.bulutistan.com

C8NET (Oracle NetSuite Çözüm Ortağı)
Sebla Puhaloğlu Yeniay / Yönetici Ortak
Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı N:50/8 Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 549 539 39 33
info@c8net.com • www.c8net.com

CEMAMETRIX
Azerhan Özen / Genel Müdür
DEÜ Tınaztepe Kampüsü Doğuş Cad. 207 AG Z12 Depark Beta Buca 
İzmir
Tel: +90 (232) 402 94 94 
info@cemametrix.com.tr • www.cemametrix.com.tr 

CSA DANIŞMANLIK (QAD TÜRKİYE)
Gökhan Samuk / Yönetici Ortak
Büyükdere Cad. N:48 K:4 Mecidiyeköy İstanbul
Tel: 444 1 377 +90 212 275 83 47 / +90 850 433 13 77
support@qadturkiye.com • www.qadturkiye.com

ETG DANIŞMANLIK (Microsoft Çözüm Ortağı)
Umut Altınay / İş Geliştirme Müdürü
İnönü Cad., Çetinkaya İş Merkezi No:92 K:5 34742 Kozyatağı 

Kadıköy İstanbul 
Tel: +90 216 380 60 00
bilgi@etg-it.com • www.etg-it.com

IAS BİLGİ İŞLEM VE DANIŞMANLIK
Behiç Ferhatoğlu / Genel Müdür
Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 Yeşilköy 
34149 İstanbul 
Tel: +90 212 465 65 60 • Faks +90 212 465 79 97 
satis_tr@ias.com.tr • www.ias.com.tr

IN2PROJECT
Soner Çalımlı / Kurucu Ortak
Ayşegül Özek / Kurucu Ortak
Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1-4 TUBİTAK Marmara Teknokent 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi No:6 41470 Gebze- Kocaeli
Tel: +90 262 643 91 21        
sales@manim.me • info@in2project.com • sales@in2project.com  

MİCROSOFT TÜRKİYE
Levent Sk. No:7 Levent İstanbul İletişim Hattı: 444 6787
Tel:+90 212 370 55 55 • Faks: +90 212 370 55 56
www.microsoft.com.tr

MİKRO YAZILIMEVİ
Alpaslan Tomuş / Genel Müdür
Maslak 42 N:2 Ofis 3 Blok D:11-13 Sarıyer İstanbul
Tel: +90 850 225 10 10
info@mikro.com.tr • www.mikro.com.tr

ORACLE
Ayazağa Mevkii Meydan Sok. Spring Giz Plaza K:9 Maslak, İstanbul
Tel: +90 212 329 67 00 • Faks: +90 212 329 67 01
erp-info_tr@oracle.com • www.oracle.com/tr

PARGESOFT (Microsoft Çözüm Ortağı)
Kaan Altunterim / Genel Müdür
Kayışdağı Cad. No:111 Bilgi Plaza K:3 D:5 Küçükbakkalköy İstanbul
Tel: +90 216 575 6070 • Faks: +90 216 573 2406
info@pargesoft.com - www.pargesoft.com.tr

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM
Abdullah Doğan / Satış Yöneticisi
Organize Sanayi Bölgesi, NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775 Yukarı 
Dudullu Ümraniye İstanbul 
Tel: +90 216 528 00 00 • Faks: +90 216 415 23 27
autodesk@penta.com.tr • www.penta.com.tr

SALESFORCE
Egemen Ersan / Senior Regional Manager, Alliances and 
Channels, Turkey | Middle East | Mediterranean
Tel: +353 1440 3500 
eersan@salesforce.com • www.salesforce.com

TI SPARKLE
Paolo Ficini / CEO, Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü
Eski Büyükdere Cad No.14 Park Plaza K.1 34398 Maslak, Istanbul
Tel: +90 212 454 73 00 • Faks: +90 212 452 89 55
sparkle.communication@tisparkle.com • www.tisparkle.com

WORKCUBE E-İŞ SİSTEMLERİ
Katip Salih Sk. No: 24 Koşuyolu, İstanbul 
Tel: +90 216 428 39 39 • Faks: +90 216 428 39 07 
workcube@workcube.com • www.workcube.com

BULUT TEKNOLOJİLERİ ve ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ ve HİZMET SAĞLAYICILARI İNDEKSİ

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 
2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.
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MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

In2 Proje, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve bankacı-
lık sektörlerinde elde ettiği tecrübeyi birleştirerek, haya-
tı kolaylaştıran yazılım çözümleri geliştirmek amacıyla 
Soner Çalımlı ve Ayşegül Özek tarafından Aralık 2014’de 
kurulmuştur. 

2015 yılında Tübitak Martek Kuluçka Merkezi’ne kabul 
edilmiş, KOSGEB ve TUBİTAK desteklerinden faydalan-
mıştır. 

In2 Proje; AR-GE faaliyetlerinde yüksek kaliteli ve müş-
teri memnuniyeti arttıran, maliyet ve operasyonel yükü 
azaltma amacıyla müşterilerine yardımcı olacak finansal 
ürünler geliştirmek için çalışmaktadır. 

Kuruluş Yılı: 2014
Şirket Web Sitesi: www.in2project.com • 

www.manim.me 
Fiyatlandırma Bilgileri: Aylık abonelik 

şeklinde fiyatlandırılmaktadır. 
İhracat Yapılan Ülkeler: Birleşik Arap 

Emirlikleri
Cloud Komitesi Temsilcisi: Soner Çalımlı 

(Kurucu Ortak) soner.calimli@in2project.com

IN2 PROJEKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
Bulut Teknolojileri ve Çözümleri Dünyası

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Manim, Türkiye’nin ilk mobil ortak finans platformudur.

Uygulama, birden fazla banka ile çalışan ve konsolide 
finans durumunu yönetmekte zorlanan firmalar için ge-
liştirilmiş ideal bir çözümdür.

“Manim, Gerçek Zamanlı Konsolide Finans Platformu” 
Türkiye’nin önde gelen 15 bankası ve 1 global bankası 
ile entegredir. Böylelikle tüm banka hesaplarınızı tek bir 
uygulama üzerinden takip edebilir, tahsilat ve ödeme 
talimatlarınızı yine tek bir uygulama üzerinden gerçek-
leştirebilirsiniz. Aynı zamanda da kullanmış olduğunuz 
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)/Muhasebe yazılım-
ları (SAP, Dynamics Ax, Netsis, Logo, Mikro, Nkolayofis, 
Countassist vb.) ile veya mevcut sistemleriniz ile hızlıca 
entegre ederek iş süreçlerinizde otomasyon, verimlilik 
sağlayabilir, iş gücü kaybını ve hata olasılığını ortadan 
kaldırabilirsiniz.

Manim kullanımı ile zaman tasarrufu sağlarken, geliş-
miş raporlama imkânı ile nakit değerlerinizi anlık olarak 
kontrol ve takip edebilirsiniz. Ve bunu tek tek banka in-
ternet şubelerine giriş yaparak bilgi toplamanıza gerek 
kalmaksızın sadece Manim uygulamasına giriş yaparak 
gerçekleştirirsiniz. 

Farklı döviz tiplerindeki hesaplarınız da dahil hesapları-
nızın tamamını –arzu ederseniz ortak para biriminden– 
anlık olarak görebilirsiniz.

Tek, çoklu ya da grup firmalarına ait farklı bankalardaki 
ürün ve işlemlerinizi de konsolide olarak takip edebilir-
siniz.

Finansal faaliyetlerinizi iş akışlarınıza uygun olarak tek 
bir platformdan yönetebilirsiniz.

Raporlamalarınızı, güncel girdilerle takip ederek, tahsi-
latlarınıza, ödemelerinize, kasa ve banka bakiyelerinize 
anlık olarak ulaşabilirsiniz. 

IOS ya da Android tüm telefon ve tabletlerle, tüm masa-
üstü ortamlarından uygulamaya erişim sağlayabilirsiniz.

İş ilişkisi içinde bulunulan kişi ya da kurumların Manim 
uygulamasına bir kere tanımlanmasıyla entegre olunan 
sistem ile otomatik veri eşleşmesi sağlanır. Uygulama 
üzerinden işlem yaptıkça da finansal davranışları ve 
işlem karakteristiklerini otomatik öğrenen akıllı yapısı 
sayesinde işlemler otomatize edilir.

Manim, farklı sektörlerdeki 100’e yakın firma tarafından 
aktif olarak kullanılmaktadır. 

7
Çalışan

IN2 PROJE VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Merkez: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1-4 

TUBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi No:6 41470 Gebze- Kocaeli

Şube: İstanbul Ticaret Üniversitesi TTO Kuluçka, 
Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 
34840, İstanbul

Tel: +90 262 643 91 21        
e-Posta: sales@manim.me, info@in2project.com, 

sales@in2project.com  

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi

Başarılar ve Ödüller

BTHaber 2018 KOBİ Destek Projesi 
Yılın Girişim Firması

SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

4
Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Dijital Para Aracılık 
Hizmetleri, Eğitim, Güvenlik, Ödeme Sistemleri, Turizm, 
Yazılım

Ayşegül Özek 
Kurucu Ortak

 aysegul.ozek@in2project.com
aysegul.ozek@manim.me 

Soner Çalımlı
Kurucu Ortak

soner.calimli@in2project.com
soner.calimli@manim.me 

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

Türkiye’de yerli kurumsal yazılımların yeni yeni konuşul-
duğu bir dönemde; 1988 yılında kurulan Mikro Yazılım, 
o günden bu yana kurumsal ticari yazılım alanında 
ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinden bir tanesi ol-
mayı başardı. Bu alandaki en geniş ürün yelpazesine ve 
müşteri portföyüne sahip yazılım şirketlerinden biri olan 
Mikro Yazılım tarafından geliştirilen kapsamlı ve fonksi-
yonel yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi şekilde yöne-
tilmesine yardımcı olmayı hedefl iyor. Mikro Yazılım’da 
üretilen yazılımlar bugüne kadar; otomotivden dağı-
tıma, inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sek-
tördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirmeyi 
başaran ürünler olarak ön plana çıktı.

