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Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik 
artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan bilgi ve iletişim teknolojileridir. Günümüzde bilişim 

teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin 
ve değişimlerin olduğu bir alan özelliğindedir. Bu nedenle, bilişim alanında doğru zamanda, 
doğru yatırımların yapılması, aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin artırılması için doğru 
planlamaların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu unsurlar dikkate alınarak, ERP Komitesinin vizyonu “Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri 
ve geleceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmaları ve 
geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler üretmek 
ve bunları güncel tutmalarına yardımcı olmak” olarak ifade edilebilir. Bu vizyon çerçevesinde 2012-
2014 periyodunu kapsayan Stratejik Faaliyet Planı kapsamında, stratejik amaçlar saptanmıştır. 

Bu stratejik amaçlar doğrultusunda Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve BThaber ’in katkılarıyla 
hazırlanan bu çalışmayla Kurumlar için Yönetim Sistemleri rehberi ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Bu anlamda, bu çalışmaya katkıda bulunan, emeği geçen, sahip oldukları birikimi bu çalışmada 
kurumların yararı için paylaşan ERP Komitesi akademisyen, yönetim danışmanı üyelerine, katılım 
sağlayan kurumsal çözüm üreticileri ve hizmet sağlayıcılarına, kurumların kalkınma sürecine önemli 
katkılar verdikleri inancıyla teşekkür eder, bu çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

Bu çalışma, BThaber tarafından basılan ve tüm şirketlerin istifadesine sunulan bir kaynak, 
referans doküman niteliği taşımaktadır ve çeşitli planlama, politika geliştirme ve çözüm araştırma 
ihtiyaçlarına da cevap vermektedir.

Bununla beraber, ERP Komitesinin yaygınlaşması neticesinde artış gösterecek olan işbirlikleri 
ve iletişim platformu olma özelliği sayesinde kurumlar farklı politikalara sahip olsa da yönetim 
sistemleri oluşturma, verimlilik artışı ve operasyonel mükemmellik için anlayış ve kuralların birlikte 
oluşturulmasına zemin teşkil ediyor olacaktır.
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Dr. Batuhan KOCAOĞLU

İşletmelerde ERP İhtiyacı ve 
Dikkat Edilecekler



Geleneksel ERP içinde işlevsellik genel şirket organi-
zasyon şemasındaki departmantal yapıyı dikkate alan 
anlayışla, çekirdek modüllere dağıtılmıştır. Finansman, 
satış/pazarlama, insan kaynakları, lojistik, üretim 
bunların genel olanlarıdır. Bu çekirdek modüllerin 
her birinde yüzlerce iş sürecini içeren alt modüller 
bulunur. ERP sistemlerinin omurgası olarak ifade ede-
bileceğimiz bu kısım, temelde bir OLTP (online tran-
saction processing) yapısı sunar. OLTP işlem olarak 
adlandırdığımız kaynak değişikliklerinin dijital ortamda 
gerçek zamanlı olarak kayıt edilmesidir. ERP içerdiği 
raporlama araçları ile OLTP veri tabanından ve diğer 
dijital dokümanlardan veri ve enformasyon derleme 
yeteneği sunması sayesinde bir MIS (Management 
Information System) işlevselliği de içerir. Bunlara ek 
olarak, klasik ERP yapısı içinde doküman yönetimi, iş 
akış otomasyonu gibi markalara göre değişen işlevler 
de yer alır. 

Yapısal değişiklikler
Bugünkü yapısına baktığımızda, ERP sistemlerinde üç 
farklı bileşen grubunun varlığını görmekteyiz. Bunların 
ilki “spin off bileşenler” dediğimiz standart ERP kü-
mesine eklenen özel amaçlı fonksiyon setleridir. İleri 
finansal planlama araçları ile ana amacı kurulum sü-
relerini kısaltmak olan banka, sağlık, perakende, kamu 
gibi endüstri tabanlı ekler bu gruptadır. Spin off bile-
şenler mevcut veri tabanını kullanmakla birlikte, onlar 
için ERP kernelinde kısmi modifikasyonlar yapılmıştır.  

İkinci farklılık, “ara katman bileşenleri” diyebileceği-
miz yeniliklerdir. Bu grupta interneti kullanma gerek-
siniminden doğan ve diğer firmalarla işbirliği yapma 
olanağı kazandıran eklemeler yer alır. Bu eklemeler 
kernele gerek duymadıkları gibi veri tabanı da kul-
lanmazlar. 

Üçüncü farklılık “karmaşık bileşenler” şeklinde isim-
lendirebileceğimiz, tipik örneği tedarik zinciri yöneti-
minin yaygınlaşması ile gereksinim haline gelen ileri 
planlama ve çizelgeleme aracıdır. Tek bir fabrika için 
geliştirilmiş olan MRP (malzeme gereksinimleri plan-
laması) ve CRP (kapasite gereksinimleri planlaması) 
modülleri içindeki yetersizleşmiş mantığı modernize 
eden bu araç seti hem ERP kernelini ve veri tabanını 
kullanır hem de kendisi için yaratılmış unsurlar içerir.

Uygulama tabanlı değişiklikler
Günümüz ERP sistemleri ile standart ERP sistemle-
rini kıyasladığımızda gördüğümüz bir değişiklik de 
yazılımın arayüzlerinin işlev tabanlı yaklaşımdan rol 
tabanlı yaklaşıma dönüşmüş olduğudur. Rol tabanlı 
yapıyı olanaklı kılan intranet portali her kullanıcı için 
ayrı hazırlanmış arayüz sunarak hem kullanıcıların işle-
rini yürütmek için ihtiyaç duydukları işlev ve hizmetle-
re kolayca erişebilmelerini sağlayarak üretkenliklerini 
arttırdı, hem de web master’ın yükünü hafifletti. Self 
servis uygulamalarıyla da desteklenen ve bir kez logon 
olmakla hizmete hazır hale gelen bu sistem, emniyet 
düzeyini de yükseltti. 

ERP Sistemlerinin 
Yakın Tarihçesi ve 

Yeni Yapısı

4

ERP (Enterprise Resources Planning–Kurumsal Kaynak Planlama) ismi iyi konmuş 
bir ticari yazılım grubudur.  Bu isim şirketleri çalıştırmak için gereken pek çok işlevi 
tek bir sistem altında sunan bütünleşik bir yapıyı refere eder. Bu yapının ana yararı, 

değişik departmanlarda gerçekleştirilen aynı iş sürecine ait faaliyetleri konsolide 
etmek ve verilerin tutarlılığını sağlamaktır. Böylelikle süreçler hem disiplin altına 

alınırlar hem de kesintisiz ve sorunsuz işleyişe kavuşurlar.

TREND
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Günümüzde IT sistemlerinin yaygın biçimde kullanımı, 
verilerin adeta sel gibi gelmelerine yol açmaktadır. Bu 
verilerin rekabet avantajına dönüştürülebilmeleri için 
imbikten geçirilmeleri, konsolide edilmeleri, korelasyon-
larının analizleri zorunludur. Bununla beraber bu çalışma-
lar, OLTP veri tabanları üzerinde gerçekleştirilemez. Aksi 
olursa, yüksek işlemci kullanımı nedeniyle diğer isteklerin 
gerçeklemesi çok yavaşlar. Bu nedenle veri ambarı kullan-
mak uygun olur. Böylelikle OLTP sistemine yük binmez ve 
performans problemleri yaşanmaz. Veri ambarı üzerinde 
de OLAP (online analytical processing) ve veri madenci-
liği gibi iş zekâsı çözümleri kullanılarak daha iyi kararlar 
almanın önü açılır. 

Son zamanlarda hız sorunu yaşamamak için bellek içi 
uygulamalar denilen, işlemciye en yakındaki belleği kul-
lanan çözümler geliştirilmiştir. Donanımla birlikte gelen, 
sorgulamaları ve hesaplamaları birkaç yüz kat hızlandıran 
bu yepyeni çözüm şu sıralar biraz pahalıdır.  

ERP’lerin Know-how İçeriği 
ERP sistemleri içlerinde değişik iş süreçleri yapıları bulu-
nur. ERP satıcısı firma önceki müşterilerinin uygulamalarını 
yazılımı içinde barındırdığından müşteriler bu uygulamaları 
görmek ve bunlara bakarak kendi süreçlerini yeniden ta-
sarımlamak fırsatına kavuşurlar. Eğer ERP sistemi edinen 
bir şirket bu know-how’ı değerlendirirse hem fevkalade 
bir ‘yeniden yapılanma’ gerçekleştirir, hem de Sarbanes 
Oxley gibi standartlara sorunsuz uyum yakalarlar. 

ERP yazılımları da şirketler de canlı organizmalar gibi ev-
rim geçirmekte olan yapılardır. Hizmet üretiminden mal 
üretimine, stok için üretimden sipariş için üretime kadar 
herhangi bir tür şirket çağdaş işleyiş yapısına kavuşmak 
ve bunu sürdürmek istiyorsa, uygun ERP çözümünü bul-
mak ve onunla birlikte evrimine devam etmek zorundadır. 
Bunun için de ERP kültürünü edinmek ve geliştirmek ön 
koşuldur.     

Dr. Halefşan Sümen
Akademisyen, Maltepe Üniversitesi 
sumenh@itu.edu.tr

TREND
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KONSEPT

1. Tedarik Zinciri (Supply Chain)
Tedarik gereksinim duyulan bir ürünün doğru za-
man, doğru şekil ve doğru miktarda uygun maliyet 
ile temin edilmesidir. Temin edilen ürünün tedarikçi 
tarafından üretilebilmesi için kendi hammaddeleri-
nin tedarikini de aynı şekilde sağlanması gerekir. Bu 
şekilde ilk maddeye kadar giden bir tedarik zinciri 
oluşur. Tedarik zinciri, bir ürünün ilk maddesinden 
başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü 
de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, 
distribütör, perakendeci ve lojistikçilerden oluşan bir 
bütündür .

Şekil 1 Tedarik Zinciri 

Tedarik zinciri boyunca ürün/malzeme, bilgi ve 
para akışı gerçekleşir. Bu akışların her biri zincir 
içindeki şirketlerin tümünün performansını etkiler. 
Söz konusu akışlar yavaşladıkça maliyetler artmaya 
başlar. Malzeme akışı yavaşladıkça, hatta durunca 
stok maliyetleri veya kayıp satış maliyetleri, bilgi akışı 
yavaşladıkça değişkenlik ve belirsizlikten kaynakla-
nan maliyetler ve para akışı yavaşladıkça finansman 
maliyetleri artar. Zincir içindeki gecikme ve bekle-
meler tüm akışları olumsuz yönde etkiler. Bu çer-
çevede zincirin çevikliği ve esnekliği ile zincir üyesi 
şirketler arası işbirliği kavramı son derece önem arz 
etmektedir. Bir şişe süt üretiminin tedarik zincirine 
bakıldığında ilk maddeye doğru ilerlerken besi çift-
liklerine, yem, şişe, etiket ve alüminyum üreticileri ile 
karşılaşılacaktır (Şekil 2). Amaç bu şirketler arasında 
malzeme, bilgi ve paranın akış hızını artırmaktır. 

Şekil 2. Şişe Sütün Tedarik Zinciri 

2. Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect) 
Tedarik zincirinde yer alan şirketlerin kendi tedarik-
çilerine sipariş vermesi genelde tekrarlayan bir yapı-
ya sahiptir. Herkes satış siparişlerini ve tahminlerini 

dikkate alarak gereksinim duyduğu hammadde ve 
malzemeler için tedarikçilerine sipariş verir. Ancak 
tedarik siparişlerinin değişkenliği satış siparişlerine 
göre daha fazladır. Örneğin perakendecinin müşteri 
talebi fazla değişken olmadığı halde, perakendeci-
lerin distribütörlere olan siparişlerinde çok daha 
fazla dalgalanma olmaktadır. Distribütörlerin fabri-
kaya verdiği siparişlerdeki dalgalanma ise daha da 
fazladır. Tedarik zinciri boyunca siparişlerin gittikçe 
artan değişkenliği ve bilgi bozulması zincirde Kamçı 
Etkisine neden olur (Şekil 3). Bunun nedeni tedarik 
ve üretim süreçlerinde oluşabilecek fire, miktar, ge-
cikme, bilgi eksikliği vb sorunlara karşı önlem almak-
tır. Ayrıca tedarik zinciri boyunca bilginin aktarımı 
esnasında ortaya çıkan hatalar, varyansı artırmakta 
ve dolayısıyla her bir zincir üyesi şirket için olumsuz 
sonuçlar oluşturmaktadır. 

Gereksiz dalgalanmalar, tedarik zinciri planlama ve 
uygulama sürecini karmaşıklaştırırken, aşağıdaki is-
tenmeyen durumlara neden olur: 
• Programlama/çizelgeleme belirsizliği ve   
  değişkenliği artar
• Kapasite limitleri aşılabilir veya kapasitenin   
  altında kalınabilir 
• Ürün çevrim süreleri uzar
• Güvenlik stoğu miktarları artar
• Genel işletme maliyetleri artar
• Müşteri hizmet seviyeleri düşer
• Satış ve kârlılık azalır

Tedarik zincirindeki değişkenliği, yani kamçı etkisini 
kontrol altına alabilmek için kullanılabilecek araç ve 
yöntemleri belirlemek önemlidir. Bu amaçla, öncelikle 
tedarik zincirinde dalgalanmaya yol açan ana etkenle-
ri anlamak gerekir. Bunlar; talep tahmini tutarsızlıkları, 
planlama yetersizliği, uzun ve çevik olmayan tedarik 
süreleri, yüksek, şişirilmiş ve düzensiz sipariş miktarları, 
fiyat dalgalanmaları, ölçek ekonomisi düşüncesi, bilgi 
teknolojisi ve insan kaynakları yetersizlikleri, kampanya 
ve iskontolar, işbirliği ve iletişim eksiklikleridir. 

Şekil 3. Kamçı Etkisi 

3. Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri 
Yönetimi Farkı (Differences between 
Logistics and Supply Chain Management)
Lojistik yönetimi; tedarik zincirinin bir aşaması olarak, 
müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, teda-
rik noktalarından teslimat noktalarına kadar, ürün,  
hizmet ve ilgili bilgilerin akış ve  depolanmasının 

etkin  ve verimli bir şekilde planlanma, uygulama ve 
kontrol edilmesi sürecidir  (CSCMP, 2009). Teda-
rik zinciri yönetimi ise müşteriler ve diğer paydaşlar 
için değer yaratan ürün, hizmet ve bilgi sağlamak 
amacıyla ilk tedarikçiden son kullanıcıya kadar olan 
kilit iş süreçlerinin entegrasyonudur (Global Supply 
Chain Forum, 1998).

Lojistik ürünleri olması gereken yere ulaştırmak için 
taşıma, depolama, gümrükleme vd. faaliyetleri en-
tegre bir şekilde gerçekleştirir. TZY bu süreci, tüm 
şirket faaliyetlerini ve zincirin diğer şirketleriyle olan 
ilişkilerini kapsayacak şekilde organize ederek daha 
ileri aşamalara götürür. Kendi müşterilerinize ürünle-
ri göndermek istediğiniz zaman lojistik yapıyorsunuz 
demektir. Ancak tedarik zincirindeki tüm üretim ve 
lojistik fonksiyonların sürekliliği için tedarik zincirini 
organize ediyorsanız, TZY dünyasındasınız demektir. 
Şekil 4 tedarik zincirinde çok sayıda üretim ve lojistik 
aşama olduğunu göstermektedir.

Tedarik zinciri yönetimi; zinciri içinde yer alan şir-
ketlerin SRM, ERP ve CRM sistemlerinden gelen 
bilgilere zincirin etkin ve verimli bir şekilde yönetim 
yaklaşımıdır. (Şekil 5).

Şekil 4 Lojistik ve Tedarik Zinciri Farklılığı

Şekil 5 Tedarik Zinciri Yönetimi ve ERP 

Tedarik Zinciri Yönetimi
Prof. Dr. Mehmet Tanyaş

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı  
Lojistik Derneği (LODER) Başkanı

mehmettanyas@gmail.com
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4. TZY Çözümleri (SCM Solutions)
TZY yönelik başlıca çözümler aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılabilir:
• Değişkenliği ve Belirsizliği azaltmak
• Talep ve Arz Planlama (Demand and Supply 
Planning)
• Bilgi Paylaşımı (Information Sharing)
• Müşteride Tedarikçi/Tedarikçide Müşteri Temsilcisi 
Bulundurma
• Uzun Süreli Sözleşmeler ile Çalışmak (İdeal Kazanç 
Paylaşımına Dayalı Sözleşme Yönetimi (Buyback, 
Payback, Revenue-sharing, Quantity-discount, vd.)
• Yalın, Çevik ve Çekme esaslı TZY (JIT, Üretim 
Sırasına Göre Teslimat, vd.)
•Tedarik Süresini Kısaltmak
•Elektronik İş (B2B2C/EDI/XML), Hızlı Yanıt (Quick 
Response)
• Çapraz Sevkiyat (Cross Docking), Döngüsel Sefer 
(Milk Run)
• İleri Planlama ve Çizelgeleme Yaklaşımları(APS)
• Yalın ve Çevik TZY (Leagile SCM)
• Tedarik Zinciri Planlama, Ağ Tasarımı (Network 
Design)

•Ortak Faaliyetler
• Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI)
• Tedarikçi Parkı (Supplier Park)
• Senkronize Üretim ve Sıralı Sevkiyat
• TZ Boyunca İzlenebilirlik (Tracking and Tracing)
• İşbirliğine Dayalı Tahmin Planlama ve İkmal (CPFR)
• Tedarik Zincirinin Modellemesi (SCOR)
• TZY Yazılımları Kullanımı
• 4PL Kullanımı (4PL) 

5. TZY Yararları (SCM Benefits)
Süreç entegrasyonu ne kadar zorsa, bu entegras-
yondan kazanç da o kadar fazla olacaktır. Bir firma 
yüksek verimlilikte çalışan ve rakiplerinin kuramadığı 
bir tedarik zinciri yapısı kurduğunda, önemli bir reka-
bet avantajı elde etmiş olacaktır. Peki tedarik zinciri 
entegrasyonu, üyelerine ne gibi yararlar sağlamak-
tadır? TZY, öncelikle zincirin parçası olan firmalar 
arasındaki işbirliğini artırmakta, riskleri azaltmakta 
ve gerçekleştirilen tüm lojistik faaliyetlerin verimlili-
ğini yükseltmektedir. İkinci olarak ise zincir boyunca 
gereksiz fazlalıklar ve israflar ortadan kaldırılmaktadır. 
Başlıca yararlar aşağıda belirtilmiştir:

• Teslim performansının iyileştirilmesi % 15 – 28
• Envanterin azaltılması % 25 – 60
• Sipariş karşılama oranının iyileştirilmesi % 20 – 30
• Talep tahmin başarısı % 25 – 80
• Tedarik çevrim süresinin kısaltılması % 30 – 50
• Toplam lojistik maliyetlerin azaltılması   % 25 – 50
• Verimlilik/kapasite kullanım oranı artışı % 10 – 20
• Hizmet düzeyinin ve kalitesinin artırılması
• Envanter üzerindeki kontrol düzeyinin yükseltilmesi   
• Müşteri beklentilerinin karşılanması
• Operasyonel karmaşıklıkların yok edilmesi
• Gecikme ve beklemelerin en aza indirilmesidir.  

6. Sonuç
Martin Christopher’in yorumuyla çağdaş dünyada REKA-
BET, rakip şirketler arasında değil, rakip şirketlerin içinde 
bulunduğu tedarik zincirleri arasında yaşanacaktır. Çün-
kü zincirin en düşük maliyette, en yüksek kalitede ve en 
yüksek tepki hızında olması önemlidir. En hızlı, en güçlü, 
en iyi çözüm üreten, en uygun fiyatta en kaliteli hizmet 
verebilen belli sayıda şirketler zinciri ayakta kalacak ve 
başarılı olup pasta paylarını büyütecektir. 

Kaynaklar
Ballou, R. H. (2004), Business Logistics/Supply Chain Management, 5th edition, Pearson Prentice Hall.
CSCMP (2009), www.cscmp.org.
Lambert, D. (2008), A Global View of Supply Chain Management, The University of Auckland Business Review, Volume 10 No. 2, p.31.
Long, D. (2003), International Logistics: Global Supply Chain Management, Kluwer Academic Publishers, ISBN: 1-4020-7453-0, Massachusett
Simchi-Levi, D., P. Kaminsky and E. Simchi-Levi (2003), Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies, Second edition, Irwin Mc Grav Hill, Boston, MA. 
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EDITEL, özellikle Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde olmak 
üzere, iş verilerinin elektronik değişimi (EDI) alanında önde 
gelen uluslararası bir servis sağlayıcısıdır. EDITEL, ulusal 
ve uluslararası şirketlerin B2B iş süreçlerinin optimizas-
yonu ve otomasyonu konusunda uzmanlaşmıştır. Kuru-
mun Avusturya’nın Viyana şehrindeki merkezine ek olarak 
Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan’da da 
şubeleri var. EDITEL Group’un amacı; her ölçek ve sek-
tördeki iş ortakları arasında kusursuz iş verileri değişimini 
sağlamaktır. Hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründeki 
büyüme ile bu alan, perakendeciler ve tedarikçiler için 
verimli ve düzenli tedarik zinciri süreçleri oluşturmak ve 
rekabet güçlerini artırmak adına önem taşıyor.
Elektronik Veri Değişimi (EDI), bu görevi yerine getirmek 
için güçlü ve yenilikçi bir teknoloji ve pazarların gerekli-
liklerine göre sürekli uyarlanabiliyor. Bu sayede, otomatik 
sipariş, mal kabulü, ya da fatura işleme gibi süreçlerde 

yenilikçi, verimli ve düşük maliyetli bir tedarik zinciri sü-
reci sağlıyor. Firmaların gereksinimlerine göre, örneğin 
işlenecek belgelerin, verilerin miktarına göre, yaptığımız 
analizlerin ardından farklı çözümler öneriyoruz. Eğer veri 
hacmi yüksek ise, maksimum verimliliği ve optimizasyonu 
sağlamak üzere tam entegre EDI çözümleri sunuyoruz. 
Siparişten faturalamaya kadar geçen sürecin otomasyo-
nunu mevcut ERP sistemlerine tam entegrasyonla sağ-
lıyoruz. Veri hacmi yüksek olmayan firmalara internet 
üzerinden erişebildikleri internet portalları sunuyoruz. 
Bu çözüm, müşteri tarafında ekstra hiçbir altyapı yatırımı 
gerektirmiyor.
EDITEL; çok geniş bir yelpazede akıllı B2B-EDI-çözümleri 
ve iş süreci danışmanlığı sunuyor. Kendi iş platformumuz 
eXite®’ı temel alarak büyük kuruluşlar için tam veri en-
tegrasyonu ile iletişim hizmetleri sunarken, küçük ve orta 
ölçekli kurumlar (KOBİ) için web-EDI çözümleri sunuyoruz. 
Aynı zamanda sertifikalı bir e-arşiv içeren elektronik fatu-
ralama da hizmet portföyümüzde yer alıyor. Perakende 
müşterilerimiz ayrıca ulusal ve uluslararası pazara açılma 
projelerinde destek verdiğimiz iş ortağı yönetim hizme-
timizi de beğeniyor. 

Vecni Cem Onat
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onat@editel.com.tr
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Günümüzün rekabetçi piyasa koşullarında; iş süreç-
lerinin bütünleşik bir yapıda yürütülmesi, maliyetle-
rin azaltılması ve verimliliğin artırılması, bilgi akışının 
kolaylaştırılması, etkin raporlama ve analiz ihtiyaçları 
gibi nedenlerle ERP’lere olan talep artmaktadır. Zaman 
içinde farklılaşan ve gelişen şirket ihtiyaçlarına paralel 
olarak, ERP’lerin sundukları fonksiyonel özellikler ve 
teknolojiler de gelişmektedir. Sektördeki bu gelişim ve 
çeşitliliğin artması, şirketlerin seçim sürecini zorlaştır-
makta; stratejik hedeflerle uyumlu seçim kriterlerinin 
belirlenmesi ve belirlenen bu kriterler doğrultusunda 
etkin değerlendirme yapılması, ERP projelerinin başa-
rısında kilit rol oynamaktadır. 

ERP seçimi projesi sadece bir Bilgi Teknolojileri projesi 
değil; risk değerlendirmesinin, fayda-maliyet analiz-
lerinin yapıldığı, performans hedeflerinin belirlendiği 
geniş kapsamlı ve çok partili bir proje olarak ele alın-
malıdır. 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre*, 
ERP projelerinin sadece % 45’i zamanında ve büt-
çesinde tamamlanmaktadır. Bu nedenle gerek seçim 
gerekse de implementasyon sürecinin yönetimi için, 
proje yönetimi konusunda uzmanlaşmış, tüm proje 
kaynaklarından bağımsız ve başarı odaklı bir ekibin 
varlığı projenin başarısına doğrudan etki etmektedir.

Projenin ilk adımı olarak şirkete özgü fonksiyonel ve 
teknolojik ihtiyaçların belirlenmesi için detaylı analiz-
lerin yapılması; mevcut durum ve hedef yapı beklen-

tilerinin objektif, sürdürülebilir bir bakış açısıyla değer-
lendirilmesi, ihtiyaçlara en uygun ERP’nin seçimi için 
önem arz etmektedir. 

Aday ERP’lerin belirlenen fonksiyonel ve teknolojik 
ihtiyaçları karşılama oranı, şirketin büyüme planları 
doğrultusunda yıllar bazında hesaplanan toplam sa-
hip olma maliyeti, sektörel başarı hikayeleri, uzman-
laşmış iş ortaklarının sayısı/maliyetleri, lisans sağlayıcı 
firmanın gelecek dönem stratejileri ve potansiyeli ya-
zılımın seçiminde öncelikli dikkate alınması gereken 
kriterlerdir. ERP seçiminin ardından ise ERP’yi imp-
lemente edecek firmanın seçimine başlanmalıdır. 
ERP projelerinde iş ortağı seçiminin ayrı bir faz olarak 
ele alınması, belirlenen kriterlere en uygun firmalar 
arasından seçim yapabilme imkanı sağlayacaktır. İş 
ortağı seçiminde en az implementasyon maliyetleri 
kadar; projeye atanacak danışman kadrosunun kıdem 
ve yetkinlikleri, eşdeğer danışmanların sayısı, imple-
mentasyon metodolojileri, başarı hikayeleri ve projenin 
kapsamına bağlı olarak finansal durumu da mutlaka 
değerlendirilmelidir. 

Doğru ERP ve iş ortağı seçimine ek olarak; proje he-
deflerini gerçekleştirmeye odaklı, değişim yönetimi 
uygulamalarını kapsayan bir implementasyon yöneti-
minin de kritik olduğu unutulmamalıdır. 

*A Panorama Consulting Solutions Research Report, 
2012

ERP seçiminde kritik 
başarı faktörleri
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ve çok partili bir 
proje olarak ele 
alınmalıdır.
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REFERANSLAR

Quattro Business Consulting; Dubai, Moskova ve İs-
tanbul’daki üç ofisi, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve 
Türkiye’de ki başarıyla tamamlanmış/uygulanmış projeleri 
ile Türkiye’nin lider yönetim danışmanlığı şirketlerindendir. 
Başarının temel koşulunun sektörel ve fonksiyonel odak-
lanmadan geçtiğine inanan Quattro; Lojistik, Perakende, 
Telekomünikasyon ve Sağlık sektörlerindeki firmalara ek 
olarak, fonksiyonel uzmanlık ile hizmet verilebilen tüm 
sektörlerdeki firmalara da yönetim danışmanlığı hizmeti 
sunmaktadır. Turquality tarafından yetkilendirilmiş danış-
manlar arasında yer alan Quattro; Stratejik Planlama, Bilgi 
Sistemleri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zin-
ciri Yönetimi, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi 
olmak üzere 6 ana grupta sunduğu hizmetlerinde, sektör 
ve konu uzmanlığı sayesinde tamamen müşterilerinin ih-
tiyaçlarına özel çözümler geliştirmektedir. Quattro ekibi, 
müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve tamamen 
müşterilerine özel yüksek kaliteli ürünler üretmeye kendini 
adamış, konusunda uzman danışmanlardan oluşmaktadır.

Quattro’nun genel performansı projelerin teslim edildiği 
müşteriler tarafından “A – Beklentileri Aşan” şeklinde de-
ğerlendirilmiştir. Çeşitli dönemlerde hizmet verdiğimiz/ 
vermekte olduğumuz müşterilerimiz arasında Defacto, 
Medicalpark, Aras Holding, Uniteks, Eczacıbaşı Girişim, 
Kale Grubu, Olmuksa, Multinet gibi her biri sektörünün 
lideri önemli kuruluşlar bulunmaktadır.

Quattro Bilgi Sistemleri Çözümleri
Quattro; Bilgi Sistemleri Yönetimi başlığı altında müş-
terilerine “Bilgi Sistemleri Denetimi”, “Bilgi Sistemleri 
Organizasyonel Yapısı ve İş Süreçleri Tasarımı”, “Bilgi 
Sistemleri Fonksiyonel Gereksinimlerinin Belirlenmesi”, 
“Yeni Teknoloji Değerlendirmesi ve Seçimi “ve “Bilgi Sis-
temi Kurulumu Projeleri Yönetimi” hizmetleri sunmakta, 
ayrıca Score isimli Kurumsal Performans Yönetimi yazılımı 
ile de müşterilerine hedefleri, metrikleri, organizasyonu 
ve teknolojiyi birleştiren bir çözüm sunmaktadır. Quattro 

ERP projelerinde anahtar başarı faktörlerinin; fonksiyonel 
ihtiyaçlara en uygun yazılımının seçimi, hedeflere en uy-
gun yetkinlikteki uygulama danışmanı firmanın seçimi ve 
proje hedeflerine uygun proje yönetiminin sağlanması 
olduğuna inanmakta ve müşterilerine her üç alanda da 
hizmet sunmaktadır. Quattro, ERP projelerinde uygulama 
odaklı bir yaklaşımla genel danışmanlık tekniklerinin ötesi-
ne geçmekte ve deneyimli danışmanlarının proje yönetimi 
alanındaki yetkinlikleri ile süreç (yeniden) yapılandırma 
ve kurumsal kaynak planlama alanındaki uzmanlıkların-
dan yararlanarak müşterilerine hedeflerine ulaşmalarında 
destek olmaktadır.

Score Kurumsal Performans Yönetimi Yazılımı
Quattro; kuruluşundan bu yana yurtiçi ve yurtdışında sek-
törünün öncüsü birçok müşterisine sunduğu kurumsal 
performans yönetimi danışmanlık hizmetlerini, 2009 yı-
lında Score Balanced Scorecard yazılımı ile bütünlemiş ve 
performans yönetimi alanındaki hizmetlerini “baştan uca 
performans yönetimi” anlayışıyla geliştirmiştir. Quattro; 
kurumsal performans yönetimi kapsamında, müşterilerine 
hedefleri, metrikleri, organizasyonu ve teknolojiyi birleşti-
ren bir çözüm sunmaktadır.  

Score Kurumsal Performans Yönetimi çözümü, başarı 
düzeyini gerçek zamanlı olarak raporlama ve trend gra-
fikleri ile takip etme olanağı sunmaktadır. Yalnızca bir 
performans ölçüm ve raporlama sistemi olmaktan öte, 
performans hedeflerine ulaşılmasında etkili olan faktörlerin 
takibini sağlamakta, performans hedeflerinden sapma du-
rumunda aksiyon önerme özelliği ile tüm çalışanlara kendi-
lerinin performans yöneticisi olma imkanını sunmaktadır. 
Score, çalışanların kendilerinden bekleneni daha kolay fark 
etmesini sağlayarak yöneticiler ile çalışanlar arasındaki 
iletişimi güçlendirmektedir. Ayrıca eğitim ihtiyaçları ve 
gelişim noktalarının daha hızlı farkedilmesini sağlayarak 
bireysel ve kurumsal büyüme hızının artmasına katkıda 
bulunmaktadır.

ŞİRKET HaKKınDa

Özgür İstanbullu
Ortak
ozgur.istanbullu@quattrobc.com

Hande Ocak Başev
Yönetici Ortak

hande.ocak@quattrobc.com



IT (BT) edinimine ve satın almaya yönelik kararlar 
sıklıkla karşılanmamış beklentiler, iç politika gün-
demler, tedarikçi vaatleri ve marka isminin rekla-
mından oluşan bir atmosfer içinde verilmektedir. 
Kararlar yönetsel talimatlarla, göz kararıyla veya 
basit tablo karşılaştırmaları üzerinde temellenmiş 
yetersiz analizlerle alınmaktadır. 

Bu sürekli ticaret dergilerinde ve basında gös-
terildiği gibi başarısızlığa giden kesin yoldur. Bir 
yazılımın değerlendirilmesi, gelişimi ve seçimine 
ilişkin en iyi uygulamayı tarif edecek ve size objek-
tif olarak en iyi çözümü seçerken nasıl zamandan 
ve maliyetten kaçınacağınızı göstereceğiz.

Eğer işletme ve teknik gereksinimlere ilişkin ilk 
tanımlamalar eksik veya hatalı ise, bir sistemin 
başarılı bir şekilde değerlendirilip analiz edilmesi 
– ve bir tedarikçiyle görüşülmesi – önem taşımaz. 
Birçok yazılım seçimi projesinde, işletme ve teknik 
gereksinimlerin uygun bir şekilde tanımlanmasının 
önemi üzerinde yeterince durulmamaktadır. An-
cak bu gereksinimler birçok hataya yol açmakta, 
hatta uygulama esnasında veya sonrasında şir-
ketlere büyük zararlar verebilmektedir. Uygun 
bir kurumsal uygulama seçimi piyasadaki yazılım 
çözümlerine odaklanarak başlamaması gereki-
yor;  çünkü dikkat edilmesi gereken ilk şey yeni 
teknolojinin kullanılacağı istenen iş süreçlerini 
tasarlamak, ardından bunu herhangi bir yazılım 
çözümü içerisindeki işlevsel gereksinimlerle eşleş-
tirmektir. İşlevler arası tasarım ekibi kuruluşunuzun 
hem işletme hem de teknik gereksinimlerinin ele 
alındığından ve değişikliklerden etkilenen her bir 
grubun kararın etkisini kavradığından emin olur. 
İdeal bir ekip şu gruplardan oluşur:  Yönetim, mali 
faaliyetler veya iş faaliyetleri, kullanıcılar, danış-
manlar ve IT operasyonları ile alt yapı gruplarının 
üyeleri. 

Uzmanlar proje ekibiyle çalışmak üzere kendi özel 
iş alanlarından seçilmelidirler. Bu işletmenin ek-
siksiz bir katılımını sağlayacak ve kuruluşun geri 

Sonuç
ERP çözümlerinde iyi ve ya kötü diye bir şey yoktur, ancak önemli olan hangileri işinize daha çok yarar. Bu makalede tarif edilen tüm bu aşamalar, şirketinizin 
ihtiyaçları için en iyi ürünü araştırmanızda, değerlendirmenizde ve seçmenizde son derece önemlidir.

Çoğu zaman, bir ERP çözümünün seçilmesi bir risktir, ancak gelecekte şirketinize büyük etkisi olabilecek ve yazılıma yapılan yatırım beklenen sonuçları 
getirmediği takdirde size hem para kaybı hem de başka riskler getirecektir.

Son olarak, bir yazılımın seçimi ve değerlendirilmesi sürecine ilişkin yukarıda verilen önerilerin ancak beraber uygulandıkları takdirde çok iyi sonuçlar vere-
ceğini unutmayınız. Herhangi birine yeterince önem vermediğiniz takdirde,  tüm süreci etkileyebilecek ve nihai sonuç  (örneğin seçtiğiniz yazılım) aradığınız 
çözüm olmayabilecektir.

kalanında en iyi çözümün geliştirilmesine yardımcı 
olacaktır. Uzmanların yardımıyla proje ekibi iş sü-
reçlerini tanımlamak ve tasarlamaktan sorumlu-
dur. İlk hedef kuruluşa ait tek tek iş alanlarına denk 
düşen temel süreç gruplarını belirlemektir.  Bunun 
ardından ekip temel süreç gruplarını, süreçlere, alt 
süreçlere ve faaliyetlere bölmelidir. Mevcut durum 
“As-is”  ve olması gereken durum “to-be” süreçle-
rine ilişkin detaylar gerekli olan bilgilerle beraber 
kaydedilmelidir. Bu onların anlaşılmasını ve yazılım 
özellikleri ile işlevleriyle ilişkilendirmelerini kolay-
laştıracaktır. Söz konusu detaylar sistem girdilerini 
ve çıktılarını, mevcut raporlar veya dosyalara ilişkin 
bilgileri (veya bunların kopyalarını) ve herhangi bir 
süreçte, alt-süreçte veya faaliyetteki her bir adımı 
sanal olarak gösterecek iş akışı tanımlamaları ile 
çizelgelerini içerebilir. Bu aşamada elde edilen bel-
geler uygulama için önemlidir ve uygulayıcılara 
işletmenin işlevlerini yürütmesi için gerekli olan 
doğru süreçleri gösterir. Ardından uygulama es-
nasında veya sonrasında, uygun içerikten emin 
olmak ve gelişmeleri uygun bir şekilde ölçmek 
için uygulama ekibince gerçekleştirilen herhangi 
bir iş süreci geliştirmesi, önceki süreçlerle karşı-
laştırılabilir. 

Sonraki adım, iş gereksinimlerini çoğunlukla işlet-
me ekibi ile teknik ekip arasında gerilimlere sebep 
olan işlevsel gereksinimlere dönüştürmektir. Karşı-
laşılan zorluklar ekip üyelerinin farklı “diller” konuş-
ması (teknik dile karşı işletme dili), farklı önceliklere 
sahip olması ve fazlalıkların tanımlanıp ortadan 
kaldırılmasını içermektedir. Çözüm, ekibe işlevsel 
gereksinimlerini belirlemekte yardımcı olacak ta-
rafsız uzmanların kullanılmasıdır. Bu işlevsel ge-

reksinim dizisi yanıt veren tedarikçiler tarafından 
kolaylıkla anlaşılabilecektir. Aynı zamanda farklı 
tekliflerin başa baş kıyaslamalarının yapılmasını 
sağlayacaktır. Bu değerlendirme ekibinin işini aşırı 
ölçüde zorlaştıran bir sürecin, farklı biçimlerde ve 
farklı tedarikçiler tarafından düzenlenen teknik 
teklifler alınmasının önüne geçer.

Tedarikçi çözümlerinin değerlendirilmesi ve ana-
lizi, doğru tedarikçinin bulunmasından üç veya 
beş finalistten oluşan bir listenin elde edilmesine 
dek sürdürülmelidir. 20 veya 30 nitelikli tedarikçi 
olabilmekte ve her biri binlerce kriterden oluşan ve 
her biri diğerlerine kıyasla değerlendirilecek olacak 
bir listeye sahip olabilmektedir. Son aşama, kısa 
listeye alınmış tedarikçilerle yürütülecek görüşme-
lerde ve nihai seçim süreçlerinde atılacak adımları 
kapsamaktadır. Bu, müşterinin iş yerinde her bir 
çözüm teklifinin, kullanışlılık, kritik iş süreçlerinin 
kapsanması ve işlevselliği açısından denetleyecek 
olan iş ve seçim ekibi tarafından notlandırılabile-
ceği demoyu içermektedir. Müşteri referansları 
ve demosuna ilişkin temel esaslar, değerlendir-
me ekibinin önemli iş süreçleri temelinde neyin 
gösterileceğini belirlemeleri ve temel kullanıcıların 
değerlendirme sürecine katılmalarıdır. Seçim ekibi 
yönetime bir öneride bulunmak için tüm gerekli 
bilgilere sahip olmalıdır. Yönetimle temasa ge-
çilirken, seçilmiş çözüm için sağlam bir olurluk 
incelemesinin sunulması önemlidir. Bu işletme 
değeri ile riskin ölçülmesini içermekte ve sürecin 
her bir adımında konan kriterlerle tedarikçilerin 
nasıl eşleştiğini gösteren açık bir denetim izi su-
nulması yoluyla en iyi çözümün itinalı bir şekilde 
gerçekleştiğini gözler önüne sermektedir.

Kurumsal Yazılım Seçiminde 
en iyi uygulama         Yazarlar

Mehdi Aftahi 
Mesut Farzini

Kurumsal yazılım seçerken zaman ve maliyet kaybı yaşamamak için 
işletme ve teknik gereksinimlerin uygun bir şekilde tanımlanmasının 

ardından harekete geçilmelidir.  Uygun ERP çözümü için gerekli 
aşamaları takip ederseniz başarıya ulaşabilirsiniz.

KONSEPT

12
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Technology Evaluation Centers (TEC) kurumsal yazı-
lım almak isteyen şirketler için önde gelen bir avukat/
danışman firmadır. TEC, objektif teknoloji araştırmaları, 
tedarikçilerle çözümler hakkında detaylı bilgiler, web-
tabanlı yazılım değerlendirme ile seçme hizmetleri ve 
uzman danışmanlık hizmeti sağlayarak, özel ve kamu 
kuruluşlarının, kendilerine özgü işletme ihtiyaçları için en 
uygun kurumsal yazılım çözümlerini hızlı, tarafsız ve daha 
az maliyetli olarak seçmelerinde yardımcı olmaktadır.

TEC’in ana faaliyeti şirketlerin ihtiyaçlarını belirlemek 
ve en iyi çözümü seçerken riskler ve maliyetlerini azalt-
maktır, seçim hizmetleri konusunda endüstri lideri olarak 
kabul ediliyoruz ve Türkiye pazarı büyük ölçüde bizim 
tecrübelerimizden yararlanabileceğine inanıyoruz.Türk 
pazarı potansiyeli TEC iş modeli açısından benzersizdir, 
bir taraftan hızla büyüyen sanayi ve yeni iş süreçlerin 
benimsenmesi ve geliştirilmesine olan ihtiyaç, diğer 
taraftan çoğu Türkiye dışında tanınmayan yerel çözüm 
sağlayıcıların sayılarındaki artış.

TEC-Türkiye Kanada’da bulunan merkeze doğrudan 
bağlıdır, platform ve teknik know-how zamanla transfer 
edilecek ve biz işlerimizi geliştirdikçe TEC-Türkiye daha 
fazla bağımsızlaşıyor, ancak teknik bağlar her zaman ka-
lacaktır. TEC-Türkiye TEC merkez veritabanını kullanacak 
ve ona katkıda bulunacak. Bu ayrıca Türkiye dışında faa-
liyet göstermek ve iş almak isteyen Türk vendorları için 
de fırsatlar sunacaktır.

TEC karar vericilerin uygun çözümleri bulmalarına yar-
dımcı olmak amacı ile geniş bir ürün yelpazesine sahip-
tir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, hizmetlerimiz aralığı, 
online analitik raporlar ve teknik özellikleri listelerinden 
tam danışmanlık hizmetine kadar, şu hizmetleri kapsı-
yor: Seçim projelerinin yönetimi, iş süreci modelleme, 
kurumun iş süreçlerine dayalı yazılım spesifikasyonlarını 

çıkarma, öncelikli süreçlere dayalı demo senaryosu hazır-
lama, teklif alma sürecini yönetme, sözleşme hazırlama 
ve müzakere yapma, maliyet analizi ile uygulama sıra-
sında denetim ve izleme. 

TEC sertifikasyonu, bir yazılımın, gerçek iş süreçlerini 
karşılayabileceğini gösteren tarafsız bir belgelendirme 
sistemidir. TEC Akreditasyonu, yazılım alıcılara vendor-
lar, VAR’lar, kanal ortakları, uygulayıcılar, danışmanlar 
ve diğer BT hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hiz-
metlerin kalitesini değerlendirmesinde yardımcı oluyor.  
TEC’in gündem raporu, CEO, CTO veya Ürün Müdürü ile 
röportaj yaparak veya gerektiğinde ürünle ilgili kısa bir 
demo alarak, firmanız, ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgileri 
okuyuculara ulaştırıyor. TEC’in pazar raporları okuyucu-
lara belirli endüstri, iş ya da uygulama alanı konularında 
eğitici olmanın yanı sıra çözümlerle ilgili de tavsiyelerde 
bulunuyor. 

TEC Reklam, Promosyon ve Sponsorluk programları 
kapsamında da IT Showcase (BT vitrini), TEC’in kendi 
sitesi, TEC RFI Express yer alıyor. TEC Rekabetçi ve Pa-
zar İstihbaratı Programları kapsamında TEC AdvisorTM 
yüzlerce kurumsal yazılım çözümünü tarafsız ve detaylı 
bir şekilde içeren web tabanlı bir yazılım değerlendirme 
ve seçim sistemidir. Vendorlar ve VAR’lar sistemi derin 
bir pazar istihbaratı için kullanabilirler. TEC AdvisorTM 
lisansı ile kendi yazılım çözümünüzü değerlendirebilir 
ve nerede üstün olduğunuzu ve nerede çalışmalar yap-
manız gerektiğini görebilirsiniz. TEC Rekabetçi Zeka’nın 
hızlı raporları, yazılım ürünlerinin fonksiyonel özelliklerini 
ayrıntılı bir şekilde karşılaştırıyor. Raporlar, her işlevsel 
modül için kullanıcı önceliklerine göre çözümlerin ye-
teneklerini yan yana göstererek güçlü ve zayıf yanlarını 
vurguluyor. Etkileşimli piyasa analizi / talep eğilim raporu 
piyasadaki alım talebi ve kurumların yazılım alma veya 
güncelleme ihtiyaçlarını belirleyebiliyor.

Mesut Farzini
TEC Türkiye Genel Müdürü
mfarzini@tec-centers.com

Mehdi aftahi
Chief Technology Officer
mehdi@tec-centers.com

ŞİRKET HaKKınDa
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Kurumsal yazılım 
değerlendirme ve seçim 
platformu ve danışmanlığı

Kurumsal yazılım 
proje denetimi

Sertifikasyon ve 
akreditasyon hizmetleri
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Genel memnuniyet derecelerine bakıldığında, 
kullanılan çözümün memnuniyet derecesi ile ya-
kından ilişkili olduğu görülmektedir. Ortalamanın 
4.136  (5 üzerinden) olması pozitif yönde az 
da olsa bir iyileşmenin olduğunu göstermekte-
dir. (2010 ortalama: 4.099)  Yazılım sağlayıcı 
değerlendirmesinde ise ortalama memnuniyet 
derecesi  4.108’dir. (2010 ortalama: 4.027)

Sonuçlar değişik açılardan detaylı analiz edil-
diğinde aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır.  Y 
ekseni, analizi yapılan tüm çözümlerin, kullanıcı 
ve kriter bazında verilen cevaplar arasındaki ara-
lığı (aynı kritere verilen en iyi ve en kötü derece 
arasındaki fark) göstermektedir. X ekseni ise, 
memnuniyet kriterleri ve bu kriterlerin değer-
lendirmeler içindeki memnuniyet bakımından 
istikrarını ya da başka bir değişle önem derecesi 
ve konumunu ifade etmektedir.  

Düşük fark seviyeleri ile (üst yarı alan) , kullanıcı-
lar, bu kriterlerin, hemen hemen tüm çözümler 
için problem olmadığı ve bir şekilde çözüldüğü-
nü varsaymaktadır. Bu bölgedeki kriterlerden, 
memnuniyet derecesi yüksek olanlar ise (sağ 
üst alan) „güvenli bölge“dedir. Anlamı, kulla-
nıcılar için bu kriter, memnuniyet dereceleri 
yüksek ve değerlendirme derecesi anlamında 
çok değişkenlik göstermemesidir. Düşük dere-

celendirmedeki kriterler ise (sol üst alan), yazılım 
sağlayıcıları tarafından, rekabet ortamı içerisinde 
kendilerini öne çıkartabilecek özelliklerdir. “Tatsız 
sürpriz” bölümü ise, proje boyunca hem kulla-
nıcı açısından önemle dikkate alınan bölgedir. 
“Kompleks” bölge ise, kullanıcılar tarafından orta-
lamada “iyi” olarak değerlendirilen ancak verilen 
puanlar arasında çok fark gözlenen bölgedir. 

Proje uygulama planında dikkate alınması 
gereken kriterler: 

• Çözüm ile bağlantılı kriterler : “Rapor ve Ana-
lizler“, “Ergonomi“, “Performans“, “Ara yüz“ ve  
“Sürüm yayınlama sıklığı“

• Klasik proje parametreleri : “Bütçeye bağlılık“, 
“Zaman planına bağlılık“ ve “Personel maliyeti “ 

• Destek hizmetleri : “Eğitim ve bilgilendirme”

Ek olarak, bir çok kullanıcı, “Fiyat/Performans 
oranı”nı eleştirmektedir. 

“Sürüm yayınlama sıklığı”, “KOBİ için uygunluk”, 
“Danışman katkısı”, “Uygulama süresinde danış-
manlık ve destek”, “Sürüm güncellemelerde des-
tek” gibi kriterlerin memnuniyet derecelerinde, 
belirli bir iyileşme gözlenmektedir. Bunun aksine, 
geçen yıllarda pek sorun olarak belirtilmeyen 
”ERP sistem performansı” kriterindeki memnuni-

yet derecesi düşmektedir. Bunun nedeni, işlem-
ler sırasında oluşan veri büyüklüğünün, donanım 
tarafından yeterli seviyede sağlanamadığını ve 
performans düşüklüğüne sebep olduğunu gös-
termektedir. 

Kullanıcılar ayrıca, ERP yazılımının kullanım ko-
laylığını da ön plana çıkarmaktadır. Bu amaçla 
kullanılan araçlar, her ne kadar yazılım üreticileri 
tarafından bir artı olarak sunulsa da, kullanıcılar 
daha sade ve kullanımı hızlı bir ara yüz tercih 
etmektedir. 

Memnuniyet kriterlerinin farklılık analizinde, 
ERP sistemleri ve sağlayıcıları “iyi” seviyede de-
ğerlendirilse de, detaylarda kritik noktalar göze 
çarpmaktadır.  Çözüm üzerindeki memnuniyete 
bakıldığında bu açıkça görülmektedir. “Genel iz-
lenim” kriteri diğerleri ile kıyaslandığında daha iyi 
derece almıştır. Yazılım sağlayıcılar için bunun 
anlamı, potansiyel gelişmeyi sağlayabilmeleri 
ancak detaylara inip analiz yapmaları ile ger-
çekleşebilir. 

“Proje sonucu” kriterini değerlendirdiğimizde, 
değerlendirme yapan kullanıcılar (genellikle 
proje içerisinde yer alan sorumlular), kendileri 
korumak içgüdüsü ile, gerçekte olduğundan 
biraz daha iyi derecelendirme yapmaktadırlar.

48 ERP 
(Kurumsal Kaynak 
Planlama) 
çözümü kullanıcılar 
tarafından 
değerlendirildi

ARAŞTIRMA

Trovarit Araştırma 

Trovarit ve iş ortakları tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen araştırmaya, 2500 ‘ün üzerinde 
kullanıcı katılarak, tecrübelerini paylaşma imkanı buldu. Sonuçlar daha detaylı incelendiğinde,  
yazılım ürünleri ve sağlayıcılarının genel değerlendirmede “iyi” not almalarına karşılık, bazı 
kriterlerin farklılık göstererek, ortalamanın önemli derecede altında yer aldığı gözlenmiştir. 
Sonuçlar, “Yönetici Özeti” başlığı ile, Trovarit web sitesi üzerinden “Download-Center” bölümünden 
http://www.trovarit.com.tr/tr/downloads/download-center.html ücretsiz olarak temin edilebilir.
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Managing Director
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Hangi ERP yazılımını seçmeliyim?

Trovarit, Almanya Merkezli ERP ve iş süreç yazılımları 
alanında faaliyet gösteren, bir pazar araştırma ve ba-
ğımsız danışmanlık firmasıdır.

Misyonumuz, bir iş yazılımının ana fonksiyonu olması 
gereken, “işletmelerin iş süreçlerini daha verimli, şeffaf 
ve entegre hale getirmek” felsefesine dayanmaktadır. 
Bu da ancak yazılımın ve iş süreçlerinin en iyi seviyede 
uyumlu olduğu taktirde mümkündür.   

Bu amaçla kullandığımız araç, BT sektöründe önde 
giden yazılım değerlendirme ve seçim platformu olan 
IT-Matchmaker® ‘dır. ( www.it-matchmaker.com.tr ) Te-
melde, yazılım ürünleri, yazılım firmaları ve referansları 
hakkında son derece detaylı bilgiler veren bu platform, 
akıllı arama ve analiz fonksiyonları sayesinde kullanıcı-
lara,

• Sektördeki yazılım çözümlerini belirlenen kriterlerde 
analiz ederek, doğru ürüne hızlı bir şekilde ulaşma,

• Yazılım ürünlerinin fonksiyonel ve teknolojik olarak  
  kolaylıkla karşılaştırma,

• İşletmelere özgü ihtiyaçlar için, yazılımların sağladığı  
  çözümlere ilişkin performans değerlerini listeleme,

• Sektöre uygun referans projeler hakkında bilgi  
  sahibi olma,

• İşletmelerin ihtiyaç duyduğu ve aynı zamanda en  
  uygun fiyatlı ürünü belirleme imkanı sağlar.

İçinde bulunduğumuz yazılım pazarını çok iyi 
tanıyoruz

Trovarit, Aachen Üniversitesi Araştırma Enstitüsü, FIR 
(Institute for Industrial Management) ve diğer iş ortak-
larından edinilen bilgi ve uygulama yöntemleri ile iş ya-
zılımları alanında çok geniş pazar tecrübesi ve bilgisine 
sahiptir. 

• Yazılım üreticileri ve kullanıcılarının detaylı analizleri  
  oluşturulur. 

• Yazılım tedarikçilerinden 100% bağımsız şekilde  
  çalışır.

• İş yazılım çözümleri, yazılım üreticileri ve referansları  
  ile ilgili ayrıcalıklı pazar verilerini sağlar.

Kullandığımız metodlar, araçlar ve servisler

• IT-Matchmaker® – İş yazılım çözümleri ve   
  uygulamalarında seçim ve tekliflendirme platformu

• Yapısal ve şeffaf yazılım seçim metodolojisi

• Kapsamlı analiz araçları ve profesyonel danışmanlık  
  hizmetleri (gap analizi, maliyet karşılaştırma gibi.)

• Süreç Analizi

• Başlangıç

• Ön Analiz

• Mevcut Durum Analizi

• Değerlendirme

• Süreç Optimizasyonu

• İhtiyaç Belirleme Şablonu üzerinden detay analiz 

• Demo senaryoları oluşturma 

• Çözümleri farklı kriterlere göre derecelendirme

• Fonksiyonları karşılama

• Ürünün pazardaki yeri

• Tedarikçinin pazardaki yeri

• Tedarikçinin kapasite yeterliliği

• Tekliflendirme

• Güvenli sözleşme yönetimi

• Yazılım uygulama danışmanlığı

• Yazılım Kalite Güvence Danışmanlığı (QA)

• ERP-Denetim

ÜRÜNlER / ÇÖZÜmlER
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Şirketlerin yönetimine bir bilim olarak bakılmaya başlamasın-
dan (1880) bu yana tam 133 sene geçti. “Yönetim biliminin 
ilk olarak Amerika’da Frederick Winslow Taylor” ile doğuşun-
da Taylor “Örgüt bir makinedir, insan da onun parçasıdır” de-
mişti. Değişime çoğu zaman kapalı, gelenekçi olan toplumu-
muza geldiğimizde ise hala aynı tablo ile karşılaşıyoruz. Hala 
babadan kalma usullerle iş yapan, hala “annesinin margarinini 
kullanan”, yapısını tamamen duygusal ilişkilerle kurmuş, süreç-
lerini akraba, eş, dosttan seçtiği insanlara kilitlemiş firmalar.  

Bunların sonucunda da, son zamanlarda pek çok firma sahi-
binin ağzından sık sık şu ifadeleri duyar olduk:  “İşimizi çok iyi 
bilmemize rağmen, süreçlerinizi yönetmekte sıkıntı yaşıyoruz”,  
“Müşterilerimizden gelen talepleri karşılamada zaman prob-
lemi yaşıyoruz”, “Ciromuz aynı kalmasına rağmen verimlili-
ğimiz/karlılığımız geçen seneye göre düştü.”, “Rakiplerimiz 
bizden ilerde”, “Kalifiye eleman bulamıyoruz” gibi…

Bu firmaları içerden bir gözlemlediğimizde ise bazen üretim 
müdürü, bazen finans müdürü, bazen Ar-Ge elemanı, bazen 
muhasebeci, bazen insan kaynakları sorumlusu gibi çalışan 
yorgun yöneticiler ve motivasyonu düşük, huzursuz bir şekilde 
bir oraya bir buraya koşuşturan insanlar gözlemliyoruz. 

PEKİ nEDİR BURaDaKİ SıKınTı? 
KURUMSaLLıK!!! KURUMSaLLıK!!! 
KURUMSaLLıK!!! 

PEKİ nEDİR KURUMSaLLaŞMaK ve BUnU 
naSıL YaPaCaKSınıZ?
Kurumsallaşma deyince, şirket yönetiminin profesyonellere 
devredilmesi anlaşılmamalıdır. Hatta şirket kurumsallaşırken 
aile bireyleri kendileri de bu kurumsallaşmaya ayak uydurabi-
lirlerse profesyoneller gibi görev alabilirler. Peki nedir kurum-
sallaşma? Kurumsallaşma, en yalın anlatımla; konu ne olursa 
olsun her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hakim 
olmasıdır. Diğer bir deyişle; iş ile iş, iş ile insan ve insan ile 
insan arasındaki her türlü ilişkinin tanımlanması ve bunlara 
düzen getirilmesi olarak görmek mümkündür. 

Kısacası kurumsallaşma; insan-iş-teknoloji faktörlerini birleşti-
ren, bütünleştiren bir sistemdir.

Bu bütünleştirme sürecinde; bilginin, verinin yönetimi, bü-
tünleştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bilgi yönetimi; 
işletmelerin ve ulusal ekonomilerin mevcut ve potansiyel 
rakiplerine kıyasla rekabet güçlerini artırmak ve sürdürmek 
için gerekli olan bir süreçtir.

Bilgi yönetimi, bilginin paylaşılması ve kullanımını hızlandır-
mak ve artırmak için kişiler ve organizasyonel kültür üzerinde 
önemle durur; bilgiyi bulmak, yaratmak, elde etmek ve pay-
laşmak için yöntemler veya süreçlere önem verir ve bilginin 
depolanması ve erişilebilir bir hale getirilmesi ile farklı me-
kanlarda olan kişilerin birlikte çalışabilmesi için teknolojiye 
odaklanır.

İşte tam bu noktada özellikle üretim yapan şirketler için ERP 
(kurumsal kaynak planlaması) çözümleri, kurumu bu orga-
nizasyonel ve teknolojik kültüre ve dolayısıyla uluslararası 
platforma taşır. 

Günümüzde ERP artık bir kurumun yaptığı işin bütününü 
yansıtan bir kavram olarak kullanılır. Diğer bir deyişle, ERP 
bir kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesine, 
süreçlerin anlık takibine, her türlü raporun anlık üretilmesine, 
stratejik kararların çok daha kolay alınmasına imkan verir. 
ERP; bir kurumun kendi iç süreçlerini bütünleşik bir yapıda 
gerçekleştirmeye imkan tanırken, işin kurum sınırları dışına 
taşan kısmının da desteklenmesini sağlar. 

Günümüzde şirketler için maliyetlerin etkin biçimde yönetimi 
son derece önemlidir. Her geçen gün farklılığı azalan ürün 
ve hizmetlerin getirdiği rekabet, şirketlerin bir diğer önemli 
sıkıntısıdır. 

Her ne kadar orta ölçekli kurumlar, bu tür çözümleri hayata 
geçirmekte büyük ölçekli kurumlardan biraz daha yavaş olsa 
da, ERP tüm bu sorunlara çözüm getirmektedir.

Fakat bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Doğru teknolojinin, 
doğru yerde, doğru şekilde ve doğru zamanda kullanılması 
gerekmektedir. 

Dr. Müh. Gülay Savaş
YDD (Yönetim Danışmanları Derneği) Üyesi
gulay.savas@aryaakademi.com
www.aryaakademi.com

nEDEn  
KURUMSaLLaŞMaLıYıZ?
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Kurumsallaşmada Yeni Yaklaşım: 
ERP ve Yönetim Sistemleri İşbirliği 
ISC Belgelendirme olarak; yaptığımız denetim ve eği-
timlerde, birçok kurum ve kuruluşta ISO 9001 Kalite ve 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin şirket 
süreçlerine bütünleşmesini sağlayıp şirketlerin kurumsal-
laşmasına katkıda bulunmaktayız. 1985 yılından itibaren 
uluslararası faaliyet gösteren ISC Belgelendirme, dünyada 
uluslararası akredite ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi sertifikasyonu yapabilen 13 belgelendirme kuru-
luşundan biridir. Birlikte çalıştığı tüm şirketlere bir iş ortağı 
olarak yaklaşan ISC, her daim ulaşılabilir uzman kadrosu 
ile sağladığı etkin, şeffaf ve etik denetimler sayesinde iş or-
taklarının bir adım daha ileriye gitmesini amaçlamaktadır.

Ürün / Hizmet Kapsamı
•ıSO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi   
 Belgelendirmesi ve Eğitimi
•ıSO 27001: 2011 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  
 Belgelendirmesi ve Eğitimi
•ıSO 20000 : 2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet   
 Yönetim Sistemi Belgelendirmesi ve Eğitimi
•ıSO 22301: 2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi  
 Belgelendirmesi ve Eğitimi
•ıSO 14064 GHG Sera Gazları Belgelendirmesi ve  
 Eğitimi
•ıSO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi   
 Belgelendirmesi ve Eğitimi
•OHSaS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği   
 Yönetim Sistemi Belgelendirmesi ve Eğitimi
•ıSO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi  
 Belgelendirmesi ve Eğitimi

Standartlarında belgelendirme ve denetim hizmetlerinin 
yanı sıra, Uluslararası Baş Denetçi eğitimci lisansı onaylı 
eğiticilerimiz tarafından uluslararası geçerliliğe sahip baş 
denetçi eğitim hizmetleri verilmektedir. 

ERP veya kurumsal bilgi sistemleri, şirketlerin kurum-
sallaşması için bir fırsattır, araçtır. ERP’lere sadece ya-
zılım ve bilgi işlem projesi gözü ile bakmak, yapılan bü-
yük hatalardan biridir. Türkiye’de özellikle KOBİ’lerde 
konu ile ilgili büyük bir açık vardır. Firmalar öncelikle 
ERP’nin ne olduğunu ve ihtiyacını iyi saptamalı, sonra 
da doğru ERP’yi doğru danışman desteği ile seçmeli-
dir. ERP geçiş-uygulama sürecinde yönetim&konsept 
danışmanlık desteği, lüks gibi görünmemelidir, firma 
dışından bakan tecrübeli bir gözün katkısı çok fazla 
olacaktır.

ERP’ye para yatırmak, ERP’yi almak ve kullanmak için 
yeterli değildir. İlgili iş kuralları ve organizasyon çalış-
malarının, buna uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır. 
Çekilen raporlar, bir sürü oynama yapıldıktan sonra 
sunulabilir hale geliyorsa, ya yazılım kurgusunda ek-
siklik ya da tanımlanmamış iş kuralları mevcuttur. İşler 
farklı şekilde işliyor, ERP’ye kayıtlar ertesi günler giri-
liyor, farklı şeyler kaydedilip gösteriliyorsa, o ortamda 
ERP’nin etkinliği yetersizdir. Bu yüzden ERP’yi doğru 
kullanmak için, önce işletmenin mevcut yapısı iyi ta-
nımlanmalı, ERP’de izlenecek iş kuralları belirlenmeli, 
ilgili ERP kurguları ve raporları saptanmalıdır. Bunun 
peşinden verilecek eğitimler ile durum çalışanlara 
aktarılmalı, işlerin doğru şekilde gittiği kesinlikle de-
netlenmelidir. Aksi halde bir süre sonra bypass edilen 
veriler ve kurallar, güncel olmayan bilgiler ile alınacak 
raporlar, ERP’nin işletmeye katkısını zayıflatacaktır.

Kimdir:

Dr. Batuhan Kocaoğlu, son 10 yıldır ERP proje yöneticisi ve 
kullanıcısı olarak sektörde çalışmaktadır ve aynı zamanda ERP 
komitesi akademisyen üyelerindendir. Şirketlerde lojistik, üretim 
planlama, satın alma, ERP birimlerinde görev almıştır. ERP 
komitesinde, sanayideki tecrübelerinden derlediği “İşletmelerde 
ERP İhtiyacı ve Dikkat Edilecekler” ve “ERP’de Üretim Sarf 
(Yardımcı) Malzemelerin Yönetimi Devreye Alma Süreci” isimli 
makaleleri yayınlanmıştır. Ayrıca ERP tecrübeleri ile ilgili, sahip 
olduğu hem ERP kullanıcısı hem de akademisyen bakış açısı 
ile, ERP seminerleri vererek, ERP komitesi ile çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

ERP’nin işletmelerde etkin kullanımı, post-implementasyon, ERP 
seçimi, ERP iş danışmanlığı, ERP eğitimi, raporlama ihtiyaçlarının 
tespiti, üretim planlama MRP kurgusunun iyileştirilmesi, sipariş 
yönetimi sürecinin iyileştirilmesi, üretim verimlilik raporlamaları, 
veri toplama sisteminin kurulması, tedarik zinciri yönetimi, 
lojistik, kurumsal dönüşüm projeleri, sistem süreç analizi konuları 
profesyonel çalışma alanları arasında yer almaktadır.

ERP’yi kurup işlettikten sonra, daha ileriyi hedefleyen 
işletmeler için, başka çalışmalar yapmak gerekecektir. 
Kurulan modüller ve raporların kullanım oranı ve şekli 
denetlenmelidir. Şirketin tedarik zincirine entegras-
yonunu sağlayacak web portalı, barkod, RFID, MES, 
SRM, CRM, EDI gibi ek uygulamaların kurulumunu 
da planlamak gerekecektir. Zaman ilerledikçe, şirket 
içerisinde ek yazılım bırakılmamalı, vazgeçilemeyenler 
(örneğin teknik tasarım yazılımları) ile de doğru enteg-
rasyon sağlanarak, mükerrer veri girişi önlenmelidir. 
Mevcut uygulamalara eklenecek WMS, APS benzeri 
depo yönetimi, üretim çizelgeleme, rotalama gibi opti-
mizasyon modülleri ise, mevcut kaynakların çok daha 
etkin ve verimli kullanımını sağlayacaktır.
Veri yoğunluğunun artması sonucu, anlamlı veriyi 
elde etmek ise, başka bir yönetim sorgulaması olarak 
karşımıza çıkacaktır. Bu durumda doğru kurgulanmış 
veri ambarı ve veri madenciliği çalışmaları ile, anlamlı 
bilgiyi derleyip, iş zekâsı (BI) araçları ile raporlayıp, 
yönetime uygun şekilde görselliği sağlamak gereke-
cektir.
Her yönetici veya firma sahibinin hayali olan, kokpit 
dash-board tarzı görsellikler ile “işletmemde neler 
oluyor, nereye gidiyoruz, sorunlu noktalar nereler” 
durum bilgileri, bahsettiğimiz bilgi sistemi altyapısı 
ve çalışmaları sonucunda, rahatlıkla ortaya çıkacaktır. 
Veriden bilgiye ulaşma ve bilginin gerçek kullanımı ile, 
işletmelere üst düzeyde fayda sağlanmış olacaktır.

Gürcan Tokcan
Genel Müdür
gurcan.tokcan@iscturkiye.com

Dr. Batuhan Kocaoğlu
batuhan.kocaoglu@gmail.com
www.erpmrp.net
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ıSC Uluslararası Standartlar ve 
Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
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Tel: +90 232 343 10 03   
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ERP’yi Etkin Kullanmak

ISC Uluslararası Standartlar ve
Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

www.iscturkiye.com
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Hasan Baltalar
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

hasanbaltalar.com, 
twitter.com/HasanBaltalar 

baltalar@gmail.com

Bir işletmenin tüm bölüm ve faaliyetlerini yönetmede 
yardımcı olan, çoklu modül uygulamalı yazılım ile des-
teklenen, kurumsal kaynak planlaması (ERP) projelerinin 
yönetimi, bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin, 
projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje 
aktivitelerine uygulanmasıdır. 

Yönetim kavramı ile ilgili ilk çalışmalar hemşehrimiz 
(doğumu Temmuz 1841, İstanbul) Fransız yönetim 
kuramcısı Henri Fayol tarafından formüle edilmiştir. Bu-
gün proje yönetimi metodolojisinde en çok sözü geçen 
kuruluş olan PMI (Project Management Institute) Henri 
Fayol’dan yıllar sonra ama büyük bir benzerlikle proje 
yönetimi ilkelerini belirlemiştir. Bu konunun önemi; önde 
gelen tüm ERP yazımlarının bir proje yönetim metodo-
lojisinin (SAP için ASAP, MS Dynamics için SureStep 
gibi) olması ve gene tümünün de PMI’ın proje yönetim 
metodolojisi esas alınarak oluşturulmasıdır. Yeniden 
konumuza dönersek; proje yönetimin ne olduğu ve me-
todolojisi bellidir. Önemli olan bu metodolojinin NASIL 
ve KİM tarafından uygulanacağıdır. Üst yönetimin des-
teğini ardına almış ve iyi yönetilen bir ERP projesinin 
uygulamaya alınamaması gibi bir sorun yoktur. Eğer 
ERP proje yönetimini bazı bölüm çalışanlarının işlerin-
den arta kalan zamanlarında yürütebilecekleri bir iş ola-
rak ele alırsak ya da proje yönetimini salt başkalarına iş 
gördürme etkinliği şeklinde tanımlarsak, sonuç büyük 
bir olasılıkla başarısızlıktır. ERP projelerinde üç noktayı 
kabul ederek işe başlamalıyız: ERP projeleri işletmelerin 
tali işi değildir. ERP projeleri bilgisayar projesi değildir. 
Elinizde uygulanmış ve kabul görmüş bir metodolojiniz 
yoksa, ERP projesini yönetemezsiniz. İşletmelerde bölüm 
yöneticilerinin başlangıçta ERP’nin kendilerinin iş yapış 

biçimini etkilemeyeceği yönünde bir inançları vardır ve 
bu nedenle söz konusu “tali” işe pek karışmak istemezler. 
ERP bir bilgisayar programı olarak görüldüğünden çoğu 
kez ihale BT bölümünde kalır. BT yöneticisi de artık müş-
teri tarafının doğal proje yöneticisidir. 

Bu durumda karşımıza çıkan sorun, BT yöneticisinin pro-
je yönetimi misyonuna sahip olup olmamasından çok, 
şirketlerin organizasyon yapılarından kaynaklanmakta-
dır. Benzer bir yaklaşım, seçilen çözüm ortağı için de 
geçerlidir. Projelerde, proje yönetimi ile ilgili sorunlarla 
karşılaşmamak için baştan itibaren işletmeler profesyo-
nel destek almalıdırlar. Bu konuda iki yaklaşımdan söz 
etmek olasıdır:

1. ERP projelerinde profesyonel proje yöneticileri ile ça-
lışılmalıdır. Bu durumda doğrudan sponsora bağlı proje 
yöneticisi, müşteri ve çözüm ortağı tarafından atanan 
ekip liderleri ile ‘proje yönetim ekibini’ oluşturacak, proje 
yönetimine özgü araç ve teknikler ile projenin profesyo-
nel bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.

2. ERP projelerinde profesyonel proje denetmenleri ile 
çalışılmalıdır. Bu durumda ise gene doğrudan sponsora 
bağlı denetmen, müşteri ve çözüm ortağı proje yöneticisi 
rollerinin ortasında, tarafsızlık ilkesi ile koordinasyonu ve 
iletişimi etkin kılacak, projenin metodolojiye uygun bir 
şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

İki yaklaşım arasındaki temel fark, proje yöneticisinin 
proje hedeflerine ulaşmada doğrudan sorumlu, proje 
denetmeninin ise, proje boyunca ortaya çıkabilecek risk-
leri yönetmekten, projenin en etkin şekilde yönetilmesini 
sağlamaktan dolayısı ile projenin metodolojiye uygun bir 
şekilde ilerlemesinden sorumlu olmasıdır.

Ekonomiler, çalışan ve katma değer üreten şirketlerle 
ayakta durur. Bunun öneminden dolayı son yıllarda gi-
rişimcilik üzerine çok şey yazılıp konuşuluyor. İnsanların 
girişimcilik için cesaretlendirilmesi adına kurslar, hatta 
üniversite programları açılıyor. Devlet ilgili kurumlarıyla, 
girişimler için maddi destek programları geliştiriyor. Gerçi 
bu işin de suyu çıkmak üzere. Sırf devletten destek ala-
bilmek için kurumsal görünüm arz etmek isteyen ve bu 
nedenle makyaj arayan firmalardan da talepler geldiği 
oluyor. Ancak bu yazımda buna odaklanmak istemiyo-
rum. Biz olumlu resmi görmeye devam edelim.

Daha en başta kötü niyetlerle kurulan naylon şirketleri 
düşünmezsek, gerçekten tüm şirketler para kazanarak 
hayatı devam ettirmek için kuruluyor. Bu şirketler kuru-
cularının ve onların aileleri ile çalışanlarının gelir kapısı 
haline geliyor. Pekiyi böyle bir şirketin kısa sürede yok 
olması istenir mi? Aklı başında ve niyeti de iyi olan hiç 
kimse bu soruya “Evet” diye cevap vermez. O halde bir 
şirket nasıl uzun ömürlü olur? Blogumda, iş kurmak is-
teyen bir girişimcinin bunu yapmadan evvel kendisine 
sorması gereken sorulara yer veren bir yazı yazmıştım. 
Bu sorulara olumlu cevaplar bulunduktan sonra kurulan 
her işin, yaşaması için gerekli dış ortam var demektir. 
Bundan sonra yapılması gereken iç ortama odaklanmak 
ve verimli bir yapılanmayı sağlamaktır. Esasen yapılması 
gerekenler içe dönük olduğundan, güçsüzlük ve çaresiz-
lik de söz konusu değildir. Yeter ki istek olsun. İçe dönük 
yapılanmayı anlatmak için ise “Kurumsallaşma” kavra-
mından daha uygun bir kelime bulamıyorum. Burada 
bahsettiğim kurumsallaşma, “vitrin düzenlemesi” anla-
mına gelmiyor. Yaygın olan yanlışlardan arındırılmış bir 
kurumsallaşmadan bahsediyorum. Birçok şirket ve üni-

versitede verdiğim “Kurumsallaşma Kavram Eğitimi”ne 
katılanlar bunu iyi bilirler.

Sağlıklı bir şirket için girişimcilik ve kurumsallaşma kav-
ramlarını, bir bütünün birbirinden ayrılmaz parçaları 
olarak görüyorum. Bu iki kavram, bir şirketin iki önemli 
aşamasıdır. Girişimcilik bir şirketin “mayası”dır. O olma-
dan hiçbir iş kurulmaz. O adeta bir tutkudur. Sahibini 
gözü kara kılar. Riski göğüslemesi için ciğerlerine hava 
doldurur. En zor zamanlarda bile çok sayıda iş, bu tutku 
ile kurulmuştur. Kurumsallaşma ise, bu nadide tutku ile 
kurulan işin “bağışıklık sistemi”dir. O olmaksızın, girişim 
tehlikededir. Bünyesi zayıftır. En ufak bir sarsıntıdan fazla 
miktarda etkilenebilir. Hastalıklara duçar olup yatağa dü-
şebilir. Ayağa kalkması uzun zaman alabilir hatta bazen 
kısa bir sürede ömrünü tamamlamasına engel olunamaz. 
Şirket sağlıklı iken küçük çabalarla bu bağışıklık sistemi 
oluşturulabilecek olmasına rağmen, hastalık zamanla-
rında çok daha fazla gayretle bile ayağa kalkılamayabilir.

Aralarındaki bu ilişkiden dolayı, girişimcilik ve kurum-
sallaşma kavramlarının birlikte düşünülmesinde zaruret 
görüyorum. Girişimcilik olmadan kurumsallaşmadan 
bahsedilemez. Kurumsallaşma olmadan da, girişimin 
uzun ömürlü olmasından bahsetmek oldukça zordur. 
Kurulacak birçok sistemin yanı sıra, iş yazılımlarının ku-
rumsallaşmaya olan katkısı inkâr edilemez. Özellikle ERP 
yazılımları, verilerin kayıt altına alınması ve sorgulanıp 
rapor haline getirilerek, şirketin akışına yön verilmesi için 
anahtar rol üstlenmektedir. Bu yazımı okuyan potansiyel 
girişimcilerden, iş planlarına kurumsallaşma adımlarını da 
muhakkak eklemelerini; işini bir şekilde kurmuş olanlara 
da geç kalmadan bir kurumsallaşma sürecine başlama-
larını öneriyorum.

Haluk İrten
haluk.irten@ghgdanismanlik.com

Kimdir:

Hacettepe İşletme Yönetimi’ni 1982 yılında 
bitirdim. MRP ve Ürün Ağacı kavramları ile ilk 
kez Türk Traktör Fabrikasında staj yaparken 
tanıştım. ERP ile ilk tanışmam ise 1980 
yıllarının sonlarına denk geliyor. 1990 yılında 
Kordsa’da uygulamaya alınan AMAPS/Q 
projesinde, ardından 2000 yılında endüstriyel 
tekstil alanında Dünya’daki ilk SAP uygulaması 
içinde yer aldım. 

2001 – 2005 yılları arasında Zorlu Holding’de, 
başta Korteks olmak üzere çok sayıda 
başarılı SAP projesinde çalıştım. 2006’dan 
beri Bağımsız Proje Yönetimi Danışmanlığı 
yapıyorum. Her biri kendi alanında örnek 
olabilecek Otokar, Petkim, Mitaş, Tiryaki Agro, 
ATÜ, Çimentaş Grup ERP projelerinde görev 
aldığım için gururluyum.

Halen Proje Yönetimi Danışmanlığına devam 
ediyor ve yakında yayınlamayı planladığım 
kitabım üzerinde çalışıyorum.

Girişimcilik, 
Kurumsallaşma 
ve ERP

ERP Projelerinin Yönetimi

hasanbaltalar.com

GÖRÜŞ
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Ekonomisinin %99’unu KOBI’lerin oluşturduğu 
Türkiye’de, öncelikle büyük firmaların öncülüğünde 
hayata geçen ERP sistemleri, zaman içinde çok sayıda 
KOBİ’de de kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Yine de 
gözlemlerimiz ve yapılan araştırmalar bize, ERP’ye ihtiyaç 
duyacak ölçekte olup da henüz ERP kullanmayan çok 
sayıda firmanın varlığına işaret etmektedir. Birinci kuşa-
ğa özgü klasik iş yapma alışkanlıklarının henüz hayatta 
olduğu bir düzende, ERP sistemlerinin gerekliliği konu-
sunda sorularla karşılaşmaya devam ettiğimiz için, bu 
yazımızda “Neden ERP Kullanmalısınız?” sorusuna özet 
yanıtlar vereceğiz. Keyifli bir yazı olması adına yanıtları 
küçük benzetmelerle vermeye çalışalım. Nasıl olsa detaylı 
teknik gerekçeleri her yerde bulabiliriz: 

ERP kullanmalısınız çünkü:

1-ERP, genellikle alışık olduğumuz üzere plansız, kontrol-
süz ve acilen inşa edilen gecekondular ve sokaklarından 
kanalizasyonlar akan mahallelerin oluşturduğu bir semt 
değil, mevcut yaşam dinamikleri ve büyüme potansiyeli 
dikkate alınarak alt ve üst yapısı dikkatle tasarlanan, ag-
resif taleplere anında yanıt verebilen konforlu, güvenli ve 
yaşanılası bir şehirdir. ERP şirket içinde bir ekosistemdir. 

2- ERP, rekabetin ve sistemsizliğin yoğun ateşi altında 
ne yapacağını şaşırmış ve canını (gününü) kurtarmaya 
çalışan panik haldeki bir çalışanlar ordusu değil, her tür-
lü uygulama, planlama, risk ve kriz senaryosunu sistem 
içinde defalarca test etmiş ve çok sayıda dinamik para-

ERP diye bilinen, Türkçe’ye ‘kurumsal kaynak planlama’ 
olarak çevrilen kavramın, salt bir yazılım olarak görül-
mesi belki de ilgili konuda yapılan en ciddi hatalardan 
biridir. Gerçekte ERP bir yazılım değil, sistemdir. Bir 
banka şubesine gidip de ‘OGS / HGS’ye para yatır-
mak istedik, ama banka bankosundaki çalışan, ‘ilgili 
sistemin bilgisayarında şu an bir arıza sebebi ile çalış-
madığını ve maalesef işlemimizi yapamayacağını’ bize 
söylediğini düşünelim. Bu örnekler ‘yazılım’ ile ‘sistem’ 
arasındaki farklılığı başka bir boyuttan anlatmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda iş dünyasının; yatırım / büyü-
me (1) ve maliyet / kâr (2) konuları ile birlikte en çok 
ilgilendiği kavramlar arasında ERP de bulunmaktadır. 
Ki bir önceki cümlede sayılan iki konuda da alınacak 
kararların altyapısını zaten ERP sağlar. 

Acaba firmaların yeni bir sistem (yazılım) kullanmaya 
başlamaları veya kullanmakta oldukları bir sistemden 
başka bir sisteme geçmeleri bu kadar basit mi? Bu 
soruya verilecek cevap, ‘başarı’ ve ‘başarısızlık’ arasın-
daki tercihi de bir anlamda yansıtmaktadır. Yeni ERP 
ile firmanın mevcut tüm iş süreçlerinin az veya çok 
değişeceği gerçeği, konunun aslında hiç de basit olma-
dığını bizlere gösterir. Firmanın uzun yıllara dayanan, 
alışılmış ve kabul görmüş iş yapış şeklinin yeni gelen 
ERP ile değişmesi normal şartlar altında mümkün mü-
dür? ERP, fiili olarak sunuculara / bilgisayar donanımla-

metrelerle uçağın kanatlarını ve burnunu hızla çevirebilen 
pilotların oluşturduğu bir filodur. ERP uzmanlık, standar-
dizasyon, disiplin, verimlilik ve performanstır. 

3-ERP, küçük adacıklar üzerinde kendi derebeyliğini sür-
düren ve diğer derebeyleriyle sürekli gizli savaş halinde 
olan işletme departmanlarının oluşturduğu, parçalanmış 
ve yönetilmesi zor bir imparatorluk değil, aynı hedeflere 
ve etkileşimli süreçlere sahip, entegre, demokratik ve 
şeffaf bir yönetimdir. ERP kuralları tanımlı ve herkese 
açık olan bir entegrasyon yeteneğidir. 

4-ERP, balta girmemiş ormanlardaki dünyaya kapalı 
ataerkil kabilelere ait dogma ve değiştirilemez totemler 
(kurallar) değil, sürekli değişen rekabet kurallarına göre 
düşük maliyetlerle hızla geliştirilebilir, yeni ve dış sistemle-
re rahatlıkla adapte edilebilir, tak-çıkar Lego’lardan oluşan 
modüler iş ve bilgi akışlarıdır. ERP değişimi yönetebilmek, 
esneklik ve dinamizmdir. 

5-ERP hızla şekil değiştiren ve yayılan virütik rekabet 
salgını karşısında çaresiz kalan, hasar paniği içinde sis-
tematik ve anlamlı verileri toplayamayan, elinde veri 
olmadığı için fikir yürütemeyen ve karar alamayan bilim 
adamlarının sığındığı bir laboratuar değil, detaylı bir şekil-
de tanımlanmış olan veri tabanı ve süreçler sonucu bilgi 
akışının ve sapmaların izlenebildiği, risklerin öngörülebil-
diği ve dolayısı ile hayati önem içeren stratejik kararların 
alınabildiği bir yönetim kokpitidir. ERP yönetimin stratejik 
karar alma yeteneğidir. 

rına yüklenmekte ve kurulmakta, gerçekte ise insanlar 
üzerinde yaşamaktadır. Firma çalışanlarının, özellikle 
de yöneticilerin psikolojik olarak değişime, yeniliğe ve 
alışkanlıklarına karşı olan tutumu bir ERP projesinin 
kaderini etkiler. 

ERP ile ‘kurumsallaşma’ birbirleri ile ilintili iki kavramdır. 
Müşteri siparişi için seri imalat onayı gelmeden, firma-
da ilgili siparişin seri üretiminin yapılamama kontrolü 
sistem yerine, ilgili kalite kontrol personeli inisiyatifi-
ne bağlı olduğunda, kuramsallaşmada da bir sıkıntı 
olduğu söylenebilir. ERP yani sistem, firma yönetici-
leri arasındaki veri akışını da düzenleyen bir yapıdır. 
Firmada gerçekleşen veri alış-verişinin sözlü, telefon, 
e-posta veya toplantılar aracılığı ile olmasının normal 
sayılması kurumsallaşma ve ERP’nin önündeki önemli 
engellerdendir.    

ERP’yi bir veri canavarına benzettiğimizde; doğru, 
zamanında ve kesintisiz veri akışının sağlanamadı-
ğı sistemler daha doğmadan ölmeye mahkumdur. 
Çoğu ERP projesinin başarısızlık nedenleri arasında 
da, sisteme nasıl veri besleneceğinin yol haritasının 
çıkarılmaması yer almaktadır. Başarılı ERP projeleri; 
sistem (yazılım), danışmanlar (uyarlayıcılar) ve firma-
nın kendisinin oluşturduğu üç çemberin ortak kesişim 
bölgesindedir. Üç bileşenden birinin aksaması, ERP’nin 
başarısız olması için yeterlidir.    

Memet Özkan
Yönetim Danışmanı
Özkan Yönetim Danışmanlık
www.danismend.com
bilgi@danismend.com

neden ERP Kullanmalısınız?

ERP; Efsane mi? Gerçek mi?

Y. Yağmur Katipoğlu
Proje Yöneticisi
yagmur@katipogludanismanlik.com

Lisans: 
İTÜ Makina Fak. Makina Mühendisliği (1992)

Y.Lisans: 
İTÜ İşletme Fak. İşletme Mühendisliği (1995)
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TURQUaLıTY® Destek Programı 

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına 
alınan şirketlerin destek kapsamına alındıkla-
rı tarihten sonra;  Müşteri ilişkileri yönetimi 
(CRM), Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurum-
sal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri 
Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi 
(CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), 
Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsa-
mında satın alacakları veya kiralayacakları 
yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık 
bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların 
devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi 
için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış 
kaynak kullanımı gibi uluslararası pazarlarda 
rekabet avantajını artırıcı alanlarda Bakanlık 
tarafından yetkilendirilmiş danışmanlık firma-
larından satın alacakları danışmanlık giderleri, 
%50 oranında desteklenir.  

Destek kapsamındaki şirketin yukarıda belirti-
len konularda danışmanlık hizmeti veya lisan-
sını satın alacağı firmanın Bakanlık tarafından 
yetkilendirilmiş firmalar listesinde yer alma-
ması halinde, şirket söz konusu danışmanlık 
firmasının yetkilendirilmesini talep edebilir. 
Bakanlık yapacağı inceleme neticesinde bu fir-
mayı danışman listesine dâhil edebilir veya bu 
talebi reddedebilir. Bu durumda, hâlihazırda 
yetkilendirilmiş şirketler de dâhil olmak üzere, 
hizmet alınan şirketin, destek kapsamındaki 
firmanın destek başvurusuna konu olan söz-
leşmesinin imzalandığı tarih itibarıyla yetkilen-
dirme koşullarını sağladığı kabul edilir. 

Harcama konusu, hem ürün bedelini (yazılım 
ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık güncel-
leme bedeli) hem de hizmet bedelini (yazılım-
ların bakımı, devreye alınması, iyileştirilmesi ve 
idamesi için yapılacak danışmanlık, eğitim ve 
dış kaynak kullanımı) içeriyorsa; ürünün sahi-
bi şirket, ürünün yıllık bedeline karşılık gelen 
gruptan; hizmeti veren şirket de, hizmetin yıllık 

proje bedeline denk gelen gruptan ayrı ayrı 
yetkilendirilmiş olmalıdır.

Destek kapsamındaki şirketler ya da yet-
kilendirmeye konu danışmanlık şirketleri, 
yetkilendirme başvurularını TURQUALITY® 
Sekretaryası’na ibraz eder. Sekretarya, usu-
lüne uygun başvuruları Bakanlığa iletir. Yet-
kilendirme başvuruları Bakanlık tarafından 
değerlendirilir. 

KOSGEB Proje Destek Programı

Tedarikten dağıtıma, satınalmadan stoğa, sa-
tıştan sevkiyata kadar  tüm süreçleri bütünle-
şik bir bilgi yönetimi olan ERP ile yönetmek 
isteyen ve bu konuda yatırım yapmak isteyen 
firmalara KOSGEB Proje Destek Programı 
kapsamında hibe desteği vermektedir.

KOSGEB desteği kapsamında  işletmenizin 
% 50 hibe desteği alabilmesi için, firmanızda 
ERP  sistemi olmamasından dolayı yaşadığı 
sorunların, hazırlanacak bir proje kapsamında 
anlatılarak KOSGEB’e sunulması  gerekmek-
tedir. Hazırlanacak proje KOSGEB tarafından 
oluşturulan bir komisyon tarafından incelene-
cektir. Sunulan projenin kabul edilmesi ile sa-
tın alınacak ERP sistemine % 50 daha ucuza 
sahip olmanın yanında; küreselleşen dünyada 
rekabet edebilmeniz için gerekli olan  kalite, 
maliyet ve zaman unsurlarını da avantajlı du-
ruma kavuşmanız mümkün olacaktır.

Kalkınma ajansları Mali Destek Programı
Programın amacı: Bölge’de imalat sanayi 
alanında faaliyet gösteren işletmelerin ku-
rumsal yapısının güçlendirilmesi, üretim ka-
pasitelerinin, ürün çeşitliliğinin, ar-ge, reklam, 
tanıtım, pazarlama yeteneklerinin geliştirilme-
si ve bu sayede sağladıkları katma değer ile 
birlikte rekabet edebilirlik düzeylerinin yük-
seltilmesidir.

Program Bütçesi: 10.000.000 TL

Destek Oranı: Proje bütçesinin %50’si 
oranında destek sağlanmaktadır.

Destek Miktarı: Asgari tutar: 40.000 TL     

azami tutar: 400.000 TL 

Programın Öncelikleri ve Konuları:

Öncelik 1: İşletmelerde verimliliğin, ürün çeşitli-
liğinin ve kalitesinin artırılması, çevre dostu ima-
lat teknolojilerinin geliştirilmesi, kapasite artırımı 
veya katma değeri daha yüksek, inovatif ve/veya 
istihdama olumlu katkı yapabilecek faaliyetlerinin 
geliştirilmesi

Öncelik 2: İşletmelerin test, laboratuar, AR-GE 
ve bilgi teknolojisi alt yapısının geliştirilmesi kap-
samında üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilme-
sinin yanı sıra belgelendirme, sertifikasyon, kalite 
yönetim sistemi veya akreditasyona dönük alt 
yapılarının güçlendirilmesi

Öncelik 3: Bölgede ya da ülkemizde üretimi ya-
pılmayıp ancak üretilme potansiyeli olan özellikle 
ileri teknoloji gerektiren, katma değeri ve pazar-
lama imkânları yüksek ürünlerin imalatı

Öncelik 4: İşletmelerde kurumsallaşma, pro-
fesyonel yönetim anlayışı, birlikte iş yapabilme, 
ortaklık ve kümelenme kültürünün ve pazarlama 
kabiliyetlerinin geliştirilmesi

Örnek Proje Konusu:
• Bilgisayarlı tasarım (cad), kurumsal kaynak 
planlaması (ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM), 
müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), kurumsal per-
formans yönetimi (EPM), perakende yönetimi vb. 
bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları yazılım 
ürünlerinin lisans bedelleri ile yazılımların dev-
reye alınması ve iyileştirilmesi için yapacakları 
faaliyetler

Kimler Başvurabilir: KOBİ niteliğindeki kâr ama-
cı güden ve imalat sanayi alanında faaliyet göste-
ren gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

ERP Projeleri İçin 
Destek Programları

YATIRIM
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Harun Doyuran
General Coordinator
hdoyuran@erphaber.com

ERP Haber, Türkiye’nin ilk ve tek tarafsız ERP haber 
portalı olma özelliği ile 2008 yılında sektöre adım 
attı. ERP ve yazılım sektörü hakkında tarafsız haberler, 
makaleler ve devamında gelen başarı hikayelerini ya-
yınladı. Kısa sürede yaptıklarıyla adından söz ettirmeyi 
başaran ERP Haber, sektörde edindiği tecrübe ile de 
kurumsal iş yazılımı üreten şirketlere bir anlamda SEO 
hizmeti ve danışmanlığı da vermeye başladı.