Türkiye’nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz des-
tek veren  Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de 
ve Türkiye sınırlarının ötesinde 105 bin’i aşkın işletmeyle 
buluşturmayı başarmıştır. Mikro Yazılım’ın bilgi birikimi, 
mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı 
yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini yüzde 
90 gibi önemli bir orana taşımıştır. Mikro Yazılım ürünle-
ri, bugün Türkiye dışında Azerbaycan, Rusya, Bulgaristan 
ve Arap ülkelerinde de pek çok işletme tarafından kulla-
nılan uluslararası değer görmüş yazılımlar kategorisinde 
yer alıyor.

e-Mikro: e-Dönüşüm’de Mikro Yazılım Uzmanlığı

Mikro Yazılım, 2010’lu yılların başında Türkiye gündemi-
ne giren e-Dönüşüm başlığıyla birlikte 2013 yılında Özel 
Entegratör olarak da hizmet vermeye başladı. 

Dijital Dönüşümün önemli bir parçası olarak, GİB uyum-
lu ürünler ve diğer e-Dönüşüm ürünlerini e-Mikro mar-
kası altında topladık. Mikro Yazılım müşterileri, Mikro 
Yazılım programları içerisinden kolaylıkla e-Mikro ürün-
lerini kullanabiliyorlar. Bu alanda Mikro Yazılım, müş-
terilerine; uygun maliyetli, farklı bir deneyim sunuyor. 
Mikro Yazılım kullanıcıları, tüm hizmetlerden ortak para 
birimi My E-Kontör kullanarak yararlanabilmektedirler. 
e-Mikro ürünleri, Mikro Yazılım kullanıcılarını pek çok 
operasyonel ve legal maliyetten tasarruf ettirdiği gibi, 
işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. 

GİB ile etkileşimli çalışan e-Dönüşüm ürünlerine ek 
olarak; e-Mutabakat, e-Bordro ve Bilgi Teknolojileri 
Kurumu (BTK) standartlarına tam uyumlu olarak çalışan 
Mikro KEP ürün gamımızda yer almaktadır. 

Kuruluş yılı: 1988
Şirket Web Sitesi: www.mikro.com.tr
Fiyatlandırma Bilgileri:  Lisanslama, kiralama ve satın 

alma modelleri ile yapılmaktadır. Her iki modelde de 
ana pakete alınacak ek kullanıcı ek modüller için de 
geçerlidir. Lisanslama, programı aynı anda kullanacak 
kullanıcı sayısı baz alınarak yapılmaktadır. 

Cloud Komitesi Temsilcisi: Alpaslan Tomuş (Genel 
Müdür) alpaslan.tomus@mikro.com.tr

MİKRO YAZILIMKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
Bulut Teknolojileri ve Çözümleri Dünyası

Alpaslan Tomuş
Genel Müdür
alpaslan.tomus@mikro.com.tr

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

MikroX

Mikro Yazılım’ın yenilikçi Bulut ürünü MikroX; gi-
rişimci, küçük işletme, esnaf ve serbest meslek 
sahiplerine göre!

Yatırım gerektirmeyen, bulut teknolojisi ile kolayca ve 
her yerde kullanabileceğiniz ön muhasebe programı 
MikroX ile;

• Faturalarınızın hızlı ve kolayca kesebilir, tahsilatlarınızı 
anlık olarak takip edebilirsiniz.

• Müşteri ve tedarikçilerinizin bakiyesini anında görebi-
lirsiniz.

• Gelir ve giderlerinizi güncel olarak takip edebilir, nakit 
akışını kontrol altında tutabilirsiniz.

• Stoklarınızın güncel durumunu görebilir, satışlarınızı 
kolayca yönetebilirsiniz.

• Ne kadar kar ettiğinizi görebilir, karar alma sürecinizi 
hızlandırabilirsiniz.

• e-Fatura ile daha hızlı, kolay ve ekonomik şekilde fatu-
ralama yapabilirsiniz.

160
Çalışan

MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZM. 
BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: Maslak Mah. Ahi Evran Cad. 

42 Maslak Ofis Blok 3 Zemin Kat N:5 
34485 Sarıyer İstanbul

Çağrı Merkezi: +90 850 225 10 10     
Genel Müdürlük: +90 212 806 45 45
e-Posta: info@mikro.com.tr •  

satis@mikro.com.tr

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler Holding’lerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Arge
Merkezi

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

30
Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal
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Kuruluş Yılı: 2003
Şirket Web Sitesi: www.tisparkle.com www.tisparkle.com/turkey 
Fiyatlandırma Bilgileri: - Bazı Cloud ürünlerinde kullandığın kadar öde modeli.
- Tüm ürünlerde Sözleşme kapsamında Aylık/Yıllık abonelik ile ödeme seçenekleri.
İhracat Yapılan Ülkeler: Dünya genelinde uluslararası çalışanları ile Türkiye dahil 

olmak üzere 36 ülkede faaliyet gösteren Sparkle, küresel çapta ticari kapsama 
alanına sahiptir.

Cloud Komitesi Temsilcisi: Gözde Şeker (Pazarlama, Bulut ve ICT Çözümleri)  
gozde.seker@tisparkle.com

KURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
Bulut Teknolojileri ve Çözümleri Dünyası

Paolo Ficini
CEO, Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

500+
Çalışan

TI SPARKLE TURKEY TELEKOMUNIKASYON A.Ş.
Merkez Adres: Via di Macchia Palocco 223, 00125 Rome, Italy
Tel: +39 06 52741      
Faks: +39 06 52745347
e-Posta: sparkle.communication@tisparkle.com

İstanbul Ofi s: Eski Büyükdere Cad No.14 Park Plaza K.1 34398 Maslak, Istanbul
Tel: +90 212 454 73 00     
Faks: +90 212 452 89 55
e-Posta: sparkle.communication@tisparkle.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi

ŞİRKET HAKKINDA

Sparkle Turkey, IP, Veri, Bulut ve Veri Merkezi çözümlerinde öncü bir 
global telekomünikasyon sağlayıcısı olan Sparkle Grubu bünyesinde yer 
almaktadır. 

Sparkle Turkey, küresel ve bölgesel taşıyıcılar, çok uluslu şirketler ve ku-
rumsal müşteriler için kendisine ait İstanbul’daki Premium Veri Merkezi 
tesislerinden Ağ İletişimi, Veri Merkezi, Barındırma ve Bulut servislerini 
uygun maliyetli çözümler ile sunmaktadır. 

Sparkle, en ileri DWDM teknolojisi tabanlı bölgedeki ilk ve tek halka 
korumalı ağ olan ve Akdeniz Omurgası olarak bilinen İtalya, Yunanistan, 
Türkiye, İsrail ve Kıbrıs arasında kesintisiz bağlantı hattına sahip olmakla 
birlikte, Pan-Avrupa ve Atlantik omurgalarına bağlı bulunan 10.800 km 
uzunluğundaki Denizaltı sistemini de yönetmektedir.

Başarılar ve Ödüller 

· MEF Excellence Award 2017: Medya alanında yılın En İyi Uygulama 
Ödülü

· Atlantic-ACM tarafından Global Wholesale Excellence Voice Award 2017

· Global Carrier Awards 2016: Sparkle Global Yeni Marka Kampanyası 
“Dünya’nın İletişim Platformu” 2016 yılında sektörün En İyi Pazarlama 
Kampanyası olarak tanındı. Sparkle aynı ödülü 2013 ve 2015 yıllarında 
da kazanmıştır. 

Infocom 2017: En iyi Bulut Servis Sağlayıcı 

SPARKLE TURKEY

Sparkle, SAP HANA servislerini İş Ortağı-yönetimli çalışma modeli ile Sparkle Bulut 
Platformu üzerinde sunuyor.

Günümüzde kurumlar, kendi rekabet güçlerini arttırmanın yanı sıra büyümelerini hızlandırmak ve 
hedefl erine ulaşmak için operasyonlarını optimize etmek, iletişim, veri üretimi ve işlenmesi için yeni 
yöntemler oluşturmak ve yeni pazarlara ulaşmak için dijital dönüşümün önemini benimsemişlerdir. 
Diğer bir söylemle, başarılı bir dijital dönüşüm, işletmelerin, müşterileri, iş ortakları, çalışanları, pay-
daşları ve tüm ekosistemleri için kendi öz değerlerini yaratmaya olanak sağlayacak çalışmaları geliş-
tirmelerine imkân tanır. Sparkle olarak biz, kritik BT altyapı ve bilgi işleme görevlerinin, alanında uz-
man güvenilir iş ortaklarına devredildiği bulut bilişimin, tüm ölçekteki kurumların dijitalleşmelerini 
güçlendirerek kendi faaliyet alanlarına odaklanmaları için stratejik bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. 

Dijital dönüşümün taahhüdü, işletmelerin temel olmayan görevlerini alanında uzmanlaşmış güve-
nilir iş ortaklarına delegasyonuna göre belirlidir. Bu kapsamda, Sparkle başta İtalya olmak üzere 
Türkiye ve Yunanistan’daki önemli varlıkları ile dünya çapındaki çeşitli Veri Merkezlerinden büyük öl-
çüde esnek ve ölçeklendirilebilir Bulut ve Veri Merkezi çözümleri sunmaktadır. İstanbul Yenibosna’da 
bulunan en son teknoloji ile donatılmış, Türkiye’deki en büyük ve en önemli barındırma tesislerinden 
biri olan Sparkle İstanbul Veri Merkezi, Sparkle’ın Tier 1 seviyeli Global IP Transit hizmeti Seabone 
servisi ile sunulmaktadır. Özellikle Sparkle Çoklu-Bulut Platformu ağ iletişimi, bilgi işlem, de-
polama, yedekleme ve uygulamaları içeren ve sürekli gelişen hizmetler ve ürünler portföyüdür. 
Platform kurumlara, “hizmet olarak altyapı” (IaaS), “hizmet olarak platform” (PaaS) ve işletmelerin 
mevcut şirket içi yatırımlarını bulut kaynakları ile desteklemeye imkân tanıyan “hibrid bulut” modeli 
çözümleri sunmaktadır. 

Kurumların BT ortamının dijitalleşmesinin en yüksek sıçramalarından biri açıkça Kurumsal Kaynak 
Planlama (ERP) Sistemlerinin dönüşümüdür. Birçok kurumun BT ekibi, kısıtlı kaynak ve bütçeler ile 
eski altyapı ve donanımlara, yavaş operasyonlara, manuel süreç ve konfigürasyonlara bağlı kalmış 
ERP Sistemleri üzerinde çalışmaktadır. Ancak çok hızlı değişen dijital ekonomide işletmelerin, mev-
cut teknolojik ortamlarını BT-merkezliden iş-merkezli modele değiştirmeleri gerekir. İşte bugün, 
işletmelerin BT harcamalarını, sermaye giderinden işletme giderlerine kaydırarak maliyetlerini 
azaltmalarına yardımcı olmak için Sparkle Bulut Platformu üzerinde ERP Altyapı Çözümü 
sunmaktan gurur duyuyoruz. 