2012 yılında yeni bir yapılanma içerisine girerek 
hayata geçirdiği tüm projeleri tek bir çatı altında top-
lamaya karar verdi ve yine bir ilki gerçekleştirerek, 
dünyanın ilk ve tek bütünleşik ERP temalı portallar 
grubu ‘ERP Medya’yı kurdu.

ERP Medya; bünyesinde barındırdığı ERP temalı inter-
net siteleri ile ERP yazılım ve danışmanlık şirketlerinin 
internet üzerinde görünürlüğünü arttırarak, doğrudan 
hedef kitlelerine hitap etmelerini sağlayan Türkiye’nin 
ilk ve tek bütünleşik, tarafsız ERP portallar grubu ola-
rak sektöre giriş yaptı.

ERP Medya bünyesindeki internet siteleri, sürekli 
güncellenen yapısı sayesinde, hedef kitlenizin en sık 
kullandığı anahtar kelimeleri bünyesinde barındırmak-
tadır. İçerik olarak gelen başarı hikayeleri ve yenilenen 
haberler ile her geçen gün daha da zenginleşen bu 
siteler, arama motorları için en değerli bilgileri saklar 

hale geldi. Bu sayede ERP Meyda grubuna ait tüm 
siteler hedef kitlenin en spesifik aramalarında bile 
görüntülenerek tıklanan, istenilen bilgilere en detaylı 
şekilde ulaşmalarını sağlayan platformlar olma ünva-
nını kazandı.

ERP Medya, edindiği tecrübeler ve 5 yıllık bilgi biriki-
mi ile işinize sonuç üretecek ziyaretçileri, daha kısa 
yoldan ve en önemlisi ekstra bir çaba sarf etmenize 
gerek kalmadan size ulaşmasını sağlayacaktır.

Ayrıca yakın zaman hedefleri içerisinde ERP News 
ile Türkiye ERP pazarını dünyaya açmayı hedefleyen 
ERP Haber, yine yakın zamanda erpmagazin.com, 
erpsoftwarefinder.com , erpbul.com ve erptube.com 
portallarını da devreye sokarak, dünya ERP pazarında 
da ismini duyurmayı hedeflemektedir. 

Bunun yanında industrial-engineer.org ve computer-
engineer.org projeleri üzerinde çalışan ERP Haber 
ekibi, yine dünyada bir ilki gerçekleştirerek çevrimiçi 
endüstri muhendisi ve çevrimiçi bilgisayar mühendi-
si robotlarını Türkçe ve İngilizce dilleri ile dünyanın 
hizmetine sunmayı yakın zaman hedefleri arasında 
bulundurmaktadır. Hedef kitlenize kolayca ulaşmak, 
farkındalık yaratmak ve ERP Medya grubu ile çalışıp 
çıtanızı daha yükseklere taşımak isterseniz bize ulaşın.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 
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Turkey 2011 Enterprise Application 
Market Vendor Shares

Kasım 2007’de Türkiye’de ofisini açan IDC ;  bilgi 
teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri 
alanlarında pazar araştırması, danışmanlık ve etkinlik 
hizmetleri sunan, önde gelen küresel pazar istihbarat 
firmasıdır. Ayrica Insight adını verilen iş birimleriyle 
sektörel bazda teknolojiler alanında da hizmet ver-
mektedir. 

IDC Türkiye olarak, kurumsal yazılım pazarı yani EAS 
(Enterprise Application Software) ile ilgili çalışmamı-
zı her yıl düzenli olarak yayınlıyoruz. Turkiye’deki BT 
harcamalarına bakacak olursak, tüketiciler tarafından 
yönlendirilen bir pazar olduğunu söylemek mümkün. 
Bu nedenle donanım (özellikle PC, media tablet ve cep 
telefonlari gibi)  toplam pazarın %80’ini oluştururken, 
%12’sini BT hizmetleri ve %8’ini ise yazılım oluştur-
maktadır. 2012 sonu itibariyle IDC’nin öngörüsü Tür-

kiye yazılım pazarının 768 milyon $ lik bir büyüklüğe 
ulaşmış olmasıdır. Yazlımın toplam BT içindeki payı 
şu an için çok az olsa da en fazla büyüme potansiye-
li olan pazarlardan biri yazılım sektörüdür. Yarattığı 
katma değer de göz önüne alınırsa aslında yazılım 
pazarında birçok fırsat olduğunu söyleyebiliriz. 

Yazılım tarafında kurumsal uygulamalar adı altın-
da her yıl çıkarmış olduğumuz (EAS) raporumuzun 
2012 yılı için calışmalarına başlamış bulunmaktayız. 
Bu anlamda pazar ile ilgili en güncel bilgileri en kısa 
zamanda oluşturmuş olacağız. Geçen yıl itibariyle 
yayınlamış olduğumuz raporda EAS pazarı 2011’de 
138.91 milyon $ lik bir büyüklüğe ulaştı ve 2012 
yılında da %11.6 lık bir büyüme görülecek. EAS pa-
zarındaki büyüme en fazla ERP, CRM ve BA (İş zekası, 
iş analitiği) uygulamalarında gerçekleşecek. Ayrıca 
SaaS tarafında da yeni çözümlerin pazara duyurul-
masına şahit oluyoruz ve olacağız. En son yayınladı-
ğımız çalışmamızda, yani 2011 rakamlarına göre ilk 
5 oyuncu sırasıyla; SAP, Oracle, Logo , Microsoft ve 
Netsis idi. Toplam EAS pazarında en büyük payı ERP 
yazılımları aldı, ardından sırasıyla BA, CRM, SCM ve 
OMA geldi. Sektörel anlamda bakacak olursak üretim 
sektörü %30 luk pay ile ilk sırada yer alırken hemen 
arkasından toptancılık, telekom, perakende ve finans 
sektörü gelmektedir. 

Pazardaki yeni teknolojiler ve iş modelleri EAS pazarını 
büyüten  diğer etkenler olacaktır. Bulut hizmetlerinin 
ve bulut kavramının yayılmasıyla da üretici firmaların 
SaaS hizmetlerini çeşitlendirdiklerini göreceğiz. Ayrıca 
IDC olarak 2016 yılı itibariyle 246.54 milyon $’lık bir 
pazar büyüklüğü olacağını öngörüyoruz.

Türkiye 
Kurumsal 
Yazılım (EaS) 
Pazarı

ARAŞTIRMA

SAP (%40.9)

Logo (%11.8)

Netsis (%4.9)

Total = $ 138.91 Million

Microsoft
(%8.9)

Others
(%21.5)

Oracle
(%12.0)
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Biz, ERP konusunda pazar 
araştırması yapabilmek için 
önce pazardaki yazılımların 
sınıflandırmasının doğru 
olarak yapılması gerektiğini 
düşünüyoruz. ERP, ticari paket, 
muhasebe yazılımı, sektöre 
özgü yazılım, işletmelerin kendi 
geliştirdikleri  yazılımlar, sadece 
belirli iş süreçlerini kapsayan 
yazılımlar gibi çok sayıda kavram 
var kurumsal yazılım pazarında. Sermet Durmaz

Kocaer Haddecilik İş 
Geliştirme Sorumlusu 

arzu Türker
Microsoft Dynamics 
Grup Lideri 

Mesut Mert
Microsoft Dynamics 
Ürün Müdürü 

Serdar aksoy 
SAP Türkiye Sektör 
Satış Yöneticisi

Özgür Doğan 
Netsis Kurumsal Çözüm 
Ortağı - Dengenet Proje ve 
Danışmanlık Yönetici Ortağı 

Cem Yeker
SAP Türkiye Eski Genel 
Müdürü (2003 – 2012)

Burhan Oralp
ABAS Türkiye 
Genel Müdürü

 ERP konusunda bir pazar 
araştırması yapabilmek 

için, öncelikle ERP kullanan 
firmaları sektörel bazda 

sınıflandırmak,  sınıflandırılan 
firmalarında önceliğinin tespit 
edilmesi  yapılacak işlerin en 

başında gelmelidir. (hizmet 
sektöründe öncelik sunulan 

hizmette ise üretim firmasında 
öncelik ürünün kalitesi 

olmalıdır gibi)

ERP Üretilerinin cirosu, 
özellikle biriken bakım 
gelirleri sebebiyle net 

ciro olamıyor. 5 senedir 
satış yapan firma ile 

25 senedir satış yapan 
firmanın yıllık cirosunda 
bakım payları elbetteki 
bir değil. Pazarda, o yıl yapılan yeni proje 

sayısı da dikkate alınmalı.

“ERP pazar araştırmaları 
yapılırken sadece 

üreticinin cirosu değil, 
aynı zamanda kullanıcı 

memnuniyeti, yeni 
müşteri sayısı ve müşteri 

bağlılığı gibi kriterler de 
dikkate alınmalı.”

ERP pazarı her yıl büyüyor. Her yıl 
birçok işletme ERP yatırımına gidiyor, 

hâlihazırda ERP kullanan işletmeler ise 
yatırımlarını arttırıyor. Tüm göstergeler 

ERP pazarının büyüme trendinin devam 
edeceğini gösteriyor. Bu resim içerisinde 
ar-ge yatırımlarını arttıran, ERP yazılımının 

ötesinde inovatif çözümler sunan ve 
servis kalite standartlarını yüksek tutan 
oyuncuların önümüzdeki dönemlerde 

de pazarın önemli oyuncuları olacağını 
söyleyebiliriz. 

Pazar araştırmasında ERP 
kavramından ziyade EAS 

yani Enterprise Application 
Software kavramına 

odaklanmak gerektiğine 
inanıyorum. Geçtiğimiz 

yıllarda “yazılım üreticisi” 
firmaların rakamlarını 

ele alarak yapılan pazar 
araştırmaları ne yazık ki tüm 

pazarı yansıtamamaktadır. 

ERP pazarını net anlayabilmek 
için öncelikle ERP yazılımı tarifinin 
doğru yapılması gerekir. Pazarın 
büyük kısmı tabiidir ki büyük 
montanlı satışlar teşkil eder. 
Dolayısıyla, belirli ciroya ulaşmış 
firmaları örnek havuz (sample) 
olarak tercih edilip, ERP dağılımı 
belirlenmesi halinde; pazarın mali 
açıdan dağılımı gerçeğe yakın 
sonuçlara ulaştıracaktır. 

“ ERP Pazarı, dünya genelinde belirli bir kullanım yaygınlığına ulaşmış 
durumda, Türkiye’de şirketlerdeki ERP kullanımı ise halen beklenen, 
hayal edilen düzeylerde değil.”  

Türkiye ERP Pazarı ve Pazar Araştırmaları 

Türkiye’de henüz büyük şirketlerin tamamı ERP kullan-
mıyor, Kobiler ’de kullanım oranı daha düşük ve  küçük 
ölçekliler firmalarda ise nadiren ERP kullanan firmalara 
rastlayabiliyoruz. Türkiye’nin dünya ekonomisi ile enteg-
rasyonunun 2000’li yılların başına  kadar sınırlı kalması, 
henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında 
olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin 

azlığı, firmaların Kurumsal İş Çözümlerine kanalize ettik-
leri finansal kaynaklarının sınırlı olması, ERP sistemleri-
nin Türkiye’de yaygınlaşmasını  yavaşlatmış ve geciktir-
miştir. Bu koşullara rağmen, Yurtiçi ve Yurtdışı kaynaklı 
olarak, ERP çözümlerinin firmalara sağladığı katkılar ve 
alınan sonuçların duyulması ile son yıllarda Türkiye’de 
ERP kullanımının gelişimi hızlanmıştır. 

M. Göker Sarp
ERP Komitesi Koordinatörü

GÖRÜŞ

Genişleyen bu pazarın ölçümlenmesi 
ve pazar paylarının ortaya çıkması 
konusunda hem yerli ve yabancı 
ERP üreticileri hem de araştırma 
şirketlerinin farklı metodolojilere göre 
yorumları mevcuttur. Dolayısıyla 
öncelikli ihtiyaç ERP kavramının 
tanımlanması ve paralel olarak 
ERP yazılımları arasında bağımsız 
otoritelerce sınıflandırmaların 
yapılması gerekmektedir.



Kurumsal uygulamalar ve yazılım 
alanında dünyada 3.sırada yer alan 
Infor’un, 194 ülkede 70 bin müşterisi 
bulunuyor. 2012 yılında yıllık geliri 2.8 
milyar dolar olan şirketin sermaye 
yatırımı da geçtiğimiz yıl 1 milyar 
dolara ulaştı. Hızla büyümeye devam 
eden Infor, son 12 ayda portföyüne 
eklediği 140 iş ortağı ile 1.500 iş 
ortağına sahip. Hızla büyüyen şirket, 
ürün sayısını 2010 yılından bu yana 
30’dan 102’ye çıkarttı ve 5.293 yeni 
özellik ekledi. 

İki yıl önce geçirdiği köklü değişimle 
Oracle’ın eski başkanı Charles 
Philips’i başkan olarak transfer eden 
ve yönetim kadrosunu güçlendiren 
Infor, odaklandığı pazarlar arasına 
Türkiye’yi de ekledi. Infor Ortadoğu, 
Rusya ve Türkiye’den sorumlu 
Başkan Yardımcısı Alain Raflé, 
Türkiye pazarında daha güçlü bir 
şekilde yer almak isteyen şirketin 
ürün değil, sektör odaklı olduğunu 
vurguluyor.

Infor, endüstrinin her alanında 
hitap eden güçlü ürünleriyle farklı 
sektörlerin ihtiyaçlarına odaklanıyor. 
Infor havacılık ve savunma, otomotiv, 

eğilmeyi ve büyümeyi hedefliyoruz” 
sözleri Infor’un Türkiye’ye verdiği 
önemi açıklıyor.

Türkiye aslında Infor’un yeni girdiği 
bir pazar değil. Daha önce satın 
aldığı BAAN gibi ürünlerle Türkiye’de 
yer alan Infor’un Türkiye’de sınırlı 
da olsa belirli bir müşteri tabanı 
bulunuyordu. Infor’un şimdiki 
hedefi ise, Aralık ayında potansiyel 
müşterileriyle yaptığı tanışma 
toplantısının ardından sektör odaklı 
ürünlerini Türkiye pazarına sunmak.

İmalat, inşaat ve moda 
Türkiye’nin odağında
Raflé’nin belirttiğine göre Infor, 
Türkiye’de en çok otomotiv, inşaat 
ve moda sektöründe öne çıkacak. 
“Tüm sektörlere birden hitap eden 
tek bir ERP yaklaşımına karşıyız” 
diyor Raflé. “Türünün en iyi örneğini 
temsil eden ürünleri, endüstri 
odaklı olarak sektörlere sunuyoruz. 
Türkiye’de özellikle otomotiv 
kilit sektörler arasında yer alıyor. 
Otomotiv alanında öne çıkan kalite, 
proje, müşteri ilişkileri yönetimi gibi 
30 modülü kapsayan Infor LN ürünü 
ile otomotiv sektörüne çözümler 
sunuyoruz.  Türkiye’de ilk defa 
sunulacak olan Infor M3 ürünüyle 
gıda ve içecek, kimya ve tekstil 
sektöründe hizmet vereceğiz. “

Raflé, Infor’un yenilikçi yaklaşımıyla 
sektöre en iyi ve en yenilikçi 
ürünleri sunabilmek için satın alma 
stratejilerine de önem vererek, 
sektörlerde ERP çözümlerinde 
türünün en iyi ürünlerini alarak 
şirketlere çözümler sunmaya devam 
edeceğinin sinyallerini de veriyor:

“Sadece satın almalarla büyüyen 
bir yapımız yok, inovasyona da çok 
önem veriyoruz. Hedefimiz sadece 
sektörel  ERP çözümleri sunmak 
değil, tamamlayıcı ürünlere deaynı 
şekilde yaklaşıyoruz. Bu nedenle 
iş zekâsı, ürün yaşam döngüsü, 
kurumsal varlık yönetimi, tedarik 
zinciri yönetimi gibi alanlarda 
sektörün en iyi uygulamalarını satın 
alıyor ya da geliştiriyoruz.”

Infor ION ile tüm 
uygulamalar 

tek platformda 
buluşuyor

Raflé’a göre bir iş uygulaması kullanımı 
kolay, hızlı ve etkileşimli olmalı. Infor 
ürünlerinin birlikte çalıştığı altyapıyı 
sağlayan teknoloji platformu Infor ION 
(Intelligent Open Network) da bunu 
sağlamak üzere kurgulanmış bir yapı. 
Infor ION sayesinde müşteriler, Infor ya 
da diğer ürün sağlayıcılardan aldıkları 
farklı ürünleri tek bir platformdan, 
kullanımı kolay arayüz sayesinde 
kolayca yönetebiliyor. Bu arayüz 
ayrıca kişiselleştirme, görüntüleme 
ve raporlama özelliklerini de tek bir 
ekrandan sunuyor. 

Raflé, Infor ION’un sağladığı kolaylıkları 
şu sözlerle anlatıyor: 
“Infor ION farklı ürünlerin bütünleşik 
çalışmasını sağlamanın yanı sıra, 
farklı uygulamaların farklı konumlarda 
çalışmasına da izin veriyor. Infor 
ION sayesinde bulut altyapılı CRM 
uygulamanızı ERP uygulamanızla birlikte 
kullanabiliyorsunuz. Örneğin iş ortağımız 
bulut destekli müşteri ilişkileri yönetimi 
(CRM) çözümleri sunan salesforces.
com ile Inforce uygulamasını geliştirdik. 
Inforce uygulaması ION altyapısını 
kullanarak sadece Infor’un ERP 
ürünleriyle değil, tüm ERP ürünleriyle 
bir arada uyum içinde çalışabiliyor. 
Böylece farklı arayüzlere sahip ürün ve 
uygulamalar, kullanımı kolay ortak bir 
arayüzde buluşuyor.”

ION’un sağladığı kolaylıklar arasında 
uygulamalarınıza mobil cihazlardan 
erişebilmek de var. Infor ION, kullanım 
kolaylığı açısından sosyal ağlara 
benzeyen arayüzüyle şirket içi iletişimi, 
dosya ve veri paylaşımını da sağlıyor. 
ION’un sağladığı olanaklarla kendi 
çalışma gruplarınızı kurarak sosyal 
ağlardaki gibi anlık mesajlaşabilirken, 
ERP, CRM gibi uygulamaların 
çevrimiçi güncellenen verilerine de 
ulaşabiliyorsunuz.

kimya, ekipman, moda, gıda ve 
içecek, sağlık, yüksek teknolojiler, 
turizm, dağıtım, sanayi ürünleri ve 
kamu dahil olmak üzere 12 sektöre 
özel ürünler sunuyor. 

Infor, sunduğu sektörel ürünleri 
özelleştirerek alt segmentlere 
ayırıyor. Böylece her sektöre yönelik 
tek bir ERP çözümü üretmek 
yerine, hedef sektör için en uygun 
çözümü sunarak endüstri odaklı bir 
duruş sergiliyor. Raflé, bu durumu 
“Otomotiv sektörüyle gıda ve içecek 
sektörüne aynı ERP çözümünü 
sunamazsınız” örneğiyle açıklıyor.

Infor için Türkiye büyüyen bir 
bölge
Ortadoğu, Rusya ve Türkiye’yi 
büyüyen bölgeler olarak sınıflandıran 
Infor’ın Türkiye’yi “büyüyen bir ülke” 
yerine “büyüyen bir bölge” olarak 
görmesinin özel bir anlamı var. 

Raflé’nin, “Infor olarak Türkiye’de 
ilk defa direkt olarak temsil 
edildiğimizden Türkiye’yi yeni bir 
pazar olarak görüyoruz. Infor Türkiye 
ofisiyle bu bölgeye daha fazla 

Infor, sektör odaklı ERP çözümleriyle 
Türkiye’de fark yaratacak 

İki yıl önce yaptığı büyük transferlerle yönetim kadrosunu 
güçlendirerek sektörlere özel iş çözümlerine odaklanan 
Infor, büyüyen bölge olarak nitelendirdiği Türkiye’de ofis 
açtı. Infor özellikle üretim, inşaat ve moda sektörlerinde 
ERP ürünleriyle fark yaratmaya hazırlanıyor.

www.infor.com

Infor Orta Doğu, Rusya ve 
Türkiye’den sorumlu 

Başkan Yardımcısı Alain Raflé
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Otomotiv tedarikçileri, tüketici ürünleri, 
elektronik ürünler, endüstriyel ürünler, 
yiyecek- içecek ve yaşam bilimleri 
ürünleri üreten sektöre özel dikey ERP 
çözümleri sunan QAD, işletmelerinin 
beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
uzun vadeli ürün yol haritalarının 
geliştirilmesinde, endüstriyel çözümlerin 
her biri için müşteri danışma grupları 
oluşturarak müşterileri ile yakın şekilde 
çalışmalar yürütüyor. 

Kuzey Amerika’nın yanı sıra, Batı ve 
Doğu Avrupa, Asya (özellikle Çin) ve 
Latin Amerika genelinde ciddi pazar 
payına sahip olan QAD, son yıllarda 
imalat işleri oluşturma ve altyapı ile 
ilgili birçok yatırım yaparak Brezilya, 
Meksika, Tayland, Vietnam, Endonezya 
ve Ortadoğu Suudi Arabistan’da da 
güçlü bir büyüme yaşadı. QAD’nin hedefi 
aynı oranda büyümenin Türkiye içinde 
gerçekleşmesi yönünde.

CSA Danışmanlık ile EMEA bölgesine 
bağlı Türkiye’de hizmet veren QAD, 
Türkiye’de sayıları her geçen gün artan 
uluslararası ve yerel müşterileri için 
en iyi desteği sağlamaya odaklanıyor. 
“Tutkumuz müşterilerimize avantaj 
oluşturmaktadır” sloganıyla hareket eden 
QAD’nin EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Jean-Claude Walravens, 
tüm kaynaklarıyla bu sektörlere çözüm 
üretmeye odaklandıklarını vurguluyor. 

İsTanbul, QaD’nİn EğİTİm 
mERkEzİ olacak
Walravens, Türkiye’nin özellikle eğitimle 
ilgili çalışmaların odağı olacağını 
belirtiyor: “QAD çözümleri ve teknolojileri 
konularında en yeni gelişmeleri 
içeren birçok eğitimi müşterilerimiz 
ve iş ortaklarımızın yararına sunarak, 
İstanbul’da gerçekleştirdik. Doğu Avrupa 
ve Ortadoğu bölgeleri için İstanbul’da 
bölgesel bir eğitim merkezi oluşturmayı 
hedefliyoruz. Örneğin, Mart ayında 

Evaluation) otomotiv sektöründe iş 
yapmanın maliyet ve karmaşıklığını 
azaltacak öneriler sunuyor. QAD, 
ABD’de AIAG, Avrupa’da ise ODETTE 
ile birlikte çalışarak, MMOG/LE 
standartlarını destekleyecek yöntem 
ve sistemlerin geliştirilmesi konusunda 

ilgili kuruluşlarla danışman seviyesinde 

hizmet veriyor. QAD’nin sunduğu 

çözümler kadar, MMOG/LE konusundaki 

hizmet ve eğitimleri de müşterilerinin 

bu konuda gerekli sertifikayı almaları 

konusunda önemli faydalar sağlıyor. 
QAD, küresel OEM kalite satıcı uygunluğu 
modellerine tam olarak eşleştirme ve 
şirketlerin müşterilerin gerekliliklerini 
karşılaması, sertifikasyonlar elde etmesi 
ve bunları koruması için gerekli eğitimi, 
modellemeyi ve çözümü sağlıyor.”

buluT mİmaRİsİ (on DEmanD) vE 
mobİl ÇözümlER
Walravens’in belirttiğine göre, bulut 
mimarisi üzerinde, güçlü bir teknolojik 
altyapı ile hizmet veren  QAD On 
Demand, yeni başlayıp büyüyen 
şirketlerden küresel markalara kadar 
her ölçekten şirketlerin iş ihtiyaçlarına 
hizmet etmek üzere tasarlanmış. QAD 
On Demand ile ilgili “Son dönemde 

İstanbul’da iş ortaklarımız için üretim 
programlama ve kolay uygulamaya 
koyma metodolojileri üzerine eğitimler 
gerçekleştireceğiz. Bu eğitimlere 
Rusya, Ukrayna, Slovenya, Romanya 
ve Bulgaristan gibi birçok ülkedeki iş 
ortaklarımız katılacaklar.”

Eğitimli yerel personeller barındıran, 
yerel iş uygulamaları konularında derin 
bilgisi olan özel dağıtıcıların piyasalarda 
daha etkili olduğunu tespit ederek 2008 
yılında distribütörlük modeline geçen, 
Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Doğu 
Avrupa’da yer alan birçok ülkede benzer 
model ile başarıya ulaştıklarını belirten 
Walravens, “Aynı başarıyı Türkiye’de 
yakalayabileceğimize olan inancımızla 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu 
anda Türkiye pazarında 20’nin üzerinde 
müşteri sayımız bulunuyor, deneyimli ve 
yeni yetiştirdiğimiz 15 civarında danışman 
ile çalışıyoruz” sözleriyle QAD’nin 
Türkiye’deki durumunu özetliyor. 

oTomoTİv sEkTöRü ön PlanDa
Öngörüleri Türkiye’nin üretim konusunda 
ve özellikle otomotiv sektöründe 
büyüyeceği yönünde olan Walravens, 
otomotiv tedarikçileri için komple ERP 
çözümleri sunmak konusunda güçlü 
bir geçmişe sahip olan QAD’nin bu bilgi 
birikimini gerek küresel gerekse yerel 
müşterilerle buluşturmak hedefinde 
olduğunu belirtiyor. 

Otomotiv sektöründe söz sahibi ve 
lider konumda yer almak için endüstri 
ile yakın temas halinde çalışmalar 
yürüten QAD’nin otomotiv sektöründeki 
çalışmalarını Walravens şu sözlerle 
anlatıyor: “AIAG (Automotive Industry 
Action Group) ve ODETTE tarafından 
geliştirilmiş olan otomotiv üreticileri 
ile tedarikçilerine malzeme ve lojistik 
konularında önerilen standartları ifade 
eden MMOG/LE (Materials Management 
Operations Guideline/Logistics 

üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
bulut mimarisi stratejimizin önemli bir 
parçasını oluşturuyor. Son birkaç yıl 
içerisinde özellikle Kuzey Amerika’da 
bu ürünümüzle ilgili ciddi bir büyüme 
gerçekleşti. İleriki dönemlerde küresel 
pazarda ciddi söz sahibi bir konuma 
geleceğine inanıyoruz” diyor Walravens.

Mobilite konusunda da son yıllarda 
çok ciddi atılımlarda bulunan şirket, 
QAD Store üzerinden müşterilerinin 
hizmetine sunduğu ürünlerinin akıllı 

telefonlar, tabletler ve diğer mobil 
cihazlar üzerinden çalışırlığını sağlanmış 
durumda. Mobil onay sistemlerini, iş 
zekâsı raporlamalarını ve analitikler adı 
altında topladığı görsel ve istatistiksel 
raporlarının tamamı iPhone, android gibi 
cihazlar üzerinde çalışıyor.

QAD On Demand’ın pazar payını 
artırmak ve tablet ya da akıllı 
telefonlarda kullanılmak üzere QAD 
Kurumsal Uygulamaların önemli 
parçalarını etkinleştirmek, küresel 
üreticilerin gelişen ihtiyaçlarını 
karşılamak için dikey çözümler 
geliştirmek ve müşterilerin etkili 
işletmeler olması için çalışmaya devam 
etmek QAD’nin hedefleri arasında.

QAD, endüstriyel 
çözümleriyle Türkiye’de 
büyümeyi hedefliyor
“Tutkumuz müşterilerimize avantaj oluşturmaktadır” 
sloganıyla hareket eden QAD, Türkiye’de sayıları her geçen 
gün artan uluslararası ve yerel müşterileri için en iyi desteği 
sağlamaya odaklanıyor.

www.qad.com • www.qadturkiye.com

Jean-Claude Walravens
Senior Vice President, 

Europe, Middle East  and Africa
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AGC Yazılım, 5 yıl içinde cirosunu 10 kat 
artırarak Deloitte Fast50 sıralamasında ilk 10’a 
girme başarısı gösteren ERP odaklı tek şirket 
olma başarısını gösterdi. 

AGC Yazılım, kendi şirketlerini kurmadan 
önce de Microsoft İş Çözümleri üzerine 
çalışmaya başlayan mühendis kökenli iki kardeş 
tarafından 2006 yılında İzmir’de kuruldu. İlk 
büyük projelerini İstanbul’dan alan şirket, 
İstanbul’daki ilk ofisini 2009 yılında faaliyete 
geçirdi. 

Kurulduğunda yalnızca iki ortak ve bir 
yazılımcıyla yola çıkan AGC Yazılım bugün 
40 kişilik ekibe sahip. 2013 hedeflerinde 
yüzde 50’lik bir büyümeyle 5 milyon liralık 
ciroya ulaşmak var. Bu, aynı zamanda 2015 
yılı hedeflerine 2 yıl erken ulaşmak anlamına 
geliyor.

büyük proje hızlı büyüme getirdi

AGC Yazılım’ın kurucuları arasında yer alan 
ve şirketin ERP Proje Yöneticisi Gökhan Can, 
aldıkları büyük projelerin hızlı büyümelerinde 
büyük etkisi olduğunu belirtiyor. Can, büyük 
projeleri nasıl aldıklarını ise şöyle özetliyor: 

“Biz müşteri tarafında aynı zamanda 
danışmanlık yapan bir şirketiz. Microsoft’un 
iş çözümlerini uygulayarak sunduğumuz 
projelerin şirketine neler katacağını veya ilk 
aylarda ne gibi sıkıntılarla karşılaşacağını 
açıkça anlatarak, müşterilerimizle ilk günden 
itibaren güvenilir ilişkiler geliştiriyoruz. 
Ayrıca 2002 yılından beri sektörde var 
olmanın getirdiği tecrübeyle piyasadaki tüm iş 
ortaklarını yakından tanıyoruz. Bugüne kadar 
iş ortaklarımızla ilişkilerimizi hep sıcak tuttuk. 
Biz finansman desteğiyle büyümeye çalışan bir 
şirket değiliz. Daha çok sektörel çalışmalardan 
edindiğimiz deneyimi çözüm haline getirip 
bunları pazara sunuyoruz. Örneğin bir bankayla 
yaptığımız proje referansımız oluyor ve diğer 
bankalarla da çalışmamıza öncülük ediyor.”

Profesyonel çalışmaları amatör ruh besliyor

Gökhan Can’a göre şirketin bu kadar kısa 
zamanda 10 kat büyümesinin sebebi, sahip 
oldukları amatör ruhu profesyonel çalışma 
anlayışı eşliğinde iş heyecanına yansıtmaları ve 
ilk günden itibaren müşteriyle açık bir iletişim 
kurmaları. “Herhangi bir sıkışıklık olduğunda 
müşterinin ihtiyacını anlamanız, işi yönetmeniz 
gerekiyor” diyor Can. “O yüzden biz de 
gerektiğinde sahada işi yönettik, gerektiğinde 
masada kod yazdık. Bizim işimiz biraz da 
amatör ruhla yapılması gereken bir iş. Ne kadar 
kurumsallaşırsak kurumsallaşalım bu ruhu 
kaybetmememiz gerekiyor.”

Can, ERP çözümlerinin yanı sıra müşteri 
ilişkileri ve doküman yönetimi bölümlerinde de 
ekipleri bulunan AGC Yazılım’ın çalışma alanları 
ve ekibiyle ilgili şu detayları paylaşıyor: “Şirketi 
kurduğumuzdan beri hem ERP alanında hem 
de müşteri ilişkileri ve doküman yönetimi 
alanlarında ekiplerimiz vardı. Zamanla bu 
ekipleri büyütsek de, şirkete çok fazla iş kolu 
eklemedik. Ağırlık olarak ana iş kollarımızdan 
sapmadık.”

bundan sonraki hedef kobİ’ler

Hedef müşteri kitlesinde ağırlıklı olarak 
alım gücü yüksek, belli bir cironun üzerinde 
şirketlerin bulunduğunu belirten Can, artık 
yavaş yavaş KOBİ’lerle de iş yapacaklarının 
sinyallerini veriyor. Can, şunları söylüyor:

“Türkiye’nin gelişimine baktığınız zaman 
KOBİ’lerin ağırlıkta olduğunu görüyorsunuz. 
KOBİ tarafına indiğiniz zaman satış yapabilme 
şansınız ya da sattıktan sonra müşteriyi 
yönetebilme şansınız yok. Bu nedenle şirketin 
büyüme evresinde daha çok büyük firmalara 
yöneldik. Ürünler de zaten Microsoft’un fiyat 
politikası ve diğer protokoller nedeniyle büyük 
şirketlere hitap ediyor. Ama şimdi Microsoft’un 
KOBİ segmentine inmeye başlamasıyla birlikte 
KOBİ’lerle çalışmaya başlayacağız.”

Gökhan Can

5 yıl içinde cirosunu 10 kat artırarak Deloitte Fast50’de ilk 10’a girme başarısı 
gösteren ERP odaklı tek şirket olan AGC Yazılım, Microsoft İş Çözümlerini 
şirketlerde başarıyla uygulayarak ERP dünyasında yoluna emin adımlarla ilerliyor. 

Deloitte Fast50 2012’de ilk 10’a giren 
AGC Yazılım, ERP dünyasında emin 
adımlarla ilerliyor

ERP alanında Borusan Mannesmann, 
Kale Endustri Holding, Emerson 
Network Powers, Müşteri İlişkileri 
Yönetimi (CRM) alanında Sanko 
Tekstil, Borusan Mannesmann, Aksa 
Akrilik, Sanko Makina, Samet Kalıp, 
IKSV başta olmak üzere Döküman ve 
Proje Yönetimi tarafında özel sektör, 
banka ve GSM operatörü gibi farklı 
sektörlerdeki müşteriler ile çalışan 
AGC Yazılım, bu büyük projeler 
eşliğinde hızla büyümeye devam 
ediyor. Ekonomideki durgunluk ERP 
dünyasına yansımıyor, çünkü kurumlar 
bu durağan süreçlerde bu tür projelere 
ağırlık verecek zamanı buluyor” diyor 
Gökhan Can.

Kurulduğu ilk yıllarda her yıl neredeyse 
yüzde 100 büyüme kaydeden AGC 
Yazılım’ın 5 yıllık hedefinde 100 kişilik 
bir ekiple çelik, hizmet, bankacılık, 
finans sektörlerinin yanı sıra otomotiv 
sektörünü de hizmet vermek 
bulunuyor.

EkonomİDEkİ DuRgunluk 
ERP’yE yansImIyoR

www.agcyazilim.com
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alfabetik sıralamaya göre yer almaktadır.
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ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

ABAS Türkiye
ABAS Türkiye; abas ERP ve e-Business yazılım çözüm-
lerinin Türkiye’deki satış, pazarlama, yerelleştirme, 
implementasyon, eğitim, danışmanlık ve bakım-des-
tek hizmetlerini veren yetkili iş ortağıdır. 

ERP, CRM, BI, DMS, SFA, APS alanlarında faaliyetle-
rini yürüten ABAS Türkiye ofisi, yerel pazarda 100’ü 
aşkın firmada 1.500’ün üzerinde kullanıcı tarafından 
kullanılmakta olan sistem kurulum ve entegrasyonla-
rını gerçekleştirmiştir.

ABAS Software AG
ABAS Software AG, 1980 yılında Almanya’da ku-
rulmuştur. Kuruluşundan itibaren ERP ve e-Business 
yazılımları geliştirmek ana faaliyet konusu olmuştur. 
ABAS, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu global 
iş ortakları aracılığıyla yazılım yerelleştirilmesi, imp-
lementasyonu ve çok uluslu projeler konularında 
uzmanlaşmıştır. Abas ERP yazılımı işletmelerin iş 
süreçlerini optimize eden esnek bir ERP (Kurumsal 

Kaynak Planlama) yazılımı olup, dünyada 3 bine yakın 
sayıda ve farklı sektörlerde yer alan firma tarafından 
kullanılmaktadır.

Çözümler

abas Business Suite çözümü içerdiği iş zekâsı (BI), 
mobil ERP çözümleri, abas Business Apps, müşteri 
ilişkileri yönetimi (CRM), ileri seviye çizelgeleme ve 
simülasyon (APS), proje yönetimi, doküman yönetim 
sistemi (DMS) ve eBusiness fonksiyonları ile firmalara 
standart bir ERP yazılımından çok daha fazlasını kul-
lanıcı dostu bir arayüzle sunmaktadır. 

Her yıl, dünyada binlerce kullanıcısından gelen öneri-
leri dikkate alarak yeni bir versiyon sunan ABAS, bu 
şekilde müşterilerinin daima güncel teknolojiye ve 
yeniliklere sahip olmasını sağlamaktadır.

Hizmetler:

Proje Yönetimi, Eğitim, Danışmanlık, Yazılım Geliştirme

Projeler

Küresel ERP araştırmalarında kullanıcı memnuniyeti, kısa uyarlama süresi, mükemmel fiyat/performans 
oranı gibi kriterlerde üst sıralarda yer alan abas ERP çözümü, 30 farklı dilde kullanımı, platform bağımsızlık 
özelliği ve üç katmanlı mimarisi ile küresel pazarda pek çok farklı sektörden, farklı ölçekteki firmanın tercihi 
olmuştur. Şu an 35 ülkede, 50’den fazla iş ortağı ve binin üzerinde çalışanı ile müşterilerine hizmet veren 
ABAS şirketler grubunun iş ortağı ağı ve projeleri günden güne sürekli gelişmektedir.

Türkiye pazarında ise otomotiv, metal, plastik, kozmetik, kuyumculuk, enerji, tekstil gibi farklı sektörlerde 
projelere imza atan ABAS Türkiye ekibi, aralarında 3M, Eren Enerji, Kalde Fittings, Berke Plastik, Tan Alize 
Kozmetik, Protıp-Weinmann Medikal, Gimkat Araç Üstü Ekipman, Goldenline Kuyumculuk, Bento Bantçılık, 
Profil Sanayi, Modern Ambalaj ve Ongan Tekstil gibi şirketlerin kurumsal yazılım projelerini gerçekleştirmiştir.

ABS Bilgi Sistemleri Ltd. Şti.

Zeytinlik Mah. Yakut Sok. No:58 Kat:2 Bakırköy-İstanbul

Telefon: (212) 466 22 27  Faks: (212) 355 35 38

bilgi@abasturk.com 

www.abasturk.com / www.abas-software.com

Kuruluş yılı :  1980

Şirket web sitesi :  www.abasturk.com / www.abas-software.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  KOBİ ve büyük kurumsal işletmeler

Fiyatlandırma bilgileri :  Kullanıcı tip, sayıları ve proje implementasyon süresine bağlı olarak belirlenmektedir.

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Şükrü Burhan Oralp 

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şükrü Burhan Oralp 
CEO
burhan.oralp@abasturk.com

Ali Çatak 
Pazarlama-Satış 
Bölüm Yöneticisi 
sales@abasturk.com

Yiğit Serhan Oralp 
Danışmanlık Hizmetleri 
Bölüm Yöneticisi 
serhan.oralp@abasturk.com

Şİrket hAkkındA
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Akdatasoft Yazılım, kendi üretimi olan Üretim Yöneti-
mi Yazılımları ile 1995 yılından beri bilişim sektörün-
de hizmet vermektedir. Sektörel bazda uyarlamalar 
ile, işletmelerin iş süreçlerinin iyileştirilmesi, geliş-
tirilmesi ve sürekliliğin sağlanmasını hedeflemiştir. 
Özellikle farklı üretim tesislerine sahip veya entegre 
üretim şirketlerindeki bilgi akışını ve yönetimini sağ-
layan uyarlamalar ile öne çıkmaktadır. İnterpromed-
ya A.Ş.’nin her yıl hazırladığı Bilişim 500 araştırma 
sonuçlarına göre 2010, 2011 yıllarında Akdatasoft; 
‘ilk 500 bilişim şirketi’ arasında yer almıştır. Syba-
se çözüm ortağı olan Akdatasoft, ITKIB Turquality 
tarafından onaylanmış yetkili danışman yazılım şir-
ketidir. Farklı bölgelerde birçok KOSGEB projesine 
başarıyla destek vermiştir.Yurtdışında; Özbekistan, 
Etiyopya ve Mısır, yurtiçinde ise; İstanbul, Tekirdağ, 

Kahramanmaraş, Malatya, Denizli, Bursa, İzmir, İz-
mit, Adapazarı, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Niğde, 
Afyon, Kütahya, Zonguldak illerinde farklı üretim 
sektörlerinde kuruluşlar gerçekleştirmiştir.

2013–2015 dünya ve türkiye kurumsal

yazılım pazarındaki vizyonu

Akdasoft Yazılım, mevcut ürünlerinin farklı sektör-
lere uyarlanmasını sağlayıp, müşterilerin değişen 
ihtiyaçlarına cevap verecek araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini sürdürerek ve bilişim alanındaki geliş-
meleri takip ederek kurumsal yazılım pazarında tercih 
edilen bir şirket olma hedefini gerçekleştirmek için 
çalışmalarına devam edecektir.

Projeler 
Akdata Üretim Yönetimi Bilgi Sistemi kapsamında uyarlama gerçekleştirilmiş sektörler ‘tekstil’ başlı-
ğında iplik, örme kumaş, dokuma kumaş, boyabaskı-terbiye, parça boya-yıkama-baskı, konfeksiyon, çorap, 
çözgülü örme, brode, tül, halı olarak sıralanırken, alüminyum, suni deri, plastik, nonwoven, kağıt ve seramik 
alanlarında da çeşitlilik göstermektedir.

Faaliyet alanları

‘Bilgi ve teknoloji danışmanlığı’ ile ‘sistem ve proje danışmanlığı başlıklarında olan Akdatasoft Yazılım’ın 
uzmanlık alanları da üretim sistemleri, sektörel uygulamalar, fason takip sistemleri, üretim veri toplama ve 
değerlendirme, barkodlu üretim, stok ve sevkiyat sistemleri, ön maliyet ve maliyet muhasebesi sistemleri, 
otomasyon sistemleri ile entegrasyon, ticari paket programlar ile entegrasyon, finans ve muhasebe program 
desteği ve son olarak, mağaza takip sistemleri başlıklarında sıralanmaktadır.

Ayten Akalın 
Yazılım Geliştirme Yöneticisi 
ayten.akalin@akdata.com  

Metin topçu  
Satış ve Proje Yöneticisi 
metin.topcu@akdata.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  1995

Şirket web sitesi :  www.akdata.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Üretim Sektörü

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Hakan Akalın  

Akdatasoft Yazılım ve Bilgisayar San. tic. Ltd.Şti.
Merkez: Kazımiye Mahallesi Aşık Veysel Sokak Çamlık Sitesi B-Blok 

No.:10 Daire:14 P.K.59860 ÇORLU / TEKİRDAĞ - TÜRKİYE

Şube:  Trakya Üniversitesi Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdari Bina 

ve Kuluçka Merkezi No.:8  P.K.22030   EDİRNE - TÜRKİYE

+90 (282) 6517229  +90 (282) 6517246 +90 (282) 6531389

info@akdata.com -  www.akdata.com

hakan Akalın  
Genel Müdür
hakan.akalin@akdata.com
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

1989 yılında ticari yazılımların geliştirilmesi, yaygınlaş-
tırılması, bu yazılımlara ait ek taleplerin uygulanması, 
özel projelerin uyarlanması ve danışmanlık destek ta-
leplerinin karşılanması amacı ile kurulmuştur. 1999 
yılından itibaren grup şirket bünyesinde yer alan CPM 
Yazılım tarafından geliştirilen CPM MASTER ERP ürünü-
nü entegre iş çözümü olarak KOBİ ve KOBİ üstü pazarda 
uygulamaya almıştır.

Kalitenin gelişmeyi sağlayan bir süreç olduğu inancını 
taşıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda hedeflerimiz;

• Müşterilerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerini en 
uygun çözümler ile yerine getirerek memnuniyetini 
sağlamak ve artırmak.

• Hizmet alanımızda, ilerleyen teknolojiyle birlikte bu 
hizmeti sürekli geliştirmek ve müşterilerimizin istediği 
sürede destek, bakım ve eğitim hizmetini vermek.

• Kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak tedarikçi-
lerimiz ve tüm çalışanlarımızla, sürekli gelişme anlayışı 

içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmek.

• Çalışanlarımızın şirketimizin başarısında payı olan, 
katılımcı, kendini sürekli geliştiren, yaratıcı bir birey ol-
masına yönelik gerekli eğitimleri sağlamak.

• Tüm çalışanlarının benim işyerim dediği, kalite yö-
netim sistemine katılımın işyerinin her kademesinde 
olduğu, insanların güven duyduğu ve hiçbir şekilde 
kaliteden ödün vermeyen bir kuruluş olmak.

Bu çerçevede misyonumuz, şirket ve kalite hedeflerimiz 
doğrultusunda bireysel yaratıcılığın, ekip çalışması ile 
bütünleştiği sinerjik yapımızla bizi rakiplerimizden üstün 
kılan farklılıklarımızı koruyarak, ürünlerimiz, çözümleri-
miz ve satış sonrası hizmetlerimizle sağladığımız güve-
nilirlik ve yüksek iş ahlâkımızı özverimizle pekiştirerek, 
müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde 
hareket edip sektöründe öncü ve örnek bir kuruluş olma 
niteliğini koruyarak, çözüm odaklı yapımızı her geçen 
gün daha da güçlendirerek, müşterimizin gücünü fark 
etmesini sağlamak olacaktır.

CPM MASter erP
Esnekliği, sektörel çözüme uygunluğu, özelleştirilebilir yapısı ile bankacılıktan tekstile, kimyadan metal sektörü-
ne kadar çok çeşitli sektör ve alt sektörlerde, değişik müşteri segmentlerinde 10 yılı aşkın bir süredir başarı ile 
uygulanmaktadır.  Türkiye geneline yayılmış 15 çözüm ortağı, yüze yakın danışmanı ve 400’den fazla müşterisi 
bulunmaktadır. Standart fonksiyonlar ön tanımlı parametrik yapıları ile Lego gibi inşa edilebilmekte, masa üstü 
dahil her türlü dizayn yapılabilmektedir. Son kullanıcı noktasında Java Script ile yazılım geliştirebilme imkanı olması 
projelerde sınırları kaldırmakta, her türlü ekstra ihtiyaç sistem üzerinde hızlıca karşılanmakta, ayrıca bu kodların 
müşteri veritabanında tutulması sayesinde versiyon geçişlerindeki yük minimuma indirmektedir. 

Kullanıcı, şirket, uygulama, tablo ve alan bazında geliştirilmiş yetkilendirme yapılabilmekte, detaylı tutulan seyir 
defterleri sayesinde kayıtların tüm tarihçesine kaydın üzerinden tek tuş ile kolayca ulaşılabilmektedir. Gelişmiş 
yönetim işlevi gören Risk Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Satış Yönetimi modülleri sayesinde tek bir noktadan 
ilgili tüm raporlara ve verilere hızlıca ulaşılabilmesi ile müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanmaktadır.

Ürün kapsamı; Finans Yönetimi, Satış/Pazarlama Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Stok Yönetimi, Muhasebe, Dış Ticaret, 
Personel, Bütçe, Sabit Kıymetler, Kurumsal Satın Alma, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Servis Yönetimi, Üretim Yönetimi, 
Kalite Yönetimi olarak sıralanmaktadır.

Serkan Ahtagil
Yönetim Kurulu Üyesi
serkan.ahtagil@cpmsoft.com.tr

Güler Çelik
Satış Yöneticisi 
guler.celik@cpmsoft.com.tr

Zişan Gökçe
Pazarlama Müdürü 
zisan.gokce@cpmsoft.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  1996

Şirket web sitesi :  www.cpm.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti : -

Fiyatlandırma bilgileri : -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : Serkan Ahtagil

CPM Yazılım Bilgisayar tic.A.Ş.
Kayışdağı Cad. No:111 Bilgi Plaza K:3 D:5 Küçükbakkalköy/İstanbul

Tel: 0216 577 5151
Fax: 0216 577 6323

info@cpm.com.tr 
www.cpm.com.tr

Ürün Kapsamı:
•Finans Yönetimi

•Satış/Pazarlama Yönetimi

•Satın Alma Yönetimi

•Stok Yönetimi

•Muhasebe

•Dış Ticaret

•Personel

•Bütçe

•Sabit Kıymetler

•Kurumsal Satın Alma

•Müşteri İlişkileri Yönetimi

•Servis Yönetimi

•Üretim Yönetimi

•Kalite Yönetimi
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dinamo erP ve Sektörel Çözümler
Dinamo ERP’nin, özellikle otomotiv yan sanayi için geliştirdiği çözümler, ana sanayiler tarafından da onaylanan 
bir yazılım olmasına yardımcı olmuştur. Ana sanayi ile yan sanayi arasında gerçek zamanlı bir köprü görevi 
gören dinamo ERP, ana sanayi-yan sanayi tedarik zinciri yönetimine önemli katkılar sunmuştur ve sunmaya 
devam etmektedir.

Yine kablo sektörü için geliştirdiği çözümlerle ülkemizin kablo üretim merkezi olan Denizli ilinde başarılı pro-
jelere imza atmıştır. Uluslararası ölçekteki en büyük kablo imalatçılarından olan Nexans Kablo Türkiye, bütün 
süreçlerini dinamo ERP ile sürdürmektedir. Yine ülkemizin önde gelen kablo imalatçılarından Altın Kablo, Atlas 
Kablo, Sena Kablo da süreçlerini dinamo ERP ile yürütmekte ve yönetmektedirler.

Makine imalatçıları, dinamo ERP’nin ürün konfigüratörü sayesinde müşteri taleplerini anında modelleyebilmekte 
ve bütün tedarik zincirini, müşterinin konfigüre ettiği yapıya göre rahatlıkla takip edebilmektedirler. Ülkemizin 
önde gelen makine imalatçılarından Baykal Makine, süreçlerini dinamo ERP ile yürütmekte ve yönetmektedir.

Plastik ve metal kesme kalıpları için özel olarak geliştirilen dinamo Kalıp İmalat ve Maliyet Takip yazılımı sayesin-
de, kalıp imalatçıları, kalıplarına ait işlerin hangi aşamada olduğunu ve maliyetini anlık olarak izleyebilmektedirler. 

Matbaa ve ambalaj sektörü için geliştirdiği çözümlerle de dikkat çeken dinamo ERP’nin, bu sektördeki başlıca 
müşterileri arasında Sade Ofset, Bahar Etiket, Etisan şirketleri bulunmaktadır.

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

BMI Yazılım ve Danışmanlık, yaklaşık 15 yıllık endüst-
riyel deneyime sahip bir ekip tarafından 2011 yılında 
kurulmuştur. 2004 yılından beri dinamo ERP ile imalat 
ve hizmet işletmelerinde proje ve süreç yönetimi, uy-
gulama ve uyarlama hizmetleri yürütmektedir. Farklı 
sektörlerdeki başarılı ERP projelerindeki çalışma ek-
senini dinamo ERP ile beraber Sistem-İnsan-Sistem 
(SİS) proje metodolojisi oluşturmaktadır.

Firmamız; ülke genelinde 200’den fazla işletmede 
süreç ve teknik analiz yapmıştır. Farklı sektör ve en-
düstri kollarında, ki bu sektörler arasında otomotiv-be-

yaz eşya yan sanayi, metal, kablo, makine, kalıp, gıda, 

plastik, elektrik/elektronik, aydınlatma, matbaa-amba-

laj-etiket bulunmaktadır, 70 ERP projesini dinamo ERP 

ile yürütmüş ve yönetmiştir ve hala desteğini vermeye 

devam etmektedir. ERP projelerinde; sürekli iyileştirme 

ve yalın proje metodolojisi üzerinde çalışmalarımız 

devam etmektedir. Hedefimiz; danışmanlık hizmetleri 

tedarikçisi olarak, küresel tedarik zincirinin güçlü bir 

halkası olmak, yenilikçi ve inovatif çözümler sunarak 

rekabetçi işletmelerin oluşmasına katkı sunmaktır.

Mehmet Açıkgöz
Genel Müdür
info@bmidanismanlik.com 

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  2004 / 2011

Şirket web sitesi :  www.bmidanismanlik.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  KOBİ ve Orta/Büyük İşletmeler

Fiyatlandırma bilgileri :  Kullanıcı bazlı ve named user

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Mehmet Açıkgöz

BMı Yazılım ve danışmanlık
Yenişehir Mah. Reyhan Cad. 37/19 A Bl. Pendik / İstanbul

info@bmidanismanlik.com
www.bmidanismanlik.com
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Günümüzde firmalar zor ve gitgide daha kar-
maşıklaşan üretim ile dağıtım süreçlerini plan-
layabilmek için öncelikle basit hesap tabloları 
kullanımından, kurumsal kaynak planlama 
sistemlerine (ERP) geçmenin yeterli olmaya-
cağını artık bilmektedirler.

Aslında ilerleme açısından düşünüldüğünde, 
bilinçli bir işletme için sıralama (önce hesap 
tabloları yani MS Excel’ler, daha sonra mal-
zeme ihtiyaç planlama -MRP1 ve MRP2- sis-
temleri, ardından ERP) doğru olmakla beraber 
eksik kalmaktadır. 

Sıralamayı tamamlayacak ve sürecin başlan-
gıç noktasını oluşturacak olan ise, talep tah-
min ve yönetim sistemleridir. Arz ile talebi 
dengelemek için kullanılan sistemler ile mev-
cut işleyişini destekleyen şirketler rakiplerine 
üstünlük sağlayabileceklerdir. 

Şimdi artık sıra; doğru zamanda, doğru pazar-
da, doğru miktarda stok bulundurmak yani 
talebi doğru tahmin etmek ile yönetmektedir. 
Müşteri memnuniyet seviyesini, daha doğru-
su müşteriye hizmet seviyesini maksimize 
ederken, toplam stok maliyetini de minimize 
etmek ancak bilimsel metodolojik bir yönetim 
ile sağlanabilir.

Yönetmekte olduğumuz stoğu ne kadar hızlı 
çevirebilirsek, likitimizi o kadar artırabiliriz fel-
sefesi tüm iş idarecilerinin duvarlarında ata 
sözü gibi yazar. Nasıl yapıldığı ise her yiğidin 
kendine has yönteminde gizlidir.

Talebi etkileyen ana oyuncu grubu tüketiciler-
dir. Bu yüzden talebi tahmin ederken müm-
kün olduğunca zincirin sonuna, yani tüketici-
ye yakın bir seviyeden veri toplamak gerekir.

Bir satışın geçmişte gerçekleşmiş olması de-
mek onun gerçek olduğu anlamına gelmez. 
Veri mevcut ise, satış yerine talep (sipariş) 
değerlerini kullanmak daha uygun olacaktır. 
Ancak talebin güvenilirliği de özellikle kota 
usulüne göre yani rezervasyona bağlı satış 
yapan şirketlerde yine analiz edilmelidir. Sırf 
rezervasyon yani önceliği kaybetmeme se-
bebi ile yalancı talepler oluşturulmuş olabilir, 
özellikle günümüzde kullanılan B2B yazılım-

larında bu tip durumlarla sıklıkla karşılaşıla-
bilmektedir.

Talep tahmininde kullanılacak veri büyüklüğü-
ne dikkat edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, veri 
boyutları küçüldükçe talep tahmin sapmaları 
büyür.

Talep tahmini süreci, şirketlerde belirli dö-
nemlerde kesikli yapılmaktadır. Ancak analiz 
süreci, geçmişi inceleme, tahmin yapma ve 
tahminlere müdahalelerde bulunma çalışması 
başlı başına bir uzmanlık yani bir görev tanımı 
gerektirir. Talep planlama süreci için mutlaka 
personel, zaman ve maddi kaynak ayrılmalıdır.

Talep planlama için tek başına bir yazılım 
asla yeterli değildir. Şirket aklını, deneyimini, 
iş yapma modeline göre oluşan şirkete özel 
çeşitli parametreleri sürece dahil edin. Hiç bir 
yazılım şirketinizin işini Sizden daha iyi bile-
mez. Eğer bu iş için güvenilir bir yazılımınız 
varsa onu mutlaka kullanın. Hiç bir tahmin 
teoremi, istatistik formülü, zaman serisi v.b.; 
hesap tablosu, hesap makinası, kağıt, kalem 
gibi demode ve yavaş yöntemlerle, hatasız ve 
Size lazım olan zaman sınırı içinde hesapla-
namaz. Sadece hangi formülün daha uygun 
olduğunu yani veri kümenizin hangi dağılıma 
uygun olduğunu hesaplamanız bile günlerce 
hatta haftalarca sürebilir. Her ay tahmin yap-
mak zorunda olduğunuzu, her ay gerçeklesen 
sonuçlara göre bu dağılımın değişebileceğini, 
hatta her ürün için her müşteri, depo, bölge 
v.b. ayrımlarda dağılımın (talep eğilimlerinin) 
farklılıklar gösterebileceğini düşünürseniz, ya-

zılımsız bu hesaplamaları yapmaya çalışmak  
zor ve zaman alıcı olacaktır.

AMR Research bir araştırma çalışması yap-
mış ve talebe uyum sağlama kabiliyeti olan 
şirketleri diğer şirketlerle kıyaslamış. Ortaya 
çıkan sonuçlara göre bilimsel talep tahmin 
yöntemlerini kullanan sirketler %15 “Daha 
Az Stokla”, %17 “Daha İyi Sipariş Karşılama 
Oranı” ve %35 “Daha Hızlı Finansal Çevrim 
(cash to cash) ile” çalışmaktaymış. Yine aynı 
araştırma kuruluşunun bir diğer tespitine 
göre; talep tahmin doğruluğundaki her bir 
basamak, talep karşılama oranında yaklaşık 
iki basamaklık artışa sebep olmaktaymış. 

Yani teorik olarak talep tahmin doğruluğunu 
%70’ den %80’ e çıkartan bir şirket, %70 
olan talebi karşılama oranını %90’a yüksel-
tebilmekteymiş. 

Y. Yağmur katipoğlu
Katipoğlu Danışmanlık

yagmur@katipogludanismanlik.com

 “talep tahminleme
ve Planlama” 

(Demand Planning & Forecasting)
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demand Solutions türkiye’de 

Demand Solutions, ABD’ de 1985 yılında kurulan Te-
darik Zinciri Çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir 
yazılım şirketidir. American Software, Logility ailesinin 
bir üyesidir ve Microsoft’un en önemli iş ortaklarından-
dır. Dünya çapında 76 ülkede, 2000’ den fazla sayıda 
müşterisi bulunan Demand Solutions yazılımlarının 
10.000’ den fazla sayıda kullanıcısı bulunmaktadır.

Endüstriyel nitelik ve büyüklük ayırmaksızın Tedarik 
Zinciri Çözümleri konusunda dünya çapında haklı bir 
üne sahip olan Demand Solutions, Türkiye endüst-
risi için daha önce İngiltere merkezinden yürüttüğü 
faaliyetlerini genişletme kararı almış ve 2012 itiba-
rıyla Demand Solutions Türkiye ofisi hizmet vermeye 
başlamıştır.

Hem Türkiye’ de hem de global anlamda referans liste-
sinde, sektörünün yönlendiricisi konumunda bulunan 
pek çok şirket ve marka bulunan Demand Solutions; 
Hızlı Tüketim Ürünleri, Yiyecek ve İçecek, Paketlenmiş 
Tüketim Ürünleri, Kimya, Boya, İnşaat Malzemeleri, 
İlaç, Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayi, Lastik Sanayi, 
Servis ve Yedek Parça Hizmetleri, Madencilik ve Enerji, 
Mobilya, Endüstriyel Elektronik ve Mekanik, Denizcilik 
Elektroniği, Hazır Giyim, İç Giyim, Kozmetik, Medikal 
Ekipman ve Cihazlar, Spor Malzemeleri, Züccaciye, 
Aksesuar,  Dekorasyon v.b. sektörlerde hem Üretim 
hem de Ticari Faaliyetlerde bulunan pek çok önemli 
markanın faydalandığı yazılımları ile farklı endüstrilerin 
ortak problemlerine çözüm olan bir yardımcı araçlar 
setinden çok daha fazlasıdır. 

Demand Solutions,  işletmelerin; İstatistik Biliminin 
Tahmin Teorileri ışığında, talep tahmin doğruluğunu 

arttırıp, işletmelere envanterlerini yönetme imkanı 
vermekte ve fazla envanter maliyetlerini düşürme ko-
nusunda yardımcı yazılımlar sunmaktadır. 

Ayrıca işletmelere sonlu kapasite optimizasyonu sa-
yesinde hızlı ve “olursa-ne-olur” senaryoları ile destekli 
İleri Planlama çözümleri de sunulmaktadır.

Demand Solutions, Tahmin Yönetimi, İhtiyaç Planla-
ma, Satış ve Operasyon Planlama, Perakende Plan-
lama, İleri Planlama ve Çizelgeleme çözümleri ve bu 
çözümlere yönelik Ortak Çalışma ve Raporlama araç-
ları ile portföyünde yer alan müşterilerine hızlı ve etkin 
çözümler sunmaktadır. Çok kısa yatırım geri dönüş 
sürelerine sahip çözümlerinin ortalama uygulamaya 
geçiş süresi  %74 oranında 3 aydan kısa sürmüştür.

demand Solutions her türlü büyüklükteki 
işletmeye;

• Talep tahmin doğruluğunu arttırma,

• Arz ve Talep denkleminin dengelenmesi ve   
  optimizasyonu,

• Doluluk oranlarını arttırma,

• Envanter optimizasyonu,

• Stok dönüş hızının arttırılması,

• Müşteri memnuniyetinin arttırılması,

• Daha yüksek etkinlikte çalışma,

• Satış ekibi ile ortak çalışabilme ve iş birliği,

• İşletme sermayesini daha etkin bir kaynak olarak  
  kullanabilme...
konularında yardımcı olur.

Üstün Uçtum
Satış Müdürü 
uuctum@demandsolutions.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  ABD1985, Türkiye 2012

Şirket web sitesi :  www.demandsolutions.com 

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  -

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Üstün Uçtum

demand Solutions 
Kayışdağı yolu cad. No:97 Özceyılmaz İş Merkezi Kat:5 

İçerenköy / Ataşehir/ İstanbul
Tel: +90 (216) 372 5090

www.demandsolutions.com 
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SATIŞ, PAZARLAMA, 
KANAL VE DANIŞMANLIK 
YÖNETİCİLERİ BİLGİLERİ

ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir ya-
zılım firması olan IAS (Industrial Application Software), 
ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlan-
dırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur. 1989 yı-
lında Almanya’da kurulmuş olan IAS, kurumsal kaynak 
planlama yazılımları üretmekte ve kurulduğu günden 
bu yana çözümleri hakkında danışmanlık ve eğitim hiz-
metleri sunmaktadır.

Bugün itibari ile küresel operasyonlarını yürüttüğü Tür-
kiye, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri ofislerinde ve 
partnerleri aracılığı ile birçok ülkede, yazılım geliştirme, 
Ar-Ge, danışmanlık, satış ve eğitim faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Türkiye’de; İstanbul ve İzmir başta olmak 
üzere, Gaziantep, Samsun, Ankara, Kocaeli, Aydın ve 

Bursa’da, toplam 17 çözüm ortağıyla birlikte başarılı 
projelere imza atmaktadır.

2013 yılı hedefleri arasında mobil çözümler, içerik 
yönetimi ve portal çözümleri (CMS - Content Mana-
gement System), karar destek sistemleri, iş zekâsı ve 
sektörel çözümlerin güçlendirilmesi gibi başlıklara yer 
veren IAS, 2013 yılında da müşterilerinin beklentilerini 
değerlendirerek, hizmet verdiği sektörlerin derinleşti-
rilmesini sağlayacak. IAS, Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve 
Uzakdoğu’da pazar çeşitlemesi ile hem müşteri hem de 
çözüm ortaklığı yapısını güçlendirecek, bilişim ve sayısal 
endüstri fuarlarından CeBIT 2013 ve GITEX 2013 gibi 
fuarlara da katılacak.

CAnıAS erP
Eksiksiz, ölçeklenebilir, esnek, platform ve sektör bağımsız, özgün teknolojiye sahip CANIAS ERP’nin yanı sıra, 
belirli ölçekteki KOBİ’ler için hazırlanmış olan CANIAS KOBİ ERP ve bugün itibariyle 10’un üzerinde farklı sektör 
için hazırlanmış ve sektörün ihtiyaçlarını standart yapısında barındıran SEKTÖREL ÇÖZÜMLER sunulmaktadır. IAS, 
farklı ölçekteki tüm işletmelerin ihtiyaçlarına minimum maliyetle cevap verebilecek SaaS (Software as a Service) 
modelini de 2010 yılı itibariyle kullanıma sunmuştur. CANIAS ERP Almanya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Çin başta olmak üzere 23 ülkede 12 farklı dilde kullanılan bir kurumsal yazılım çözümüdür.

IAS; başta otomotiv, metal, ambalaj, makine ve endüstriyel otomasyon, gıda, halı, tekstil, madencilik, yapı malze-
meleri, elektrik-elektronik, savunma sanayi olmak üzere, farklı sektörlerden 600’ün üzerinde müşterisine hizmet 
vermektedir. 

CANIAS ERP uygulamaları Java tabanlı geliştirme altyapısı TROIA ile geliştirilmektedir. TROIA, basitleştirilmiş 
komut seti ve arayüz tasarım aracıyla öğrenilmesi ve yönetilmesi kolay, modüler ve nesneye yönelik yapısıyla 
güçlü bir yazılım geliştirme platformudur. CANIAS ERP açık kaynak kodu ile beraber müşterilerine sunulmakta, 
tüm işletim sistemleriyle ve veritabanı ürünleriyle uyumlu olarak çalışmaktadır. 

Behiç Ferhatoğlu 
IAS Group CEO 
bferhatoglu@ias.com.tr

erhan Sunguroğlu
IAS Türkiye Satış ve
Pazarlama Müdürü
esunguroglu@ias.com.tr

Cüneyt Ömer Günaydın
Ege Bölgesi 
Danışmanlık Müdürü
cogunaydin@ias.com.tr

Servet Ünal
Marmara Bölgesi 
Danışmanlık Müdürü
sunal@ias.com.tr

Ali Aytekin
Teknik Çözümler Müdürü
aaytekin@ias.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı : 1989 Almanya

Şirket web sitesi :  www.ias.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti : Sektör bağımsız, farklı ölçekteki tüm şirket yapılarına uygun

Fiyatlandırma bilgileri :  Kullanıcı sayısı, modül kullanımı ve proje sürecinde alınacak danışmanlık, 

   eğitim ve geliştirme sürelerine bağlı olarak belirlenir.

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : Behiç Ferhatoğlu

ıAS Bilgi İşlem danışmanlık San. Ve tic. A.Ş.
Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok

Kat:17 Yeşilköy – Bakırköy / İstanbul
Telefon:+90 212 465 65 60

Faks:+90 212 465 79 97
satis_tr@ias.com.tr  -  www.ias.com.tr
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ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

IFS (Industrial and Financials Systems), 1983 yılında 
İsveç’te kurulmuştur ve dünya genelinde 60 ülkede 80 
ofiste faaliyet göstermektedir. Günümüzde aralarında 
BMW, Volvo, Saab, Lockheed Martin, Amerikan Hava 
Kuvvetleri, Jotun, Franke gibi firmaların bulunduğu 3 
binden fazla şirket 800 binden fazla kullanıcısı bulun-
maktadır. Dünya genelinde en büyüğü Sri Lanka olmak 
üzere Almanya, İngiltere, Amerika gibi 6 ülkede Ar-Ge 
merkezi vardır. IFS Türkiye Ofisi 2004 yılında kurulmuş-
tur. Bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme göstererek farklı 
sektörlerde 150’nin üzerinde müşteri, 300’ün üzerinde 
kurulum ve 9 binin üzerinde kullanıcıya ulaşmıştır. 

IFS ERP Uygulamaları SOA (Servis Odaklı Mimari) taban-
lıdır. Sahip olduğu geniş fonksiyonalite, esnek mimari 
altyapısı ve kolay kullanımı ile her sektörün ihtiyacını kar-
şılayacak şekilde tasarlanmıştır. 23 dilde kullanılabilmek-
te ve çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe 
sistemlerine yapısına tam destek sağlamaktadır. IFS ERP 
Uygulamaları 4 çekirdek süreci - ‘Üretim Yönetimi, Proje 
Yönetimi, İşletme ve Servis Yönetimi ve Tedarik Zinciri 
Yönetimi’- destekleyen entegre tek üründür. Sektörel 
tecrübesinin insan kaynakları, CRM ve finans gibi diğer 
yatay ürünlerle birleşmesi ile tüm kurumsal ihtiyaçları 

ıFS
PLM/ERP çözümünün kökeninde IFS Proje Yönetimi ve IFS PLM (Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi) yer alır. Bir işlet-
menin tasarım sürecinden, proje yönetimine, planlamasından servis hizmetlerine kadarki tüm süreçlerini destekler.  
Ayrıca yaygın olarak kullanılan CAD sistemleri (SolidWorks, AutoCAD) ve planlama araçları (MS Project, Primavera) 
ile tam entegrasyonu da desteklemektedir. IFS, son versiyonu IFS Applications 8 ile klasik ERP anlayışının ötesine 
geçerek, yaptığı çalışmalarla müşterilerinin tablet veya laptop’lar ile kurumsal sisteme ulaşmasını sağlayacak mo-
bilite yapısını güçlendirmiştir. Dokunmatik tablet ekranlarına özel olarak tasarlanmış kullanıcı arayüzleri sayesinde 
uygulama kolaylıkla kullanılmaktadır.  IFS 7,5 ve yeni versiyonu IFS 8 Android, iOS ve Windows akıllı telefonlar ve 
tabletler için IFS Touch Apps adı altında ‘Application Store’larda ücretsiz olarak bulunan uygulamalar sunmaktadır. 

ergin Öztürk 
IFS Satış ve Pazarlama Direktörü
ergin@ifsturk.com

nihat engin Özel
IFS Proje Yöneticisi
nihat.ozel@ifs.com.tr

Öznur tekiner
IFS Pazarlama Müdürü
oznur.tekiner@ifs.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  2004

Şirket web sitesi :  www.ifsworld.com / www.ifs.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  -

Fiyatlandırma bilgileri : Kullanıcı sayısı ve proje uyarlama süresine bağlı olarak değişmektedir.

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Öznur Tekiner

ıFS kurumsal Bilgi Sistemleri A.Ş.
Mecidiye Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesi No:47

Koşuyolu/ Kadıköy/ İstanbul
Tel: 0 216 545 96 96 

Faks: 0 216 545 90 76
satis@ifs.com.tr

karşılayacak komple bir çözüm sunmaktadır.  IFS fonk-
siyonel gücünü, sektörel deneyimleri ile harmanlayarak 
sektörlere özel çözümler geliştirmiştir. IFS’i farklı kılan ilk 
nokta IFS uygulamalarının teknolojik ve fonksiyonel özel-
likleridir. IFS, üretim endüstrilerine yönelik özel çözümler 
sunan, “Bileşen” mimarisi sayesinde son derece ”esnek” 
teknolojik bir altyapıya sahiptir. Ayrıca yüzde 100 web 
tabanlı yapısı ile benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunar. 
Kullanıcılar uygulamayı kolayca öğrenebilirler. Özellikle 
orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm fonksiyonlarını 
baştan sona kapsayan bir yapı sunar.  Ar-Ge, Proje, Ser-
vis ve Doküman Yönetimi, Üretimden Veri Toplama, 
CAD entegrasyonları gibi uygulamalar, standart olarak 
kapsam içerisinde sunulur. 

IFS’i ayrıştıran ikinci temel nokta danışman ekibin bilgi 
ve deneyimidr. IFS Türkiye 15 yıl tecrübeli danışman-
ların bulunduğu geniş ve deneyimli bir ekibe sahiptir. 
Ana endüstrilerle ilgili uzman danışman ekipler bulun-
maktadır.

Üçüncü temel nokta ise müşterilerdir. IFS olarak müşteri-
lerimizi geniş bir ailenin bireyleri olarak görmekteyiz. IFS 
Türkiye’de 150’nin üzerinde müşteri sayısı ile pazarda 
en yaygın kullanılan ikinci global yazılım konumundadır.
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IFS ERP Üretim Yönetimi Çözümleri

IFS ERP İşletme & Bakım 
Yönetimi Çözümleri

IFS ERP Müşteri İlişkileri 
Yönetimi (CRM) Çözümleri

IFS ERP Kalite Yönetimi Çözümleri

IFS ERP İnsan Kaynakları 
Yönetimi Çözümleri

IFS ERP Proje Yönetimi (PM) Çözümleri

IFS ERP Tedarik Zinciri Yönetimi 
(SCM) Çözümleri

IFS ERP Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi 
(PLM) Çözümleri

IFS ERP Finansal Çözümler

IFS ERP Doküman Yönetimi Çözümleri

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurulduğu 2007 yılından bu yana IFS Türkiye’nin 
çözüm ortağı olarak faaliyetini sürdüren Egeria, IFS 
ERP uygulamalarının şirketlere kurulumu ve devreye 
alınması konusunda danışmanlık, eğitim ve uygula-
ma geliştirme hizmetleri vermektedir. Sektörümüzün, 
müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın ERP sistem-
leri konusunda yetişmiş iş gücüne duyduğu ihtiyacı 
dikkate alarak şirketimiz, kurulduğu günden bu yana 
üniversitelerle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalarla, 
üniversite öğrencilerinin bu konudaki eğitimine kat-
kıda bulunmayı hedeflemiştir.

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 değişik endüstri-
lerde faaliyet gösteren birçok şirkette etkin bir şekilde 
kullanılmasını sağlamıştır. Sürekli gelişen ve büyüyen 
ekibimiz, gerçekleştirdiği projelerle birlikte, tecrübesi-
ni ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu sistem çözümleri 
konusundaki uzmanlığını da geliştirmiştir. 

IFS ERP uygulamalarının sağladığı geniş fonksiyonel 
içerik sayesinde, projelerimizde ürün tasarım aşa-
masından başlayıp ürünün müşteriye teslimi son-
rasındaki servis faaliyetlerini de kapsayan çözümler 
sunmaktayız. Özellikle bu konudaki ihtiyaçların en üst 
düzeyde hissedildiği proje tabanlı üretim yapan en-
düstrilerde çok sayıda müşterimizin olması, sunmuş 
olduğumuz çözümlerin başarısını kanıtlamaktadır. 
Bu alanda gerçekleştirdiğimiz her proje, ekibimizin 
proje tabanlı endüstriler konusundaki tecrübesini 
ve uzmanlığını artırarak, işletmelere süreçlerini yö-
netmek için maksimum faydayı elde edebilecekleri 
uygulamaları daha da geliştirmemizi sağlamıştır.

Bununla birlikte, IFS ERP uygulamalarının Türkiye’de 
ilk kez tekstil sektöründe kurulumunu gerçekleştiren 
şirketimiz, bu proje ile birlikte sektöre özel ihtiyaçları 
karşılayan geniş bir çözümü de geliştirmiş oldu. Ben-
zer 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 hedeflerini tecrübe sahibi olduğumuz 
endüstrilere yönelik belirleyen şirketimiz, ekibimizin 
uzmanlığı sayesinde bir yandan müşterilerimizin sü-
reçlerini iyileştirecek çözümleri sunma, bir yandan da 
mevcut çözümlerin daha da geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılması 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 konum-
landırma avantajına sahiptir. Söz konusu endüstriler 
için dünden bugüne geliştirilmiş ve uygulanmış hazır 
iş modellerini ve süreçlerini çözüm portföyünde bu-
lunduran Egeria, bir tarafta da şirkete, ihtiyaç ve önce-
liklerine uygun çözümleri uyarlama konusunda hızlı ve 
etkili adımlar atabilmektedir. Her iki yapıda da sonuç-
ta gelişmiş bir teknolojik altyapıya, kurumsal gelişime 
göre ölçeklendirilebilir ERP projelerine sahip olan şir-
ketlere Egeria, aynı zamanda IFS Uygulamaları’nın sa-
tışı ve danışmanlığı konusunda da destek sunmakta. 
Şirket ihtiyaçlarını doğru biçimde anlamak için şir-
ketle birlikte süreçleri izleyerek adımlar atan Egeria, 
böylece her zaman müşterisinin yanında yer alma 
felsefesini de hayata geçirmiş oluyor.

İlhan etemoğlu
Genel Müdür   
ietemoglu@egeria.com.tr

Aycan Beşikci 
Danışmanlık Grup Yöneticisi 
abesikci@egeria.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı : 2007

Şirket web sitesi :  www.egeria.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  KOBİ ve Büyük Kurumsal Şirketler 

Fiyatlandırma bilgileri :  Kullanıcı tipi ve sayıları ile proje implemantasyon süresine bağlı olarak belirlenmektedir.

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  İlhan Etemoğlu

egeria Yazılım ve danışmanık hizmetleri 
San. tic.Ltd.Şti.

İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı 
  İhsan Kayın Plaza No: 15/15  Konak - İzmir

Telefon: 232 446 81 10
Fax: 232 446 81 60

info@egeria.com.tr  -  www.egeria.com.tr
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TÜRKİYE İŞ ORTAKLARI

Stratejimiz:

Infor, 194 ülkede 70.000’den fazla müşteriye hizmet 
veren dünyanın 3. büyük kurumsal çözümler sağlayıcı-
sıdır. Infor vizyonu iş yazılımlarını yeniden tanımlamak-
tır. Günümüzün esnek açık standartlarından yola çıkan, 
çevik ve dayanıklı bir mimari ile geliştirilen ürünlerle 
müşterilere hız, özgürlük ve her zaman istedikleri fakat 
şu ana kadar ulaşamadıkları gücü sunarak iş yazılım-
larında yeni bir sınıfın ilk kez ortaya çıkmasına vesile 
oluyoruz. Infor çözüm paketiyle hizmet verdiğimiz en-
düstrilerde iş yapma alışkanlıklarını değiştirmek için 
iş yazılımlarını yeniden tasarlıyoruz. Her endüstrinin 
kendine has ihtiyaçlarına göre tasarlanmış özelliklerle 

donanmış, kısa sürede maksimum kazancı sağlayacak 
endüstri çözümleri üretiyoruz. Hızlı ve kolay uygulanır 
ara yazılım teknolojisiyle, dağıtık uygulamaların bü-
tünleştirmesinde farklı yollar geliştirerek, geleneksel 
uygulamaların sınırlarını aşan bir kullanıcı deneyimi 
sunuyoruz. Infor ürün portföyü; İş Zekâsı (BI), Ku-
rumsal Performans Yönetimi (EPM), Müşteri İlişkileri 
Yönetimi (CRM), Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM), 
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Finansal Yönetim, 
İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM), Ürün Yaşam Dön-
güsü Yönetimi (PLM), Tedarik Zinciri Yönetimi(SCM), 
İşgücü Yönetimi, Dağıtım, Hastane Yönetimi, Otelcilik 
Yönetimi, Kamu Sektörü olarak sıralanmaktadır.

Ürün / hizmet Bilgileri:

Infor, hız için tasarlanmış, zengin bir kullanıcı deneyimi sunmak için devrim niteliğinde bir teknolojinin kullanıldığı, 
sektöre özgü uygulamalar sunar.  Infor LN, otomotiv, yüksek teknoloji ve elektronik, havacılık ve savunma, servis 
ve proje yönetimi gibi karmaşık üretim, dağıtım ve hizmet endüstrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve yönetmek için 
geliştirilmiş, geniş kapsamlı ERP çözümüdür. Infor SyteLine iş yapma etkinliği, müşteri hizmetleri ve aralarında 
metal işleme, endüstriyel malzeme ve makine endüstrilerinin de bulunduğu geniş bir alanda, uçtan uca üretim 
verimliliğini artırmayı sağlar. Infor M3 proses, gıda&içecek ve üretimden perakendeye tekstil sektöründe yer 
alan firmalar için tasarlanmış benzersiz çözümler sunar. Infor M3’ün tüm uygulamalarıyla, işletme organizasyo-
nunuzun genelinde gerçekleşen üretim operasyonları, tedarik zinciri hareketleri, müşteri ve tedarikçi ilişkileri, 
depolama ve dağıtım işlemleri ve finansal yönetim gibi tüm süreçleri gözlemleyebilirsiniz. Infor SunSystems, 
işletmelerin IFRS, GAAP gibi uluslararası raporlama standartlarına uygun mali yönetim yapmalarına olanak 
veren; farklı sistemlerle entegrasyon yeteneği gelişmiş bir çözümdür. Infor EAM ise piyasadaki en kapsamlı 
kurumsal varlık yönetimi uygulamasıdır. Infor EAM’in üretim, sağlık, petrol ve gaz, kamu ve otelcilik sektörleri 
için endüstriye özel tasarlanmış versiyonları bulunmaktadır.

Yasemin Giden 
Regional Manager
yasemin.giden@infor.com

Şİrket hAkkındA

Bilgiyön Yazılım 
info@bilgiyon.com.tr

Ekip MAPICS Türkiye 
info@mapics.com.tr

ELAN Bilişim 
info@elanbilisim.com.tr

INSPARK Akıllı 
İş Çözümleri Ltd.Şti. 
info@inspark.com

Intecon Bilişim ve 
Danışmanlık Ltd. Şti. 
info@intecon.com.tr

Komtaş Bilgi Yönetim 
info@komtas.com 

Kuruluş yılı :  2002

Şirket web sitesi :  www.infor.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti : Kurumsal İş Çözümleri

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  2.8 Milyar USD

ERP Komitesi temsilcisi : Yasemin Giden 

ınfor headquarter
New York: 641 Avenue of the Americas, New York, NY 10011 – 

Phone: 800-260-2640

ınfor türkiye
Cumhuriyet Cad. Uğurlu Palas No:11/3 Taksim Istanbul

Tel: +90 212 237 91 16  
info@infor.com  -  www.infor.com
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER DÜNYASI

2013 – 2015 dünya ve türkiye kurumsal 
Yazılım Pazarındaki Vizyonu
Önümüzdeki 3 yıl yazılım pazarının çalkantılı bir dö-
nem geçeceğini ve bulut bilişim sürecine uyum sağ-
layamayan birçok yazılım şirketinin önemli yaralar 
alacağını düşünüyoruz. İnovasyon ve sürdürülebilir iş 
modellerinin daha da önemli hale gelecek ve dinamik, 
yenilikçi firmalar önemli avantajlar kazanacaktır. En 
fazla gündemde olacağını düşündüğümüz konular ise 
Mobilite, Big Data ve Nesnelerin Interneti (Internet of 
Things) olacaktır.
INSPARK Akıllı İş Çözümleri; iş yazılımları konusunda, 
en uygun yazılım çözümünün sağlanması için en iyi 
bilgi ve deneyimi sunan ve alanında önde gelen bir 

işletme ve yazılım danışmanlığı şirketidir. Ürün yelpa-
zemiz, şirket ihtiyaçlarının neredeyse tamamını karşı-
layabilecek genişlikte olup Infor ERP, Salesforce.com 
CRM, Radian6, Google Apps, Informatica Cloud gibi 
dünyada lider çözümlerin iş ortaklığını yapmaktayız. 
Bu çözümleri hem Türkiye pazarında hem de Dünya 
pazarında sunmaktayız. 

Infor firması Gartner’ın 2012 araştırmasına göre dün-
yanın en büyük üçüncü ERP firmasıdır. Salesforce.com 
ise CRM alanında ve kurumsal bulut bilişim, sosyal 
kurum konularında öncü firmadır. Şirketimiz, Infor10 
SunSystems çözümü ile 20 yılı aşkın süredir çalışmak-
tadır ve hem ülkemizde hem de yurtdışında önemli 
projelere imza atmıştır.

CRM konusunda ise 2000’li yılların başından beri çalışmaktayız. Salesforce.com CRM’in ise 6 yıldır iş ortağıyız. 
Salesforce.com iş ortaklığı ile Türkiye’deki kurumsal bulut bilişimin öncüsü olduğumuzu söyleyebiliriz. Salesforce.
com’u Türkiye’de 500’ün üzerinde kurum kullanmaktadır. Müşterilerimiz arasında Liberty Sigorta, Eczacıbaşı 
Baxter, Darüşşafaka, TEGV, Sony, Global Bilgi, Euler Hermes, Airties gibi şirketler bulunmaktadır. Salesforce.
com’un farklı sürümleri bulunmaktadır. En çok kullanılan Satış Bulutu Kurumsal Sürüm aylık kullanıcı başı 125 
USD’dır. Ayrıca platform kullanarak CRM dışındaki ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kurumlar Force.com kullanıcı 
lisansı ile satın alma süreçlerinden insan kaynaklarına her türlü  süreçlerini yönetebilirler. Force.com Kurumsal 
Sürüm lisansı aylık kullanıcı başı 50 USD’dır. 

Sosyal medya konusunda ise Radian6 ile çözüm sunmaktayız. Radian6 sayesinde internet sitelerinde, sosyal 
medya mecralarında her türlü anahtar kelime takip edilebilir ve farklı kırılımlar ile raporlanabilir.

Diğer yandan Inspark Ar-Ge faaliyetleri ile tüm dünyada kullanılabilecek birtakım sosyal medya ve sektörel yazı-
lımların geliştirme projelerini yürütmektedir.

Serdar Susuz
Managing Director
ceo@inspark.com

Stephen B. Symes
President

president@inspark.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  1990

Şirket web sitesi :  www.inspark.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti : Tüm sektörlere bulut bilişim modeliyle CRM ve ERP çözümleri sunmaktayız. 

Fiyatlandırma bilgileri :  Kullanıcı, sürüm ve fonksiyonaliteye göre farklı şekillerde fiyatlandırılmaktadır.

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Serdar Susuz

ınspark Akıllı İş Çözümleri Ltd. Şti. 
MArpacı Ali Sokak No.18 34464 Yeniköy / İstanbul 

Telefon: +90 212 299 89 80
Fax: +90 212 299 08 02

info@inspark.com - www.inspark.com

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

deniz Üner
CRM Çözümleri 
Departman Müdürü

Şebnem nalbant
ERP Çözümleri 
Departman Müdürü

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BilgiYön Yazılım 2004 yılında Infor Global 
Solutions’a ait Infor EAM (Enterprise Asset Mana-
gement) ürünlerinin Türkiye’deki yetkili distribütö-
rü olmuştur. Firmamız, Infor EAM ürünlerinin satı-
şını gerçekleştirmekle birlikte, satış sonrası sahada 
uygulama danışmanlığı hizmetlerini sunulması ve 
ürün desteği sağlanması konusunda müşterilerine 
hizmet vermektedir.

Dünyada 25 binden fazla firmada projelendirilmiş 
olan Infor EAM ürünleri; altyapı tesislerinde, saha 
servis hizmetleri sağlayan işletmelerde, endüstriyel 
işletmelerde, enerji üretim tesislerinde, ulaştırma 
sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. Bilgi-
Yön Yazılım 2004 yılından günümüze Infor EAM 

EAM (Enterprise Asset Management) firmaların fizik-
sel demirbaşlarının yaşam döngüleri boyunca optimal 
yönetimini sağlayarak değerlerini maksimize etmeyi 
hedefleyen bir yaklaşımdır. Dizayn, inşaat, devreye 
alma,  operasyon, bakım, devreden çıkarma, yenileme 
süreçlerini tesislerin ve ekipmanların yaşam döngüleri 
boyunca izleme ve servis seviyelerini optimize etmeyi 
hedeflemektedir. Özellikle altyapı kuruluşları, üretim, 
enerji üretimi, ulaştırma, petrol gaz gibi sermaye yo-
ğun endüstrilerde toplam ekipman değeri organizas-
yonun değerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 
Bu endüstriler yüksek değerli ekipman ve demirbaşla-
rın yönetimi ile başa çıkmaya çalışırken ortaya çıkabi-
lecek arızalar maliyetli ve yıkıcı olabilmektedir. Çevre 
ve iş güvenliği regülasyonları ile birleştiğinde yaşana-
bilecek olaylar Meksika Körfezi’nde meydana gelen 
petrol sızıntısı felaketi gibi, firmalar için bir arızadan 
öteye prestij kaybı ve yasal problemleri de berabe-
rinde getirerek istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya 
kalmalarına yol açabilmektedir. EAM uyarlamaları 
demirbaş ve tesisleri odak noktasına alarak süreçleri 
oluşturmakta, bu anlamda ERP’lerin yaklaşımlarından 
farklılık göstermektedirler.

EAM Yazılımlarında Kullanılan Temel Uygulamalar; 
•Bakım Çizelgeleme ve Tahminleme Araçları
•Mobil Uygulamalar
•Muayene ve Kontrol Süreçleri Yönetimi

ürünlerinin benzer sektörlerdeki projelerini başarı 
ile gerçekleştirmektedir.
BilgiYön Yazılım; endüstri ve bilgisayar mühendisle-
rinden oluşan genç ve dinamik kadrosu ile Infor’un 
Kurumsal Varlık Yönetimi, Mobil Uygulamalar ve 
İş Zekâsı Uygulamaları konusunda uygulama da-
nışmanlığı ve özel yazılım geliştirme hizmetleri ver-
mektedir. Kadromuzun sahip olduğu üretim, enerji 
üretim, servis, ulaştırma ve altyapı sektör deneyimi 
ve Infor ürünlerinin esnek ve güçlü teknolojik altya-
pısı ile projelerimiz kısa sürede devreye alınmakta, 
müşterilerimiz uygulamalardan hızla verim almak-
tadırlar. Sektörlere özel olarak oluşturulan uyarla-
ma şablonlarımız ile Bilgiyön’ün sahip olduğu bilgi 
birikimi yeni projelere aktarılabilmekte ve müşteri 
memnuniyeti yaratılmaktadır.

•Satınalma ve Stok Yönetimi
•İş Emri ve Saha Faaliyetleri Yönetimi ve Planlanması
•İş Güvenliği ve Saha İş Kurallarının Yönetimi
•Enerji Yönetimi 
•Risk ve Güvenilirlik Yönetimi 
•Entegrasyon Araçları
•Raporlama Araçları

Yukarıda belirtilen temel uygulamalar, EAM uyarlama-
larında kullanılan uygulamaları belirtmektedir. Sektörel 
olarak bunlara eklenen; kalibrasyon, alan yönetimi, 
arıza simülasyonu gibi bir çok uyarlama daha bulun-
maktadır.

Saha ile uyumlu çalışması gereken bir yapı olan EAM 
sistemlerinin saha sistemleri ile arayüze sahip olması 
gerekmektedir. Sektörlere göre farklılık gösteren bu 
arayüzler üretimde MES, Scada ve ERP tarafında 
yoğunlaşırken altyapı tesislerinde bunlara ek olarak; 
GIS, Autocad, Abone Bilgi Sistemi, Elektronik Arıza 
Toplama sistemleri gibi birçok sistem ile arayüzler  
gerekmektedir. 