SAP Sertifi kalı IBM Power Sistemleri üzerinde en son teknoloji Bulut tabanlı ERP Altyapı 
Çözümü 

Kurumlara, yüksek hacimli verilerinin gerçek zamanlı işlenmesini, güvenli, hızlı iş süreçleri ve kendi 
BT ortamlarını basitleştirmelerine yardımcı olarak sermaye yatırımı yapmak yerine aylık abonelik ile 
bulut servisleri kullanmasına imkân tanıyan Sparkle Bulut tabanlı ERP Altyapı Çözümü Türkiye 
ve Yunanistan’daki tescilli veri merkezlerimizden sağlanmaktadır. Kurumsal çözümümüz, özel amaçlı 
uygulamaları, geleneksel ERP ve İş Zekâsı Sistemlerini SAP HANA gibi bir arada bulunduran yazılım 
ve donanımların efektif bir birleşimidir. 

• Desteklenen kullanım senaryoları: Üretim ve üretim dışı ortam (HA/DEV/QA)

• Lisanslama: Kendi lisansınızı getirin (BYOL)

İş Modeli

SAP Sertifi kalı Sistem Entegratörleri, Yönetilen-Hizmet Sağlayıcıları ve Bağımsız Yazılım 
Satıcıları için yeni kazanç fırsatları

Sparkle Bulut tabanlı ERP Altyapı Çözümümüz, sunucu, depolama ve ağ servislerimiz üze-
rindeki SAP uygulamaları için IBM Power Sistemleri tarafından onaylıdır. Sertifikalı platformumuz, 
İş Ortaklarımıza yüksek kullanılabilirlik ve felaket kurtarma özelliklerinin yanı sıra tam üretim ve 
üretim dışı ortamları dahil olmak üzere kendi müşterilerinin SAP uygulamalarını ve kritik iş yüklerini 
çalıştırma ve yönetme imkanı sağlar. 

Mehmet Aksu
Bulut Çözümleri Satış Yöneticisi
mehmet.aksu@tisparkle.com

Aydın Işık
Bulut Çözümleri Satış Yöneticisi

aydin.isik@tisparkle.com

Tarık Çağlar
Bulut Çözümleri Satış Yöneticisi

tarik.caglar@tisparkle.com

Kemal Ucuzcu
Satış Direktörü

kemal.ucuzcu@tisparkle.com

SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

15
Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon

Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Bilgi Teknolojileri, Medya, Otelcilik ve 
Turizm, Telekomünikasyon
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MOBİL 
TEKNOLOJİLER
ve
ÇÖZÜMLERİ 
DÜNYASI

ABAS TÜRKİYE
Y. Serhan Oralp / COO
My Office 212, Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. N:3 K:18 Ofis 
No:293 Bağcılar İstanbul
Tel: +90 212 466 22 27 • Faks: +90 212 355 35 38
info@abas.tc • www.abas-erp.com/tr

AKDATASOFT YAZILIM 
Hakan Akalın / Genel Müdür
Kazımiye Mh. Aşık Veysel Sk. Çamlık St. B-Blok D.No:14 Çorlu 
Tel: +90 282 653 13 89 • Faks: +90 282 651 72 46 
info@akdata.com • www.akdata.com.tr

ALPATA
Emrah Taylan / Proje Müdürü 
OSB Bilim Cad. Yazılım Kule No:5/401 Odunpazarı Eskişehir
Tel: +90 222 236 23 50-51 • Faks: +90 222 236 2552
teknoloji@alpata.com • www.alpatateknoloji.com

CEMAMETRİKS YAZILIM
Azerhan Özen / CEO/Genel Müdür 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Doğuş Cad. No: 207/
AG Z16 35400 DEPARK / Beta İzmir

Tel: +90 232 402 94 94       
contact@coolatform.com • www.coolatform.com

HITSOFT (SAP B1 Çözüm Ortağı)
Tayfun Şanlık / Genel Müdür
YTÜ. Teknoloji Geliştirme Böl., B2 Blok No:109 Davutpaşa İstanbul
Tel.: +90 (212) 483 74 16 • Faks: +90 (212) 483 74 17 
info@hitsoft.com.tr • www. hitsoft.com.tr 

DENGENET (Logo Çözüm Ortağı)
Cenk Terim / Yönetici Ortak
Tugayyolu Cad. No:20 Ofisim İstanbul B Blok K:2 Maltepe İstanbul
Tel: +90 216 456 18 51 • Faks: +90 216 455 67 04
info@dengenet.com.tr • www.dengenet.com.tr

DETAYSOFT DANIŞMANLIK (SAP Çözüm Ortağı)
Alkin Aksoy / Genel Müdür
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:111/4 Üsküdar, İstanbul  
Tel:+90 216 443 13 29 • Faks: +90 216 443 08 27
info@detaysoft.com • www.detaysoft.com

IAS BİLGİ İŞLEM VE DANIŞMANLIK
Behiç Ferhatoğlu / Genel Müdür

EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 Yeşilköy İstanbul 
Tel: +90 212 465 65 60 • Faks +90 212 465 79 97 
satis_tr@ias.com.tr • www.ias.com.tr

INNOVA
Sezgin Aslan / İş Geliştirme Grup Yöneticisi
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Teknokent ARI4 Binası 34469 Maslak 
İstanbul
Tel: +90 212 329 70 00 • Faks +90 212 286 44 02
saslan@innova.com.tr - info@innova.com.tr
www. innova.com.tr

LOGO YAZILIM
Akın Sertcan / İcra Kur. Üy., Kanal ve Satış Operasyonları
Gebze OSB Teknopark No:609 41480 Gebze, Kocaeli
Tel:+90 262 679 80 00 • Faks: +90 262 679 80 80 
www.logo.com.tr

UNİVERA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Cüneyt Ersin / Genel Müdür
Univera Center Anadolu Cad. Şemikler Mah. N:687/A Karşıyaka İzmir
Tel: +90 232 445 94 70 Faks: +90 232 441 89 09 
info@univera.com.tr • www.univera.com.tr

MOBİL TEKNOLOJİLER ve ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ ve HİZMET SAĞLAYICILARI İNDEKSİ

MICROSOFT

SATIŞ VE OPERASYON
YÖNETİCİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şafak Ergül
Satış Sorumlusu

safak.ergul@coolatform.com

H. Murat Özen
COO – Operasyon Müdürü

murat.ozen@coolatform.com

Tuba Gülle
Operasyon Sorumlusu

tuba.gulle@coolatform.com

ŞİRKET HAKKINDA

Cemametrix, 2014 yılında Erdoğan Atay Yatırım Holding 
A.Ş. iştiraki olarak kurulmuştur. 1910 yılından beri 
kömür işletmeciliği, tarım, gıda, ticaret sektörlerinde 
çağdaş bilgi teknolojileri ile faaliyet gösteren holding, 
teknoloji konusunda dünyada gelişmekte olan sek-
törlere Cemametrix bünyesinde yatırım yapmaktadır. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Depark Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinde yer alan Cemametrix’te yeni teknolojiler 
yakından takip edilerek, tüm sektörlerde kurumsal sü-
reçlerin hızlandırılmasına ve güçlendirilmesine destek 
verecek kurumsal yazılımlar üretilmektedir.

Kuruluş Yılı: 2014
Şirket Web Sitesi: www.coolatform.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Uygulama SaaS olarak sunulmaktadır. 

Lisanslar, adlandırılmış kullanıcı lisansı olarak verilmektedir. 
Sosyal ve Pro paket tiplerine göre kullanıcı birim bedelleri 
değişkenlik göstermektedir. Kullanıcı sayısına ve kullanım 
taahhüt süresine göre indirimler uygulanmaktadır. 

İhracat Yapılan Ülkeler: UK ve Avustralya pazarlarında yakın 
zamanda kullanımlar başlayacaktır.

Kurumsal Dönüşüm Platformu Temsilcisi: Azerhan Özen 
(CEO / Genel Müdür) azerhan.ozen@coolatform.com

CEMAMETRIXKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
Mobil Teknolojiler ve Çözümleri Dünyası

Azerhan Özen
CEO/Genel Müdür
contact@coolatform.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

4

CoolAtForm Hakkında:

Kurumsal verilere her yerden güvenli erişim sağlayan, 
kurum içi ve kurumlar arası iletişimi arttıran bir bulut 
yazılımıdır. CoolAtForm mobil ve web platformlarında 
çalışan yazılımlar olarak geliştirilmiş ve AWS’de barındı-
rılarak en yüksek güvenlik standartlarında müşterilerin 
kullanımına sunulmuştur. Mevcut müşteriler, işletmele-
rindeki kritik bilgilerin bildirim olarak alınması, istenen 
raporlara mobil platformlardan erişilmesi, saha perso-
nellerinin ofis dışında verilerini girerek ERP sistemlerine 
entegre edilmesi gibi çok sayıda alanda CoolAtForm’u 
kullanmaktadırlar. CoolAtForm esnek yapısı sayesin-
de, kurumsal şirketlerin kullandıkları dış sistemlere 
de çift yönlü olarak kolaylıkla entegre olabilmektedir. 
Kullanıcılar ihtiyaç duydukları uygulamaları kendileri 
tasarlayabilmekte; personel, müşteri ve tedarikçi işlem-
leri aynı platform üzerinden yürütülebilmektedir. Tüm 
kurumsal süreçleri CoolAtForm’un mobil ve web plat-
formlarında, ekranı kaydırma ve tıklama aksiyonlarına 

sığdırılmıştır. Bu sayede CoolAtForm uzun iş süreçlerini 
kolayca erişilebilir ve çözülebilir kılmaktadır. 