Saha ile ERP’ler arasında geçiş noktası olarak görev 
yapan EAM yazılımlarının uyarlamalarındaki en büyük 
problem, sistemin ERP uyarlamaları kadar yaygınlaş-
maması. Bu nedenle de ihtiyaç duyulan; deneyim 
ve danışmanlık vasıfları olmaktadır. Sektörel olarak 
uyarlamaların büyük farklılıklar içermesi de işin içine 

girince sağlanan danışmanlık uyarlamanın başarısı için 
anahtar rol oynamaktadır. İyi bir uyarlama için öncelik-
le projede kullanılan yazılımın ilgili sektörde deneyimi 
olması ve sektörün öncelikleri ile ilgili gerekli fonksiyo-
naliteleri yapısında sunması gerekmektedir. Aksi halde 
yapılacak geliştirmeler, projelerin maliyet ve zaman 
kaynaklarının kontrolden çıkması ve projenin isteni-
len performansı sağlayamamasına yol açabilmektedir. 
İkinci olarak danışmanların sektörü ve sektör öncelikle-
rini anlayacak bilgi ve birikimde olmaları gerekmekte-
dir. Konu başlıkları benzese de her sektörün kendine 
has regulasyonları, riskleri, teknik farklılıkları ve farklı 
yaklaşımları bulunmaktadır. Tüm bunlar EAM uygula-
malarını sektöre özel ve uzmanlık gerektiren bir hale 
getirmektedir. İyi bir EAM uygulaması tesisin ömrünü 
uzatırken, operasyon verimliliğini arttırmakta ve firma 
karşılaşabileceği riskleri minimuma indirmektedir.

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  2001
Şirket web sitesi :  www.bilgiyon.com.tr
Hizmet ve ürün pazar segmenti :  EAM ürünleri uyarlama hizmetleri – Orta ve büyük ölçekli firmalar
Fiyatlandırma bilgileri :  -
Şirketin 2012 yılı geliri :  1.000.000 USD –5.000.000 USD

ERP Komitesi temsilcisi :  Serdar Köroğlu

Bilgiyön Yazılım danışmanlık İç ve dış tic. Ltd.Şti. 
            Atatürk Bulvarı Ata 2/3 Plaza Kat: 7 No:65 – 66 

Ataşehir / İSTANBUL 
Tel: 0 216-545-90 78  Faks: 0 216 545 90 79

info@bilgiyon.com.tr
www.bilgiyon.com.tr

Serdar köroğlu 
Şirket Ortağı

Serdar.koroglu@bilgiyon.com.tr

erhan Şerbetçioğlu
Satış Müdürü
erhan.serbetcioglu@bilgiyon.com.tr

hatice erdoğan
Satış Mühendisi
hatice.erdogan@bilgiyon.com.tr

Kurumsal Varlık Yönetimi (Eam) 
ve Erp ile arasındaki farklar
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurulduğu günden bu yana sektöründe ürünlere, hizmet-
lere, iş süreçlerine getirdiği inovasyonlarla Türk yazılım 
sektörünün sürükleyici ve yenilikçi lideri olan LOGO 
Yazılım, bugün, bilişim teknolojilerine odaklı bir yüksek 
teknoloji grubu haline gelmiştir. LOGO Yazılım, 40’tan 
fazla ülkede, yaklaşık 170 bin müşteri ve 1 milyon 300 

bin kullanıcı ile, tek kullanıcılı firmalardan büyük holding-
lere kadar, ölçeklenebilir ve açık çözümler arayan her 
ölçekteki işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı 
ERP çözümlerini, başta Türkiye olmak üzere dünya pa-
zarlarına, diğer yenilikçi servis ve uygulamaları ile birlikte 
sunmaktadır.

Ürün ve hizmetler
Türkiye ve dünyada birçok firma tarafından kullanılan LOGO ERP çözümleri, işletmelerin tedarik zinciri süreçlerinden finans 
süreçlerine kadar kritik işletme fonksiyonlarının etkin olarak izlenebilmesini ve yönetilebilmesini sağlamaktadır. Orta ve bü-
yük ölçekli, ticaret, hizmet gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçları esas alınarak geliştirilen Tiger Plus ürünü, 
süreçlerin etkin yönetilmesini sağlarken; üretim planlama, üretim, kalite kontrol süreçleri olan işletmeler ise Tiger Enterprise 
ile bütünleşik şekilde tedarik zinciri, kalite kontrol, maliyet yönetimi süreçlerini yönetebilmektedirler. Sektöre özel ihtiyaçları 
olan işletmeler ise Java platformunda geliştirilen j-guar ile etkin ve çevik bir ERP çözümünün avantajlarını kullanabilmekte-
dirler. LOGO ERP çözümleri, işletmelerin çalışanları bazında ve tüm iş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve etkin bir maliyet 
yönetimi gerçekleştirmesine fırsat sunmaktadır. Rekabet odaklı kurumların yerel ve uluslararası standartlara uyum sağlama-
sını kolaylaştırırken, güncel mevzuatlar ile gündeme gelen değişikliklere hazır bir altyapı sunmaktadır. Muhasebe ve finans 
yönetimi, üretim yönetimi, malzeme yönetimi, bütçe yönetimi, proje yönetimi, bakım yönetimi, varlık yönetimi, satın alma 
yönetimi, talep yönetimi, dış ticaret gibi, bir işletmenin sahip olabileceği tüm fonksiyonları ve müşterilerden tedarikçilere 
tüm ekosistemi yönetme becerisine ve gelişmiş bütünleştirme özelliklerine sahiptir. Kalite standartları çerçevesinde sürekli 
geliştirilen LOGO ERP çözümleri, tüm kurumsal bilgi, işlem ve süreçlerin önceden tanımlanmış standartlar çerçevesinde, 
güvenli bir platforma taşınmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlar.

Geleceğin teknolojilerini bugünden sağlamayı hedefleyen LOGO ERP ürünleri arasında bulunan j-guar; internet tabanlı 
Java teknolojisi, merkezi kuruluma sahip ölçeklenebilir, marka ve platform bağımsız yapısı ile yeni nesil bir ‘iş yönetim 
platformu’dur. Özellikle merkez-şube yapılanmasına sahip dağıtık yapıdaki şirketler ve farklı organizasyonlar altındaki sü-
reçlerini ortaklaştırma ihtiyacı duyan grup şirketleri için kusursuz bir çözüm olan j-guar; esnek yapısı ile kurumsal firma 
yapılarının tam olarak modellenebilmesi için kullanıcılara çok sayıda konfigürasyon seçeneği, serbestlik ve tüm ihtiyaçlara 
cevap verebilecek son teknoloji geliştirme platformu sunar. Ayrıca LOGO Yazılım; Bordro Plus ve j-guar İK adıyla sunduğu 
kapsamlı insan kaynakları çözümleri sayesinde her ölçekteki işletmenin verimli insan gücü ile misyon ve hedeflerine ulaş-
malarına yardımcı olmayı, işgücü maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir. Diğer kurumsal entegrasyon ürünleri arasında 
LOGO İş Zekâsı Çözümleri, Diva Perakende Çözümü, Dikey Çözümler ve Sektörel Çözümler yer almaktadır. LOGO ticari 
ürünleriyle entegre biçimde çalışabilen LOGO Mobile, LOGO Mariner Mobile gibi kurulumu ve kullanımı son derece kolay 
mobil çözümler sayesinde güncel iş verileri zaman ve mekandan bağımsız olarak takip edilip yönetilebilmekte ve stratejik 
kararlar anlık olarak alınabilmektedir. LOGO İş Zekası Çözümleri, işletme içinde farklı kaynaklardan elde edilen tüm verileri 
konsolide ederek bilgiye dönüştürmekte ve anlamlı bir yapıda kullanıcılarına sunmaktadır. Bu sayede yeni fırsatlar yaratıl-
makta, maliyetler düşürülmekte ve karar verme süreci hem daha hızlı hem de etkin bir şekilde gerçekleşmektedir.

Örnek referans Projeler
Unilever, Renault ve Bridgestone dağıtım kanalları, Pegasus Havayolları, Doğuş Çay, Akfen Holding, DHL, Canon, İstikbal 
Mobilya, Shaya Mağazacılık, Ulusoy Denizcilik, Hedef Alliance, BTA, TOBB, Bilkent Üniversitesi, Bayındır Sağlık Grubu, Limak, 
Soyak Holding, Trendyol, Yurtbay Seramik, Apikoğlu, Merkez Çelik, HES Kablo, Boytrans Lojistik.

Aybars haşlaman
Pazarlama Uzmanı
aybars.haslaman@logo.com.tr

Logo Yazılım Sanayi Ve ticaret A.Ş.
Merkez Ofis: Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No:609 Gebze 41480 Kocaeli - TÜRKİYE

T. 0 262 679 8000 F. 0 262 679 8080 info@logo.com.tr - www.logo.com.tr 
Yurtiçi Satış Merkezleri

Marmara Bölge Satış Ofisi: Kayışdağı Mah. Atilla Cad. No:1 Yılmaz İş Merkezi Ataşehir İstanbul - TÜRKİYE
T. 0 262 679 80 09 F. 0 216 645 08 07  info@logo.com.tr - www.logo.com.tr 

Anadolu Bölge Satış Ofisi ve Ar-Ge Merkezi
Cyberpark Cyberplaza C Blok 3. Kat No:328 Ankara - TÜRKİYE 

T. 0 312 265 04 00 F. 0 312 265 05 75 info@logo.com.tr - www.logo.com.tr 
ege Bölge Satış Ofisi

Şair Eşref Bulvarı Montrö İş Merkezi No:35/1 Kat:3 Daire:402 Montrö 35210 İzmir - TÜRKİYE
T. 0 232 441 87 87 F. 0 232 441 87 90 info@logo.com.tr - www.logo.com.tr

Sevim hatırnaz 
Ayrancıoğlu
Kurumsal Ürünler 
Satış Müdürü; 
sevim.hatirnaz@logo.com.tr

Ufuk Özeren
Kurumsal Ürünler Kanal 
Geliştirme Müdürü; 
ufuk.ozeren@logo.com.tr

Şİrket hAkkındAÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

Kuruluş yılı : 1984

Şirket web sitesi :  www.logo.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  IT ve İş Çözümleri

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri : -

ERP Komitesi temsilcisi :  Aybars Haşlaman
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erPS ile Satış Öncesi ve Sonrası
Satış Öncesi İhtiyaç Analizi kapsamında doğru yazılımı seçmek için işletmenizde satış öncesi yapılan bir ön 
çalışmadır. Biz bu süreçte size gerçekçi hedefler ve doğru tanımlanmış iş adımları ile doğru ürün ve hizmetleri 
satın almanızı sağlıyoruz. 

Süreç Analizi ve İş tasarımı yapısında ERPS, öncelikli olarak iş süreçlerinizi analiz ederek derinlemesine bir 
süreç analizi sunar. Analiz sonucunda iş süreçlerini daha iyi tanımlayarak, proje sürecinde ortaya çıkabilecek 
sorunları tespit ve teşhis eder. Projedeki oluşabilecek riskler ile ilgili öngörü oluşturur ve hedeflerinize konforlu 
bir şekilde ulaşmanızı sağlar. 

Proje Yönetimi ve Uygulama başlığında proje ekibinin organizasyonu proje başlangıcında belirlenir. Proje 
rolleri belirlenen sorumlu kullanıcıların görev tanımları, proje süreçlerinin etkin yönetiminde önemli bir durum 
arz etmektedir. 

Satış Sonrası destek hizmetleri kapsamında da şirkete göre hazırlanmış, ihtiyaçlara tam cevap verecek 
hizmet tarifleri ile sistem proje sonrası da performanslı bir şekilde çalışmaya devam edebilir, böylece personel 
bilgileri ve sistem sürekli güncel kalır.

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

2002 yılında Logo Yazılımın satış ve satış sonrası 
hizmetlerini vermek amacı ile başladığımız yolculu-
ğumuza, 2007 yılında ERPS olarak devam etmeye 
karar verdik. Müşterilerimizin beklentileri ve piyasa 
ihtiyaçları, bizim de sadece program satan ve destek 
veren bir firmanın dışında bir proje şirketi olmamızı 
sağladı. ERP projelerinde yer almamız ve başarı ile yü-
rüttüğümüz projeler sonrasında adımızı ‘Enterprise Re-
source Planning Solutions’ ile bütünleştirerek ‘ERPS’ 
olarak markalaştırmaya karar verdik. Türkiye’nin yerli 
yazılım lideri Logo Yazılım’ın ERP ürünleri ile birleştirdi-
ğimiz çözümlerimiz sayesinde kuruluşların verimliliğini 
artırmaya yönelik çözümler sunarak, birçok sektörde 
100’ü aşkın projeyi tamamladık. Deneyimli ve genç 
kadromuz ile kamu ve özel sektörde yaptığımız birçok 

projeyle adımıza yakışan çözümler ürettik. 2009 yılın-
da Ar-Ge faaliyetlerimizi artırmak amacı ile Cyberpark 
Teknokent’te kurduğumuz ofisimiz ile katma değerli 
çözümler üretmeye devam etmekteyiz. Sektörlerin 
ihtiyaçları doğrultusunda ürettiğimiz sektörel çözüm-
lerimiz ile kuruluşların iç süreçlerinin iyileşmesini ve 
verimliliklerinin artmasını sağlıyoruz. Kurum içine 
doğru yönetim sistemlerinin belirlenmesinde karar 
süreci uzamasına rağmen, çoğu zaman yanlış tercihler 
sonrasında başarısız projeler ile sonuçlanan süreçler 
kaçınılmaz oluyor. Biz satış öncesi süreçlerden baş-
layarak destek sürecine kadar süren bu yolculukta, 
sizlere en iyi tercihi yapmanızı sağlayacak iş adımlarını 
sunuyoruz.

Ümit koçak
Genel Müdür
umit.kocak@erps.com.tr

demet korkmaz
Satış ve Pazarlama Direktörü
demet.korkmaz@erps.com.tr

Satı Akşin
Proje ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü
sati.aksin@erps.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı : 2002

Şirket web sitesi :  www.erps.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  -

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri : 1.000.000 USD – 5.000.000 USD

ERP Komitesi temsilcisi :  Ümit Koçak

erPS kurumsal kaynak Planlama Çözümleri ve Bilişim 
teknolojileri Ltd.Şti.

Merkez: Rabat Sokak No: 27/9 G.O.P/Ankara 
Şube/Arge: Cyberpark Cyberplaza A303a Bilkent/Ankara

Tel: 0312 467 11 77  Faks: 0312-467 11 77
info@erps.com.tr  -  www.erps.com.tr

Logo ERP Çözümleri

Finans ve Bütçe Yönetim Çözümleri

Üretim Planlama ve Yönetim Çözümleri

Satınalma ve Tedarik Yönetim Çözümleri

Satış ve Teklif Yönetimi Çözümleri

Mobil Saha Satış Çözümleri

B2B

CRM

Perakende Satış Noktası Çözümleri

Demirbaş Takip ve Zimmetleme Çözümleri

İnsan Kaynakları Yönetim Çözümleri

İş Akışı ve Süreç Yönetimi Çözümleri

Kurumsal web Portal Çözümleri

Kurumsal Raporlama Çözümleri

Özel Yazılım Çözümleri
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER DÜNYASI

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

PRONIC Yazılım 2008 yılından bugüne proje odaklı 
çalıştığı firma ve markalarda entegratör firma vizyo-
nuyla ismini duyurmuştur. ERP programlarının tek ba-
şına üretim yapan işletmelerde sorunları çözemediği 
yönündeki serzenişlerin tamamını, kadrosunun 25 yılı 
aşkın tecrübesiyle işitmiş ve buna göre çözümler üret-
miştir. ERP ana omurgasına entegre edilmesi gerekli 
başlıkları sırasıyla operasyonun içine çekmiştir. eBA iş 
akış yönetimi ile işletmeler performanslarını iyileştir- 
mektedirler. eBA’nın Logo çözümlerine veri akışını ise 
PRONIC sağlamaktadır. BOYS Bakım yönetim sistemi 
ekipman verimliliğini esas alırken buradan doğan data 
ile yine PRONIC kurumsal zekâ ürünleri ile entegras-
yonu sağlıyoruz. “Minimum maliyet ve yüksek rekabet 
gücü” işletmelerin duymak istediği sihirli bir cümledir 
adeta DCAS Trex ile kurduğumuz entegrasyon saye-
sinde 3 farklı hizmeti ayrı ayrı firmalardan almak yerine 

PRONIC çatısı altında tek kalemde hizmet alımıyla işi 
sonuçlandırmak mümkün olmaktadır. ERP çözümlerinin 
başarılı olması için PRONIC ekibi olarak bakış açıları-
mızı değiştirerek işletmeyi monitörize ediyoruz. Bu ise 
bize işletme   körlüklerinden uzak sorunu algılamamızı 
sağlıyor. Müşterimiz sorunları çözmek için izlememiz 
gereken yolda inisiyatif aldığımız bütün süreçleri “fayda 
üretmek” ana başlığında çok net görüyor.

Kısaca PRONIC işletmenize pek çok farklı noktadan 
alacağınız ve birbiriyle entegre olamayan çözümler 
ve  her üstlenici firmanın bir diğerine atıfta bulunarak 
başarısızlığı kabullenmemesi gibi süreci tamamen dur-
duracak problemlerle sizi karşılaştırmıyor. Tüm gerekli 
çözümleri entegratör olarak tek elden size sunarak, 
neden PRONIC sorusunun cevabını her projesinde ba-
şarılarıyla veriyor.

Ali Çataloğlu
Genel Müdür
a.cataloglu@pronic.com.tr

Murat Vezir
İş Geliştirme Direktörü
m.vezir@pronic.com.tr

esra hasaltın
Yazılım Geliştirme Direktörü
e.hasaltin@pronic.com.tr

Ünsal erkilet
Kurumsal Yazılım Danışm.
u.erkilet@pronic.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  2008

Şirket web sitesi : www.pronic.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  KOBİ ve büyük kurumsal şirketler

Fiyatlandırma bilgileri :  Kullanıcı tipi, sayıları ve proje detaylarına bağlı olarak belirlenmektedir.

Şirketin 2012 yılı geliri :  1.000.000 USD - 5.000.000 USD

ERP Komitesi temsilcisi : Ünsal Erkilet

PrOnıC Yazılım Otomasyon San.tic.Ltd.Şti.
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İdare Binası ve İnkübatör Merkezi-3 No.321 KAYSERİ
Tel. 0 352 228 00 48 

 Faks. 0 352 228 00 26
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER DÜNYASI

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bilişim sektöründe “Sistem Entegratörü” olarak faaliyetlerini sürdüren Seryum Bilgi Sistemleri; pek çok projede bir 
arada deneyim kazanmış profesyonel bilgi sistemleri uzmanlarından oluşan ekibi ve alanında lider olan firmalarla 
oluşturduğu iş ortaklıkları ile katma değerli çözümler üretmektedir.

Büyük ölçekli işletmelerde şirket hedefleri ve faaliyet alanı doğrultusunda bilgi teknolojilerinin kullanımını yöneten 
CIO’lar (Chief Information Officer / Bilgi sistemleri grubu başkanı) bulunmaktadır. Bu sayede şirketlerin IT hizmetleri 
ayrı bölümler tarafından yönetilebilmektedir. Orta ve küçük ölçekli işletmelerde de benzer bilgi sistemleri ihtiyaçları/
sorunları olmasına rağmen bu konu ile ilgilenen ve gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürüten ayrı bölümler 
bulunamamaktadır. Seryum Bilgi Sistemleri ise bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yürüttüğü faaliyetlerinde; başta üre-
tim olmak üzere, tüm işletmelerin süreçlerinin bilgi sistemleri ile yönetilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Gerek ERP 
(Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımları, gerekse bu yazılımları tamamlayan ve daha efektif kullanılmalarını sağlayan 
yazılımlarla bütünleşik çözümler sunmaktadır. Seryum Bilgi sistemleri faaliyet alanında yazılım ve donanımsal ihtiyaçlara 
bütünsel olarak çözüm sunabilmektedir. İşletmelerin ihtiyacı olan sistemlerin hayata geçirilme sürecinde; farklı tedarik-
çilerin yönetilmesi, ortak çözüm için entegre edilmeye çalışmaları deneyimli elemanlarımız tarafından yapılmaktadır. 

•Logo ERP Çözümleri ile;
LOGO Business Solutions tarafından geliştirilmiş; satın 
alma, üretim, dağıtım özellikleri ve bu temel faaliyetleri 
destekleyen, planlama, finans ve insan kaynakları yöne-
timiyle şirket içi süreçlerini detaylı takip eden ve sonuç-
larını analiz eden orta ve büyük ölçekli işletmeler için 
geliştirilmiş ERP yazılımlarının işletmelerde başarılı bir 
şekilde kullandırılmasını sağlar.

•İnsan Kaynakları Yönetimi ile;
ücret, borç/alacak, performans, kariyer, eğitim ve izin 
yönetimi, eleman seçme ve yerleştirme, organizasyonel 
planlama, ücret simülasyonu, anket yönetimi ve bordro 
gibi modüllerden oluşan LOGO İnsan Kaynakları’nın işlet-
melerde başarılı bir şekilde uygulamaya alınmasını sağlar.

•Saha Üretim ve Yönetim Sistemi ile;
üretim işletmelerinde ERP ile üretim sahası arasında 
entegrasyonu sağlayarak üretim sahasının anlık olarak 
takibini, denetimini ve kontrolünü sağlan MES  [Manu-
facturing Execution System] sisteminin üretim işletme-
lerinde başarıyla uygulamaya alınmasını sağlar.

•Maliyet Muhasebesi ile;
üretim ve hizmet işletmeleri için, ürün bazında maliyetle-
rin modellenmesi, genel giderlerin ürün/hizmetlere göre 
dağıtımı ve buna yönelik raporların sistemden otomatik 
alınmasına yönelik anahtar teslim çözümler sunar.
•İş Zekası Çözümleri ile;
karar alma süreçlerini kolaylaştıracak bilgileri, etkili, kolay 
ve hızlı bir biçimde sağlayacak, sistem ve süreçlerin ta-
mamını kapsayan,  iş zekası ve  raporlama çözümlerine 
yönelik yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunar.
•Saha Satış ve Pazarlama Yönetimi ile;
satış ile alakalı her türlü mamul ve envanterin takibinin 
yapılabildiği, toplanan verilerin, satış yönetiminde sağlıklı 
kararlar alınabilmesi için detaylı şekilde anlık veya gün 
sonu alınabildiği tümleşik saha satış ve pazarlama yöne-
timi çözümleri sunar.
•Depo Yönetimi ile;
depo alanlarının en iyi şekilde kullanılmasının yanında, 
depo elemanları, el terminalleri, taşıma araçları gibi diğer 
kaynakların da en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak 
için yazılım donanım ve danışmanlık hizmeti sunar.

İbrahim İkizer
Genel Müdür
ibrahim.ikizer@seryum.com.tr

recep Bildik 
Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
 recep.bildik@seryum.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı : 2009

Şirket web sitesi : www.seryum.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Tüm Üretim / Hizmet İşletmeleri

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : İbrahim İkizer

Seryum Bilgi Sistemleri donanım ve Yazılım tic. ve San. Ltd. Şti.
Gazcılar Cd. Petek Bozkaya İş Mrk. C Blok No.105 BURSA

  Tel.: 0 224 273 03 80 / 81 
       Fax.: 0224 273 03 82

info@seryum.com.tr  -  destek@seryum.com.tr  - teknik@seryum.com.tr
www.seryum.com.tr

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

Seryum Bilgi Sistemleri’nin ana hizmet konuları kapsamında:

Seryum Bilgi Sistemleri donanım hizmetleri kapsamında da; 
PC Server ve çevre birimlerinin satış, kuruluş ve destek hizmetleri vermektedir.
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER DÜNYASI

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Liman Teknik Danışmanlık 15 yılı aşkın bir süredir çeşitli 
sektörlerden üretim yapan firmalara ERP sistemleri da-
nışmanlığı ve ERP uygulamaları geliştirme konularında 
hizmet vermektedir. 

EXACT Software firmasının geliştirmiş olduğu MAX 
EXACT ERP sisteminin 1994 yılından beri Türkiye 
temsilcisidir. MAX EXACT ERP sistemi 1982 yılından 
beri 67 ülkede 10 bini aşkın firmada kullanılmaktadır. 
MAX EXACT ERP sistemi Türkiye’ de çeşitli sektör-
lerden tümü üretici olmak üzere yaklaşık 50 firmaya 
kurulumu yapılmış yaklaşık 2500 kullanıcı tarafından 
kullanılmaktadır.

Liman Teknik Danışmanlık ERP sistemleri kurulumunda 
deneyimli  -ortalama çalışma süresi 10 yıl olan- danış-
manları ile müşterilerine hizmet vermektedir. Liman 
Teknik Danışmanlık personel istihdamında ağırlığını 
satış sonrası hizmetler ve danışmanlık üzerinde yoğun-
laşmıştır.  

Liman Teknik Danışmanlık ayrıca 2012 yılı itibarıyla 
Türkiye’ de satışa sunulmaya başlanan SAP B1 ERP  
programının danışmanlık hizmetlerini de ürün ve hiz-
met portföyüne katmak amacıyla programın Türkiye 
dağıtıcısı tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere 
katılmaya devam etmektedir.

İsmail Gülsoy
Genel Müdür 
ismail@liman.com.tr

Abdullah karagöl
Teknik Müdür  
abdullah@liman.com.tr

Ufuk kahraman
Satış Müdürü
ufuk@liman.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı : 1999

Şirket web sitesi :  www.liman.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  KOBİ’ler

Fiyatlandırma bilgileri : Fiyatlandırma kullanıcı tipi, sayıları, proje konumlandırma süresine  
  bağlı olarak belirlenmektedir.

Şirketin 2012 yılı geliri :  800.000 TL

ERP Komitesi temsilcisi :  Ufuk Kahraman

Liman teknik danışmanlık hizmetleri tic. Ltd.Sti.
Merkez: Neyzen Tevfik Cad. no:15/7 Kartal / İstanbul

Tel: 0216 389 2373 – 0216 488 19 41 Faks: 0216 306 53 02 
liman@liman.com.tr - www.liman.com.tr

Konya Şube
Hazım Uluşahin İş Mrk. A Blok No:416 Selçuklu Konya

0332 238 96 30
baris@liman.com.tr

reFerAnSLAr

 Akkar Silah

 Arfesan Arkan Fren elemanları

 dalgakıran kompresör

 eAe elektrik

 eAe Aydınlatma

 eAe elektroteknik

 eAe Makina

 Filkar Otomotiv

 hızlanlar Otomotiv

 hidrokon konya hidrolik Makina

 kale Oto radyatör

 remas Makina

 Pressan Madeni eşya

 Salcano Bisiklet & Motosiklet

 Serin dorse
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER DÜNYASI

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Microsoft Dynamics® AX 2012, kurumlar için gelişti-
rilen, güçlü ve tek başına çalışan bir kurumsal kaynak 
planlaması (ERP) çözümüdür. Öğrenmesi ve kullanma-
sı basittir ve global kurumunuzda endüstriye özel ve 
operasyonel iş süreçlerini destekleyerek değer sağlar. 
Yüksek derecede uyarlanabilir ve kolayca ölçeklenebi-
lir bu çözümle, yeni iş fırsatlarından hızlıca yararlana-
bilir, riski azaltabilir ve yeni gereksinimleri karşılamak 
için şirketinizi farklılaştırabilirsiniz. Microsoft Dynamics 
AX 2012 daha fazla üretkenlik sağlayarak ve Rol/
Göreve Uyarlanmış bir kullanıcı deneyimi ve ilgili bil-
gilere ve süreçlere kolay erişim sayesinde hemen bilgi 
sunarak kullanıcı katılımını ve yenilikleri destekler.

Microsoft Dynamics NAV 1 kullanıcıdan 250 kullanıcı-
ya kadar olan şirketlerin, kendi içlerinde süreçlerini ka-
yıt altına almaları, verileri sağlıklı bir şekilde kaydedip, 
detaylı ve hızlı analiz yapmaları, iş süreçlerini kontrol 
ederek hatasız ve en hızlı şekilde görevlerini yerine 
getirmelerini sağlayan kapsamlı bir ERP çözümüdür. 

Operasyonel verimlilik konusunda çok titiz olan fir-
malar için tercih edilmesi gereken, en hızlı ve uygun 
bütçeli üründür. 4000’den fazla sektör çözümü ile, 
hızlı kurulan ve sektörlerin vazgeçilmez iş süreçlerini 
destekleyen Microsoft Dynamics NAV, büyümekte 
olan firmalar tarafından tercih edilmelidir. 

Finans Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İliş-
kileri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi de çözümler 
arasında yerini almaktadır. 

Microsoft Dynamics CRM, ölçeklenebilir mimarisi ile 
hem küçük hem çok kullanıcılı firmalar için Pazarlama, 
Satış Otomasyonu ve Müşteri Hizmetleri süreçlerini 
yönetmelerine yardımcı olur. Firmaların  yönetmekte 
zolandıkları ve Excel dosyalarında tutmak zorunda 
kaldıkları,  her türlü (tedarikçi, demirbaş, numune, ka-
lite, bağışçı vb) ilişki yönetimi süreçleri de Dynamics 
CRM’de saklanıp, diğer sistemler ile kolaylıkla entegre 
edilebilir. 

Arzu türker Yılmaz  
Kurumsal İş Çözümleri Grup Müdürü
arzuty@microsoft.com

Barış taptık
barist@microsoft.com 

Berkhan esmer
berkhane@microsoft.com

Güçlü Bilgi
guclub@microsoft.com 

Sema Armağan
a-searm@microsoft.com 

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  1975
Şirket web sitesi :  www.microsoft.com.tr/dynamics
Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Kurumsal Kaynak Planlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi,   
  İş zekası/Verimlilik ve Raporlama Araçları; Grup Şirketleri, Holdingler,   
  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
Fiyatlandırma bilgileri :  Ürün ve kullanıcı kapsamına göre kullanıcı başına 150 USD ile 3300 USD  
  arasında değişen lisans fiyatları (Her  proje için  kapsama göre değişen   
  danışmanlık hakkında iş ortaklarımızdan hizmet teklifi istenmelidir)
Şirketin 2012 yılı geliri :  Dünyada 50M üzeri, Türkiye’de 10-25M USD arası

ERP Komitesi temsilcisi :  Mesut Mert, Berkhan Esmer

Microsoft Bilgisayar Yazılım hizmetleri Ltd. Şti.
Levent Sok. No:7 Levent İstanbul

İletişim Hattı: 4446787 
 Santral: 0212 370555

Fax: 0212 3705556
www.microsoft.com.tr/dynamics

Ürün / hizmet kapsamı
Pazarlama başlığında esnek segmentasyon, basitleştirilmiş kampanya yönetimi olanakları, sezgisel yanıt takibi 
ve kolay kavranabilir analizler, satış başlığında potansiyel müşteri takibi, fırsat yönetimi, teklif ve satış süre-
ci  yönetimi, satış tahminleri ve satış kapanış oranları takibi, müşteri hizmeti açısından 360 derece müşteri 
görünümü, geçmiş tüm işlem ve verileri görüntüleme, ikna edici müşteri hizmeti deneyimleri, istek/şikayet 
yönetimi, eskalasyon yönetimi, birimler arası bilgi paylaşımı, bilgi kütüphanesi ve esnek arama seçenekleri bu 
yapıyla öne çıkıyor.

Türkiye genelinde 20 sertifikalı  iş ortağı ile hizmet vermekteyiz. İş ortaklarımızın güncel  listesi www.microsoft.
com/turkiye/dynamics sayfasında yayınlanmaktadır. Projelerinde Microsoft danışmanları ile çalışmak isteyen 
müşterilerimiz için Microsoft Services ekibi ile projeye özel tekliflendirme yapılmaktadır. 
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER DÜNYASI

Kuruluş yılı :  2006

Şirket web sitesi : www.agcyazilim.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti : KOBİ’ler, Büyük ölçekli kurumsal firmalar ve Holdingler

Fiyatlandırma bilgileri :  Kullanıcı lisansları için yazılım kiralama ve satın alma seçenekleri var.   

  Proje implemantasyonu için anahtar teslim ve efor bazlı fiyatlandırma seçenekleri var.

Şirketin 2012 yılı geliri :  1.000.000 USD – 5.000.000 USD (Çalışan Sayısı: 40’dan fazla)

ERP Komitesi temsilcisi : Gökhan Can

AGC Yazılım elektrik tic. Ltd.Şti.
Büyükdere Cad. Oya Sok. No:2/1 Devran Apt. Daire:3 Gayrettepe/ İstanbul

Tel: 0212 275 71 32  Fax: 0212 275 71 30
Talatpaşa Bulvarı No:73 Toruntay Apt. Kat:4 Daire:8  Alsancak/ İzmir

Tel: 0232 483 82 74  Fax: 0232 445 85 84

AXAPtA (dynamics AX): Microsoft Dynamics çözüm 
ailesi içerisinde yer alan Microsoft Dynamics AX, büyük 
ölçekli kurumların her türlü ihtiyacına cevap veren, et-
kili bir ERP çözümü. Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri 
İlişkileri Yönetimi, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yö-
netimi, İş Analizi, E-Ticaret modüllerini içeren Microsoft 
Dynamics AX’ın en önemli avantajlarından bir tanesi 
“paket” içerisinde sunması. Bu yaklaşım sayesinde 
kurumlar, sadece verimli ve rekabetçi bir yapı kazan-
makla kalmıyor, bu yapıyı en uygun maliyetlerle ve en 
kısa sürede oluşturma imkanına kavuşuyor. Modüler 
yapısı sayesinde değişen koşullara ve ihtiyaçlara göre 
ölçeklenebilen Microsoft Dynamics AX, yatırımın geri 
dönüşü açısından en başarılı sonuçları ortaya koyuyor. 
En önemli değerlerinden biri de çok kolay uyarlanabil-
me özelliği.
Microsoft dynamics CrM: İş yapma felsefesini ku-
rumsallaştıran CRM çözümlerinin firma içinde uygula-

AGC Yazılım 2006 yılında Microsoft teknolojileri konusunda hizmet verme amacı ile kurulmuştur. Bu tarihten 
itibaren hızlı bir büyüme göstererek Microsoft Dynamics yetkin iş ortakları arasında üst sıralarda yerini almıştır. 
Bu süreç içerisinde aralarında Medikal Park, Doğus Yayın Grubu, Sanko Makina, Çalık Holding, Borusan Mannes-
man, Kale Endüstri Holding, Bianchi Bisiklet, TFKB, Vodafone, Akkök Grubu, Akzo Nobel, Philip Morris gibi farklı 
sektörlerde 100’den fazla müşteriye ulaşmıştır. Şu anda İstanbul ve İzmir’deki ofislerinde 40’dan fazla bilişim 
teknolojileri danışmanıyla Dynamis AX, Dynamics CRM, Sharepoint, Project Server, Office 365 gibi Microsoft 
ürünleri için ürün konumlandırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaya devam etmektedir.

nabilirliği; kolay kullanmayı, ihtiyaçlara göre özelleşti-
rebilmeyi ve arka-ofis sistemlerle entegre olabilmeyi 
gerektirmekte ve Microsoft Dynamics CRM de bütün bu 
ihtiyaçlara cevap veren bir çözüm. Microsoft Dynamics 
CRM, birçok önemli avantaj ortaya koyar. Bu avantajlar; 
etkin kullanım, entegrasyon, özelleştirebilme ve düşük 
maliyet. 

Share Point Server: Share Point Server uygulama-
sındaki site şablonlarını ve diğer özellikleri kullanarak, 
kuruluşunuzda söz konusu olabilecek, belirli içerikleri 
yayımlama, içerik yönetimi, kayıt yönetimi veya iş bil-
gileri toplama gereksinimlerini destekleyen siteleri hızlı 
ve verimli şekilde oluşturabilirsiniz. Uygulamayı; verimli 
şekilde kişi, belge ve veri aramaları yapmak, form mer-
kezli çalışan iş süreçleri tasarlamak ve bunlara katılmak, 
büyük miktarda iş verilerine erişip bunları çözümlemek 
amacıyla da kullanabilirsiniz.

Gökhan Can
Yönetici Ortak
gokhanc@agcyazilim.com

Alper Can 
Yönetici Ortak
alperc@agcyazilim.com

M.Göker Sarp
Pazarlama ve 
İş Geliştirme Direktörü
gokers@agcyazilim.com

Şİrket hAkkındA

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

referanslar

Ürünler / Çözümler



Kurumsal Çözümler Rehberi 201352

KURUMSAL ÇÖZÜMLER DÜNYASI

Birleşik Uzmanlar Bilişim, iş uygulamaları ve teknoloji 
danışmanlığı hizmetleri sağlayan profesyonel bir orga-
nizasyondur. 
Farklı sektörlerdeki işletmelere kurumsal çözümler sunan 
ve Microsoft Gold Partner olan Birleşik Uzmanlar Bilişim, 
Microsoft Dynamics AX kurumsal kaynak planlaması 
(ERP) çözümlerinin satış, danışmanlık, eğitim, proje yö-
netimi, bakım ve destek hizmetlerini vermektedir.
Cengiz Holding, Cengiz Elektrik, Cengiz Enerji, Nissan 
Otomotiv, Eti Alüminyum, Eti Bakır, Minik Adım Ayak-
kabıları, Gemont, Enprode, MV Holding, Asel, Korkmaz 
Mutfak Eşyaları, Öztiryakiler, Sodexo, Akınal Sentetik, Alıcı 
Boru Profil, Sumahan Otel, Anadolu Uluslararası Taşıma-
cılık, İstanbul Film Stüdyoları, SAS, A-tex, Akşam Yayın 
Grubu, Körfez Döküm gibi başarılı projelere imza atmış 

uzman ve deneyimli kadrosu, sektöre özel uygulamala-
rı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile kurumlara 
değer katan çözümler üretmektedir. 

Birleşik Uzmanlar; inşaat sektörüne özel Dynamics AX 
üzerinde geliştirdiği proje yönetimi ve inşaat çözümü ile 
Cengiz İnşaat, Koray İnşaat, Baytur İnşaat, Ekin Proje gibi 
sektöründe öncü firmaları referanslarına katmıştır.  

Şirket son olarak yurt dışında kullanılmakta olan UMAX 
Utility çözümünü Türkiye’de uygulamak üzere, bir dikey 
çözüm üreticisi olan Itineris ile işbirliği yapmaya başla-
mıştır.

İnşaat, metal, döküm, üretim, otomotiv, enerji ve utility 
sektörlerine özel çözümleriyle ve Birleşik Uzmanlar dene-
yimiyle Dynamics AX ile süreçlerinizi daha etkin yönetin

hayati Şahin
Kurucu Ortak
hayatis@birlesikuzmanlar-it.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  2003
Şirket web sitesi :  www.birlesikuzmanlar-it.com
Hizmet ve ürün pazar segmenti :  -
Fiyatlandırma bilgileri : Kullanıcı tip, sayıları ve firma ihtiyaçları doğrultusunda   
  proje uyarlama süresine bağlı olarak belirlenmektedir. 
Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : Mahizer Balaban Dik

Birleşik Uzmanlar Bilişim A.Ş.
Büyükdere Cd. Noramin İş Merkezi No. 237 Kat:3 Daire:310 Maslak-İstanbul 

 Tel: +90 212 286 48 12
 Faks: +90 212 276 80 53
 info@birlesikuzmanlar-it.com

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

2003 yılında kurulan AXIS; Microsoft Business Solutions 
Dynamics’in Türkiye pazarına girişiyle AXAPTA’yı odak 
noktası olarak belirlemiştir. Geçmiş yıllarda ulusal ve 
uluslararası platformda edindiği ERP tecrübelerini 2005, 
2007 ve 2010 yıllarında Microsoft’un “En Başarılı Çö-
züm Ortağı” ödülü ile desteklemiştir. Bugün gerçekleşti-
rildiği başarılı projeler ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile 
müşterilerinin Rusya ve Balkan ülkelerindeki operasyon-
larına da imza atmıştır. Başta otomotiv ve otomotiv yan 
sanayi olmak üzere perakende, kesikli üretim, dağıtım, 
B2B gibi sektörlere özel çözümler sunmaktadır. ERP ürün 
ailesinin yanı sıra TARGIT İş Zekâsı Çözümleri ve Dokü-
man Yönetim Sistemleri gibi kurumsal destek ürünlerinin 
satış ve danışmanlık hizmetlerini de gerçekleştirmektedir.  

Ürünler hakkında
AXIS ‘in satış ve danışmanlığını gerçekleştirdiği Microsoft 
Dynamics AX; şirket çalışanlarına finans, müşteri ilişkile-
ri ve tedarik zinciri sürecinin otomasyonunda, işe değer 
katacak verilerin entegrasyonunda ve kritik iş ilişkilerinin 

profesyonel şekilde yönetilmesinde yardımcı olacak 
bütünleşik ve ihtiyaca uyarlanabilen bir iş yönetimi çö-
zümüdür. Microsoft Dynamics AX ile organizasyonel ve 
coğrafi sınırlarında ötesine geçerek, çalışanlar, bilgiler ve 
süreçler arasında bağlantı kurulabilir. Bu çözüm iş süreç-
lerinin optimizasyonunda yardımcı olurken, sahip olunan 
iş bilgileriyle daha fazlasını yapmayı sağlayarak, büyüme 
için gereken esnekliği sunar.
TARGIT, şirketlerin karar verme aşaması için gerekli olan 
analitik araçların geliştiricisidir. TARGIT Analiz ‘Suite’ içe-
risindeki ürünler; kullanıcıların enformasyon teknolojisi 
yeteneklerine bakılmaksızın faydalanılabilmesi gözetilerek 
tasarlanmıştır. Veri depolama, veri arama işlerini internet 
ile kablosuz teknolojiler aracılığıyla tek bir sistem altında 
toplayıp şirket yöneticilerine anında işleri hakkında bilgi 
sunmaya yarayan bir analiz aracıdır. Bilgiler internet ara-
cılığıyla görülebilir, analiz edilebilir ve raporlar anlık olarak 
elde edilebilir. TARGIT Analiz “Suite”; değişik seviyelerdeki 
karar mekanizmaları için bilgilerin kolay ulaşılabilir, hızlı 
sonuçlandırılabilir ve güvenilir kullanımına odaklıdır. 

Atilla Filizler
Genel Müdür
atilla.filizler@axis-it.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  2003
Şirket web sitesi :  www.axis-it.com
Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Kurumsal Firmalar
Fiyatlandırma bilgileri :  -
Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Üstün Uçtum

AXıS ınformation technologies
Kayışdağı yolu cad. No:97 Özceyılmaz İş Merkezi Kat:5 İçerenköy / Ataşehir/ İstanbul

Tel: +90 (216) 372 5090  Faks: +90 (216) 372 4090
info@axis-it.com  -  www.axis-it.com

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER
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ETG Danışmanlık, Dynamics AX (Microsoft ERP) yazılımı 
ile tedarikçileriniz, müşterileriniz, bayileriniz, iş ortaklarınız 
ve kendi operasyonlarındaki iç ekipleriniz dahil tüm iç ve 
dış organizasyonlarınızda; muhasebeden, üretime, satın 
almadan, satışa tek yapıda entegre ve güvenli şekilde 
yönetilebilir, izlenebilir, konsolide bir Kurum Kaynak 
Planlaması (ERP) çözümü sunmaktadır. Üretim, dağıtım, 
hizmet sektörlerinde ağırlıklı müşterileri olan ETG, dikey ve 
yatay çözümleri ile firmaların tüm ihtiyaçlarını tek bir platform 
üzerinde sunabilmektedir.

ETG, kurulduğundan bugüne kadar kurumsal iş uygulamaları 
(ERP & CRM) alanında hizmet vermektedir. 8 kişi ile yola 
çıkan ETG, Microsoft Dynamics uzmanlığına odaklanmış bir 
büyüme ile 2012 yılında 60’tan fazla danışman sayısına 
ulaşmış ve alanında önde gelen firma haline gelmiştir.

İş zekâsı (BI), İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dynamics 
eğitimleri konularında ayrı yapılanmaları bulunan ETG, bitirilen 
proje sayısı, sunduğu hizmetler, danışman sayısı, dikey ve 
yatay çözümlerindeki uzmanlığı ile Microsoft Dynamics’in 
Türkiye’deki en büyük çözüm ortaklarından birisidir. 

Microsoft Dynamics’in iş ortakları derecelendirmesinde en 

medAX
Hastaneler için özel geliştirilmiş Microsoft Dynamics AX dikey çözümü olan medAX Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), 
medikal süreçlerin ve idari süreçlerin yönetimini kapsayan entegre kurum kaynak planlaması çözümüdür. Medikal süreçlere 
ait poliklinik, hasta yatışı, ameliyat, yoğun bakım, laboratuvar, radyoloji, eczane operasyonlarındaki yapılan tüm islemler 
SGK anlaşmalı ve ücretli hastalar için tam entegre olarak izlenebilmektedir. MedAX; muayene randevuları, hasta takibi, tıbbi 
sekretarya, vezne-ödeme işlemleri, anlaşmalı kurumlar, SGK ve anlaşmalı kurum hak edişleri, muhasebe, faaliyet izleme, 
maliyet muhasebesi ile ilgili hastanenin idari operasyonları yönetmek için entegre bir bilgi yönetim sistemidir.
XPM
Uluslararası inşaat proje yönetim standartları çerçevesinde, tüm iş süreçleri ve proje yönetim bilgi alanlarını entegre etmiş, 
her türlü projenin yönetiminde kullanılabilecek, zamanı yakalayıp, çoğu zaman önüne geçebilen yüksek nitelikli bir proje 
yönetim sistemidir.
Dynamics AX (Microsoft ERP) üzerinde çalışan XPM çözümü; Metraj, Analiz, Fizibilite, Proje Yönetim, Kaynak yönetimi, Maliyet 
Tahmin (Keşif), Planlama, İhale Yönetimi, Teklif Hazırlık, Hakediş, Şantiye Yönetimi, Master Plan, Tasarım Yönetimi, Stratejik 
Yönetim, Maliyet Kontrol Bütçe, Kontrat Yönetimi, Doküman ve Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi modülleri ile ERP ile tamamen 
entegre bir Taahhüt ve İnşaat Çözümü sunmaktadır.
Özel Çözümler
•borAX – Bordro ve Personel Çözümü •pdksAX Personel Devam Kontrol Sistemleri Çözümü •bbsAX - Bordro Bütçe 
Simülasyon Çözümü •tradeAX – Dış Ticaret (İthalat & İhracat) Çözümü  •collAX – Teminat Yönetimi Çözümü 
•creditAX – Kredi Yönetimi Çözümü

üst seviye olan Gold Enterprise Resource Planing iş ortağı 
statüsünde olan ETG’nin 12 yıldır yükselerek devam eden 
başarısının temelinde yetkin, dinamik ekibi ve müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışma prensibi yatmaktadır. Ayrıca 
sahip olduğu uluslararası işbirlikleri ile dünya üzerinde var 
olan farklı sektörel bilgi ve deneyimi ihtiyaç olduğunda 
Türkiye’de ETG kalitesi ile sunabilmektedir.

Microsoft tarafından 2006, 2008 ve 2011 yıllarında “Yılın 
Dynamics ERP İş Ortağı” seçilen ETG ayrıca 2008, 2010 
ve 2011 yıllarında dünya çapında Dynamics AX iş ortakları 
arasında %5’lik dilime girerek “President Club”a seçilmiştir. 
Ayrıca 2008 yılında Microsoft EMEA (Europe, Middle East, 
Africa) bölgesinde Microsoft tarafından “Avrupa’nın en 
başarılı projesi” ödülü olan “Customer Excellence Award” 
ödülünü almıştır. Son olarak 2011 yılında Microsoft MEA 
(Middle East, Africa) “Bölgede En İyi İş Ortağı” finalisti 
olmuştur.

Türkiye’de İstanbul’da, A.B.D.’de Atlanta’da ofisleri 
bulunan ETG, Güney Afrika, Rusya, Çin gibi dünyanın 
farklı lokasyonlarındaki 60’ın üzerinde müşterisine hizmet 
sunmaya devam etmektedir.

Arslan Güler 
Proje Müdürü – Yönetici Ortak
arslan.guler@etg-it.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  2002

Şirket web sitesi :  www.etg-it.com 

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Üretim, Dağıtım, Hizmet, Perakende, Taahhüt ve İnşaat, Sağlık

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  5.000.000 USD –10.000.000 USD 

ERP Komitesi temsilcisi : Hüseyin Akhan

etG Bilgisayar danışmanlık eğitim hizmetleri ve Yayıncılık San. tic. Ltd.
İSTANBUL - İnönü Caddesi Çetinkaya iş Merkezi No:92 K:5 Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL

ATLANTA - 13010 Morris Rd. Bldg. 1, Suite 600 Alpharetta, GA 30004 USA
Tel  +90 (216) 380 60 00 / Faks +90 (216) 380 60 01

bilgi@etg-it.com, atlanta@etg-it.com  - www.etg-it.com 

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Filiz Akıner
Satış Müdürü    
filiz.akiner@etg-it.com 

hüseyin Akhan
Satış Müdürü - Yönetici Ortak
huseyin.akhan@etg-it.com

Umut Altınay
Pazarlama ve 
İş Geliştirme Müdürü
umut.altinay@etg-it.com 

medAX - HBYS



Gartner’dan Andreas Bitterer’in iş zekâsının ne 
olduğu ile ilgili tanımı ise şu şekildedir: “Business 
intelligence is the use of information that enables 
organizations to best decide, measure, manage and 
optimize performance to achieve efficiency and fi-
nancial benefit.”

“İş zekâsı, kuruluşların etkinlik ve finansal fayda elde 
etmek amacıyla performansla ilgili gerekli kararları 
en iyi şekilde verebilmeleri ve ölçümleri yapabilme-
leri, performansı en iyi şekilde yönetebilmeleri ve 
optimize edebilmeleri için bilginin kullanılmasıdır.”

Günümüzde şirketler birçok farklı ihtiyacını karşıla-
yabilmek için farklı tedarikçiler tarafından sağlanan 
farklı uygulamaları ihtiyaçları doğrultusunda kullan-
makta ve bunların birbiri ile entegrasyonu için zaman 
ve para harcamaktadırlar. Her ne kadar da birçok 
iş sürecinin yönetimini sağlayacak olan ERP, CRM, 
MRP gibi sistemler de kurum bünyesinden kullanılı-
yorsa dahi, hiçbir şekilde bu sistemler ile bütünleşme 
ihtiyacı bulunmayan bir uygulamadaki verilerin de 
(PDKS verileri, hava durumu gibi) karar verme sü-
reçlerinde önemli rol oynaması mümkün. 

Bu verilerden yola çıkarak şirketlerin karar verme, 
maliyet düşürme, yeni iş fırsatlarını inceleyip bulabil-
me, verimsiz iş süreçlerinin tespiti, stratejik kararların 
verilmesi, şirket ve çalışan performansının değer-
lendirilmesi gibi birçok süreçte iş zekâsı kullanılarak 

önemli oranda yatırım geri dönüşü sağlanmaktadır.

Günümüzde rekabet sınır tanımamakta ve sürekli 
olarak iş yapış şeklimizden, yaptığımız işe varıncaya 
kadar her şey büyük bir hız ve dinamik ile değişmek-
tedir. Doğru stratejilerin uygulanıp, doğru kararların 
alınabilmesi ve doğru hamlenin yapılabilmesi için de 
elbette ki doğru iş zekâsı çözümünün seçilmesi en 
önemli noktadır. İş zekâsı uygulamaları günümüzde 
finanstan telekomünikasyona, perakendeden üreti-
me her sektörden ve her büyüklükten şirkete değer 
katıyor, rekabet etmelerinde şirketlere avantajlar 
sağlıyor.

Gerçek anlamda rekabet edebilmek ve doğru zaman-
da gerekli aksiyonları alabilmek için de iş zekâsı çö-
zümü; tam, doğru ve kaliteli veri kümesine, esnek ve 
sağlam bir veri ambarı platformuna, kurum içerisin-
deki tüm çalışanlar tarafından kolaylıkla her veriye 
erişebilme imkanını sağlayacak şekilde yapılandırmış 
olmalıdır.

2013 yılı ve sonrasında iş dünyasının önümüzdeki 
dönemde başarılarını etkileyecek önemli unsurlardan 
bir tanesi veri ambarlarından, videolardan, bloglar-
dan, görüntülerden, mobil cihazlardan ve sosyal 
medya kaynaklarından gelen tüm bu yapısal ve yapı-
sal olmayan yoğun verileri (big data) kullanarak derin 
kavrayışlar ve içerikler elde etmek, yani iş zekâsı ve 
iş analitiğini kullanmak olacaktır.

Erkan Çiftçi
İş Zekâsı Nedir?
İş zekâsı (BI-Business Intelligence), bir organizasyonun verileri analiz ederek 
anlamlandırılabilir bilgiye ve kararlara dönüştürebilmesini sağlayan yazılım 
uygulamalarının tümünü kapsayan bir ifade olmakla birlikte, çözümün de ta 
kendisidir. Her ne kadar iş zekâsı uygulamalarının sonuçları birer karne, rapor 
ya da dashboard olarak karşımıza çıksa da, bunların iş zekâsı arkasındaki tüm iş 
süreçlerini kapsamaktadır.
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2011 yılında kurulan BI TALENT, ana faaliyet alanı 
olarak iş zekâsı çözümleri geliştirmeyi kendine mis-
yon edinerek, sınırsız müşteri memnuniyeti ilkesi ile 
uçtan uca performans yönetimi hizmet ve çözümleri 
sunmaktadır.

Özellikle finans, bankacılık, perakende, ilaç sektörle-
rinde tecrübeli, yetkin ve yetenekli ekibimiz ile çok 
kısa zaman içerisinde birçok karar destek uygulama-
sı, veri ambarı, kurumsal raporlama portalı projesini 
başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. 

Türkiye Finans Katılım Bankası, Tiryaki Agro, Gezer, 
Standard Profil, Albayrak, Colins gibi farklı sektörler-
de başarı hikayesine dönüşen projelere imza atmış 
olmakla birlikte, iş zekâsı alanında eğitim ve danış-
manlık hizmetleri sunmaktayız.

BI TALENT olarak, Microsoft Dynamics ürün ailesinde 
bulunan AX, NAV & CRM ürünleri için özel iş zekâsı 

Ürün tanımı

Zap BI, özellikle Microsoft Dynamics AX-CRM-NAV ürünlerini kullanan firmalar için hazır bir paket halinde sunulan 
iş zekâsı aracıdır. Patentli özel altyapısı sayesinde AX-CRM-NAV uygulamalarında yapılmış tüm özelleştirmeleri 
algılayarak, bu verileri özel veri ambarında topladıktan sonra, son kullanıcıların anlayabilecekleri bilgilere dönüştü-
rerek çok kolay, esnek ve ‘sürükle bırak’lar ile tüm analizlerini gerçekleştirebilecekleri rapor, karne, KPI, dashboard 
tasarlayabilecekleri bir ürün. Microsoft Dynamics ürünlerini kullanan ya da kullanmayan, kolay geliştirilebilir ve 
hazır iş zekâsı çözümü arayışı içerisinde olan tüm KOBİ ve üstü seviyedeki firmalar bu çözümden yararlanabilir.

Dikey veya özel çözüm bilgileri başlığına hizmet tanımı kapsamında veri ambarı, iş zekâsı ve portal çözümleri 
yer alırken, müşteri segmentini orta ve üstü yoğun veri kapasitesine sahip firmalar oluşturuyor.

Hizmet kapsamında da, özellikle büyük veri kümeleri ile çalışan, finans, perakende, telekom firmaları için ge-
liştirilmiş olunan  kurumsal veri ambarı modelleri ile veri entegrasyon, veri kalitesi artırımı, veri ambarı tasarım 
ve optimizasyonu, iş zekâsı portal ve raporlama araçlarının kurulup yönetilmesi konusunda da danışmanlık 
hizmetleri sunuluyor.

çözümleri geliştiren ve danışmanlık hizmeti sağlayan 
tek firma olmanın da haklı gururunu yaşayarak, müş-
terilerimize daha kaliteli çözümler sunabilmek için 
2011 yılı sonunda ZAP BI ürünün Türkiye distribü-
törlüğü görevini üstlenmiş bulunuyoruz. 

Dynamics AX-CRM-NAV için hazır iş zekâsı paketi-
nin uygulama ve destek hizmetlerini gerçekleştirerek, 
200’e yakın hazır karne, dashboard, analitik ve ope-
rasyonel raporun bulunduğu bu paket ile Dynamics 
BI projelerinin uygulanması ile, 1/3 ay gibi çok kısa 
zaman dilimleri içerisinde kullanıma açabilmekteyiz.

Ayrıca özel iş zekâsı çözüm ve hizmetlerinin uygu-
lanması, mobil iş zekâsı ve raporlama, SharePoint 
Portal (B2B, B2C) konularında da uzman kadromuz 
tarafından uçtan uca kaliteli ve esnek çözümler üret-
mekteyiz. 

erkan Çiftçi  
Genel Müdür
erkan.ciftci@bitalent.com

Şİrket hAkkındA

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

Kuruluş yılı :  2011

Şirket web sitesi :  www.bitalent.com 

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  KOBİ ve Büyük Kurumsal Şirketler

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : Erkan Çiftçi

Bı tALent Bilgi teknolojileri tic. Ltd. Şti.
19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Çetinkaya İş Merkezi No:92 

Kozyatağı-Kadıköy
Tel: +90 216 380 60 13
Fax: +90 216 380 60 01

info@bitalent.com
 www.bitalent.com 
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Proje Yönetim Sistemi çözümü

Microsoft Dynamics - NAV platformunda geliştirilen Proje Yönetim Sistemi çözümü, inşaat, proje ve taahhüt 
şirketlerinin kurumsal iş süreçlerindeki gereksinimleri uçtan uca karşılayan entegre bir çözümdür.

Proje Yönetim Sistemi çözümü; Navision’da yer alan muhasebe, finans, demirbaş, insan kaynakları, bordro 
gibi temel ERP modüllerine ek olarak; Keşif, Birim Fiyat Analizleri, Teklif Hazırlama, Sözleşme, Planlama (İş 
Programının hazırlanması ve Kaynak planlaması) Proje Bütçesinin hazırlanması, İşveren Sözleşmeleri ve Ha-
kediş Yönetimi, Taşeron Sözleşmeleri ve Hakediş Yönetimi, Avans, Kesinti ve Teminat Yönetimi, Kurumsal 
Satın Alma Planlaması ve Yönetimi, Kalite Yönetimi, Depo Yönetimi, Saha Gerçekleşmelerinin Takibi, Makina 
Bakım/Onarım Yönetimi, Doküman Takibi, Proje Bazlı Maliyet Kontrol ve Analizleri, Nakit Akışı Projeksiyonları 
ve Finansal Raporlama ve Analizler gibi sektörel gereksinimleri karşılamaktadır.

Proje Yönetim Sistemi çözümü, Dynamics NAV platformunun esnek entegrasyon özelliklerini kullandığından 
Word, Excel, Outlook, Visio, Project, Sharepoint gibi yazılımlar ile karşılıklı bilgi alışverişi yapabilmektedir. 

Proje Yönetim Sistemi çözümü, konut, endüstriyel tesis, köprü, yol, viyadük, metro, baraj projeleri  ile elektrik 
ve mekanik tesisat projeleri ve yapısal çelik uygulamaları yapan şirketlerde, iş süreçlerinin otomasyonunu 
sağlamak açısından önemli katkılar sağlamaktadır.

OMNi, 1992’de kurulduğu günden bu yana, iş ortakla-
rınca sertifikalandırılmış yetkinliği ve bağımsız derece-
lendirme kuruluşlarının değerlendirmesi ile Türkiye’de 
bilişim sektörünün önde gelen firmaları arasında yer 
almıştır. Yönetim Bilgi Sistemleri Danışmanlığı ve Bi-
lişim Sistemleri Entegratörlüğü olmak üzere iki temel 
iş birimi ile faaliyet gösteren OMNİ, çalışanlarının mü-
kemmele olan inancı ile müşterilerine verdiği hizmetin 
kalitesi ve güvenilirliğini zaman içinde daha da artırmış 
ve giderek artan teknik birikimi sayesinde birçok başarılı 
bilişim projesine imza atmıştır. Farklı sektörlere, Mic-
rosoft Dynamics - NAV platformunda geliştirilen Proje 
Yönetim Sistemi çözümünü sunan OMNİ, 2008 yılında 
da Microsoft Navision Partneri seçilmiştir.

Omni teknoloji Bilgisayar Ltd.Şti.

Yıldız 4.Cadde 718.Sokak No:13/4 

Çankaya 06510 Ankara

Telefon: 0.312.442 47 42

Fax: 0.312.442 47 05

www.omnitr.com.tr

Kuruluş yılı :  1992

Şirket web sitesi :  www.omnitr.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  -

Fiyatlandırma bilgileri : Lisanslama fiyatları Microsoft tarafından tespit edilmekte olup, hizmet bedeli proje bazında belirlenmektedir.

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Esat Karaöz

esat karaöz
Genel Müdür
esat.karaoz@omnitr.com.tr

Şİrket hAkkındA

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER
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Kuruluş yılı :  2002

Şirket web sitesi :  www.pargesoft.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Üretim, profesyonel hizmet, madencilik, perakende,  
  sağlık, dağıtım sektörleri

Fiyatlandırma bilgileri :  Kullanıcı sayısına ve projeye göre fiyatlar belirlenir.

Şirketin 2012 yılı geliri : 1.000.000 USD –5.000.000 USD

ERP Komitesi temsilcisi : Murat Tali

Parge Yazılım ve danışmanlık A.Ş.
Kayışdağı Cad. No:111 Bilgi Plaza Kat:3 Daire:5 Küçükbakkalköy – İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 (216) 575 6070  Fax: +90 (216) 573 2406 
Şube: Parge Yazılım ve Danışmanlık AŞ Edirne Şubesi

Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
İdari Bina Kuluçka Merkezi No:45 Edirne

Telefon: +90 (284) 225 2212
info@pargesoft.com -  www.pargesoft.com.tr

Microsoft Dynamics çözüm ailesi içerisinde yer alan 
Microsoft Dynamics AX, orta ve büyük ölçekli ku-
rumların her türlü ihtiyacına cevap veren, son derece 
etkili bir ERP çözümüdür. Sahip olduğu birçok geliş-
miş özelliği, güçlü yapısı ve sağladığı avantajlar ile 
Microsoft Dynamics AX, teknolojiyi bir rekabet silahı 
olarak gören tüm şirketlerin işlerine değer katıyor. 
Microsoft Dynamics AX’ın en önemli avantajların-
dan biri; çevik ve rekabetçi bir kurumun gereksinim 
duyacağı tüm fonksiyonları ve özellikleri bir “paket” 
içerisinde sunması. Bu yaklaşım sayesinde kurum-
lar sadece verimli ve rekabetçi bir yapı kazanmakla 
kalmıyor, bu yapıyı en uygun maliyetlerle ve en kısa 
sürede oluşturma imkânına kavuşuyor. Modüler ya-
pısı sayesinde değişen koşullara ve ihtiyaçlara göre 
ölçeklenebilen Microsoft Dynamics AX, yatırımın geri 
dönüşü açısından en başarılı sonuçları ortaya koyan 
bir ERP yazılımı oluyor. 

dikey veya özel çözüm bilgileri
Microsoft Dynamics NAV for ELEMENTA; Pargesoft’un insan kaynağı yoğun proje bazlı profesyonel hizmet 
alanında faaliyet gösteren şirketler  için Microsoft Dynamics NAV ile bütünleşik, internet tabanlı olarak ge-
liştirdiği proje yönetimi yazılımıdır. Elementa’nın her bir modülü, birbiriyle ilişkilendirilir, bir diğerini uyumla 
besler ve güç verir, eksiksiz bir döngü oluşturur. Microsoft Dynamics NAV Elementa Güvenlik Sektörü Çözümü; 
güvenlik sektörü firmalarına yönelik geliştirilmiştir ve hizmet birimlerinin muhasebe, bordro, çizelgeleme, 
kontrat yönetimi, kontrat dönemleri yönetimi, hakediş hazırlama ve onaylama, faturalama ve proje mali-
yetlendirmesini tek bir uygulamadan yapmasını sağlar. Microsoft Dynamics NAV Elemanta CIT Çözümü ile 
sözleşme/SLA yönetimi, operasyonel verimlilik, sipariş işleme ve planlama, sözleşme-servis-faturalama uygu-
lamalarının yasal ve operasyonel gereksinimleri doğrultusunda yönetilebilmesi sağlanır. Microsoft Dynamics 
NAV BORDRO yapısında Microsoft Dynamics NAV üzerinde Bordro Günlüğü Şablonları; Bordro Deftere Nakil, 
Çalışan Filtresi Şablonları, İzin Tanımı Devamsızlık Nedenleri İşe Son Verme Gerekçeleri Sendikalar Çalışan 
Sınıfları Pozisyonlar, İhbar Süreleri Tanımları Gelir Vergisi Dilimleri Tanımları gibi işlemleri ve muhasebeleş-
tirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Microsoft Dynamics AX Cable Builder yapısında öne çıkan InnoVites; 
kablo sektörü üzerine odaklanmıştır ve Microsoft Dynamics AX üzerinde kablo sanayi için çözümler geliştirip 
Microsoft Partnerleri ile birlikte bu çözümleri müşterilerine sunmaktadır.

Microsoft Dynamics AX ürünü temel modülleri; mu-
hasebe ve finans yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, 
insan kaynakları yönetimi, üretim yönetimi, satış ve 
pazarlama yönetimi, bütçe, proje yönetimi, müşteri 
İlişkileri yönetimi (CRM), gider yönetimi, servis yö-
netimi, atölye kontrol, stok ve ambar yönetimidir. 
Ayrıca yatay ve dikey sektörlerde, üretim, hizmet, in-
şaat, dağıtım, perakende ve kimya sektörüne yönelik 
çözümler içermektedir.

Microsoft Dynamics NAV; özellikle orta-büyük ölçekte 
firmalarda uygulanan çözüm güçlü finans/muhasebe, 
satış/pazarlama, satın alma, depo yönetimi ve proje 
yönetimi modülleriyle “Business Essentials” dediğimiz 
temel paketiyle bile birçok şirketin gereksinimlerini 
karşılar. Üretim ve ileri seviyede “Müşteri İlişkileri 
Yönetimi”ni de içeren paketi olan “Advanced Mana-
gement”  paketiyle ise üretim ve ileri müşteri ilişkileri 
yönetimini gerçekleştirebilir.

kaan Altunterim
Genel Müdür
kaan.altunterim@pargesoft.com

Şİrket hAkkındA ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

erkan Şen  
Genel Müdür Yardımcısı  
erkan.sen@pargesoft.com

engin Güzel
Proje Yöneticisi  
engin.guzel@pargesoft.com

tolga Ayyıldız
Proje Yöneticisi  
tolga.ayyildiz@pargesoft.com

Volkan Acar
MS Dynamics AX 
Bölüm Müdürü 
volkan.acar@pargesoft.com

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

1988 yılında kurulan Mikro Yazılımevi, ülkemizde çok 
yeni bir sektör olan “yazılım” konusunda son derece hızlı 
bir gelişme göstererek günümüzde Türkiye’nin; ürün 
yelpazesi, yetkili satıcı ağı, servis destek kanalları ile en 
büyük markalarından biri olmuştur.

Ticari ve Muhasebe programları pazarında faaliyet gös-
teren Mikro Yazılımevi, gelişme süreci içinde; kurumsal 
kaynak planlaması, yönetim bilgi sistemleri alanlarında 
ürettiği markalar ile sektörün öncü kuruluşudur. Sürekli 
gelişen ve yerli-yabancı firmaların sıkı bir rekabet içinde 
yaşadıkları bu pazarda, ürün çeşitliliğini artıran, bunun 
yanında geleneksel ürünlerini geliştiren bir firma olarak 
Mikro Yazılımevi, Türk ekonomisinin dinamiklerine uy-
gun yüksek teknoloji gerektiren tasarımlara yönelmiştir.

Mikro Yazılımevi pazarlama politikası ile Türk bilişim 
sektörünün önde gelen satış firmalarına iş birliği ve iş 
ortaklığı kapılarını açmıştır. Kuruluşumuz bugün, Türkiye 
geneli için yaygın ve aktif satış kanalları, eğitim merkez-
leri, destek noktaları oluşturabilmiş nadir şirketlerden 
biridir.

Mikro Yazılımevi’nin hedefi, küçük, orta ve büyük ölçek-
teki işletmeler ve ERP sektörüne verim, sistem, kazanç 

ve zaman tasarrufu getiren, toplam kalite yönetimine 
yönelik bir anlayış sağlayan ve yönetim kararlarını yön-
lendirici bilgi üreten çözümler sunmaktır. Ürün geliştir-
me, satış, pazarlama, satış sonrası eğitim ve destek hiz-
metlerini tutarlı, planlı bir yapı içinde sunarken, toplam 
kalite yönetimi ve mutlak müşteri mutluluğu felsefesi 
ile hareket etmektedir.

Mikro Yazılımevi, beş ana grup altında toplanan ürünler 
sunmaktadır. Bunlar;

• my e-RP Kurumsal Kaynak Planlaması,

• MİKRO ERP Yönetim Bilgi Sistemleri,

• Standart Seri Ticari ve Muhasebe paket programları,

• Series RETAIL Perakende Otomasyon Sistemleri,

• Web Tabanlı Ticari Programlar.  

Mikro Yazılımevi ürünlerinin genel özellikleri; modüler 
yapıda olması, parametrik yapısı ile esneklik sağlaması, 
güçlü yapısı ve kullanım kolaylığıdır. En küçüğünden en 
büyüğüne kadar tüm Mikro Yazılımevi ürünlerinde aynı 
kullanım mantığı hissedilir.

my e-rP

İyi yönetilen bir orkestra: MİKRO Kurumsal Çözümleri Büyümeyi kontrol etmek ve rekabette güçlü kalmak... 
Entegre bir kurumsal sistem artık seçenek değil zorunluluk. Birbirinden kopuk “veri yığınları” şirketinizin zaman, 
enerji ve para kaybetmesine, her şeyden öte karar mekanizmanızın etkin çalışmamasına sebep olur. Şirketinizin 
bilişim altyapısının kalitesini artırmak; müşteri memnuniyetini ve kârlılığı artırmak için kilit rol oynar. MİKRO ERP 
çözümleri KOBİ`lerden holdinglere tüm üreticilerin, orkestralarını daha iyi yönetmelerine yardım eder. Bilgi, ku-
rumun tüm birimlerinde entegre hareket ettikçe, günlük operasyonlardan stratejik karar mekanizmalarına kadar 
kullanım miktarı artar. ERP ile envanter ve finans verileri; tasarruf ve verimliliği iyileştirme yollarını teşhis eden 
kabiliyetli enstrümanlara dönüşürler. Mikro`nun raporlama gereçleri orkestra şefinin daha süratli ve istikrarlı 
kararlar almasını mümkün kılar.

koray keserli
Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
koray.keserli@mikro.com.tr

Kuruluş yılı :  1988

Şirket web sitesi :  www.mikro.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Mikro şirketler, KOBİ’ler ve büyük ölçekli kurumsal şirketler

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Serkan Turpçu

Mikro Yazılımevi Yazılım hizmetleri
Bilgisayar San. ve tic. A.Ş.

İstanbul Merkez Adresi: Barbaros Mah.
Halk Cad. No:73 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: 0216 472 84 00  info@mikro.com.tr, satis@mikro.com.tr
İzmir Şube Adresi: İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Bulvarı No:26/10 Çankaya /İZMİR

Tel: 0232 441 74 24   info@mikro.com.tr - www.mikro.com.tr     

Serkan turpçu
ERP Ürün Sorumlusu
serkan.turpcu@mikro.com.tr

Selçuk Akkova
ERP Ürün Sorumlusu
selcuk.akkova@mikro.com.tr

Şİrket hAkkındA
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

2008 yılında Mikro ERP ürünlerinin satış, eğitim-destek 
ve kurulum hizmetlerini vermek üzerine kurulan EMS 
Yazılım ve Yönetim Dan. Hiz. Ltd. Şti., Mikro ERP Çözüm 
Ortağı olarak faaliyet göstermektedir.
Türkiye çapında birçok ERP projesinde yer alan EMS, 
eğitim-destek ve kurulum hizmetlerinin yanında, Mikro 
ERP ürünlerine bütünleşik geliştirmiş olduğu özel yazı-
lımlarla ERP projelerini desteklemekte ve katma değerli 
çözümler üretmektedir.
Seçilen ERP yazılımı kadar, kurulumu yapan firmanın 
da önemli olduğunu düşünen EMS, bu noktada firma-
ların kurumsal yapıya geçişleri ve ERP bütünleştirme 
sürecinde danışmanlık hizmetleri ile bu süreci destek-
lemektedir.

ERP konumlandırma sürecinde edinilen tecrübe ile ge-
liştirilen bütünleşik paketler masaüstü, mobil ve web 
olarak çalışabilmekte ve Mikro ERP ürünlerine tam bü-
tünleştirme sağlamaktadır.
Geliştirmiş olduğu yazılımları Türkiye genelinde bayi 
ağı üzerinden son kullanıcıya ulaştırma amacında olan 
firma, 2013 yılında bayi kanal çalışmalarına hız vermiş, 
tüm Türkiye genelinde bayiler üzerinden satış ve destek 
hizmetleri vermeye başlamıştır.
İnşaattan otomotiv yan sanayisine, gıdadan peraken-
de sektörüne birçok sektörde ERP konumlandırmasını 
gerçekleştiren firmamız, Mikro ERP ürünleri ile yerli ve 
yabancı birçok müşterisine çözüm sunmuş ve başarılı 
işlere imza atmıştır.

Şenol Balo 
Genel Müdür
senolbalo@emsyazilim.com

Cengiz Yıldız
Kurumsal Satış Yöneticisi
cengizyildiz@emsyazilim.com

Ömer Güney
Bayi Kanal Yöneticisi
omerguney@emsyazilim.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı : 2008

Şirket web sitesi : www.emsyazilim.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  -

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Şenol Balo

ems Yazılım ve Yönetim dan. hiz. Ltd. Şti.
Çamlık Mah. İkbal Cad. Ems İş Merkezi No :57/3-5

Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 688 0367
www.emsyazilim.com

ÜrÜnLerİMİZ

Üretim Otomasyon Yönetimi
Mikro ERP ürünlerine bütünleşik olarak çalışan üretim sahasına konulan dokunmatik ekranlar üzerinden üretim 
proseslerinin girişlerinin çevrimiçi olarak yapıldığı, anlık olarak hammadde tüketim, ürün giriş ve operasyon sürele-
rinin takip edilerek raporlandığı, makine duruş ve arızalarının yönetilebildiği özel yazılım çözümü. Bu çözüm gıda, 
otomotiv yan sanayi ve metal işleme fabrikalarında kullanılmaktadır.

depo – Lojistik Otomasyon Sistemi
Sipariş alınması ve sipariş verilmesi ile başlanan süreçlerde mal kabul ve sevk işlemlerinin ERP yazılımına tam en-
tegre şekilde barkodlu sistem ile mobil el terminalleri üzerinden yapılmasını, depoların raf ve kapasitelerinin detaylı 
şekilde yönetilmesini, personel ve sevkiyat performans değerlendirilmesinin yapılabilmesinin sağlandığı özel yazılım 
çözümü. Bütün sektörler için uygun şekilde tasarlanmıştır. 

ems Business team MrP
Otomotiv yan sanayisinde ana sanayi tarafından yayınlanan siparişlerin farklı formatlardaki dosyalar üzerinden 
alınarak ERP sistemiyle bütünleştirilmesi ve ana sanayi üretim planına uygun olacak şekilde üretim planı ve malze-
me planlaması yapan, buna bağlı tedarikçilere otomatik siparişlerin yayınlanmasını sağlayan özel yazılım çözümü. 
Otomotiv yan sanayi için tasarlanmıştır.

ems Business team Bayi Yönetim Sistemi
Bayi kanalı üzerinden satış yapan toptancı firmalar için tasarlanmış olan Mikro ERP ve Standart ürünleri ile tam en-
tegre olan firmanın bayilerinin çevrimiçi stok durumunu görüntüleyerek, kendilerine tanımlanmış fiyatlar üzerinden 
sipariş geçebileceği sipariş ve cari hesap durumlarını kontrol edebilecekleri internet tabanlı özel yazılım çözümü. 
Otomotiv yedek toptancıları için geliştirilmiş olup B2B iş modeli üzerinden çalışan sektörler için uygundur. 
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ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER 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 yazılım firmaların-
dandır. Hazır giyim, ayakkabı, zincir mağazalar, çok katlı 
mağazalar ve optik yazılımlarında Türkiye’nin en fazla 
tercih edilen yerli yazılım şirketidir. 

Bugün Türkiye genelinde çözüm ortakları ile birlikte 
9.000’den fazla firma ve 60.000’den fazla kullanıcıya 
hizmet vermeyi sürdürmektedir. Nebim’in geliştirdiği 
Kurumsal Kaynak Planlaması, Tedarik Zinciri Yöneti-
mi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Perakende Yönetimi ve 
Kurumsal Performans Yönetimi iş yazılımlarından yarar-
lanan firmalar; işletme kaynaklarını etkin biçimde kulla-
nabilmekte ve süreçlerini verimli yönetebilmektedirler. 

Ürün / hizmet kapsamı
nebim V3 ERP; planlamadan satın almaya, üretimden sevkiyata, tüm satış kanallarındaki uç noktalarda gerçekleşen 
satıştan satış sonrası hizmetlere kadar; bir perakendeci, toptancı ya da üretici firmanın gereksinim duyacağı tüm iş 
süreçlerini baştan sona kapsamaktadır.
Nakit akışını ve finansal riskleri yönetmek, mali muhasebeyi ve işletme muhasebesini hatasız gerçekleştirmek, satın 
alma siparişlerini ve sevkiyatları lojistik süreçleriyle entegre olarak yönetmek, ürünlerin stok yatırım getirisini en yüksek 
düzeye getirecek şekilde yönetmek, perakende ve toptan müşterilerin gereksinimlerini rakamlarla ölçerek anlamak; 
satış ve satış sonrası hizmetleri müşteri memnuniyetini sağlayacak kalitede gerçekleştirebilmek; ticari işletmelerin ge-
reksinim duydukları temel fonksiyonlardır. Nebim V3, tüm bu gereksinimleri en ideal şekilde karşılayan ERP çözümüdür. 
http://www.nebim.com.tr/nebimv3

nebim Winner; firmaların finans ve muhasebe, tedarik ve üretim yönetimi, stok ve sipariş yönetimi, depo yönetimi, 
mağazacılık, müşteri ilişkileri yönetimi, iş zekâsı ve kurumsal performans yönetimi gibi süreçlerinde en yüksek verimi 
sağlayan Kurumsal Kaynak Planlama yazılımıdır.
www.nebim.com.tr/tr/kurumsal_kaynak_planlama_erp/nebim_winner

nebimextra, Nebim yazılımları kullanan firmaların yazılımlarından verim elde ederek rekabette bir adım önde olma-
larını sağlamaktadır. Nebim V3 ve Nebim Winner yazılımları için yapılan NebimExtra anlaşması sayesinde lisanslanan 
Nebim yazılımlarının güncel versiyonları elde edilebilmekte, isteklere internet üzerinden, telefon ile ya da birebir 
destek alınabilmektedir. 
www.nebim.com.tr/nebimextra

nebim Uyarlama hizmetleri: Firmaların Nebim V3’e geçmeye karar vermelerinden itibaren beklentilerinin ötesinde 
hizmet verme ilkesiyle hareket eden Nebim; fiili kullanıma geçiş sürecinde ve bu geçişi takip eden dönem boyunca, 
anahtar kullanıcılar ile birlikte çalışarak Nebim V3’ün fırsatlarından en üst düzeyde yararlanmalarına destek vermektedir. 
www.nebim.com.tr/genel/nebim_uyarlama_hizmetleri.html

kAnAL YAPıSı Ve ÇÖZÜM OrtAkLArı
nebim Partner network (nPn) - nebim Çözüm Ortaklığı Programı
Nebim; Çözüm Ortakları ve Yetkili Satıcılardan oluşan bir ekosistem ile firmaların elde ettikleri verimliliği en üst düzeye 
çıkarmaktadır. Satış ve destek konularında uzmanlık kazanmış Nebim Application Expert (NAE) sertifikalı danışmanlara 
sahip olan çözüm ortakları, Nebim kullanan firmalara hizmet vermektedir.
www.nebim.com.tr/tr/npn/

Kuruluş yılı :  1977

Şirket web sitesi :  www.nebim.com.tr  - www.facebook.com/nebimneyir

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Perakende, toptan ve üretim 

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Murat Demiroğlu

nebim neyir Bilgisayar Sanayii ve hizmetleri A.Ş.
Yıldız Posta Cad. Dedeman İş Hanı No:48 Kat:10-11 

Gayrettepe, İstanbul 34349
Tel: +90 212 275 07 75 (pbx)

www.nebim.com.tr
nebim@nebim.com.tr

Şİrket hAkkındA

Sedat taşçı
Genel Koordinatör 
sedatt@nebim.com.tr

Murat demiroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi 

muratd@nebim.com.tr
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ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uluslararası standartlarda geliştirdiği iş yazılımları ile 
10 ülkede on binlerce şirketin beyni olan Netsis, yirmi 
yılı aşkın süredir tasarladığı teknolojik çözümleri, iş 
dünyasının hizmetine sunuyor.  Ar-Ge’ye yaptığı ya-
tırımlarla ileri teknolojiyi kullanıcılarına sunan Netsis, 
Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Belarus, İran, Ukray-
na, Mısır, Özbekistan, Rusya ve Sudan’da iş ortakları 
ve distribütörleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor. 40 
binden fazla firmaya 2 binin üzerinde ERP danışmanı 

ile hizmet veren Netsis, müşterilerinin günümüz tek-
nolojisinin getirdiği olanaklardan en üst düzeyde yarar-
lanmalarını sağlıyor. İzmir’den dünyaya açılan Netsis, 
çalışan sayısı 200’e yaklaşırken, Türkiye’ye yayılmış 
400 iş ortağı ile büyüdü. Netsis’in yüzde 95’in üzerin-
de memnuniyet seviyesine sahip müşterileri, ağırlıklı 
olarak otomotiv, dağıtım, gıda, turizm, perakende, 
tekstil, inşaat, sanayi, kimya ve hizmet sektörlerinde 
faaliyet gösteriyor. 

Murat ıhlamur 
Netsis Yönetim Kurulu Başkanı
murat.ihlamur@netsis.com.tr

Sadun Anık  
İş Geliştirmeden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
sadun.anik@netsis.com.tr

tolga Özsarı 
Ege Satış ve Hizmetler 
Direktörü
tolga.ozsari@netsis.com.tr

İpek Aşkın 
Pazarlama ve İK Koordinatörü 
ipek.askin@netsis.com.tr

Altuğ Özmen
Marmara Satış Direktörü 
altug.ozmen@netsis.com.tr

Gökhan derya
Anadolu Satış ve 
Hizmetler Direktörü
gokhan.derya@netsis.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  1991

Şirket web sitesi : www.netsis.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Grup şirketleri, Çok uluslu şirketler ve KOBİ’ler

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Altuğ Özmen

netsis Yazılım San. ve tic. A.Ş.
Merkez Ofis: Şehit Nevres Bulvarı Kızılay İş Merkezi No: 3 Kat:6 35210 Alsancak/İZMİR

Tel :+90 (232) 463 90 00 Fax : +90 (232) 463 48 82
Urla Teknopark Ofis: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A3 Binası İYTE Kampüsü Gülbahçe Köyü 35430 Urla/İZMİR

Tel :+90 (232) 765 91 99 Fax :+90 (232) 765 91 99
İstanbul Ofis: Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:55 D:309 34398 Maslak / İSTANBUL 

Tel :+90 (212) 285 11 00  Fax : +90 (212) 276 36 75
Ankara Ofis: Boğaz Sokak No:26/7 06700 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA

Tel : +90 (312) 428 08 38 (pbx) Fax : +90 (312) 428 08 78
netsis@netsis.com.tr  -  www.netsis.com.tr

Çözümler
Netsis’in başlıca çözümleri arasında kurumsal kaynak planlaması (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), in-
san kaynakları yönetimi (HRM), iş zekâsı (BI), tedarik zinciri yönetimi (SCM), üretim yönetimi (MRP) ve finans 
yönetimi geliyor. Farklı sektörlerde deneyim kazanarak uzmanlaşmış iş ortakları aracılığıyla da sektörlere özgü 
çözümler sunuyor. Netsis çözümleri ile şirketler çok daha hızlı, hatasız, esnek ve verimli süreçlere sahip olurken, 
7/24 çalışma imkanı yakalıyor. 

Netsis e-fatura, e-imza ve e-defter gibi teknolojileri ürünlerinde destekleyerek, kendi kulvarında “ilk”lerin yara-
tıcısı oldu. Büyük, orta ve küçük ölçekte konumlandırdığı Netsis Enterprise, Netsis Standard ve Netsis Entegre 
ürünleri yıllar içinde oluşmuş iş yapış tarzı, yöntemi ve deneyimlerini yansıtıyor. Netsis son olarak 2013 yılında 
yeni ERP çözümü Netsis 7.0’ı pazara sundu.

Netsis, “Bulut Bilişim”in yazılım tarafını oluşturan “Yazılımın Kullandıkça Ödenmesi” (SaaS) modeline dayalı 
çözümlerini de 2011 yılında kullanıcılarına sundu. İhtiyaçları doğrultusunda her yerden erişebilecekleri en iyi 
hizmeti, uygun maliyetlerle kullanıcılarına ulaştıran ve IBM sunucuları kullanılan SaaS modelli Netsis ürünleri; 
işletmelere, diğer bilgi teknolojileri ortamlarından farklı bir yapı sunuyor. 
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dengenet Proje ve danışmanlık Ltd. Şti.
Sedef Cad. Ata 2-1 K:6 No:189 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0.216.456 18 51
Fax : 0.216.455 67 04

info@dengenet.com.tr
www.dengenet.com.tr

Blog : http://blog.dengenet.com.tr/

Kuruluş yılı :  2008

Şirket web sitesi :  www.dengenet.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  KOBİ ve Büyük Kurumsal İşletmeler

Fiyatlandırma bilgileri :  Proje içeriği ve kullanıcı sayısına göre belirlenmektedir.

Şirketin 2012 yılı geliri : 1.000.000 USD  - 5.000.000 USD

ERP Komitesi temsilcisi :  Özgür Doğan

Şİrket hAkkındA

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

dengenet
Netsis ERP’nin geniş çözüm yelpazesi üzerine kendi katma değerli dikey çözümlerini ve proje yönetimi yak-
laşımını ekleyerek ortaya koyduğu yeni anlayış ile; Yudum Gıda, Ana Gıda, Reka Yağ, De’Longhi, Canan Koz-
metik, Anadolu Etap, İnform Elektronik, Publicis Yorum gibi kendi sektöründe öncü pek çok işletmenin ERP 
ihtiyaçlarını karşılıyor.  Diğer taraftan, İntermobil, Martaş, Dönmez, Oto İsmail, Bakırcı, Ormetal gibi otomotiv 
ve yedek parça sektörünün lider kuruluşları ERP uygulamalarında Dengenet’i tercih ediyor.

erP’de “denge” ve “uyum” hayattır... 
Denge, bütünlük ve uyum... Kuruluş hikayesinin te-
melinde yatan bu ana kavramlar ile kendi faaliyet 
felsefesini oluşturan Dengenet, çözüm ve hizmet 
götürdüğü bütün müşterilerinin ERP uyarlamaların-
daki hayati dengeyi,  bütünlük ve uyum temelinde 
gerçekleştiriyor.  

Dengenet, uzun yıllar Netsis’in çeşitli kademelerinde 
görev yapan çekirdek yönetici kadrosu ve zamanla 
genişleyen genç ama tecrübeli proaktif ekibi vasıta-
sıyla yüze yakın işletmeye Netsis Kurumsal Çözüm 
ortağı olarak hizmet sunuyor. Kurumsal yazılım paza-
rının öncü kuruluşu Netsis’in ürettiği; kurumsal kaynak 
planlaması (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), in-
san kaynakları (HR), iş zekâsı (BI), e-ticaret (B2B/B2C), 
tedarik zinciri yönetimi (SCM) gibi ürünlerinin satış ve 
uyarlama hizmetlerini yerine getiren Dengenet, tüm 
bu faaliyetleri kapsamında, kısa zamanda Netsis’in 
lider çözüm ortakları arasında yerini aldı. Dengenet 
bu liderlik aracılığıyla, Netsis’in kurumsal çözüm ve 
hizmetlerini farklı sektörlerin öncü kuruluşlarına ba-
şarıyla taşıdı, taşımaya da devam ediyor.

Diğer taraftan, ülke genelinde satış kanalı yatırımlarına 
ağırlık veren Dengenet; İstanbul, Bursa, Gaziantep, 

Tekirdağ illerindeki mevcut iş ortakları ağı sayesinde 
müşterilerine geniş bir coğrafyada çözüm sunuyor. Bu 
geniş danışmanlık ağı ile temel faaliyet alanı olan Net-
sis ürünlerinin satış, uyarlama ve destek hizmetlerini 
kesintisiz devam ettiren Dengenet, farklı bölgelerdeki 
farklı ölçekli yerli/yabancı birçok işletmeye; ERP, ya-
zılım ve uygulama geliştirme tecrübesini profesyonel 
bir hizmet ortamında yansıtıyor.

Dengenet’in faaliyet alanları şöyle sıralanıyor; 

• Netsis ERP Uygulamaları Satış ve Danışmanlığı

• Bütçe ve İş Zekâsı Çözümleri

• Mobil Uygulamalar

• B2B Çözümleri

• EDI Entegrasyonları (Otomotiv, Perakende, 
  Lojistik, Bankacılık)

• Teccom Entegrasyon Çözümleri

• ERP Seçim ve Yönetim Danışmanlığı 

     • İş Süreç analizleri

     • RFP Çalışmaları

     • Tedarikçi Değerlendirmeleri

     • Proje Yönetimi ve Denetimi

• Özel Yazılım ve Entegrasyon Çözümleri

Cenk terim
Kurucu Ortak
cenk.terim@dengenet.com.tr

Özgür doğan
Satış Direktörü
ozgur.dogan@dengenet.com.tr

Soner Çalımlı
Kurucu Ortak
soner.calimli@dengenet.com.trSoldan sağa
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ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gözde Bilgi İşlem; 1996 yılında sistem entegrasyonu ala-
nında faaliyete başlamıştır. 2004 yılında Bursa’da MRP 
ve ERP projelerinde Netsis Onaylı Destek Uzmanları ile 
Netsis Bursa Çözüm Ortağı olarak birçok firmaya hizmet 
vermeye başlamıştır. Sektörde 18’inci yılında, 9 yıldır 
Netsis iş ortağı olarak görev yapmaktadır. 
Netsis kadrosu endüstri mühendislerinden 
oluşmaktadır. Yazılım ve donanım hizmet-
lerini tek bir çatı altında verilebilmektedir. 
Bursa’da ilk 250 firma arasında 70 kadar 
müşterisi bulunan şirket, tamamen kurumsal 
pazarda katma değerli projeler üretmektedir. 
Gözde Bilgi İşlem Sistemleri olarak Netsis’in 
sunduğu başlıca çözümler arasında Kurumsal 
Kaynak Planlaması (ERP), Müşteri İlişkileri Yö-
netimi (CRM), İnsan Kaynakları Yönetimi (HR), 
İş Zekası (BI), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), 
Üretim Yönetimi (MRP) ve Finans Yönetimi 
gelmektedir. Netsis çözümleri ile şirketler 
çok daha hızlı, hatasız, esnek ve verimli 
süreçlere sahip olurken, internet olan her 
yerden istedikleri her an sistemlerine bağ-
lanarak 7/24 çalışma imkanı yakalıyor. Netsis’in, 
kullanıcıları için dünyayı küçültürken işini büyütebilecek 

Gözde Bilgi İşlem - netsis referansları:
• Isringhausen Oto Yan Sanayi Yedek Parça ve Koltuk Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• Presimsan Hidrolik, Makine, Kalıp, Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• Destek Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret A.Ş
• Yeni Levent İzolasyon Ltd. Şti.
• Şekerciler Halı Mobilya Tekstil Elektronik Avize Züccaciye Mutfak Eşyaları ve Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.
• Yiğitoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• Canyap Yapı Malzemeleri,İnşaat Konfeksiyon,Petrol Ürünleri Boya, Nakliye, Kurtarmacılık Hizmetleri Ziraat ve   
  Hayvansal Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi
• Ak-İzo Yalıtım Sistemleri San. ve Tic. A.Ş
• Teknik 20 Makina Ve Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

çözümleri kapsamında; alıcı ve tedarikçiler için B2B (işten 
işe) portallar ve e-iş uygulamaları ile gerçek zamanlı bilgi 
alışverişi sağlayan ürünleri ön plana çıkmaktadır. Netsis 

aynı zamanda e-imza ve e-defter gibi teknolojileri ürün-
lerinde desteklemektedir. 