CoolAtForm’un işinize güç katacak özelliklerinden 
bazıları:

• Dış sistemlerden gelen kritik raporlara hızlı ve kolay 
erişim

• Tüm onayların mobil olarak verilebilmesi

• Kritik olaylardan anlık bildirimlerle haberdar olunması

• Satış/Servis personelinin saha verilerinin anlık olarak 
ERP sistemine/Dış sisteme iletilmesi

• Personel, Müşteri ve Tedarikçiler ile kurumsal veri üze-
rinden iletişim

• Yazılım bilgisi gerekmeden özel formlarla kurumsal iş 
süreci tasarımı

• Kurumsal sistemlerle hızlı entegrasyon

• Web, IOS ve Android üzerinden erişim 

18
Çalışan

CEMAMETRİKS YAZILIM 
DONANIM DANIŞMANLIK A.Ş. 
Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi 

Tınaztepe Yerleşkesi, Doğuş Cad. 
No: 207/AG Z16 35400 DEPARK 
/ Beta İzmir

Tel: +90 232 402 94 94       
e-Posta: contact@coolatform.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Ar-Ge
Merkezi

Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Hizmet Verilen Diğer Sektörler: Eğitim, Teknoparklar, 
Kuluçka ve Girişimcilik Platformları

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 
2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.
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DEPO YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ

ALPATA
Emrah Taylan / Proje Müdürü 
OSB Bilim Cad. Yazılım Kule No:5/401 Odunpazarı Eskişehir
Tel: +90 222 236 23 50-51 • Faks: +90 222 236 2552
teknoloji@alpata.com • www.alpatateknoloji.com

FSSOFTWARE
Dursun TOSUNOĞLU / Satış ve Proje Müdürü
İstanbul: Hera Club Residence Atatürk Mah. Özdemir Sk. No:7/A 
Blok K:7 D:102 Beylikdüzü, İstanbul
Tel: +90 (212) 426 66 88
İzmir: Yalı Cad. Nilgün Apt. No:44/8 Karşıyaka / İzmir
Tel: +90 (232) 369 19 44
www.fssoftware.net

LOGO YAZILIM
Akın Sertcan / İcra Kur. Üy., Kanal ve Satış Operasyonları
Gebze OSB Teknopark No:609 41480 Gebze, Kocaeli
Tel:+90 262 679 80 00 • Faks: +90 262 679 80 80 
www.logo.com.tr

TRINOKS
Gökay Çiçek / Satış ve İş Geliştirme Müdürü
Küçükbakkalköy Mah. Barış Sk. N:2 K:3 Meriç Plaza Ataşehir, 
İstanbul
Tel: +90 (216) 417 71 82 • Faks: +90 (216) 417 84 95
info@trinoks.com.tr • www.trinoks.com.tr 

İLERİ DÜZEY PLANLAMA VE ÇİZELGELEME

ALPATA
Emrah Taylan / Proje Müdürü 
OSB Bilim Cad. Yazılım Kule No:5/401 Odunpazarı Eskişehir
Tel: +90 222 236 23 50-51 • Faks: +90 222 236 2552
teknoloji@alpata.com • www.alpatateknoloji.com

DST DANIŞMANLIK (Demand Solutions Çözüm Ortağı)
Üstün Uçtum / Yönetici Ortak 
Hüseyin Çelik Sk. Nail Engin İş Merkezi Apt. N:7/5 Kadıköy İstanbul 
Tel: +90 (216) 577 50 65 • Faks: +90 (216) 577 52 36 
info@dstdanismanlik.com • www.dstdanismanlik.com

LOGO YAZILIM
Akın Sertcan / İcra Kur. Üy., Kanal ve Satış Operasyonları
Gebze OSB Teknopark No:609 41480 Gebze, Kocaeli
Tel:+90 262 679 80 00 • Faks: +90 262 679 80 80 
www.logo.com.tr

PROJESİS
Hasan Basri Kemahlı / Genel Müdür, Kurucu Ortak
Anadolu Cad. Megapol Tower N:41, K:8 35530 Bayraklı İzmir 
Tel: +90 232 277 4353
info@projesis.com • www.projesis.com

TEKNOSOL BİLGİSAYAR YAZILIM
Mehmet Akduman / Genel Müdür
İdealtepe Mah. Denizciler Cad. No:14/1 Blumaq Plaza Küçükyalı  
Maltepe İstanbul
Tel: +90 216 349 27 37 • Faks: +90 216 349 76 75
teknosol@teknosol.com.tr • www.teknosol.com.tr 

TALEP TAHMİNİ VE PLANLAMASI

ALPATA
Emrah Taylan / Proje Müdürü 
OSB Bilim Cad. Yazılım Kule No:5/401 Odunpazarı Eskişehir
Tel: +90 222 236 23 50-51 • Faks: +90 222 236 2552
teknoloji@alpata.com • www.alpatateknoloji.com

BİMSA
Tunç Taşman / Genel Müdür
Acarlar İş Merkezi D Blok K: 3-4 34805 Kavacık, İstanbul 
Tel:+90 216 425 10 50 - 538 78 00 • Faks: +90 216 425 10 49 
bilgi@bimsa.com.tr • www.bimsa.com.tr 

DST DANIŞMANLIK (Demand Solutions Çözüm Ortağı)
Üstün Uçtum / Yönetici Ortak 
Kozyatağı Mah. Hüseyin Çelik Sk. Nail Engin İş Merkezi Apt. N:7/5 
34752 Kadıköy İstanbul 
Tel: +90 (216) 577 50 65 • Faks: +90 (216) 577 52 36 
info@dstdanismanlik.com • www.dstdanismanlik.com

ORACLE
Spring Giz Plaza K:9 34398 Maslak, İstanbul
Tel: +90 212 329 67 00 • Faks: +90 212 329 67 01
erp-info_tr@oracle.com • www.oracle.com/tr

SLIMSTOCK
Songül Sezer / Ülke Müdürü 
Bayer Cad. Gülbahar Sk. No:17 D:23 Perdemsac Plaza 34742 
Kozyatağı İstanbul 
Tel:+90 (216) 549 20 49 • Faks: +90 (216) 587 30 20
info@slimstock.com • www.slimstock.com.tr

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ ve HİZMET SAĞLAYICILARI İNDEKSİ

TALEP OPTİMİZASYONU

Talep planlama sadece başlangıçtı, artık talep optimi-
zasyonunu hedefl eyin.

Eskiden yüksek tahmin doğruluğu yeterliydi. 
Günümüzde ise rekabetçi firmalar basit talep planla-
manın ötesinde talep optimizasyonu için çalışıyorlar. 
Böylece tedarik ve üretim departmanları efektif bir şe-
kilde birlikte çalışarak yüksek müşteri hizmet seviyenizi 
garanti ederler. Aynı zamanda gerçekci talep ve stok 
tahminlerinizi üst yönetim ile paylaşarak yüksek hizmet 
seviyesini sağlarken maliyetlerinizi minimumda tutabi-
lirsiniz.

Demand Solutions DSX, tüm tedarik zinciri süreçleriniz-
de görünürlüğü arttırmak için ihtiyaç duyduğunuz güçlü 
talep planlama ve envanter planlama işlevlerini sunar. 
İş zekâsı çözümü, işinizin genel sağlığı hakkında size 
bilgi ve analiz sağlayarak daha iyi kararlar vermenize 
yardımcı olur.

Demand Solutions DSX içinden tüm talep tahmin çalış-
malarınızı paydaşlarınız ile kolayca paylaşarak onların 
yorumlarını sürecinize dahil edebilirsiniz.

DSX Bulutta çalışabildiği için dilerseniz güçlü talep yö-
netimi fonksiyonlarını herhangi bir lisans veya donanım 
yatırımı yapmadan kiralayarak kullanmaya başlayabilir-
siniz.

 

ÜRETİM OPTİMİZASYONU

Müşteri ihtiyaçlarını düşük maliyetler ile karşılayabil-
mek için gerekli üretim planlama ve üretim çizelgeleme 
araçlarını kullanın.

Kapasite kısıtlarını dikkate alarak erişilebilir bir üretim 
planı yapın. Sonrasında müşteri hizmet seviyesini arttı-
racak ve üretim maliyetlerini düşürecek şekilde detaylı 
üretim planını yapın. Aylarca ilerde olsa bile talep ile 
tedarik planınız arasındaki farkı tespit ederek satınalma 
ve üretim planlarınızı güncelleyin.

Demand Solutions DSX, makineler, personel, takım ve en-
vanter etrafındaki kısıtlamaları dikkate alan doğru zaman-
lamaları oluşturmak için güçlü, kullanımı kolay bir üretim 
planlama çözümüdür. Müşteri taleplerini zamanında ve 
mümkün olan en düşük maliyetle karşılamak için malzeme, 
kapasite ve atölye programlarını aynı anda dengelemenize 
olanak tanır.

Demand Solutions DSX ile

• Üretim planınızın ve üretim çizelgenize 360 derece bakış 
kazanın

• Daha kısa tedarik zamanı ve güvenilebilir söz verilen tarih-
ler ile gelirinizi arttırın.

• Stokları, fazla mesai süresini ve manuel veri girişini önemli 
ölçüde azaltarak maliyetleri düşürün.

• Güvenilir, doğru, gerçek zamanlı üretim planlama çizelge-
leri oluşturun

• Etkilerini tam olarak anlayarak bilinçli kararlar verin

• Her iş için gerekli kaynakları ve tamamlanma süresini tah-
min edin

• Gerçek zamanlı izleme ve performans göstergeleri ile de-
ğişiklikleri hızlı ve kolay bir şekilde ayarlayın ve yanıtlayın

• Kritik üretim kısıtlamalarını yönetirken birden fazla tesise 
plan yapın

MICROSOFT

ŞİRKET HAKKINDA

DST Danışmanlık, firmalara süreç analizi, iyileştirilme-
si ve verimlilik artışı konularında hizmet vermek için 
kurulmuştur. Bunu gerçekleştirmek için her biri kendi 
alanında Dünya lideri olan ürünlerini Türk firmaları ile 
buluşturarak şirketlerdeki satış tahmin, üretim optimi-
zasyonu, süreç yönetimi, iş zekâsı ve raporloma üzerinde 
programlar ve hizmetler sunmaktadır. 

Başarılar ve Ödüller 

| 2017 | Gartner Magic Quadrant: Demand Solutions 
uygulanabilirlik alanında Satış ve Operasyonel Planlama 
çözümlerinin en üstünde yer almaktadır.

Kuruluş Yılı: 2012
Şirket Web Sitesi: www.dstdanismanlik.com
SCM Komitesi Temsilcisi: Üstün Uçtum (Yönetici 

Ortak) ustun.uctum@dstdanismanlik.com

DSTKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
Tedarik Zinciri Yönetimi Çözümleri Dünyası

Üstün Uçtum
Yönetici Ortak
ustun.uctum@dstdanismanlik.com 

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

6500+
Çalışan

DST YAZILIM BİLİŞİM LTD. ŞTİ.
Adres : Kozyatağı Mah. Hüseyin Çelik Sok. 

Nail Engin İş.Mrk. Apt. N:7/5 34752 Kadıköy 
İstanbul 

Tel: +90 216 577 50 65       
Faks: +90 216 577 52 36
e-Posta: info@dstdanismanlik.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Dağıtım

Genel Üretim Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimya

İnşaat

MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık

Gıda Hızlı Tüketim

Metal

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 
2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.
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OT/VT
ÇÖZÜMLERİ 
DÜNYASI
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ŞİRKET HAKKINDA

1969 yılında kurulan Zebra Technologies, bu yıl 50. 
yılını kutlamaya hazırlanmaktadır. Zebra 100’den fazla 
ülkede 7000 personeli, 4200’den fazla patentli ürünü ve 
8 milyar dolara yaklaşan varlığıyla Dünya OT/VT sektö-
rünün lideridir. NASDAQ da işlem gören Zebra, Fortune 
500 şirketlerinin %95’ten fazlasının tercih ettiği global 
bir firmadır. Zebra Technologies’in vizyonu, iş ortaklarıy-
la birlikte, daha akıllı ve daha güçlü bağlantıları olan bir 
iş dünyası yaratmaktır. 

Bilgi A.Ş. Zebra çözüm ortağıdır.

Kuruluş Yılı: 2016
Şirket Web Sitesi: www.bilgias.com • www.zebra.com
Fiyatlandırma Bilgileri: Projeye göre oluşturulmaktadır.
Kurumsal Dönüşüm Platformu Temsilcisi: Yasin Ece (Yönetici 

Ortak) yasinece@bilgias.com

ZEBRA BİLGİ A.Ş.KURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018
OT/VT Çözümleri Dünyası

Orhan Ataç
Yönetici Ortak
orhanatac@bilgias.com

HİZMET ve ÇÖZÜMLERİMİZ

MOBİL BİLGİSAYARLAR Zebra’nın 
mobil bilgisayar çözümleri, gerçek za-
manlı veriler alarak personelin verim-

liliğini arttırır. Çok amaçlı entegre ses ve veri mobil bil-
gisayar ürünlerimiz, kuruluşların özel taleplerine yönelik 
bilgiler almalarını ve bilgi alışverişi yapmalarını sağlar.

BASKI Zebra, sağlam ve güvenilir termal 
yazıcılar sunan lider bir global şirkettir. 
Barkod yazıcılar, global olarak şirketlerin 

verimliliğini arttırır, giderleri azaltır, veri yönetimi ve 
erişilebilirliğini geliştirir. Çok çeşitli ihtiyaçlara cevap 
vermek üzere, endüstriyel, masaüstü, mobil ve bileklik 
dahil, geniş bir yelpazeye sahip yazıcılar sunuyoruz.

VERİ YAKALAMA Zebra’nın barkod okuyu-
cu çözümleri, kuruluşların hızlı ve hatasız 
bir şekilde veri almalarını sağlar. Zebra 

-mobil POS ödemelerinden envanter yönetimi ve ilaç 
takibine- çeşitli sektörler ve uygulamalar için geniş bir 
yelpazeye sahip barkod okuyucular sunar.

RFID Zebra’nın radyo frekanslı tanıma 
(RFID) yazıcıları, kodlayıcıları ve okuyucula-
rı, işletme verimliliği, kusursuzluk ve teda-

rik zinciri görünürlüğünde anında, ölçülebilir gelişmeler 
elde edilmesini sağlar. RFID sabit ve mobil okuyucuları-
mız, kuruluşların envanterlerini otomatik olarak tanım-
lamaları, takip etmeleri ve depolamalarını sağlar.

YAZILIM Zebra çözümlerinin güç kay-
nağı ve aklı yazılımdır. Sunduğumuz 
yazılımlar, firmaların cihazları entegre 

etme, yapılandırma ve yönetmelerini, kablosuz LAN ağ 
performansını maksimize etmelerini, IoT stratejilerini 
gerçekleştirmelerini ve daha fazlasını sağlar.

HİZMETLER Zebra’nın sunduğu hizmetler 
portföyü, kuruluşların mobil stratejileri-
ni planlayıp tasarlamalarını; yeni ağlar, 

cihazlar ve uygulamaları hayata geçirmelerini ve çalı-
şanların yeni teknolojiyi benimsemeleri için eğitilmesini 
sağlar. Ayrıca müşterilerimizin mobil operasyonlarını 
yürütmelerine yardımcı olup gelişmiş teknik ve onarım 
hizmetleri de sunuyoruz.

SARF MALZEMELERİ Özel sarf malzeme-
lerinden oluşan geniş ürün yelpazemiz 
içerisinde etiketler, fiş kağıtları, bileklikler, 

ribbonlar ve ısmarlama sarf malzemeleri yer alıyor. Bir 
sarf malzemesi önce çetin testlerden geçip Zebra yazı-
cılarda ve müşterilerin uygulamalarında iyi performans 
göstereceğinden emin olunduktan sonra Zebra ismini 
taşımayı hak eder.

KONUMLANDIRMA ÇÖZÜMLERİ Zebra’nın 
konumlandırma çözümleri ve ürünleri port-
föyü, gerçek zamanlı konumlandırma siste-

mi (RTLS) yazılımımızla birlikte fiziksel operasyonların 
dijital bir görünümünü sunar. Zebra’nın Spor Çözümü 
platformu, Zebra’nın RTLS uzmanlığına dayanarak spor 
kuruluşlarının gerçek zamanlı performans verilerini alıp 
paylaşmalarını ve bunları kullanılabilir oyuncu istatistik-
lerine dönüştürmelerini sağlar.

ZATAR Zebra’nın bulut tabanlı bir yazılım 
hizmeti olan Zatar® platformu, dünyanın 
kurumsal uygulamalar için hazırlanan ilk 

IoT platformudur. Zatar ile firmalar, operasyonları içine 
gömülmüş cihazları ve sensörleri birbirine bağlayarak 
gerçek zamanlı, hatasız verilere erişebilir. Kuruluşlar, 
varlıkları ve cihazlarının konumu, hareketi ve durumu 
hakkında görünürlük sahibi olarak dünyanın her yerin-
den daha bilinçli kararlar verebilir.

Zebra’nın Android için geliştirdiği cihazlarla 
işgücünüzün hareket kabiliyetini arttırmaya 
hazır mısınız?

En geniş Android tabanlı el tipi cihaz yelpazesiyle tanışın.

GÜVENLİ

Zebra’nın özel, entegre Mx teknolojisi, verilerinizi her aşa-
mada ve her ortamda şifreleyerek ve güvence altına alarak 
Android güvenliğini benzersiz şekilde arttırır. LifeGuard™ for 
Android ve Mobility DNA ile bir araya geldiğinde, kurumlar 
için optimize edilmiş bu cihazlar, daha kolay güvenlik gün-
cellemeleri ve hırsızlık veya kötüye kullanımı önlemek için 
otomatik kilitlenme ile gelecek güvenceli olup, kullanımları 
çok kolaydır.  

DAYANIKLI

Zebra’nın efsanevi dayanıklılığı, düşmeler, sıvı dökülmeleri, 
sıcak ve soğuğa karşı dayanma gücü, kesintisiz bağlantı ve 
uygulamalar için Mobility DNA ile bir araya gelir. Bitmek bil-
mez güvenilirlik için özel olarak tasarlanmıştır.

TANIDIK

Android kullanım kolaylığı nedeniyle popülerdir. Kullanımı 
kolay arayüzü, ilk kez kullananların cihaza çabucak alış-
malarını sağlayarak ekibinizi anında etkinlik ve verimlilikle 
güçlendirir.

UYARLANABİLİR

Zebra Mobility DNA, benzersiz iş gereksinimlerinizi yansıta-
cak şekilde tam özelleştirme kapasitesine sahip olup sektö-
rün vazgeçilmezlerini içeren tam kapsamlı bir süittir.

VERİMLİ

Android’i destekleyen çok büyük bir geliştirme topluluğu 
bulunduğundan işletmeniz için uygulama oluşturmak veya 
uyarlamak çok kolaydır. Daha fazla özelleştirme olanağı ve 
kullanıcı dostu bir arayüz daha fazlasını yapmanıza olanak 
tanır.

BG BİLGİ KURUMSAL TEKNOLOJİLER VE BİLİŞİM A.Ş.
Adres : Bağlarbaşı Mah., Atatürk Cad., Sakarya Sk. 

No:35 Malte Plaza K1 / 107 Maltepe İstanbul
GSM: +90 532 707 65 15
Tel: +90 216  222  29 26       
Faks: +90 216 222 29 30
e-Posta: yasinece@bilgias.com

Hizmet ve Ürün 
Pazar Segmenti UluslararasıMikro İşletmeler Küçük İşletmeler HoldinglerBüyük ÖlçekliOBi’lerKOBi’ler

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı
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Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet 
sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu 
tarafından 2013 ve 2015 yıllarında yayınlanan 
Kurumsal Çözümler Rehberi, 2014 ve 2016 yıllarında 
yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 
ve 2017 yıllarında yayınlanan Kurumsal Çözüm 
Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.

BİLGİ AŞ (Zebra Çözüm Ortağı)
Orhan Ataç / Genel Müdür
Bağlarbaşı Mah., Atatürk Cad., Sakarya Sk. No:35 Malte Plaza K1 / 
107 Maltepe İstanbul
Tel: +90 216  222  29 26       
yasinece@bilgias.com • www. bilgias.com

İGE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cumhuriyet Cad. Ayarcıbaşı Sk. N:3 K:4 
Üsküdar İstanbul
Tel: +90 216 530 11 00 • Faks: +90 216 530 11 10
ige@ige.com.tr • www. ige.com.tr

UNİVERA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Cüneyt Ersin / Genel Müdür
Anadolu Cad. Şemikler Mah. No: 687/A Karşıyaka İzmir
Tel: +90 (232) 445 94 70 Faks: +90 (232) 441 89 09 
info@univera.com.tr • www.univera.com.tr 

ZEBRA 
Can Tolu / Ülke Müdürü
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1 Varyap Meridian Business 
I-Blok D:105, 34746 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 688 85 15
contact.emea@zebra.com • www.zebra.com/tr

OT/VT ÇÖZÜMLERİ DÜNYASI
ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ ve HİZMET SAĞLAYICILARI İNDEKSİ
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ŞİRKET HAKKINDA

2000 yılı Ağustos ayında adi ortaklık olarak kurulan, 
2005 yılı Ocak ayında limited şirket tüzel kişiliğine 
kavuşan Katipoğlu Danışmanlık, üretim ve dağıtım 
yapan firmaların lojistik / tedarik zinciri / ERP tabanlı 
iş süreçlerini analiz ederek iyileştirmeye açık alanlar ile 
darboğazları tespit eder, çözüm projelerini oluşturur ve 
uygulamaya alır.