Netsis’in, büyük, orta, küçük ölçekte konum-
landırdığı Netsis Enterprise, Netsis Standard, 
Entegre.NET ürünlerinin tamamı yıllar içinde 
oluşmuş iş yapış tarzı, yöntemi ve deneyimle-
rini yansıtmaktadır. İşletme/Holding mantığı, 
Oracle veritabanlarını desteklemesi, çoklu dil 
desteği, satır bazlı güvenlik uygulaması, kurum-
sal karne ve iş zekâsı gibi özellikler Enterprise’ı 
diğer ürünlerden ayırmakta. NetCRM; web 
tabanlı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uy-
gulamasıdır. NetCRM, saha operasyonlarını yö-
netmek, müşteri memnuniyeti sağlamak adına 

ihtiyaç duyulan tüm verileri ve fonksiyonları 
içerir. Girişimci KOBİ’ler için önemli bir fırsat 
olarak tanımlanan bulut çözümler ile SaaS 
modelli çözümler ışığında “kullandıkça öde” 

devri başladı ve bu yapıda lisans, kurulum, sunucu, gün-
celleme ve yedekleme maliyetleri de sıfırlandı.

Aşkın elüstü 
Genel Müdür
askin@gozdeits.com 

Yenal kaçak
ERP Entegrasyon Yöneticisi 
yenal@gozdeits.com

Göksel Çubuk
Satış Yöneticisi
goksel@gozdeits.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı : 1996

Şirket web sitesi :  www.gozdeits.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  KOBİ ve Kurumsal

Fiyatlandırma bilgileri :  Ürün grubu, modül, kullanıcı sayısı ve danışmanlık  
  Sürelerine bağlı olarak değişmektedir. 

Şirketin 2012 yılı geliri : 1.000.000 USD –5.000.000 USD

ERP Komitesi temsilcisi : Yenal Kaçak

Gözde Bilgi işlem Sistemleri San. tic. Ltd. Şti.
Ataevler Barış Mah. İzmir Yolu Neray İş Merkezi No:212 Kat:3 Daire: 8

Nilüfer 16140 BURSA

Tel: +90 224 271 1579

Fax: +90 224 271 6727

info@gozdeits.com

www.gozdeits.com

Çözüm Ortağı
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Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti.
Ayazağa Mevkii Meydan Sok. Spring Giz Plaza Kat:9

34398 Maslak, İSTANBUL
Tel: 0 212 329 6700,
Fax: 0 212 329 6701
erp-info_tr@oracle.com

www.oracle.com/tr

Kuruluş yılı :  1977

Şirket web sitesi :  www.oracle.com/tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  -

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Bülent Ünsal 

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yüce erim
Oracle Türkiye ve Orta Asya Bölgesi İş 
Uygulamalarından Sorumlu Direktör
yuce.erim@oracle.com

Bülent Ünsal
Oracle Doğu Avrupa, Rusya, 
Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 
ERP Ürün Yöneticisi
bulent.unsal@oracle.com

Şİrket hAkkındA

İlk ERP ürünümüzü 1988’de çıkarmış bir firma olarak, 
Şubat 2013 itibari ile Oracle ERP Cloud Service üze-
rinden; Finans, Satınalma, Tedarik Yönetimi, Envanter 
ve Proje Yönetimi çözümlerimiz SaaS modeli ile teda-
rik edilebilmekte ve önümüzdeki dönemde buradan 
sağlanan fonksiyonalite artarak devam edecektir. Tüm 
Oracle iş uygulamalarında olduğu gibi Oracle ERP için 
de iki temel stratejimiz bulunmaktadır:

• Bütün Çözümler:  “Oracle Applications Unlimited” 
programı yoluyla mevcut Oracle E-Business Suite, 
Oracle Fusion Applications, JD Edwards, PeopleSoft 
ve Oracle Siebel ürünlerimize yatırım yapmaya devam 
ediyoruz. Bütün çözümler sunmaya olan bağlılığımızın 
bir parçası olarak da 20’den fazla ‚endüstrilere özel 
çözümler’ sağlayan ürünlerimiz ile destek oluyoruz. 

• Bütün Tercihler: Bütünleşik bir yaklaşım ve ortak 
uygulama platformu sayesinde, müşterilerilerimizin 
zaman içinde değişebilecek beklentilerini karşılayabi-
lecek modüler ve farklı yerleştirme modelleri sağlıyo-
ruz. Müşterilerimiz ister lisansını satın alıp, kendi veya 
Oracle veri merkezlerinde sistemlerini işletebilmekte, 
isterlerse de lisans satın almadan, “Oracle Cloud” üze-
rinden ERP servisine (SaaS) abone olarak ve abone 
olduğu sürece tedarik edebilmektedirler. 

Sonuç olarak; her tür sektör ve boyuttaki işletmeye 
hizmet, her tür kapsam ihtiyacına cevap verebilecek 
geniş ve bütünleşik Oracle ERP, diğer iş uygulama-
larımız ve diğer Oracle teknolojileri, çözümlerimizi  
hayata geçiren iş ortaklarımız ve Oracle Danışmanlık 
ile küresel ve yerel pazarda önde gelen bir tedarikçi 
olmanın sorumluluğu ile çalışmaktayız.

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirketimiz, 2007 yılında Akkök Grubu şirketlerinin bilgi 
teknolojisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş 
olup, ilerleyen yıllarda katma değerli bilgi birikimini 
grup dışındaki firmalara da taşıyan bir teknoloji firması 
haline gelmiştir. Şirketimiz, Oracle e-Business Suite 
üzerinde üretim, finansallar, lojistik, insan kaynakları, 
iş zekâsı ve kurumsal bütçeleme konularında uzman 
ekibiyle Oracle’ın en büyük iş ortaklarından biri olup, 
sunucular ve sanallaştırma alanında da pazarın lideri 
konumunda olan EMC, HP ve VMware’in iş ortağıdır. 

IBM Cognos Partner’ı olan şirketimiz, Akkök Grubu’nda 
elde ettiği tecrübeleri grup dışına da taşıyarak iş zekâsı 
uygulamalarında pazar payını büyütmektedir. 2012 yı-
lında şirketimizin kendi ürünü olan ASOS (Aktek Sayaç 
Okuma Sistemi) ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 
7 bin 500 sayaçlık Uzaktan Sayaç Okuma ihalesi 32 
firma arasından kazanılarak hayata geçirilmiş olup, 
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ile yapılan iş ortaklığı ile 
Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 12 bin sayaçlık ihale 
kazanılmış ve proje devam etmektedir. 

Şirketimizin yürütmüş olduğu bazı faaliyetlerin kapsamı ve söz konusu ana IT faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler 
şöyle sıralanmaktadır:

DBA Hizmetleri; Oracle e-Business Suite entegrasyon ve destek hizmetleri, Java Uygulamaları; (Özellikle Oracle 
e-Business Suite üzerinde Java tabanlı ek geliştirmeler yapılması) sunucu, depolama konsolidasyonu,  sanallaş-
tırma ve altyapı hizmetleri, güvenlik çözümleri, sistem yönetimi ve veri merkezi ve yedekleme uygulamaları, BI 
ve kurumsal bütçeleme; IBM Cognos TM1, SAP BASIS-Operasyonel Destek; uzaktan sayaç okuma.

Özden Mine Öğüt, Satış Müdürü, ozden.ogut@aktekbilisim.com
nur tunç, Satınalma ve Pazarlama Müdürü, nur.tunc@aktekbilisim.com
Özgür erdoğan, Finansal Sistemler ve İnsan Kaynakları - Müdür, ozgur.erdogan@aktekbilisim.com
Murat Özoğlu, Üretim ve Lojistik Sistemler-Müdür murat.ozoglu@aktekbilisim.com

dr. reha Çetin
Genel Müdür
reha.cetin@aktekbilisim.com

Özden Mine Öğüt
Satış Müdürü
ozden.ogut@aktekbilisim.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı : 2007

Şirket web sitesi :  www.aktekbilisim.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  KOBİ ve Büyük Ölçekli Kurumsal Şirketler

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri : 10.000.000 USD –25.000.000 USD

ERP Komitesi temsilcisi :  Nur Tunç

Aktek Bilgi İletişim teknolojisi San. Ve tic.A.Ş.
  Merkez: Miralay Şefik Bey Sok. No:11 Kat:2-3 Gümüşsuyu Taksim istanbul

Şube: Denizçalı Köyü, Karamürsel Yolu P.K. 115, 13. km. Yalova
Tel: 0212 393 00 90
Fax: 0212 393 00 91
info@aktekbilisim.com
www.aktekbilisim.com
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natica teknoloji danışmanlık ticaret Limited Şirketi
Cumhuriyet Cad Dar İş Merkezi No125/6 

Harbiye 34373 İstanbul
Tel: +90 212 296 6190 
Fax:+90 212 296 6293

natica@natica.com.tr  -  www.natica.com.tr

Kuruluş yılı :  2007

Şirket web sitesi : www.natica.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti : Büyük Ölçekli Şirketler

Fiyatlandırma bilgileri :  Proje Bazlı Değişkenlik Göstermekte

Şirketin 2012 yılı geliri :  1 milyon – 5 milyon USD

ERP Komitesi temsilcisi :  Levent Ortaköylüoğlu  

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Levent Ortaköylüoğlu 
Kurucu Ortak
lortakoyluoglu@natica.com.tr 

esin Ozantürk  
Danışmanlık Grup Yöneticisi  
eozanturk@natica.com.tr 

esen krespin 
Kurucu Ortak   
ekrespin@natica.com.tr

Şİrket hAkkındA

Natica, Oracle Uygulamaları ve Oracle Teknolojileri 
konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Oracle’ın 
Gold Partner İş Ortağı olan Natica, 

• Perakende Sektörü kapsamında Oracle Retail  
  Preferred Partner

• Tedarik Zinciri alanında Demantra Demand   
  Forecasting Preferred Partner

• ERP alanında Oracle E-Business Suite – 

  •Financial Management Specialized

  •Supply Chain Management Specialized

  •Human Resource Management Specialized 

yetkinliklerine sahiptir. Natica aynı zamanda Turqu-
ality tarafından akredite edilmiş danışmanlık şirket-
lerindendir. 

kurumsal kaynak Planlama
Taahhüt, Perakende, Finans, Eğitim Kurumları, Üretim 
gibi birçok sektörde 10 yılı geçkin deneyime sahip 
olan Natica, Oracle Uygulamalarının bu sektörlerle 
ilgili “En İyi Çözümler” bilgi birikimine sahip olduğu 
gibi, sektöre özel detay süreçlerle ilgili kendisine ait 
“Ek Uygulamalar Kütüphanesi”ni de oluşturmuştur. 

Teknosa, Mersin Limanı, Gama Grubu, Mesa Grubu, 

Bilgi Üniversitesi, Ülker Grubu, Avivasa, Daikin, Turk-
cell gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde başarılı 
projeler hayata geçiren Natica, Watsons, Burla Maki-
ne, Ceynak, ToyzzShop ve Conforama’da kurumsal 
uygulamalar projelerine devam etmektedir. 

Perakende Yönetimi Ve Planlama
Natica, Oracle Perakende Yönetim ve Planlama Sis-
temlerinin Türkiye’deki tercih edilen iş ortağı olarak 
hizmet vermektedir. Perakende Planlamasında de-
neyim sahibi olan Natica, Perakende Finansal Plan-
lama, Ürün Çeşitliliği Planlama, Kategori Planlama, 
Fiyat Optimizasyonu, Dağıtım Planlama,  Perakende 
Talep Tahminleme ve Mağaza Alan Yönetimi konu-
larında Oracle Perakende Optimizasyon ve Planlama 
çözümleri ile danışmanlık hizmeti vermektedir. Oracle 
Ticari Perakende Yönetimi kapsamında da Ürün, Ma-
ğaza, Dağıtım, Rafta Yenileme, Depo Yönetimi gibi 
konularda danışmanlık hizmeti veren Natica, kesintisiz 
yürümesi perakende hizmetleri için de uzun dönemli 
bakım destek hizmet sunmaktadır. Özellikle Teknosa 
bünyesinde hayata geçirilen Kategori/Mağaza Yöneti-
mi, Mağaza Alan Yönetimi, Dağıtım ve Rafta Yenileme 
projeleri ile perakende sektörü için öncü denilebilecek 
çalışmalara imza atmıştır.

UZMANLIK ALANLARI

YÜkSek kÂrLıLık için tALeP tAhMİnLeMe
Natica, Oracle Demantra ile satış, müşteri, pazarlama ve dağıtım verilerinden yola çıkarak, mevsimsel, nedensel 
ve promosyon kaynaklı bilgileri kullanarak kurumlar için talep tahminleme bilgisi üretmektedir. 

Suudi Arabistan eXtraStores bünyesinde yaptığı Demantra talep tahminleme projesinde anlamlı sonuçlar 
üretmeyi başaran Natica, bu deneyimini Türkiye Değer Zinciri Planlaması konusunda yatırım yapmak isteyen 
şirketlere sunmaktadır. Natica, satış bütçesi, ürün dağıtım ve satın alma sistemlerine besleyebildiği doğruluk 
oranı yüksek tahminlerle şirketlerin karlılığına %3 ile 5 oranında ek karlılık sağlama hedefindedir. 
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

QAD 1979 yılında imalatçı şirketler için özel olarak yazılım geliştir-
me vizyonuyla kurulmuştur. Çoğu küresel şirket, QAD’yi, küresel 
imalata odaklanmamız ve uluslararası ölçekte sunduğumuz 
destek nedeniyle seçmektedir. QAD’den ölçek olarak daha 
büyük şirketler mevcut olsa da, bunların hiçbiri tümüyle küresel 
imalat şirketlerine odaklanmış durumda değildir. Gelirlerimizin 
%60’ı ABD dışından gelmekte ve bugün 90 ülkede 6.000’i aşkın 
imalatçıda ürünlerimizin kullanılması bize gurur vermektedir. 

Geçtiğimiz 32 yıl boyunca imalat alanında seçkin bir dizi dikey 
pazara odaklanmıştır: Otomotiv, tüketici ürünleri, yiyecek ve 
içecekler, kesikli ürünler, yapılandırılmış ürünler ve yaşam bilimleri. 
Dünyadaki en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya kendini adamış 
1.600’den fazla çalışan, dünya geneline yayılmış partnerlarımız 
ile bu altı sektöre hizmet sunulmaktadır. 

QAD Enterprise Applications, küresel imalatçıların tüm temel 
süreçlerini desteklemek için tasarlanan eksiksiz bir yazılım suitidir. 
Tüm temel iş süreçlerinin ölçülmesine ve kontrol edilmesine 
imkan tanır ve ister tek bir tesiste olsun, ister tüm bir küresel 
organizasyon çapında olsun, şirketleri destekleyecek en iyi 
uygulamaları benimser.  Bu suit içerisinde şunlar yer almaktadır:

enterprise Financials: Karmaşık düzenleme gerekliliklerine 
uygunluğu, görevlerin sıkı bir şekilde ayrıştırılmasını ve daha 
büyük, daha karmaşık kurumların gereksinim duyduğu ilave 
kontrolleri sağlar; gelişmiş bütçe modelleme yetenekleri, gelişmiş 
raporlama, karmaşık Çoklu GAAP raporlama gereksinimlerini 
basitleştiren çoklu raporlama katmanları ve gelişmiş denetim 
yetenekleri içerir.

Standard Financials: Küresel ölçekte faaliyet gösteren imalat 
şirketlerinin tipik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Planlamadan 
kayda, raporlamadan uygunluk sağlamaya kadar değişik finansal 
süreçleri etkin hale getirerek imalatçıların önemli faydalar 
sağlamasına imkan tanır. 

CSA danışmanlık ve Bilişim hizmetleri Ltd. Şti. 

CSA Danışmanlık 2011 yılında, QAD operasyonlarının Türkiye’de başarılı bir seviyede sunulması hedeflenerek kurulmuştur. Türkiye’de 
yetkili distribütör olarak lokal ve global müşterilerine hizmet sunmaktadır. 
Şirket çalışanlarının ve kurucularının yıllar boyunca gerçekleştirmiş olduğu proje deneyimini, QAD müşterileri ile daha yüksek noktalara 
taşımayı hedeflemiş ve bu hedefle hızla yol almaktadır. CSA Danışmanlık QAD Channel Partner kimliğini, geliştirici firma yetenekleri 
ile QAD Solution Partner noktasına taşıma hedefindedir. Geliştirmekte olduğu Add-on uygulamaları ile öncelikli müşterilerimizin 
işlerini daha kolay hale getirmeyi planlamaktayız.

referanslar 
Mikes, Supsan, Yonca Onuk A.Ş., Abc Deterjan, Ermetal, Bıçakcılar, Konveyör 
Gkn Driveline Türkiye, Itg, Glaxo, Eaton, Lear, Stryker Türkiye, Eaton 

İmalat: Yalın üretim ilkelerini destekleme yeteneği dahil olmak 
üzere en son imalat çizelgeleme tekniklerini kullanarak şirketlerin 
maliyetleri azaltmasına ve iş performansını artırmasına imkan tanır 

tedarik Zinciri: Gerçek zaman işbirliği sayesinde şirketlerin stok 
ile tedarikçilerin yönetimini iyileştirmesini sağlar 

enterprise Asset Management: Önleyici ve kestirimci bakım 
dahil olmak üzere, tüm tesis bakım faaliyetlerini, iş ve hizmet 
taleplerini destekleyerek, ekipmanların daima güvenilir ve 
çalışmaya hazır durumda olduğunu güvence altına alır.

Analitikler: QAD BI, KPI (Operational Metrics) uygulamaları 
ile görsel raporlama yetenekleri mobil seviyelerde (Android ve 
Apple) kullanıcıların hizmetine sunulur. 

Birlikte Çalışabilirlik: QXtend, QAD ile diğer kurumsal 
uygulamalar arasındaki bağdaştırıcı olarak görev üstlenir; veri 
senkronizasyonu gibi kritik görevleri otomatikleştirir ve özel 
arayüzler kullanılması ile manuel veri girişi yapılması gereğini 
ortadan kaldırır.

BPM; QAD bütünleşik ERP suiti içersinde BPM (Business 
Process Management) sunan tek ERP olma özelliğini taşır. Tüm 
iş süreçleri görsel ve canlı kontrollerle ERP sistemine bütünleşik 
modellenebilir. 

dynaSys: Talep ve Tedarik Zinciri yönetimi alanında sundu-
ğu ileri seviye yeteneklerle global pazarda söz sahibi olan Dy-
naSys 2012 yılı itibariyle QAD ürün ailesine kazandırılmış ve 
tahminleme modülü EOB projesiyle ürüne bütünleşik hale 
getirilmiş durumdadır.

CeBOS: Kalite ve yönetim sistemleri konusunda dünya lideri 
konumunda yer alan CEBOS 2012 itibariyle QAD tarafından 
satın alınarak ürün gamına yerleştirilmiştir. ISO, TS, FDA, AS, 
OHSAS, cGxP ve benzeri birçok uluslararası ölçekte tanınmış 
uygunluk gerekliliklerini bünyesinde barındırır.

Jean-Claude Walravens
Senior Vice President, 
Europe, Middle East  and Africa
jcw@qad.com

Gökhan Samuk
CSA Danışmanlık 
Service and Account 
Manager
gokhans@qadturkiye.com

tim Conlon
Alliances Manager Central & 
Eastern Europe, Middle East 
QAD Europe, s.r.o
tvc@qad.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  QAD 1979/ CSA 2011

Şirket web sitesi : www.qad.com • www.qadturkiye.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Otomotiv, tüketici ürünleri, yiyecek ve içecekler,   

  kesikli ürünler, yapılandırılmış ürünler ve yaşam bilimleri

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Gökhan Samuk

QAd Corporate Office
QAD Inc.100 Innovation Place Santa Barbara, CA  93108

+1.888.641.4141 (US/Canada Toll Free)
+1.805.566.6000 

CSA danışmanlık ve Bilişim hizmetleri Ltd.Şti
Büyükdere Cad. No:48 Kat:4 Mecidiyeköy/İstanbul

Tel: 444 1 377 Fax: 02122758347
support@qadturkiye.com
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BıZCOn Bilişim ve danışmanlık hiz. tic. Ltd. Şti.
Ada Gardenya Plaza 5 Kat 18 Ataşehir-İstanbul

Tel:  +90 (216) 456 01 53
Fax: +90 (216) 456 67 88

info@bizcon.com.tr  -  www.bizcon.com.tr

Kuruluş yılı : 2009  

Şirket web sitesi :  www.bizcon.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Kurumsal Kaynak Planlaması, İş Analitikleri, Bütçeleme,   
  Strateji Yönetimi, Portal ve Mobil Uygulamalar Danışmanlığı

Fiyatlandırma bilgileri :  Proje bazlı çalışma yapılmaktadır.

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Armağan Aydın

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Semih Gür
Genel Müdür
semih.gur@bizcon.com.tr

Arda Berkman
Teknik Uygulamalar  Direktörü
arda.berkman@bizcon.com.tr

Bora Gür 
ERP Uygulamaları Direktörü
bora.gur@bizcon.com.tr

Armağan Aydın
Satış & Pazarlama Direktörü
armagan.aydin@bizcon.com.tr

Özgür Yavuzkara
İş Analitikleri Direktörü
ozgur.yavuzkara@bizcon.com.tr

Şİrket hAkkındA

2013 - 2015 türkiye kurumsal Yazılım 
Pazarındaki Vizyonu
Hedeflerimiz; büyümeye devam etmek, SAP İş Ana-
litikleri alanında referans projelere imza atarak, lider 
pozisyonumuzu devam ettirmek, SAP Kurumsal Kaynak 
Planlaması alanında ERP projelerinin Anadolu’da yayıl-
masına paralel olarak, farklı endüstrilerde proje sayımızı 
arttırmaktır. BIZCON; 2013 yılında ürün anlamında mo-
bil uygulamalar, finansal konsolidasyon, e-işe alım ve 
dağıtım planlama uygulamalarına, endüstri anlamında 
lojistik, yem ve tarım, ileri teknoloji, elektrik, makina, ilaç 
ve savunma sektörlerine odaklanmayı planlamaktadır.

Ürün / hizmet Bilgileri 
Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojisi şirketi olarak BIZ-
CON, SAP’nin lisans, lisans bakım, danışmanlık, proje 
yönetimi ve destek hizmetlerini, müşterilerine avantajlı 
ve rekabetçi bir şekilde sunmaktadır. Teknolojik geliş-
meleri her alanda takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yö-
nelik çözümleri en uygun ve en hızlı şekilde sunabilmek 
için VMware, HP, Nakisa, Sybase gibi sektörünün en 
önemli firmaları ile de çözüm ortaklıkları yapmaktadır.

Yazılım, uygulama ve danışmanlık alanlarında 150 
kişilik profesyonel ekibi ile kurumsal çözümler üre-
ten BIZCON, Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojisi 

şirketidir. “Bilişim 500 Yazılım Danışmanlığı Gelirleri” 
kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasında bulunan 
BIZCON, 13 yıldır hizmet kalitesinden ödün vermeyen 
çözüm odaklı kurumsal yaklaşımını sürekli geliştirmek-
tedir. 

BIZCON, SAP’nin uluslararası kapsamda düzenlediği 
SAP İş Ortakları İçin En İyi Performans Ödülleri 2012 
(Best Performance Challenge 2012 for SAP Partners) 
yarışmasında bölgesinde ‘En İyi Performans Ödülü’ne 
layık görülmüştür. 

BIZCON, pazardaki rekabet gücünün en önemli et-
kenlerinden birisinin insan kaynağı olduğu bilinciyle, 
danışmanlarına sağladığı sürekli eğitim imkanıyla ge-
lişmeye ve tecrübe kazanmaya devam etmektedir. Bu 
yatırımların bir sonucu olarak SAP tarafından verilen 
“En Çok Danışman Sertifikalayan İş Ortağı Birincilik 
Ödülü”nü 2009, 2011 ve 2012 yıllarında almaya 
hak kazanmıştır.

Borusan Grubu, Doğan Grubu, THY, Efes Pilsen, A101, 
Deva İlaç, İstanbul Ecza Koop. Birliği, Bursa Ecza Koop. 
Birliği, Savronik, Matlı Yem, Flormar, Alce Elektrik, Sofra 
Grubu gibi Türkiye’nin sektöründeki öncü firmalarıyla 
projeler gerçekleştirmektedir.

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

dikey ve Özel Çözüm Bilgileri
Dünyanın lider kurumsal iş çözümleri firması SAP’nin GOLD İş Ortağı unvanına sahip olan BIZCON; kurumsal 
kaynak planlaması, iş analitikleri, teknoloji, kurumsal portal, HANA ve mobilite çözümleri alanında farklı büyük-
lüklerdeki işletmelerin iş süreçleri yönetimi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler yönetmektedir.
Strateji yönetimi, bütçe planlama, finansal konsolidasyon, nakliye yönetimi, ileri depo yönetimi, hazine ve risk 
yönetimi gibi özel uzmanlık alanlarındaki yetkinliği ile ön plana çıkmaktadır. 
Türkiye’de en fazla SAP İş Analitikleri projesini hayata geçiren BIZCON, teslim ettiği projelerle sektöre öncülük 
etmektedir.
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ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

SATIŞ YÖNETİCİLERİ 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Detaysoft, 13 yılı aşkın bir süredir, SAP teknolojileri 
başta olmak üzere bir çok yenilikçi yazılım uygulaması 
ve geliştirme üzerine danışmanlık hizmetleri vermek-
tedir.

Türkiye’deki en büyük SAP iş ortaklarından Detaysoft, 
kendi sektöründe lider 200’ü aşan kuruluşa başarılı 
projeler üreterek sektörün en deneyimli danışmanlık 
firmaları arasına girmiştir. SAP İş Zekâsı Uygulamaları, 
SAP İnsan Sermayesi Yönetimi, SAP Tedarik Zinciri 
Yönetimi, SAP Finansallar, SAP NetWeaver, SAPTek-
noloji Danışmanlığı, Mobil Uygulama Danışmanlığı 
alanları dâhil olmak üzere, SAP’nin tüm ürün ailesini-
kapsayan konularda uzmanlaşmış kadrosuyla hizmet-
vermektedir. 2007 yılında Dubai ofisini, 2008 yılında

dikey veya özel çözüm bilgileri
Detaysoft’un danışmanlığını yaptığı SAP İnsan Sermayesi Yönetimi uygulamaları, kurumların iş süreçlerinin 
çalışanlara entegre eder. Bu sayede kurumun sahip olduğu işgücünün yönetimi, gelişimi ve doğru kullanımı 
sağlanarak, verimliliklerinin artırılması hedeflenir. SAP Tedarik Zinciri Yönetimi ile, malzemelerin ve tamamlanmış 
malların, satıcıdan müşteriye kadar olan akışının yönetimi sağlanmaktadır. SAP Lojistik ile entegre bir tedarik 
zincirinde; farklı işlevleri olan departmanlar, ürün veya hizmetlerin satış, üretim ve dağıtımını desteklemek 
amacıyla işbirliği içerisindedirler. SAP ERP Finansallar; şirketin finansal verilerini kaydetmekle kalmayıp, bu 
verilerin eşzamanlı olarak bilgiye dönüştürülmesi, şirket ihtiyaçları doğrultusunda raporlanması ve en verimli 
şekilde kullanılmasını sağlayan çözümdür. SAP NetWeaver, gerek SAP gerekse SAP dışındaki tüm uygulamaların 
entegre edildiği bir platformdur. Bu uygulamaların birlikte yaşayabilmeleri için, NetWeaver kapsamlı ve esnek 
entegrasyon çözümleri sunar. Detaysoft danışmanları; temel NetWeaver ürünlerinin yüklenmesi, konfigürasyonu 
ve realizasyonuyla, şirket içi ve şirket dışı uygulamalarınızı SAP ile entegre eder. SAP İş Zekâsı çözümleri; veriyi 
bilgiye, bilgiyi aksiyonlara dönüştürerek, işletmelerin doğru zamanlarda doğru adımlar atmalarını, stratejik ve tak-
tiksel kararları doğru verebilmelerini ve globalleşen pazarda rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlamaktadır. 
Detaysoft danışmanları; SAP İnsan Kaynakları, SAP Lojistik, SAP Business Warehouse, SAP CRM, SAP Finans 
gibi platformlarda var olan anlık raporlama ve onay gerektiren süreçlerin mobil cihazlar üzerinden erişim ve 
takibini sağlayan mobil uygulamalar geliştirmektedirler. Ayrıca deneyimli mobil ve teknoloji danışmanlığı ekibi, 
Detaysoft Mobil Çözümler kapsamında şirketlerin çeşitli süreçlerini analiz ederek SAP mobilite teknolojileri ile 
heterojen, şirketlere özgü uygulamalar geliştirmektedir.

ise Sivas yazılım merkezini açan Detaysoft, yoluna 
yenilikçi SAP teknolojileri, bulut çözümlerdeki iş or-
taklıkları, mobil çözüm ve uygulamalar üzerine verdiği 
profesyonel hizmetlerle devam etmektedir.

Detaysoft, SAP’nin bünyesine kattığı bulut İnsan Kay-
nakları Yönetimi çözümü SuccessFactors’un çözüm 
ortağı, uluslararası SAP partnerleri oluşumu SAP Uni-
ted VARs’ın Türkiye temsilcisi olarak faaliyet göster-
mektedir. Türkiye’deki ilk 200 Bilişim şirketi arasında 
yer alan Detaysoft ayrıca, yerli firmalara devlet desteği 
sunan Turquality programı kapsamında 1.Grup Danış-
man Firma statüsündedir. Aynı zamanda SAP Gold 
Partner olan firma, son olarak pazarlama alanında 
‘‘2013 – SAP En İyi İş Ortağı’’ uluslararası ödülüne 
layık görülmüştür.

Ozan ersen
Genel Müdür 
ozan.ersen@detaysoft.com

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  1999

Şirket web sitesi : www.detaysoft.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  SAP ERP, SAP CRM, SAP BI Çözümleri, Mobil Çözümler 

Fiyatlandırma bilgileri :  Ürün ve çözümlere göre değişken

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : Alkin Aksoy

detay danışmanlık Bilgisayar hizmetleri Sanayi Ve dış tic. A.Ş.
 Adres:Alemdag Cad. No: 109, 34692 Üsküdar / Istanbul / Türkiye

Telefon: +90 (216) 443 13 29 Faks: +90 (216) 443 08 27
info@detaysoft.com 

Aslı Özkazıcı
Müşteri Yöneticisi
asli.ozkazici@detaysoft.com  

Altan Altın
Müşteri Yöneticisi
altan.altin@detaysoft.com  

Mustafa Yiğit
Müşteri Yöneticisi
mustafa.yigit@detaysoft.com

Satış departmanı
sales@detaysoft.com

SAP İş Zekâsı Uygulamaları

SAP İnsan Sermayesi Yönetimi

SAP Tedarik Zinciri Yönetimi

SAP Finansallar

SAP NetWeaver

SAP Teknoloji Danışmanlığı

Mobil Uygulama Danışmanlığı

SuccessFactors İnsan 
Kaynakları Yönetimi
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F.ı.t. Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi ve 
ticaret Limited Şirketi

    Yalıyolu Cad. İsmail Ergin Plaza No:52/A Kat:6 PK 34744

Tel: +90 216 445 93 79

Faks: +90 216 445 92 87

 info@fitcons.com

www.fitcons.com

Kuruluş yılı : 1999

Şirket web sitesi :  www.fitcons.com  -  www.e-donusum.com.tr 

Hizmet ve ürün pazar segmenti : Teknoloji danışmanlığı vermekteyiz. Global olarak tüm sektörler  
  ve iş kollarına hizmet verebilecek yeterliliğe sahibiz

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Ahmet Bilgen

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ahmet Bilgen
Genel Müdür / Kurucu Ortak 
ahmet.bilgen@fitcons.com

koray Gültekin Bahar 
Yazılım Koordinatörü
koray.bahar@fitcons.com

hüseyin Bilgen 
Teknoloji Koordinatörü
huseyin.bilgen@fitcons.com

Şİrket hAkkındA

Türkiye’de 1999 yılında çalışmalarına başlayan FIT 
Consulting, bugün Hollanda, Kuzey Kıbrıs ve Fas’ta 
faaliyet gösteren yaklaşık 80 kişilik kadrosuyla teknoloji 
hizmetleri sunan SAP İş Ortağı’dır.

Yerel ve uluslararası, farklı sektörde ve büyüklükte 
kuruluşlar için geliştirdiği “kurumsal değer mühendis-
liği” projeleri ile kendisini farklılaştırmıştır. Ülkemizde 
“ilk”leri sunan SAP teknoloji danışmanlığı firması olarak 
da tanınmıştır. 

Ürün Bilgileri 
e-Fatura; Türkiye’de kesilen faturaların elektronik ortamda kesilmesi, gönderilmesi, arşivlenmesi ve takibini 
sağlayan sistemdir. Entegrasyon yoluyla e-Fatura sistemine dahil olmak isteyen firmaların, GİB ile yapmaları 
gereken entegrasyonlar FIT Consulting tarafından sağlanmaktadır. Fatura hakkında çözümün satışından ko-
numlandırılmasına kadar FIT Bilgi İşlem olarak destek verilmektedir. e-Defter; şirketlerin yevmiye ve kebir adı 
altında tutulan defterlerinin elektronik ortamda tutulması ve arşivlenmesini sağlayan sistemdir. Defterlerini 
ERP sistemlerinde oluşturmak ve arşivlemek isteyen firmalara GİB tarafından onayı alınmış FIT Consulting 
çözümünün kurulması sağlanmaktadır. Defter konusunda ürünün satışı SAP tarafından, konumlandırılması ve 
desteği ise yine FIT Consulting tarafından yapılmaktadır.

e-Fatura referanslarımız

Yine 2004 yılında kabul edilmiş olan 5070 sayılı 
elektronik imza kanunu ile başlamış olan ve 2008 
yılında kabul edilen ve elektronik fatura sisteminin 
başlangıcı sayılan EFKS sistemi 213 sayılı VUK ka-
nunu ile kabul edilmiştir. Bu bağlamda da çalışmala-
rına başlayan FIT Consulting e-dönüşüm kapsamında 
Türkiye’deki şirketlerin e-Fatura ve e-Defter sistemine 
geçişi konusunda öncülük sağlamaktadır.

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

FİRMA İŞ ORTAKLARI

e-Fatura
e-Defter
e-İmza
Basis
BI 
Yazılım geliştirme (ABAP)
Mobility
Netweaver
Non SAP Çözümler
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ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

itelligence Türkiye, dünya devi NTT DATA ile ortaklığı 
bulunan ve 5 farklı kategoride birden Global SAP iş 
ortağı unvanına sahip tek şirket olan itelligence AG 
ile Türkiye’nin lider SAP iş ortağı Elsys Danışmanlık’ın 
ortaklığı sonucu kurulmuştur.  Bu işbirliği sonucunda, 
Elsys Grup şirketi olarak faaliyetine başlayan, iş anali-
tikleri ve teknoloji çözümleri konularında hizmet sunan 
Intelart, itelligence Analytics adını almıştır.

 12 yıllık geçmişiyle SAP’nin Türkiye’deki en çok tercih 
edilen ve bilgi birikimi bakımından en zengin iş ortağı 
olarak kabul edilen danışmanlık şirketi Elsys’in kur-
duğu sağlam temeller üzerinde yükselen itelligence 
Türkiye, 50 ülkede 17 farklı sektörde 175 müşterisine 
verdiği kaliteli hizmetle gerçekleştirdiği 300’den fazla 
projeyle danışmanlık sektörünün öncülüğünü yapmayı 
sürdürmektedir. 

Türkiye’de yürüttüğü projelerin yanı sıra uluslarara-
sı arenada da yenilikçi, vizyoner faaliyetler sürdüren 
itelligence Türkiye, farklı sektörlerdeki şirketlerin tek-
nolojiden faydalanmasını sağlayarak rekabet güçlerini 

itelligence türkiye’nin Sunduğu hizmetler
Küresel hizmet ağı ve güçlü yerel deneyim, sektörel olarak güçlü referanslar, SAP sertifikalı sektörel çözümler, 
uçtan uca SAP uygulamaları, proje yönetim ofisi, 7x24 profesyonel destek hizmeti, RunSAP sertifikasyonu, 
uluslararası proje deneyimi, proje kalite kontrol danışmanlığı, değer odaklı mühendislik, küresel yaygınlaştırma 
projeleri, uzun vadeli müşteri ilişkileri, mobil uygulamalar, hosting hizmetleri

artırmalarına destek oluyor. Almanya, Japonya, Çin, 
Avustralya, Güney Afrika, Mısır, Birleşik Arap Emirlik-
leri, Hollanda, Suudi Arabistan, ABD, Tayland, Endo-
nezya ve Rusya gibi değişik ülkelerde çeşitli stratejik 
projelerin danışmanlığını yürüten itelligence Türkiye, 
böylece Türkiye’de yetişen insan gücünün dünyanın 
hemen her bölgesinde uzmanlığını sergilemesine 
olanak tanıyor.

Bankadan tekstile, perakendeden gıdaya, ilaçtan eği-
tim sektörüne kadar çok geniş yelpazede faaliyet gös-
teren müşterilerine hizmet veren itelligence Türkiye, 
tüm SAP çözümlerindeki üst düzey uzmanlığıyla re-
kabetin seyrini değiştiriyor. itelligence Türkiye güven-
cesi ve deneyimiyle SAP çözümlerinden faydalanan 
kurumlar, kurum içi ve kurum dışı işleyişte verimliliği 
üst seviyelere taşıyarak kendi sektörlerinde rakiplerinin 
önüne geçme avantajı yakalıyor. Bu nedenle hemen 
her sektörde Türkiye’nin ve dünyanın lider firmaları 
itelligence Türkiye ile çalışmayı tercih ediyor. 

Savaş komban 
itelligence Türkiye, CEO 
savas.komban@itelligence.com.tr 

Fatih ırak
itelligence Türkiye Sektör Satış Yöneticisi 
fatih.irak@itelligence.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  2000
Şirket web sitesi :  www.itelligence.com.tr 
Hizmet ve ürün pazar segmenti :  SAP Çözümleri lisans ve danışmanlık, destek ve bakım hizmetleri,  
  proje yönetimi, mobil hizmetler, database ve hosting hizmetleri
Fiyatlandırma bilgileri :  -
Şirketin 2012 yılı geliri :  itelligence AG: 500 – 600 Milyon USD arasında, 
  itelligence Türkiye: 10 – 20 Milyon USD arasında

ERP Komitesi temsilcisi : Savaş Komban 

itelligence türkiye
Sarıkanarya Sok. Yolbulan Plaza B Blok K:2 Kozyatağı 34742 İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 410 40 34  Fax: +90 216 410 40 78
info@itelligence.com.tr 

• SAP ERP

• SAP CRM 
 (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

• SAP SRM 
 (Tedarikçi İlişkileri Yönetimi)

• SAP İş Analitikleri ve 
 Teknoloji Çözümleri

• SAP HANA

• SAP Mobil Çözümler
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Sentez Bilgisayar Yazılım Sanayi ticaret Limited Şirketi
Genel Müdürlük Hürriyet Caddesi Ekin İş Merkezi No:5 Kat:4-5-6 Şirinevler / İstanbul

Telefon : (212)452 15 15 Pbx  Faks : (212)452 15 33  info@sentez.com 
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü (Ankara) Cinnah Caddesi No:33/13 Çankaya / Ankara

Telefon : (312)438 17 67  Faks : (312)438 17 52 anadolu@sentez.com  
Ege Bölge Müdürlüğü (İzmir) Şair Eşref Bulvarı No:100/303 Kat:3 Alsancak / İzmir

Telefon : (232)422 66 78  Faks : (232)422 72 43 
Akdeniz Bölge Müdürlüğü (Antalya) Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Teknokent AR-GE 1 Binası Antalya 

Telefon : (242)226 15 65   Faks : (242)226 13 63  akdeniz@sentez.com 

Kuruluş yılı :  1992

Şirket web sitesi :  www.sentez.com 

Hizmet ve ürün pazar segmenti : Kurumsal İş Çözümleri

Fiyatlandırma bilgileri :  Proje bazlı ve kullanıcı sayılarına göre değişmektedir.

Şirketin 2012 yılı geliri :  4.350.094.17 TL

ERP Komitesi temsilcisi :  Levent Kocaman   

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Levent kocaman  
Genel Müdür Yardımcısı 
levent.kocaman@sentez.com

derya Güler
derya.guler@sentez.com  
(532) 616 83 49

Bedri dikici
bedri.dikici@sentez.com 
(532) 616 83 48

Şİrket hAkkındA

SentezLIVE ERP KOBİ ve büyük kurumsal şirketlere 
yönelik tasarlanmış ERP çözümüdür. Özelleştirilebilen 
yapısı ile işletmelerin tam istedikleri sisteme dönüşebil-
mektedir. Tanımlanabilir kullanıcı arayüzleri, iş kuralları, 
raporları ve formları ile esnek bir platformdur. İşletme-
nin iş süreçlerine tam olarak uyum sağlayabilmek için 
gerekli her türlü teknolojik ve mimari altyapıya sahiptir. 
SentezLIVE, sadece gerekli olan bilgiyi içerecek şekilde 
düzenlenebilen kullanıcı arayüzleri ile iş süreçleriniz gere-
ği hazırlanan ek modülleri, ihtiyacınıza göre tanımlanabi-
len veri alanları ile ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş veya 
eklenmiş rapor ve formlar ile tam işletmenize göre 
uyarlanabilen bir çözümdür.  SentezLIVE, iş 
süreçlerinize uyum sağlayabilmek üzere 
gerekli olan çok sayıdaki parametre 
ve varsayılan değer mantıksal bir 
yapıda düzenlenmiş ve kurulum 
karmaşası en aza indirilmiştir bir 
çözümdür. İşletmenin satış - pa-
zarlama, servis, dağıtım ekibi gibi 
sahada olması gereken kullanıcıları 
sisteme rahatça erişip ihtiyacı olan 
bilgileri sağlayabilmeli, kendilerine 
atanmış görevleri alabilmelidir. Sentez-
LIVE iş çözümleri platformu, kurumsal kay-
nak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi 
(CRM), iş süreçleri yönetimi (BPM), iş zekâsı (BI), tedarik 
zinciri yönetimi (SCM) gibi, işletmeler için gerekli olan 
bütün modülleri içeren bütünleşik bir platformdur. Sen-
tezLIVE, iş süreçlerinin hemen hemen hepsinde müş-
teri ilişkileri yönetimi ve iş zekâsı modülleriyle bir bütün 
olarak tasarlanmış bir çözümdür. Teknolojik yapı kapsa-
mında SentezLIVE, sürekli gelişim ve değişim hedefiyle 
yola çıkılan ve 2 yıl süren Ar-Ge çalışmasının sonucunda 
günümüzün en gelişmiş yazılım mimarileri kullanılarak 
hazırlanmış bir iş uygulamaları platformudur. SentezLIVE 
ERP Platformu teknik özelliklerine bakıldığında Ar-Ge faa-

liyetleri TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır. Microsoft.Net 
Framework 4.0 platformu üzerine kurulmuş, C# ve ASP.
NET dilleri ile geliştirilmiştir. Mimari tasarımında MVP 
/ MVVM kullanılmıştır. Microsoft SQL Server, Oracle 
gibi endüstri standardı ilişkisel veritabanları (RDBMS) 
ile uyumlu, performans, veri güvenliği ve tutarlılığı ön 
planda tutularak tasarlanmıştır. Gerekli kaliteyi ve çe-
vikliği sağlayabilmek amacıyla “Ekstrem Programlama” 
yöntemleri uygulanmaktadır. Güvenlik başlığında güven-
lik sistemi ile kullanıcı bazında her işleme yetkilendirme 
yapılabilmektedir. LOG sistemi ile kullanıcıların yaptığı 

her işlem, girdiği veya değiştirdiği kayıtlar veya al-
dığı raporlar anında takip edilebilmektedir. 

Esneklik başlığında masaüstü kullanıcı 
arayüzleri MS Windows Presentation 

Foundation (WPF) teknolojisi kulla-
nılarak hazırlanmıştır. Dinamik veri 
tabanı alan tanımlamaları saye-
sinde işletmenin veri tanımlama-
ları bazında gereksinim duyduğu 
bütün özelleştirmeler yapılabilir. 

Yüzde 100 Microsoft .Net uyumlu 
script dili desteği ile işletmeye özel 

kurallar belirlenebilir, özel işlemler yap-
tırılabilir. Raporlar ve formlar yazıcıya ve 

ekrana alınabildiği gibi, MS Excel, MS Word, 
MS PowerPoint, Adobe pdf, Open Office dosyası olarak 
veya metin dosyası, xml veya html formatında alınabilir, 
arşivlenebilir veya e-posta olarak gönderilebilir. Kişiye 
ve işletmeye özel sonsuz sayıda rapor ve form tasarımı 
yapılabilir. Verimlilik başlığında ise iş süreçleri modülü 
(BPM) sayesinde tanımlanan görevler, servisler, raporlar 
veya analizlerin belirlenen zamanlarda otomatik olarak 
çalışması ve çıktılarının istenilen ortamda hazırlanması 
sağlanabilir. Uyarı sistemi sayesinde işletmenin çalışma 
sistemi doğrultusunda gerekli kontroller tanımlanabilir ve 
istenilen kullanıcıların uyarılması sağlanabilir. 