MICROSOFT KATİPOĞLU DANIŞMANLIKKURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018

Y. Yağmur Katipoğlu
Danışman
yagmur@katipogludanismanlik.com

Kuruluş Yılı: 2005
Şirket web sitesi: katipoglu.com.tr /  

katipogludanismanlik.com
Hizmet ve ürünleri: Danışmanlık
Kurumsal Dönüşüm Platformu temsilcisi: 

Y. Yağmur Katipoğlu (Proje Yöneticisi) 
yagmur@katipogludanismanlik.com

Hizmet Verilen 
Ürün Grupları 

Hizmet Verilen Sektörler Hizmet Yılı

13

Üretim ve dağıtım temel faaliyetlerinin olduğu tüm fir-
maların yanında özellikle, Tekstil (iplik, dokuma, örme, 
jarse, brode kumaş, boyama/terbiye, konfeksiyon), Kimya 
(tekstil yardımcı kimyasalları ve boyaları ile inşaat boyala-
rı), İlaç ve Ecza Depoculuğu, Plastik Boru ve Ek Parçaları, 
Mobilya ve Bileşenleri, Döküm, Yapı Market, Deri İşleme, 
Su Parkları, Gayrimenkul, Orman Ürünleri (profil, panel, 
kapı, mdfl am, suntalam) ve Asansör sektöründe farklı 
lojistik uygulamalar Katipoğlu Danışmanlık tarafından 
devreye alınmıştır.

Hayata geçirilen lojistik / tedarik zinciri / ERP projeleri; 
müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanması (tam 
zamanında, eksiksiz ve hasarsız sevkiyat), işletme ma-
liyetleri (ürün satış fiyatı içindeki lojistik maliyetler) 
azaltma baskısı ve büyüme stratejilerini desteklemek için 
yapılmakta ve devreye alınmaktadır. Projeler müşteriler 
tarafından bir altyapı çalışması olarak değerlendirilirken 
aynı zamanda verimlilik ve iş süreçlerinin otomasyonu için 
stratejik bir silah olarak da görülmektedir.

Taahhüt Ettiğimiz Etik Değerlerimiz:

• Devlete karşı dürüst olmak,

• Danışanlarımızın özel yazılımlarını izinsiz kopyalama-
mak,

• Literatür (kopyala - yapıştır) projeleri oluşturmamak, 

• Yazılım (ERP, SCM, DYS...) reklamı ve satışı yapmamak, 
bağımsız olmak, 

• Yazılımları (Simülasyon...) lisanssız kullanmamak, 

• Çalışanların ve ortakların SGK / kıdem tazminatlarını 
ödemek, 

• Sanki danışanlarımız söylemiş gibi referans yazısı yaz-
mamak, 

• Komisyon almamak / vermemek,

• Danışanlarımızın süreçlerinde somut / ölçülebilir / kat-
madeğerli faydalar sağlamak,

• Proje performanslarımızı danışanlarımız ile paylaşmak.

Referanslar:

Sapro Temizlik Ürünleri A.Ş. tesis tevzii projesi, Kemiteks 
Kimya ERP projesi, Starwood Orman Ürünleri TZ projesi, 
Yıldız Sunta MDF TZ projesi, Ece Boya ERP projesi, Polin 
Su Parkları ERP projesi, Anadolu Gayrimenkul ERP projesi, 
Çilek Mobilya ERP ve TZ projesi, Kutes Madencilik ERP pro-
jesi, Saloglu Mobilya (Az) ERP ve TZ projesi, Kösedağ Tel 
Çit Örme üretim projesi, Starwood Yapı Marketleri ERP ve 
TZ projesi, Yıldızlar SSS Holding ERP projesi, Hakan Plastik 
ERP ve TZ projesi, AGT ERP ve TZ projesi, Setaş Kimya ERP 
ve TZ projesi, Weltew Mobilya TZ projesi, Atlas Shipsupply 
ERP projesi, Ertunç Özcan ERP projesi, Semra (K.Kıbrıs) TZ 
projesi, Balsu Gıda ERP projesi, Inductotherm TR ERP pro-
jesi, Pfizer TZ projesi, İskefe Deri TZ projesi, Omsan Asansör 
TZ projesi.

KATİPOĞLU DANIŞMANLIK 
Adres: Prof. Dr. Hulusi Behçet Cad. Mehtap Sk. Huzur 

Apt. N:9/4 34728 Caddebostan Kadıköy İstanbul
Tel: +90 216 368 81 13
GSM: +90 532 416 83 92
e-Posta: arsiv@katipogludanismanlik.com 
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Kurumsal Çözüm Seçimi ve Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı Dünyası

DELİOTT DANIŞMANLIK 
Eski Büyükdere cad. Maslak No:1 Sarıyer İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 366 60 00
www2.deloitte.com/tr

ETKİN BİLGİ
Serkan Özgöz / Genel Müdür
43A Ada Gardenya 2-3 Blok K:9 D:36 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 216 548 18 62
bilgi@etkinbilgi.com • www.etkinbilgi.com

IBM GLOBAL SERVICES
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza, B Blok, 15. Kat, Levent İstanbul
Tel: +90 212 317 10 00
www.ibm.com/tr-tr

İDEALKOÇ
Naz Tezcan / Şirket Ortağı
Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Dumankaya Horizon İş Merkezi, B Blok 
65/30 Kartal/İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 706 02 13 • GSM: +90 (0532) 283 6350
info@idealkoc.com • www.idealkoc.com

KATİPOĞLU DANIŞMANLIK
Y. Yağmur Katipoğlu 
Prof. Dr. Hulusi Behçet Cad. Mehtap Sk. Huzur Apt. No:9/4 34728 Caddebostan 
Kadıkoy İstanbul
Tel: +90 216 368 81 13 • GSM: +90 532 416 83 92
arsiv@katipogludanismanlik.com • www.katipoglu.com.tr

KARUNA
Bahar Kayserilioğlu
F.S.M. Cad. Yedek Reis Sok. Ergün Plaza K:3 Kavacık, İstanbul
Tel: +90 216 537 03 73
info@karuna.com.tr • www.karuna.com.tr

MİLENYUM

Milenyum Danışmanlık Ltd. Şti. 1999 yılından bu yana IT sistemleri konularında 
Teknik, Mali Sistem Danışmanlığı ve Mentorluğu veren bir şirkettir.

İşletmenin tüm verilerin toplandığı, Yönetimin Karar Alma sürecine destek veren bir 
alt yapı hazırlayan Kaynak Planlaması Danışmanlığı ve Mentorluğu vermektedir.

2013 yılında Türkiye Temsilciliğini aldığımız Video Tabanlı Zaman Etüdü ve Yalın 
üretim yazılımı TimerPro, başta Mercedes-Benz, Toyota, Kordsa, Yazaki, Süper Film, 
HP Pelzer, Nursan ve Koluman firmalarında standart zaman, süreç analizi ve yalın 
üretim dijital alt yapılarının oluşturulmasına yardımcı olmuştur.

Birçok Devlet ve Vakıf Üniversitesi, KOSGEB ve KASİAD gibi kurumlarda Kurumsal 
Kaynak Planlaması, Zaman Etüdü, 5S, Kaizen konularında eğitim ve workshop 
uygulamaları yapmıştır. 

Kenan Berkdemir / Yalın Üretim Danışmanı
Aşağı Dudullu Mah. Cami Cad. No:2  Kat:1 Ümraniye / İstanbul
Tel: +90 216 540 11 80 • GSM: +90 533 779 24 42
milenyum@tekdanisman.com • www.tekdanisman.com

ÖZKAN YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Memet Özkan 
Tel: +90 507 358 25 18 (İzmir)
bilgi@danismend.com • www.danismend.com

QUATTRO
Hande Ocak Başev / Yönetici Ortak
Özgür İstanbullu / Ortak
Bebek Mh. İnşirah Sk N:18, Bebek, Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 212 351 64 23 • Faks: +90 212 351 64 33
info@quattrobc.com • www.quattrobc.com

RCBA Danışmanlık & Eğitim
Prof. Dr. İsmet Barutçugil
Tüccarbaşı Sokak, Atalar Apt. No:13 D:5 Erenköy Kadıköy İstanbul
Tel: +90 216 363 07 35 • GSM: +90 533 316 60 69
www.rcbaconsulting.com • ibarutcugil@rcbadoor.com

TEC CENTERS
Masoud Farzini / TEC Türkiye ve Orta Doğu Direktorü 
300-1000 de Sérigny Longueuil, Quebec J4K 5B1 Canada
Tel: +1 514-954-3665 • GSM: +90 532 225 06 54
bilgi@technologyevaluation.com • www.technologyevaluation.com

TİDEM

Tidem, Muhasebe hizmet sektöründe bugüne kadar temeli oluşturan mevzuata 
dayalı klasik yaklaşımların, zamanın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde geliştirilip hızlı ve 
kaliteli metotlar ile işletmelere sunulması ana yaklaşımı ile yola çıkmıştır. Şirketimiz 
Yönetim Danışmanlığı, Proje Bazlı Danışmanlık, Sistem Kurulumu,  Yönetim Karar 
Destek Sistemleri, Muhasebe Koçluğu, Bağımsız Denetim, Özel Amaçlı Denetimler, 
Güvence Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Bordrolama ve Mali Müşavirlik konularında 
ortaya çıkan tüm ihtiyaçları karşılamaktadır. 

Tidem, İşletmelerin özel olarak kendi sektör ve uygulamalarına uygun yaklaşımlar 
ile iç kontol ve İç Denetim sistemlerinin geliştirilmesi, tedarik, üretim, sipariş, satış, 
dağıtım, maliyet, stok vb. gibi takip süreçlerinin kurulumu ve iyileştirilmesiyle 
birlikte, Muhasebe ve Finans iş ve yönetim departmanlarının en başından kurulumu, 
mevcutların revize ve iyileştirilmesi gibi konularda, kurucu ve çözüm ortakları ile 20 
yılı aşkın tecrübesiyle danışmanlık sektöründe faaliyet göstermektedir. 

A.Onurdan Palandökenli / Kurucu Ortak
Adres: Kuyumcukent AVM Kat:1 No:604 Bahçelievler / İstanbul
Tel.: +90 (0212) 603 25 00
GSM: +90 (532) 601 23 40
info@tidem.net  ·  www.tidem.net

TROVARIT
Muharrem Gezer / Managing Director
Dudullu Cad. N:23-25 Brandium Residence R2 K:18 D:175 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 (216) 478 28 37
info_tr@trovarit.com • www.trovarit.com.tr

ZOBU CONSULTING
Hakan Zobu
Gaziosmanpasa Bulv. S. Reyent İş Merkezi N:30 D:102 Çankay İzmir
Tel: +90 232 446 47 86
info@zobu-consulting.com • zobu-consulting.com

Bu listede yer alan çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları, Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 2013 ve 2015 yıllarında 
yayınlanan Kurumsal Çözümler Rehberi, 2014 ve 2016 yıllarında yayınlanan Kurumsal Başarı Hikayeleri ile 2014 ve 2017 yıllarında 
yayınlanan Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberleri’nde yer alan şirketlerdir.

KURUMSAL ÇÖZÜM SEÇİMİ ve
KURUMSAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI DÜNYASI

YÖNETİM, ÜRETİM VE KURUMSAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI 
ŞİRKETLERİ İNDEKSİ
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Kurumsal Dönüşüm Platformu, 2012 yılında, kurumsal çözüm kullanıcıları, yönetim ve bi-
lişim danışmanları, akademisyenler, kurumsal çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcıları ile 
marka bağımsız deneyim paylaşımı ve iletişimi amacıyla kurulmuştur. İlk faaliyete geçen 
ve en bilinen alt grubu ise ERP odaklı olan ERP Komitesidir.

Kuruluşundan bu yana spesifik konu odaklı alt grupları (komiteler) vasıtasıyla kurumsal 
çözümler ve kurumsal dönüşüm hakkında farkındalığın artırılması için seminerler, work-
shoplar, saha ziyaretleri ve kurumlara yönelik mevcut durum analizleri, sektörel çalışma 
grubu toplantıları ile farkındalık günleri düzenlemekte ve periyodik olarak sektörde refe-
rans kaynak teşkil edebilecek şekilde yayınlar üretmektedir. 

Kurumsal Dönüşüm Platformu, 13 Şubat 2012 tarihinde başladığı yolculuğuna, bölge 
ve şehir temsilcileri vasıtasıyla platform merkezi olan İstanbul ile İzmir, Bursa, Ankara, 
Antalya, Gaziantep, Konya, Adapazarı, Çerkezköy, Mersin, Eskişehir ve Kocaeli ’nde devam 
etmektedir.

Dönüşüm Atölyesi

Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından düzenlenen marka bağımsız seminer 
ve workshoplarda, BI, BPM, CRM, e-DÖNÜŞÜM, EAM, ERP, HRM, MES, PLM ve SCM 
Komitelerinden gönüllü eğitmenler ve konuşmacılar yer almaktadır. Dönüşüm 
atölyemize katılan çözüm kullanımı konusunda deneyimli kullanıcı üyelerimiz de 
deneyim paylaşımları ile katkıda bulunmaktadır.

Kurumsal Yazılım ve Teknoloji Günleri

Kurumsal Yazılım ve Teknoloji Günleri’nin temel amacı, kurum ve bireylere yol 
gösteren, farkındalık yaratan, fikir veren, vizyon katan akademisyen, bilişim ve 
yönetim danışmanı üyelerimizin güncel teknoloji ve çözümler hakkında bilgilerini 
arttırmak, tazelemek ve doğru bilgiye daha hızlı, zamanında ulaşabilecekleri ula-
şım kanallarını oluşturmalarına destek olmaktır.

Kurumsal dönüşüm platformu olarak, kurumsal dönüşüm odaklı anlayış içinde, 
farkındalık yaratmayı ve bilinçlendirmeyi hedef edinmiş bulunmaktayız. Marka 
bağımsız iletişim ve deneyim paylaşımının sağlanması da felsefemizin ve sosyal 
hareketimizin bir parçasıdır.

Ülkemizde, kurumsal çözümlere ilişkin bilgi ve deneyimimizin arttırılması bakımın-
dan, bilgi alanlarına yani akademisyen ve yönetim danışmanı üyelerimizin bilgiye 
erişimi hepimiz için önem taşımaktadır. Bu bağlamda Kurumsal Çözüm Üreticileri 
ile “Kurumsal Yazılım ve Teknoloji Günleri” düzenleyerek, en güncel teknoloji ve 
çözümleri akademisyen ve yönetim danışmanı üyelerimize ulaştırmayı ve iletişim-
lerini sürdürüyoruz.

Beyin Fırtınası Oturumları

Kurumsal dönüşüm veya kurumsal çözüm kullanımı adayı olan kurumların, mev-
cut durumlarını ve gelecek dönem planlarını, kısa, orta ve uzun dönemli bilişim 
veya dönüşüm yatırımlarını amacına uygun ve efektif şekilde yönetmeleri amacıyla 
Kurumsal Dönüşüm Platformunun yönetim danışmanı, bilişim danışmanı, akade-
misyen ve deneyimli kullanıcı olan üyeleriyle beraber değerlendirildiği workshop-
lardır.

Workshoplara katılacak kişilerde sektörel birikim veya planlanan projelere benzer 
proje deneyimi aranmaktadır. Workshop sonucunda kısa, orta ve uzun dönemli yol 
haritaları, ana ve tali planlar, uygulanacak model ve bu projelere bağlı direkt & do-
laylı bütçelerin oluşturulması hedefl enmektedir.  

Saha Ziyaretleri ve Mevcut Durum Analizleri

Kurumsal dönüşüm ve kurumsal çözüm kullanımı adayı olan kurumların, iş sü-
reçlerinin, bilişim ve yönetim sistemi altyapılarının incelenmesi ve dönüşüm yol 
haritalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla yapılan firma ziyaretleridir.

Kurumun bu konudaki farkındalığı ve kurumsal çözüm kullanımı ile ilgili ön hazır-
lığı hakkında fikir sahibi olmak ve geçişi sırasında izleyeceği yol haritasını belirgin-
leştirmek, firmayı tanımak, iş yapış şekli ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak 
amacıyla yapılan firma ziyareti, ek olarak depo sahası, üretim alanı gibi alanların 
ziyareti, departman temsilcileri ve yönetim ile yapılan görüşmeleri, mevcut bilişim 
ve yönetim sistemleri altyapısının incelenmesini kapsar. 

İnceleme neticesinde mevcut durum analizi raporu ve genel bir yol haritası oluş-
turulması ile birlikte kurumun kendi farkındalığı hakkında bilgi sahibi olması he-
defl enmektedir.

Kurumsal Dönüşüm
Platformu

Sektörel Çalışma Grupları

Kendi sektöründe, kurumsal yazılım ve dönüşüm projelerinde görev almış, çö-
züm seçimi ve projesi öncesi hazırlıklarda yer almış deneyimli kişilerden oluşur. 
Kurumsal yazılım kullanımına yönelik marka bağımsız sektörel raporlar oluşturur, 
çözüm araştıran aday firmalarla deneyim paylaşımı, gönüllü danışmanlık, koçluk 
ve mentörlük yapar.

Çalışma grubu, hazırladığı yayın ve düzenlediği etkinliklerle kendi sektöründe far-
kındalığı artırmayı, aday firmaların geleceği için stratejik ve sürdürülebilir çözüm 
önerileri oluşturmayı hedefl emektedir.

Dijital Dönüşüm ve Farkındalık Günleri

Kurumsal Dönüşüm Platformu ve komiteleri tarafından belirli bir bölge, profil veya 
sektör için, kurumsal dönüşüm ve kurumsal çözümler hakkında farkındalığın artı-
rılması amacıyla aday kurumlara yönelik düzenlenmektedir.

Farkındalık günü etkinlikleri sırasında, kurumsal dönüşüm, kurumsal çözüm seçimi, 
kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda deneyim sahibi olan kullanıcılar, proje 
ekipleri marka bağımsız olarak proje deneyimleri hakkında sunum veya konuşma-
lar yapar, etkileşimli olarak merak edilen konuları ve soruları cevaplarlar.

Ayrıca bölgede veya ilgili sektörde yoğun deneyim yaşamış misafir konuşmacılarla 
konunun ilgi çekici yönleri konuşularak uygulanabilecek örnekler oluşturulması 
hedefl enmektedir. Etkinliğin sadece farkındalığı artırmaya yönelik olmasından 
dolayı, çözüm üreticisi markaların iyi veya kötü reklamlarına yol açabilecek şekil-
de konuşma, sunum veya soruların etkinlik boyunca yer almaması için hassasiyet 
gösterilmesi gerekmektedir.

Üniversite Günleri

Yönetim danışmanı, akademisyen, kullanıcı ve çözüm üreticisi olan üyelerimizle birlikte 
üniversitelerde “ERP ile Bir Adım Önde Ol” mottosuyla etkinlik, panel ve seminerler dü-
zenleyip Türkiye’deki kurumsallık, kurumsal dönüşüm modelleri, kurumsal yazılım dün-
yasında kariyer olanakları gibi bilgileri paylaşarak sektörün ihtiyacı olan insan kaynağının 
oluşmasına katkıda bulunuyoruz.

Yayınlar

Kurumların verimlilik artışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrultusun-
da, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere 
ulaşmalarını sağlamak ve bunları güncel tutmalarına yardımcı olmak amacıyla, akade-
misyen, bilişim ve yönetim danışmanı, sektörel çalışma gruplarımız ve deneyimli kulla-
nıcı üyelerimizle birlikte hazırladığımız Makaleler, Bildirgeler, Sektörel Çözüm Kullanımı 
Raporu, Akademik Yayınlar, Kurumsal Çözüm Rehberleri ve Başarı Hikayeleri gibi referans 
kaynaklardır.

Periyodik olarak hazırlanan yayınlara ek olarak Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından 
desteklenen portal www.theprowess.net ‘te Kurumsal Dönüşüm yolculuğuna başlayacak 
olarak kurumların faydalanabileceği bilgiler bulunmaktadır.

2012 TURKEY

Depo Yönetimi

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

AKADEMİK 
SERİ

2012 TURKEY

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

Stok Yönetimi

AKADEMİK 
SERİ

2012 TURKEY

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

Lojistik Yönetimi

AKADEMİK 
SERİ

2012 TURKEY

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

Tedarik Zinciri 
Yönetimi

AKADEMİK 
SERİ

2012 TURKEY

ERP Projelerinde
Başarı ve Başarısızlık Faktörleri

Dr. Halefşan SÜMEN

2012 TURKEY

İşletmelerde ERP İhtiyacı ve 
Dikkat Edilecekler

Dr. Batuhan KOCAOĞLU

2012 TURKEY

ERP’de Üretim Sarf (Yardımcı) 
Malzemelerinin Yönetimi 
Devreye Alma Süreci
(ÖRNEK PROJE PLANLI)

Dr. Batuhan KOCAOĞLU

SÜREÇLER
SERİSİ

2015 TURKEY

ERP SİSTEMLERİNDE
MASTER DATA KAVRAMI ve 
TEMEL SATINALMA SÜRECİ

Dr. Batuhan KOCAOĞLU

SÜREÇLER
SERİSİ

ERP PROJELERİ İÇİN 
VERİMLİLİK BİLDİRGESİ

ERP KOMİTESİ YÖNETİM DANIŞMANLARI VE AKADEMİSYENLER 
KURULU VERİMLİLİK BİLDİRGESİ ÇALIŞMA GRUBU

2013 ARALIK

B
İL
D
İR
G
E

Otomotiv Sektörü’nde
Başarılı ERP Projesinin Yolları
ERP Komitesi Otomotiv Çalışma Grubu
Mart 2015 – Ocak 2016

2.Versiy
on,

2015

İnşaat Sektöründe
ERP Kullanımı (2.Rapor)
İnşaat Çalışma Grubu

katkılarıyla

Versiyon

2015
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER REHBERİ 2018 KATILIMCI ve ÇÖZÜM ÜRETİCİSİ ŞİRKET TEMSİLCİLERİ İLETİŞİM LİSTESİ

İSİM-SOYİSİM ŞİRKET UNVAN e-POSTA TEMSİLCİSİ OLDUĞU KOMİTE

Abdullah Bekmezci Nebim Pazarlama Müdürü abdullahb@nebim.com.tr ERP Komitesi

Akar Selçik Net-BT Genel Müdür akar.selcik@net-bt.com.tr e-Dönüşüm Komitesi

Ali Aytekin Antodis Genel Müdür aliaytekin@antodis.com MES Komitesi

Ali Çatak Abas Türkiye Satış ve Pazarlama Yöneticisi acatak@abas.tc ERP Komitesi

Alkin Aksoy Detaysoft Genel Müdür alkin.aksoy@detaysoft.com ERP Komitesi

Alp Buluç Teolupus Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Yönetici Ortak alp.buluc@teolupus.com ERP Komitesi

Alpaslan Tomuş Mikro Yazılımevi Genel Müdür alpaslan.tomus@mikro.com.tr ERP Komitesi

Alpaslan Tomuş Mikro Yazılımevi Genel Müdür alpaslan.tomus@mikro.com.tr e-Dönüşüm Komitesi

Aykut Özdoğan DNA Proje Genel Müdür aykut.ozdogan@dna.com.tr ERP Komitesi

Azerhan Özen Cemametriks Yazılım CEO azerhan.ozen@coolatform.com Kurumsal Dönüşüm Platformu

Başak Kural Logo Elektronik Genel Müdür basak.kural@elogo.com.tr e-Dönüşüm Komitesi

Behiç Ferhatoğlu IAS Genel Müdür bferhatoglu@caniaserp.com ERP Komitesi

Buğra Şentürk BMC Otomotiv Kıdemli İç Denetim Uzmanı bugra.senturk@bmc.com.tr ERP Komitesi

Cem Ergül ISACA Vice President cem.ergul@isaca-istanbul.org e-Dönüşüm Komitesi

Cenk Terim Dengenet Genel Müdür cenk.terim@dengenet.com.tr ERP Komitesi

Ceren Görsev Oracle Bulut İş Uygulamaları Ülke Müdür ceren.g.gorsev@oracle.com ERP Komitesi

Cüneyt Ersin Univera Genel Müdür cuneyt.ersin@univera.com.tr CRM Komitesi

Derya Karagöz Link İş Geliştirme Müdürü dkg@link.com.tr ERP Komitesi

Dilek Çıplak Agile Consultant and Trainer (PMP, ACP, CSM) dilek.ciplak@agileresolution.com ERP Komitesi

Dilek Kılıç Baykal Makine ERP Proje Yöneticisi dilekk@baykal.com.tr ERP Komitesi

Doç. Dr. Batuhan Kocaoğlu Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı batuhan.kocaoglu@gmail.com Kurumsal Dönüşüm Platformu

Engin Alan Binovist Genel Müdür engin.alan@binovist.com CRM Komitesi

Enver Dönertaş Medepia Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü enver.donertas@medepia.com ERP Komitesi

Ercan Balkan Start-Up Mentor /Danışman ebalkan47@hotmail.com CRM Komitesi

Erkan Akdoğan Bilkent Holding Organizasyon & Metot Müdürü eakdogan@bilkentholding.com.tr ERP Komitesi

Gökay Turanlıoğlu QUALIST Technology Genel Müdür gturanlioglu@qualist.com MES Komitesi

Gökhan Samuk CSA Danışmanlık (QAD Türkiye) Genel Müdür gokhans@qadturkiye.com ERP Komitesi

Gözde Şeker TI Sparkle Turkey Pazarlama, Bulut ve ICT Çözümleri gozde.seker@tisparkle.com Cloud Komitesi

Hakan Akalın Akdatasoft Genel Müdür hakan.akalin@akdata.com MES Komitesi

Hakkı Kılınç CPM Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi hakki.kilinc@cpm.com.tr HRM Komitesi

Haluk Çavuşoğlu Cloudyflex Kurucu Ortak haluk.cavusoglu@cloudyflex.com CRM Komitesi

Hasan Kemâhlı Projesis Genel Müdür hkemahli@projesis.com MES Komitesi

Hülya Çakır Yılmaz Yaşar Bilgi İşlem Satış Müdürü hulya.cakir@astron.yasar.com.tr ERP Komitesi

Hüseyin Şahin Uyumsoft Genel Müdür huseyin.sahin@uyumsoft.com.tr ERP Komitesi

İlhan Etemoğlu Egeria Genel Müdür ietemoglu@egeria.com.tr ERP Komitesi

İlhan Özdemir Trex Grup Şirketleri Genel Müdür ilhanozdemir@trex.com.tr MES Komitesi

İlyas Sarıyurt Teknobit Genel Müdür ilyas@teknobit.com.tr ERP Komitesi

İzzet çakır İnnova Dijital Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Çözümleri Grup Yönetici izcakir@innova.com.tr CRM Komitesi

Koray Gültekin Bahar Foriba CEO koray.bahar@foriba.com e-Dönüşüm Komitesi

Mert Onaran Bimser Pazarlama Yöneticisi monaran@bimser.com BPM Komitesi

Mesut Mert Microsoft Kanal Satış Müdürü mesut.mert@microsoft.com ERP Komitesi

Murat Yaşar Bayrak Ema Bilgisayar Genel Müdürü Yardımcısı murat.bayrak@emabilgisayar.com ERP Komitesi

Nükhet Kocameşe Veriban Genel Müdür nukhet.kocamese@veriban.com.tr e-Dönüşüm Komitesi

Ömer Zeybek Teknoloji Danışmanı omer.zeybek@gmail.com BI Komitesi

Ozan Tezer Net1 Teknoloji Yönetici Ortak ozan.tezer@net1teknoloji.com ERP Komitesi

Özcan Ermiş EDM Bilişim İcra Kurulu Başkanı ozcan.ermis@edmbilisim.com.tr e-Dönüşüm Komitesi

Prof. Dr. Hilmi Yüksel Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü hilmi.yuksel@deu.edu.tr ERP Komitesi

Rasim Aybaş Atiker Yazılım Pazarlama Müdürü rasim.aybas@atikeryazilim.com.tr ERP Komitesi

Selahattin Bostancı 6KARE Bilgi Teknolojiler Yönetici Ortak selahattin.bostanci@6kare.com BPM Komitesi

Şenol Balo Octopod Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı senolbalo@octopod.com.tr ERP Komitesi

Şerif Acar Beykoz Digital Planet CEO serif.beykoz@digitalplanet.com.tr e-Dönüşüm Komitesi

Serkan Ahtagil CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı serkan.ahtagil@cpm.com.tr ERP Komitesi

Sevim Hatırnaz CPM Yazılım Satış Direktörü sevim.hatirnaz@cpm.com.tr CRM Komitesi

Şirin Gürkan Proda Yazılım İş Zekası Birim Yöneticisi sirin.gurkan@prodasoft.com BI Komitesi

Soner Çalımlı In2 Proje Kurucu Ortak soner.calimli@in2project.com Cloud Komitesi

Suha Onay Dia Yazılım CEO suha.onay@dia.com.tr ERP Komitesi

Tolga Eşiz PaperWork Satış Direktörü tesiz@paperwork.com.tr BPM Komitesi

Üstün Uçtum DST Yazılım Yönetici Ortak ustun.uctum@dstdanismanlik.com SCM Komitesi

Y.Yağmur Katipoğlu Katipoğlu Danışmanlık Proje Yöneticisi yagmur@katipogludanismanlik.com Kurumsal Dönüşüm Platformu

Yargı Çağlar Diveya Bilgi Sistemleri MIS Danışmanı yargi@diveya.com ERP Komitesi

Yasin Ece BG Bilgi Kurumsal Yönetici Ortak yasinece@bilgias.com Kurumsal Dönüşüm Platformu

Yiğit Çallı Logo Yazılım Kurumsal Strateji, İletişim ve Etkinlik Yönetimi Pazarlama Müdürü yigit.calli@logo.com.tr ERP Komitesi

Zeki Uzunkaya Netline Genel Müdür zeki.uzunkaya@netline.net.tr ERP Komitesi
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