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER
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ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

2013 – 2015 dünya ve türkiye kurumsal Yazılım 
pazarındaki vizyonu

Türkiye pazarı, ERP, CRM ve bağlı uygulamalar konusunda ön-
ceki yıllarda gerçekleşmesi gereken bilinçlendirme çalışmasını 
hemen hemen tamamladı. Özellikle değişen iş yapış biçim-
lerinin ardından, var olan Muhasebe ve ERP uygulamalarının 
değişikliği, revizyonu ve yeniden yapılandırma süreci artacaktır. 
Bu noktada önümüzdeki 5 yıl içinde yeniden implementasyon-
ları konuşucağız ve detay konuların çözümünü firmalar talep 
edecekler. Özellikle 2023 Türkiye Vizyonunda yer alan Yazılım 
ihracatı konusunda, Türk firmaları daha fazla proaktif olacak  ve 
firmalar bu konuda önemli adımlar atarak daha bakir bölgelerde 
iş yapar hale gelecekler. Tüm bu koşullar çerçevesinde, 20. Yılını 
kutlayan Set Yazılım’ı uluslararası firmalarla proje gerçekleştiren 
ve ihracat yapan bir şirket konumunda görmek kurumumuz, ça-
lışanlarımız ve ülkemiz adına ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı.

Şirketimiz ve referanslarımız

Set Yazılım, 1993’ten beri, orta ve orta üzeri büyüklükteki yerel 
kuruluşlar ile yabancı sermayeli kurum ve kuruluşların ERP, CRM, 
Finansal yazılım ihtiyaçları konusunda faaliyet göstermekte olan 
sektöründeki lider kuruluştur. ERP/CRM ve diğer finansal yazı-
lımlar üzerine proje bazında %100 kuruma özgün çözümler 
üreten bir yazılım firması olarak ana ürünümüz SET.B’LACK  
ERP yazılımı birçok değişik sektörde başarıyla kullanılmaktadır. 
1993 yılından itibaren kendi Ar-Ge çalışmaları ile geliştirip üret-
tiği yazılımlarının da kalite güvenirliliğine sahip olduğunu ISO 
9001:2000 ile belgelendiren Set Yazılım’ın çözüm ve hizmet-
leri TURQUALITY desteği kapsamına alınmıştır.

Tekin Acar Kozmetik, Doruk Şirketler Grubu, PSA Peugeot 
Citroën, TEB, BNP Paribas,  Kefayat Group, Balparmak Balları, 
Rotap Saat, Biem İlaç, Atabay İlaç, Ene Medikal, Kitsan Tıbbı 
Cihazlar gibi farklı sektördeki  firmalara özel çözümler geliştirdik. 

Sektörünüze özel çözümler

Ürün yelpazesi dikey ve yatay çözümlere uyum sağlayabilecek 
derecede geniş olan Set Yazılım tamamen yerli mühendislik, 
araştırma ve danışmanlık hizmetleri ile desteklenmiş ve üretilmiş 
ERP yazılımları ile değişik sektörlere özel ve özgün çözümler 
sunmaktadır. Hizmet verilen sektörlere örnek olarak Tarım ve 

hayvancılık, ithalat ve perakende ticaret faaliyeti, finans ve ban-
kacılık,  gıda ve ilaç endüstrisi ve ticareti gibi sektörlere  hizmet 
sunan firmalar sıralanabilir. 

Sektörel projelerimiz

Perakende sektörünün yoğun, hızlı ve dinamik yapısına uygun 
bir şekilde tasarlanmış, kolay ve hızlı işletilen yetkin ERP-CRM 
Sistemi ve Set.Net Mağazacılık uygulamasını  Set Yazılım 
olarak, Türkiye’nin en büyük kozmetik zinciri olan Tekin Acar 
Kozmetik’te gerçekleştirdiğimiz projemiz ile perakende sektö-
ründe satın almadan satışa ve müşteri ilişkilerinden kampanya 
yönetimine kadar olan tüm süreçleri tek bir çözümde birleştir-
meyi başardık.

Tarım ve hayvancılık sektöründe  Organik Tarım ve  Doruk Grup 
Şirketlerinden olan Berce Beraberce firmalarına yapılan çözüm-
lerimiz süt hayvancılığı için iyi bir örnek olabilir. Süt üreticiliğinin 
standart ERP süreçleri ile takip edilmesinin imkansızlığı ile yola 
çıkarak sektöre özel olarak geliştirdiğimiz çözümümüz ile Mu-
hasebe, Finansman, Satın alma, Üretim planlama gibi standart 
modüllerin dışında süt ve besi sığırcılığı süreçleri için geliştirilen; 
hayvan kartlarının oluşturulması, doğum operasyonlarının takibi, 
ölüm kesim gibi diğer faaliyetlerin takibi, rasyon tanımlarının ya-
pılması, veterinerlik uygulamalarının sistem tarafından yapılması, 
sağlık karnesi ve uygulamaları, özel Raporlar (Kızgınlık takibi, 
verimlilik vb.) gibi süreçlerin de tek bir ekran üzerinde takibi ve 
raporlanabilmesi sağlandı.

Ayrıca finans sektröründe devam eden PSA PEUGEOT da ge-
liştirdiğimiz projemizde tüm detayları ile bir tüketici finansmanı 
çözümü sunmaktayız. Bu uygulamamız uçtan uca bir kredi süre-
cini içermektedir; Kredi Teklifi, Kredi Başvurusu, Kredi Başvurusu 
Değerlendirme, Onaylı Başvuru Doğrulama, Kredi Açılışı, Para 
Transferi, Finansal Risk Yönetimi, Alacakların Tahsilatı, Müşteri 
Hizmetleri ve Kredi Yapılandırma, Gecikmiş Alacakların Tahsilatı, 
Bayi Yönetimi, Müşteri Yönetimi ve Muhasebe gibi standard 
kredi süreçlerinin yanı sıra; Emniyet Genel Müdürlüğü Elektronik 
Araç Rehin İşlemi, İç İşleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi, 
Kredi Kayıt Bürosu ve Merkez Bankası ve üçüncü parti Sigor-
ta Şirketleri gibi kurumlarla entegrasyon faaliyetleri de süreci 
tamamlayıcı unsurlar olarak aynı uygulama üzerinden yöneti-
lebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Servet Gündüz
Satış ve İş Geliştirme Direktörü
servetgunduz@setsoftware.com

hayri Şan 
İş Çözümleri Direktörü 
hayrisan@setsoftware.com

ezgi Yaşa 
Özel Projeler Müdürü
ezgiyasa@setsoftware.com                              

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı : 1993
Şirket web sitesi : www.setyazilim.com.tr
Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Finans, Sigorta, Perakende, Gıda, Tarım, Kimya, Holdingler
Fiyatlandırma bilgileri :  -
Şirketin 2012 yılı geliri :  -
ERP Komitesi temsilcisi : Servet Gündüz

Set Yazılım
Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. No: 34/1 K: 3–4  Ataşehir 34750 

İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 5725050
Fax: 0216 5757000
info@setsoftware.com
www.setyazilim.com.tr
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dikey veya özel çözüm bilgileri
Teknosol Vera ERP; plastik, metal, inşaat, kimya, ilaç sektörlerindeki orta ve büyük ölçekli birçok firmada 
kullanılmaktadır. Sektöre ve firmaya göre değişen yapılar projenin parametrik yapısıyla çözülmüş ya da çözüm 
parametreye bağlanmıştır. 

Vera ERP VIEW entegrasyonu ile günümüz teknolojilerinde sıkça kullanılan akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar 
üzerinden şirket ERP bilgilerine ulaşılması sağlanmıştır. Hepsi farklı işletim sisteminde çalışabilen bu cihazlarda, 
tek bir yazılımla anında erişim ve raporlama mümkün kılınmıştır. 

Vera ERP BARKOD entegrasyonu ile, malzeme alımı, üretim aşamaları, sevkiyat planlama süreçlerinin şarj, lot, 
son kullanım tarihi, menşei, raf detaylı stok takibi izlenebilirliği etkin ve kolayca yönetebilmesi sağlanmaktadır. 

Vera ERP PROJE uygulamaları; standart üretim yapmayan proje bazlı çalışan firmalarda iş süreçlerinin ve 
maliyetlerinin takip edilmesini sağlar. Proje için satın alınan malzemeler, sevk edilen malzemeler, harcanan 
işçilik süreleri, yapılan fason harcamalar gibi istekler ile proje detay maliyetinin görülerek ne kadar kâr edildiğinin 
bilgisi bu uygulamayla takip edilebilir. 

Vera ERP İlaç Sektörüne Özel Uygulamaları ile güçlü çözümler yaratmıştır. İlaç sektörünün, satış aşamasında 
kampanya yürütme kurallarına, GMP kurallarına uygun üretim, validasyon gibi farklılıklar içerir. Bu farklılıklar, 
depoların takibindeki özel uygulamalarda ve üretimdeki sıkı kalite kontrol uygulamalarında da kendini gösterir, 
ayrıntılı ay sonu maliyeti ile devam eder. Vera ERP, ilaç sektöründe önemli referansları ile kendini kanıtlamış 
bir kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

teknosol Bilgisayar Yazılım hizmetleri Ltd. Şti.
Eğitim Mah. Kasap İsmail Sk.  Aska İş Merkezi No: 2 D:8

34722 Kadıköy-İstanbul /TÜRKİYE
            Tel: +90 216 349 27 37

Faks: +90 216 349 76 75
teknosol@teknosol.com.tr  -  www.teknosol.com.tr

Kuruluş yılı :  1994

Şirket web sitesi : www.teknosol.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  KOBİ ve Büyük Ölçekli Kurumsal Firmalar

Fiyatlandırma bilgileri :  Firma ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenmektedir.

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : Filiz Kaşıkçı

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mehmet Akduman  
Genel Müdür 
mehmet@teknosol.com.tr

Filiz kaşıkçı 
ERP Satış Yöneticisi
filiz@teknosol.com.tr

Şİrket hAkkındA

19 yıldır sadece yazılım teknolojilerine odaklanmış 
olan Teknosol, en son bilgi teknolojilerine dayalı, 
firmaların tüm faaliyet alanlarında kullanılabilen, 
etkin ve çok yönlü ERP yazılımı ‘’Vera ERP’’ projesi 
ile çözüm üretmektedir. Teknosol, proje öncesi ve 
sonrası tecrübeli danışman ve yazılım desteğiyle de 
işletmelere uzun süreli hizmet vermektedir.

Teknosol Vera ERP çözümü ile planlamadan mali 
kontrole, satın almadan üretime, satıştan maliyete 
kadar farklı süreçleri tek ve entegre yazılımda 

birleştirerek, sistemsel olarak yönetilmesini sağlamıştır.

Vera ERP aynı zamanda ileri düzey üretim planlama ve 
çizelgeleme ürünü olan Asprova ile desteklenmiştir. 
Yalın üretim tekniklerinde dünya lideri Japonya’da 
satış sıralamasında bir numara olan Asprova, sonlu 
kapasite planlaması ile üretim kaynakları üzerindeki 
tüm kısıtları ve iş kurallarını dikkate alarak, birkaç 
saniye içerisinde tüm planlamalarınızı yapabilir, 
parametrik yapısı sayesinde ek yazılım gerektirmeden 
mevcut yapınıza uygun hale getirilebilir.

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER
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Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve teknolojileri A.Ş. 
 Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark 

B 2 Blok Kat:2 Esenler / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 467 33 33 Faks : +90 212 613 56 52

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cyberpark, Tepe Binası 4.Kat N:422 06800 
Bilkent / Çankaya / Ankara / TÜRKİYE 

Tel: +90 312 266 42 74  Faks: +90 312 266 42 75
Caspian Plaza, Cafer Cabbarlı Küçesi Kat:5 Bakü/AZERBAYCAN

 Tel: + 99 450 742 64 84 Faks: +99 412 436 52 86 
uyumsoft@uyumsoft.com.tr, ankara@uyumsoft.com.tr, baku@uyumsoft.com.tr

Kuruluş yılı : 1996

Şirket web sitesi : www.uyumsoft.com.tr 

Hizmet ve ürün pazar segmenti : Orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketler

Fiyatlandırma bilgileri :  Kullanıcı tipi, sayısı, proje konumlandırma sürelerine bağlı olarak belirlenmektedir.

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : Hüseyin Şahin

Uyumsoft kurumsal İş Sistemleri 
Uyumsoft, 1996’dan beri,  45 + sektörden, 400 + müş-
teride yazılım yerleştirme, kullanıcı yönetişim eğitimleri ve 
iş süreçleri, değişim ve dönüşüm, danışmanlık projelerini 
dünya standartlarında yürütmüştür. 

Uyumsoft,  100  + kişilik uzman mühendis kadrosu ve çö-
züm ortakları ile bu müşterilerde ortalama %35 verimlilik 
artışı, %91 müşteri memnuniyeti sağlanmıştır. 

Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri; bu girişimlerin birbirinden 
farklı yapılarını, 4000  + finans, üretim, dağıtım iş süreçle-
rini ve piyasalarda yaygın iş pratiklerini, çalışma tarzlarını 
kapsayan, ERP, CRM, HR, CMMS, BI, vd uygulamaları içer-
mektedir. Uyumsoft’un, her 10 müşterisinden 7’si tavsiye 
üzerine gelmektedir.

Uyumsoft İş Sistemleri: 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun gerektirdiği tüm işlemler 
için hazırdır. Tüm kayıtlar, işlemler ve finansal raporlar, 
UFRS (Uluslararası Muhasebeleştirme Standartlarına) 
uygundur. 

Mobil İş Uygulamaları ile sahanın dinamizmini yakalaya-
bilirsiniz. B2B, Kurumdan kuruma i-ticaret ile ekosistemi-
niz ile internette iş yapabilirsiniz. Müşterilerinize CRM ile 
yakınlaşabilirsiniz. 

İlk Türk İş Zekası araçları, güncel verilerle ve anında, her 
seviyede, gerçekçi kararlar almanızı sağlar. Nakit akımı-
nızı bütçeler, likiditenizi kontrol edersiniz. Planlı bakım- 
onarım ile tesislerinizin, makinelerinizin ömrünü uzatır, iş 
kesintilerini önlersiniz. Kurumsal katma değerin kaynağı 
iç ve dış kaynak iş gücününüz planlar, geliştirir, etkin 
yönetirsiniz. 

Uyumsoft, tecrübelerini ve bilgi birikimini sizler ile pay-
laşmayı istemektedir. Bunun için sizin iş yerinizde sizin 
işinizi ve bizim çözümlerimizi görüşmek amacıyla bir ara-
ya gelmek isteriz. 

Uyumsoft kurumsal Yönetişim 
Uygulama Bileşenleri: 

•erP kurumsal kaynak Planlama: Finans, Dış 
Ticaret, Tedarik ve Satış, Bütçeleme ve Kontrol, 
Kapasite Planlama ve Çizelgeleme, Planlı, önleyici, 
bakım ve onarım, Üretim takibi, Kalite,
•İK İş Gücü Yönetimi, Alt Yüklenici Özlük Takibi,
•Müşteri İlişkileri Yönetimi ,
•İş Zekası araçları, 
•B2B Kurumdan kuruma i-ticaret, 
•Mobil Uygulamalar, 
•Araç Filo Yönetimi, 
•Araç Servis Takibi, 
•Gayrimenkul Yönetim Sistemi, 
•OSB Sistemi, 

Uygulama, yerleştirme, proje yönetimi 
danışmanlık hizmetleri: 
•İş analizi, süreç mimarisi, kavramsal tasarım, 
sistem kurulumu, yerleştirme 

Uyumsoft Bileşen Mimarisi 
••ERP İş Sistemleri: Finans, Tedarik ve Satış,   
     Malzeme ve Depo, Üretim, Kalite, Dış Ticaret, 
   Sabit Kıymetler, Bordrolama
••BC Bütçeleme ve Kontrol
••BI İş Zekası
••CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi
••Satış Sonrası Hizmetler Teknik Servis
••B2B (kurumdan kuruma) İ-Ticaret
••Mobil İş Uygulamaları
••Kapasite Planlama Çizelgeleme
••CMMS Bakım Onarım Takibi
••HR İş Gücü Yönetimi
••Alt Yüklenici Özlük Takibi
••Gayrimenkul Yönetim Sistemi
••OSB Sistemi
••Besi Çiftliği Kurumsal İş Sistemi
••Tarım İşletmesi Kurumsal İş Sistemi
••Araç Filo Yönetimi
••Araç Servis Takibi

hüseyin Şahin
Genel Müdür Yardımcısı 
Huseyin.sahin@uyumsoft.com.tr 

Şİrket hAkkındA ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

REfERANSLAR

 Uyumsoft ERP

 Uyumsoft Web ERP 

 Bilgi Güvenliği Çözümleri

 Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

 45 + sektörden, 
400 + müş teri referansımıza;

www.uyumsoft.com.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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ÜrÜnLer
 • enterprise edition, Orta ve büyük ölçekli işletmeler için komple çözüm

 • Plus edition,  Orta ve büyük ölçekli işletmeler için ekonomik paket

 • Pro edition, Üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı paket

 • Standart edition, Küçük ve orta ölçekli işletmeler için başlangıç paketi

 • MarketPlace Portal, Bölgesel veya sektörel sanal pazaryeri platformu

 • Workcube hr&kariyer Portal Çözümü, Holdinglerin, grup şirketlerinin, şirketlerin ve tüm şubelerin, 
HR süreçlerine ait işlemleri merkezi olarak yönetmesini sağlar. Çalışan Bilgi Yönetimi - Rol Planlama - Bordro 
& Özlük İşlemleri - Organizasyon Planlama - İçerik Yönetimi - Kurumsal Intranet Yönetimi - Kurumsal Kariyer 
Portal Yönetimi - 360º Performans Yönetimi - İşe Alma Yönetimi - Analiz ve Raporlama ve Eğitim Yönetimi 
uygulamalarını içerir.

 • Workcube tV/radyo Çözümü,  Web üzerinde sanal bir televizyon ve radyo istasyonu gibi çalışan 
kurumsal TV ve Radyo kanalı.

Workcube, isteyen işletmelere açık kaynak kodu ile birlikte de sunulmaktadır.

Workcube e-İş Sistemleri A.Ş.
Workcube Koşuyolu: Katip Salih Sokak No: 24, Kadıköy – İstanbul

Tel: 216 4283939 Pbx, Fax: 216 4283907-08
Workcube GOSB: Gosb Teknopark, Kemal Nehrozoğlu Cad. High Tech Binası Kat:1 No: B5-B6-B7, Gebze

Workcube Germany: Contact/ Mr. Yusuf Cavak/Bahlingen a.K./Germany, yusuf.cavak@workcube.eu 
Workcube Yemen: Contact/Mr.Naswan Al-Mawri, www.ytechcompany.com 

Workcube Pakistan: Contact/ Mr.Bilal Aslam Lahore, bilal@jbroz.com 
Workcube Umman: Contact/ Haroon M. Janjua, Muscat-Sultanate of Oman, haroon@janjua.com 

Kuruluş yılı :  2001

Şirket web sitesi :  www.workcube.com, workcube@workcube.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti : Her boy işletmeye yönelik %100 web 

  tabanlı Workcube ERP Çözümü Satış, 

  Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri.

Fiyatlandırma bilgileri :  Merkezi sunucu üzerinde bir defalık lisanslamayla 

  satın alınır, sınırsız kullanıcı, sınırsız şirket yönetimi sunar.

Şirketin 2012 yılı geliri :  

ERP Komitesi temsilcisi : Özlem Açıkel Turhan

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Özlem Açıkel turhan
Workcube YKB yardımcısı 
ozlemacikel@workcube.com   

Ferdi Fırat 
Workcube İş Geliştirme Direktörü
ferdifirat@workcube.com 

Şİrket hAkkındA

2001 yılında yüzde 100 internet tabanlı ERP olarak 
geliştirilmeye başlanan Workcube, 2004 yılında paza-
ra sunuldu. Hem internet tabanlılık hem de bir şirketin 
tüm süreç ve operasyonlarını tamamen konsolide bi-
çimde bir arada yönetmek üzere tasarlanmış bir ERP 
sistemi olması, Workcube’ü öne çıkardı.  

İnternet teknolojilerinin gelişmesi, şirketlerin ulusla-
rarası pazarlara açılma ihtiyacı ve kurumsal yönetim 
bilincinin gelişmesi Workcube’ün önünü açtı. 2010 
itibariyle yazılım ihracatına başlayan Workcube, İngiliz-
ce ve Arapça versiyonlarında ERP konumlandırmaları 
gerçekleştirmiştir.

Metal, mobilya, inşaat, güvenlik, tekstil ve ayakkabı, 
reklam gibi toplam 23 değişik sektör tecrübesi bu-
lunan Workcube, 600’e yakın işletmede,  50 binin 
üzerinde eş zamanlı kullanıcıya sahiptir.

Gebze-Teknopark içerisinde Ar-Ge ofisi bulunan Work-

cube, 2013 yılı itibari ile 21’i satış ve proje iş ortağı, 
37’si Referral Partner (bağımsız danışman ve mali 
müşavir) olmak üzere, toplam 58 iş ortağı ile işbirliği 
içinde satış faaliyetlerini yürütmektedir. 

Workcube, bir kurumun tüm yönetim ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere tasarlanmış uçtan uca kurumsal bilgi 
sistemidir. ERP, CRM, SCM (tedarik zinciri yönetimi), 
insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, kurumsal 
performans yönetimi, eğitim yönetimi, varlık yönetimi,  
B2B, B2C fonksiyonlarını ve iletişim araçlarını tek bir 
veritabanı üzerinde bir arada sunan fonksiyonelliğe 
ve modülerliğe sahiptir. 

Kullanımı ve öğrenmesi kolaydır. İnternet çağının ge-
tirdiği yeni iş fikirlerini ve yaklaşımları kurumunuza 
taşır. Müşterileriniz, çalışanlarınız, tedarikçileriniz ile 
gerçek zamanlı ve tümleşik iş yapma olanağı sağlar.

WoRKCUBE ÜRÜNLER
 • Enterprise Edition
 • Plus Edition
 • Pro Edition
 • Standart Edition
 • MarketPlace Portal
 • MarketPlace Portal
 • Workcube HR&Kariyer Portal Çözümü
 • Workcube TV/Radyo Çözümü

 

WoRKCUBE ÇÖZÜMLER
 • ERP
 • CRM
 • Proje Yönetim Sistemi
 • İçerik Yönetim Sistemi
 • Eğitim Yönetim Sistemi
 • Dijital Varlık Yönetimi
 • Fiziki Varlık Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İş Süreçleri, Yönetimi
 • Partner Portal (B2B)
 • Public Portal (B2C)
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Yapıtaşı Bilgi teknolojileri Müh. Ve dan. tic. Ltd. Şti.
                     Fulya Mah. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sk. Saral Center No:25 K:2 

Gayrettepe / İstanbul
      Tel: 0212 272 28 48       
      Fax: 0212 272 26 90

Kuruluş yılı :  2005

Şirket web sitesi : www.yapitasi.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti :  İnşaat,taahhüt,gayrimenkul sektörlerinde ERP, CRM uygulamaları

Fiyatlandırma bilgileri :  Projelendirilerek fiyatlandırılır.

Şirketin 2012 yılı geliri : >2.000.000 TL  

ERP Komitesi temsilcisi : Murat Aslan

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sunduğu ürünler ile ilgili ilk çalışma ve hazırlıklarını 
1997 yılında başlatan grup, farklı organizasyonlar 
altında yürüttüğü çalışmalarını 2005 yılında kurulan 
Yapıtaşı Bilgi Teknolojileri çatısı altında toplamıştır. 
Yapıtaşı; sunduğu yazılım, bilgi ve yönetim sistemleri 
çalışmaları ile kuruluşlarda çağın gereklerine uygun iş 
yapma modellerinin gerçekleştirilmesine aracılık eder. 
Yapıtaşı, Türkiye’deki inşaat, taahhüt ve proje yönetim 
alanında sektörünün öncü inşaat ERP ve konut satış 
CRM sistemlerinin yaratıcısı ve uygulayıcısıdır. Yapıtaşı, 
konusunda hem ulusal hem de uluslararası üst düzey 
tecrübeye sahip ekibinin yanı sıra iş ortaklığı yaptığı 
sözleşmeli profesyonel ekibi ile eğitim, danışmanlık, 
denetim ve outsourcing hizmetleri de sunmaktadır.

İnşaat Sektörüne Yönelik Proje Yönetim Çözümleri
Yapıtaşı’nın ön planda olan ürünü; Yapıtaşı ERP-İnşaat Yönetim Sistemi’dir. Yapıtaşı ERP, inşaat, taahhüt ve 
yatırımcı firmalarının iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş sektörünün en kapsamlı yazılım çözümüdür.

Yapıtaşı Yönetim Sistemi, taahhüt firmalarında iş geliştirme faaliyetlerinin izlenmesinden  başlayarak, teklif 
hazırlık, sözleşme takip, keşif-master plan, iş programı, satın alma yönetim, lojistik takip, ambar-depo izleme, 
finans-muhasebe ödeme takip, taşeron yönetim, demirbaş izleme, makina ekipman yönetim, kalite yönetim 
sistemi, insan kaynakları yönetim, kurumsal bilgi kütüphanesi oluşturma ve organizasyonel iletişim süreçlerini, 
firmaların kurumsal yapılarının da analizine bağlı olarak modelleyerek elektronik ortama taşımaktadır. 

Bununla birlikte gayrimenkul alanında son yıllardaki gelişmelere paralel olarak; gayrimenkul, müşteri, satış, pa-
zarlama ve satış sonrası hizmetlerin takibini esas alan Yapıtaşı CRM ürünü de sektörde kullanıma sunulmuştur. 

Yapıtaşı, BUILDEST adını verdiği ürün ile bir inşaat projesine taraf olan yatırımcı, müşavir, tasarımcı, mühendislik, 
taahhüt ve alt yüklenici firmaların aralarındaki sistematik bilgi, doküman paylaşımı, görev/aksiyon yönetimi 
ve iletişimini sağlamaktadır. 

Yapıtaşı’nın; Türk inşaat, taahhüt ve gayrimenkul 
sektörüne sunulan ERP çözümleri ile başlayan geli-
şimi, bugün itibariyle 22’den fazla ülkedeki 150’yi 
aşkın firmanın şantiyelerinin takibi, toplamda izlenen 
yüzlerce proje ve 5000’i aşkın kullanıcı deneyimi ve 
yabancı inşaat firmalarına da gerçekleştirilmeye baş-
lanan yazılım satışları ile farklı bir boyut kazanmıştır. 
Yamata Yatırım, Sur Yapı, Acıbadem Proje Yönetim, 
Adalı/Serka İnşaat, Akşan Yapı, Ant Yapı, Aygün Alü-
minyum, System İnşaat, Metag, Met Mühendislik, 
Pim Mühendislik referanslarından sadece bir kaçını 
oluşturmaktadır. Yapıtaşı ürünleri; sahip olduğu altyapı 
gereği çoklu dil desteği sağlamakla beraber, ağırlıklı 
olarak Türkçe/İngilizce kullanılmaktadır.

Murat Aslan 
Yönetici Ortak / İnşaat Y. Mühendisi
murat.aslan@yapitasi.com

Sevgi erciyas 
Satış-Proje Organizasyon, 
İnşaat Y. Mühendisi
sevgi.erciyas@yapitasi.com

Burç Yıldız
Proje Koordinasyon, 
İnşaat Y. Mühendisi
burc.yildiz@yapitasi.com

Şİrket hAkkındA
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Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonu-
nun 2000’li yılların başına  kadar sınırlı kalması, 
henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun baş-
larında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kay-
naklı sermayenin azlığı, firmaların Kurumsal İş 
Çözümlerine kanalize ettikleri finansal kaynakla-
rının sınırlı olması, ERP sistemlerinin Türkiye’de 
yaygınlaşmasını  yavaşlatmış ve geciktirmiştir.  

türkiye erP pazarı fiyata karşı çok 
duyarlı ve erP sistemlerini yalnızca bir 
yazılım olarak değerlendiriliyor.
ERP sistemleri firmalara, operasyonel etkinlik 

ve daha iyi karar verebilme, bilgiye hızlı erişim 
gibi getirileri sağlayarak, şirketin rekabetçi ol-
ması için fırsat sunan projelerdendir. Dünyadaki 
değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı 
bulamayan firmalar için ERP projeleri bulunmaz 
bir fırsattır. Bu yüzden ERP sistemlerini yalnızca 
bir yazılım olarak değerlendirip, sunduğu strate-
jik önemi gözden kaçırmamak gerekir. 

ERP Sistemleri, kaynaklarınızı planlamanızı, 
verimli kullanılmasını, maliyetlerinizi takip et-
menizi, değişen koşullara hızlı tepki verebilme-
nizi, kalite izlenebilirliğinizi sağlamanızı, etkin 

ve  hızlı karar verebilmenizi sağlayan yönetim 
sistemleridir. “Her değişim getiren proje gibi 
ERP projeleri de dirençle karşılaşır. ERP projesin-
de bu direncin kırılması için üst yönetimin tam 
desteğini alan proje yöneticisi ile birlikte bizzat 
çalışmak üzere firmanın süreç sahibi yöneticileri 
de proje ekibinde yer almalıdır.” 

kurumlar, süreçlerine uygun kapsamda 
erP seçmeye özen göstermeliler
İşletme süreçlerine uygun kapsamda, kullanımı 
basit, esnek, geliştirmeye açık, farklı ortamlar-
dan kolay erişilebilen, maliyeti uygun,  farklı 
platform ve yazılımlarla entegre edilebilen 
yazılımlardan biri seçilmelidir. Bazı sistemler-
deki kişiselleştirmeler, ERP sisteminin yapısını 
değiştirebilir. Uyarlama kolaylığı olan yazılım-
lar, başarınızı ve sistem sürekliliğini sağlayan 
etmenlerdendir.

ERP Komitesi akademisyen, yönetim danış-
manı ve ERP kullanıcısı üyeleriyle, kurumlara 
ERP’ye geçişlerinde A’dan Z’ye danışmanlık ve 
koçluk yapıyor.” ERP Komitesi, ERP Serüveniniz 
boyunca sorularınıza yanıt bulmanıza yardım-
cı olmaktadır. Süreç boyunca sizlerle hareket 
ederek proje, hazırlık aşaması, proje yaklaşımı, 
uygulama, is süreçleri, riskler ve iç kontrollere 
ilişkin size güvence sağlar ve bir ERP sisteminin 
kullanımının ortaya çıkaracağı fırsatlardan en 
üst düzeyde yararlanmanıza yardım eder. Şir-
ketiniz için doğru ERP sistemini tanımlamanıza, 
doğru ERP uygulama şirketini seçmenize yar-
dım eder.Şirketinizin mevcut durumunu analize 
ederek, mevcut sisteminize devam edip etmem 
kararınızı kolaylaştırır. Projenin başarıyla tamam-
lanması ve beklenen faydaların sunulması için 
ERP komitesi size rehberlik edebilir. 

BaĞImSIZ Erp prOJE 
YÖNETİmİ VE DENETLEmESİ

78

dünyada 90’lı yıllarda üretim planlama sistemlerini desteklemek amacıyla ortaya 
çıkan erP uygulamaları, zaman içerisinde sadece şirket operasyonlarının yönetildiği 

entegre bir uygulama yazılımı olmaktan çıkarak, bugün kurumların ürettikleri tüm 
değer zinciri ile etkin iletişim kurabilen bir sistem haline geldi. 

M. Göker Sarp
ERP Komitesi Koordinatörü 

goker.sarp@erpcommittee.org



Erp

Kullanıcı Görüşleri



Kurumsal Çözümler Rehberi 201380

ERP KULLANICILARI DÜNYASI

Mehmet emrah Şık
Bütçe ve ERP Md. 
emrah@suryapi.com.tr

Serdar Çelik
Bilgi İşlem Müdürü 
serdar.celik@granitogirarto.com.tr

Orkun Oruç
Bilgi İşlem Yöneticisi 
bt@fss.com.tr

Fatma Çelik
Genel Müdür Yrd.
Fatma.celik@celikdizel.com.tr

3 milyon metrekarenin üzerinde inşa ettiği konut, A Plus Ofis, alışveriş 
merkezi, yönetim merkezi, endüstriyel tesis, lojistik merkez, hidroelektrik 
ve rüzgar enerjisi santral projelerinde ERP programı ile tüm yapım, satış, 
kiralama ve finans süreçlerini birbirine bağlamıştır. Sur Yapı, şantiye ve 
merkez entegrasyonu ile tüm iş süreçlerini izleyip raporlama altyapısını her 
gün daha da geliştirmektedir. 

Sur Yapı’da kullanmakta olduğumuz ERP sisteminin sayısız faydalarından 
en önde olanı; bilginin oluşturulmasında ve ulaşımında sağladığı kolaylık ve 
iş akışlarının geliştirilmesinde sağladığı katkıdır. ERP sistemimizin kurumsal 
hafıza ve kültürün oluşmasındaki yeri tartışılmazdır.

Sur Yapı, artan iş hacimlerinin yönetilmesi için ERP kullanımına 2004 yılında 
başlamıştır. Taşeron Yönetimi ve Satınalma Yönetimi modüllerinin kullanımı 
ile başladığı bu süreçte gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda CRM (Gayrimenkul 
Satış-Pazarlama), Finans Yönetimi, Mülk Yönetimi, İş Geliştirme, Lojistik 
Depo, Keşif-Bütçe, İşveren Sözleşme, Planlama ve İlerleme Raporları, Ta-
sarım Yönetimi, Sözleşme Hazırlık gibi modüllerin kullanımına geçmiştir.

ERP projeleri bir çok firmanın hayallerini süslese de ,bir çok ERP projesi çeşitli 
nedenlerden dolayı bir bilgisayar yazılımından öteye geçememektedir. Firmalarda 
ERP projeleri büyük beklentiler ve heyecanlarla başlar, toplantılar yapılır, ekipler 
kurulur, ERP tedarikçisi firmalarla beklenti ve ihtiyaçlar paylaşılır. Bu dönem pro-
jenin başarısı açısından çok önemlidir, her şeyden önce en büyük kaynağınızın 
çok iyi organize edilerek sürece hazırlanması, katılımcı olması şarttır. Bu kaynak 
iyi organize edilemez ise büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. 

Diğer bir faktör danışmanlık hizmeti alacağınız firmadır. Bu firma size sadece bir 
ERP yazılımı satmamalı, aynı zamanda farklı firma ve sektörlerden gelen know-
how’ı da sizinle paylaşmalıdır, vizyonu ile size ışık tutmalı ve sizi kurumsallaşma 
adına da rakiplerinizden öncelikli duruma getirmelidir.  Size lazım olan gözü kara 
bir proje ekibidir. Bu ekip ikna kabiliyeti yüksek ve kendi kendini motive edebilen 
pozitif kişilerden oluşmalı, enerjisi ile bu işin yürüyeceğini etrafına gösterebilmeli 
ve çalışma arkadaşlarını da buna ikna edebilmeli. 

İyi motive edilmiş insan kaynağınız, işinin ehli kılavuzunuz ve gözü kara proje 
ekibiniz hazırsa şimdi ciddi bir analiz süreci ile projenize ilk adımı atabilirsiniz.

Firmamızda 2012 yılında ERP kullanımına canlı olarak başlanmıştır. ERP 
proje ve kullanım sürecinde en fazla karşımıza çıkan engel, kullanıcıların iş 
yapış şekillerinin değişmesi ve bir miktar iş yüklerinin artması nedeniyle daha 
kontrollü bir sisteme olan dirençleri oldu. Firmamızdaki tüm ERP kullanıcıla-
rına, “Sistemi kuralına ne kadar uygun şekilde kullanırsak elde edeceğimiz 
faydanın doğru orantılı olarak artacağını” anlattık. Böylece bu direncin büyük 
bir kısmını kırmayı başardık. 

ERP projelerindeki başarısızlıkların nedenlerinden biri de, kullanıcıların ken-
dilerine göre doğru olarak gördüğü fakat aslında yanlış giden sistemi ERP 
programına uydurmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Dünyada saygın 
yer bulmuş ERP yazılımları, olması gereken iş yapış biçimine göre hazırlanmış-
tır. Fakat gerçek hayatta, özellikle ülkemizde, iş süreçleri çok farklı metotlarla 
uygulanmaktadır. Yazılımları mümkün olduğunca doğru iş süreçlerine göre 
kullanmak, projelerin başarısında en büyük etken olacaktır.

Çelik Dizel Otomotiv, 1984 yılından beri ISUZU araçlarına yönelik 4S statüsün-
de hizmet vermektedir. Şirketimizde araç satış, satış sonrası hizmetleri, yedek 
parça ve 2. el araç satış olmak üzere 4 bölüm ve 50 kişilik personelimiz vardır. 
Firmamız, bilgisayar ile ilk defa 1988 yılında tanıştı. Başlangıçta sadece stok 
takibi ve fatura kesme maksadıyla kullanmaya başlamıştık. Mali müşavirlik hiz-
metini ise dışarıdan alıyorduk. 1989 yılında geliştirdiğim bordro programını da 
kullanmaya başlayarak, bilgisayar ile olan iletişimimizi artırmış olduk. O yıllardaki 
bilgisayar yazılımları belli konular üzerinde duruyorlardı: Araç Servis Yönetimi’ni 
manuel yöntemlerle yapıyorduk. Tüm bölümlerimize ilişkin tek bir takip sistemi 
hayal ediyorduk, ancak her bir bölüm için ayrı yazılımlar kullanıyorduk. 

2003 yılında tüm iş süreçlerimizi içeren ve muhasebe düzenimizi de sağlayan 
ERP sistemine geçiş yaptık. Artık firmamızda anlık olarak kâr/zarar durumumuzu 
izleyebiliyoruz. Bu sistemle raflarda duran yedek parçaların bir maliyeti olduğunu 
öğrendik. Muhasebe ve finans bölümümüz, bu sistem sayesinde bir aracın veya 
yedek parçanın satın alma ve satış süreçlerinin sisteme işlenmesiyle birçok 
bilgiye kavuşmanın memnuniyetini yaşıyor. 1988 yılında başlayan maceramız, 
şu an 25’e yakın kullanıcılı ERP sistemiyle devam ediyor.

Çelik Dizel Otomotiv San.Tic.
www.celikdizel.com.tr

Sur Yapı Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. 
www.suryapi.com.tr 

F.S.S. Fren Sistemleri San.Tic. Ltd. Şti.
www.fss.com.tr

Granito Girarto Granit A.Ş.
www.granitogirarto.com.tr
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Baş döndürücü bir hızla gelişen ve değişim gösteren 
teknoloji dünyasında ERP uzun yıllardır güncelliğini yi-
tirmeyen kavramların başında gelmektedir. ERP’nin her 
dönem gündemin önemli maddelerinden birisi olması 
şirketlerin hızla büyümesi ve kurumsallaşmasına bağlı 
olarak ERP yazılımlarının buna bağlı olarak gösterdikleri 
değişimdir. Özellikle kurumların ihtiyaç duyduğu konsi-
dilasyon, standardizasyon ve entegrasyon hedefi için 
ERP yazılımları önemli bir araçtır. 

ERP yazılımları teknolojik bir yatırım gibi görülmesine 
rağmen kurumların iş süreçlerine, inovasyon çalışma-
larına ve büyük verinin yönetilmesine etkisi büyüktür. 
Kurumlarda hızla büyüyen veri anlamlı hale gelmediği 
sürece değerini yitirmektedir. Bunun için kurumlarda 
depolanan verinin (“büyük veri”nin) yönetilmesi ve üst 
yönetimin karar verme sürecine ERP yazılımları iş zekâsı 
uygulamaları ile önemli bir katkı sunmaktadır. 

Diğer taraftan, daha önce çözülmemiş sorunları çöz-
mek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap 
vermek amacıyla farklı, değişik, yeni fikirler geliştirme 
ve bunları uygulamak amacıyla yürütülen inovasyon 

çalışmalarına yön veren en önemli araçlardan birisi ERP 
sistemleridir.

İş süreçleri kurumlara verimlilik, performans gibi katma 
değer sağlayan önemli unsurlardan birisidir. Süreç iyi-
leştirme ise süreç performans hedefleri doğrultusunda 
gerekli iyileştirme ve otomasyonun hayata geçirilme-
sini sağlar. Süreç iyileştirme; iş süreçlerinin ölçülebilir 
olması, süreçleri hızlandırması, maliyetleri azaltması ve 
verimliliği yükselmesi gibi etkileri olan yönetim sistemi 
modelidir. Süreç iyileştirme faaliyetlerinin çoğunlukla 
yazılım geliştirme ile hayata geçirilmesi ERP’nin süreç 
iyileştirmeye katkısını açıkça göstermektedir.

“ERP’ye neden ihtiyaç duyuluyor?” sorusunun bilindik 
ve klasik cevaplarının yanı sıra, günümüzde büyük 
kurumların gündeminde olan ve rekabette öne çıkan 
“büyük veri”, “inovasyon” ve “süreç iyileştirme” kavram-
larına yaklaşımı ve ERP şirketlerinin buna göre pozisyon 
almaları ve değişime ayak uydurmaları, ERP’nin geç-
mişte olduğu gibi bugün de hala güncelliğinin koruyor 
olmasının en büyük nedenlerinden birisidir. 

Kurumların ihtiyaç duyduğu konsolidasyon, 
standardizasyon ve entegrasyon hedefi için 
ERP yazılımları önemli bir araçtır.

ERP, 
Büyük Veri, 
İnovasyon ve 
Süreç İyileştirme Ahmet tosunoğlu

Türkiye Bilişim Derneği
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
atosunoglu@igdas.com.tr
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Firmaların
erP Seçim kriterlerini 

Belirlemesi 

Firmalarda ERP programının değiştirilmesi 
veya seçimi firmaların çoğunu çok zorlamakta-
dır. Bunun asıl sebebi firma içerisinde çalışan 
yöneticilerin ERP’yi halen bir ‘yazılım’ gibi gör-
mesi, firmanın önceliklerini belirlemeyişi, üst 
yönetimin bilgi sahibi olmaması, çalışanların 
direnç göstermeleri sayılabilir.

Firmalar ERP seçimi veya değişimi işine baş-
lamadan önce önceliklerini belirlemesi bir 
stratejik planı oluşturulması, hazırda bir planı 
bulunuyorsa bunu tekrardan gözden geçirme-
si de gerekmektedir.

Stratejik plan aslında nereye odaklanma-
mız gerektiğini bize belirtirken, bu noktaya 
ulaşmamız için eksik noktaları da görmenizi 
sağlayacak bir yol haritasının ilk adımı nite-
liğindedir.

Stratejik planlama çok geniş kapsamlı olduğu 
için bu noktada fazla değinmeyeceğim. Stra-
tejik planlama için öncelikle mevcut durum 
analiz ile bir SWOT analiz tablosu oluşturul-
masıdır.

SWOt analizinde;

Güçlü (strength) ve zayıf (weaknesses) 
yönler iç analizden

fırsat (opportunities) ve tehditler (threats) 
dış analizden oluşur.

Yapılan, mevcut durum analizinde firmanın 
zayıflıkların ve fırsat noktalarının tespit edil-
mesidir.

Tespit edilen noktalardan sonra teknoloji fi-
nans ulaşım, üretim, planlama gibi ulaşılmak 
istenen noktalar kendi içerisinde ağırlıklı puan 
verilerek değerlendirmeye tabi tutulabilir. Ör-
neğin SWOT analizinde zayıf veya fırsat ola-
rak firmanın başka Bir ülkede şube açılmasını 
gerektiriyor.

erP programı için bunun anlamı:

•ERP programı diğer ülkelerde   
 kullanılabiliyor mu?

•Şube açılacak ülkenin dil desteği 
 var mı? 

•Şube açılacak ülkenin muhasebe   
 sistemini destekliyor mu?

soruları sorulacaktır. 

Bu diğer ülkeye şube açılması firmamız açısın-
dan önem derecesi çok yüksek ise genel ERP 
değerlendirme sıralamasında, bu soruya cevap 
verebilen ERP programları daha fazla puan alacak-
tır. Genellikle fırsat ve tehditler düzeltilecek veya 
firmanın hedeflediği noktayı oluşturur ve bu nok-
taların 5’den fazla olmaması istenir. (ideal olan)

Yapılan mevcut durum analizinden sonra ise 
ERP firmasından analiz yapılması veya bir teklif 
vermesi (RFP) istenerek gelen rapor üzerinde 
(RFP) AHP ile değerlendirme de yapılabileceği 
gibi, ERP firmasından gelen danışman ile soru 
ve cevap şeklinde bir toplantı planı yapılarak 
gelen cevaplardan da bir analiz sonucu çıkarı-
labilmesi mümkündür. (SWOT analizine göre 
alt soruların oluşturulması.)

Örnek Senaryo

Bir firmada stratejik mevcut durum analizi ya-
pılmış ve SWOT analizine göre firmanın ağırlık 
verdiği noktanın yüzde 70 ile teknoloji olduğu 
görülmüştür.
Teknolojinin ağırlığı   %70
Son kullanıcının ağırlığı   %20
Firmanın ağırlığı   %10 

Daha sonra AHP Expert Choice Programı ile 
ağırlıklı değerlendirmeler girilerek ERP program-
ları karşılaştırılmış ve “Z” firmasının diğer ERP 
firmaları içerisinde diğerlerine nazaran başarılı 
bir sonuç aldığı görülmüştür.

SOnUÇ: Seçim esnasında ağırlıklı puanlar 
yukarıda da bahsettiğimiz gibi firmanın yapısı, 
stratejisi ve duruma göre değişim göstermek-
tedir ve ERP seçimlerini firmadan firmaya farklı 
kılmaktadır. Seçim kriterlerini her şekilde ge-
nişletmek de mümkündür. (zaman, para, diğer 
kısıtlar vs.)

Sermet durmaz
İş Geliştirme Sorumlusu 
sermet.durmaz@gmail.com
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KONSEPT

MES konsepti,  1991 yılında (Manufacturing Exe-
cution Systems) olarak, başlıca otomasyon üre-
ticilerinin bir araya gelerek ortaya koyduğu  bir 
kavramdır.   İlk yıllarda, daha ziyade üretim hattının 
kumanda ve kontrolü için kullanılan bir IT sistemi 
şeklinde değerlendirilen MES kavramı, ilerleyen 
yıllarda, üretim hareketlerinin takibi ve kayıt altına 
alınması, kalite yönetimi birimlerinde, laboratuvar 
bölümlerinde, bakım yönetimi birimlerinde, depo 
yönetiminde kullanımı artan çeşitli IT çözümlerini 
de içine alacak şekilde genişlemiştir.  2004 yı-
lından itibaren de MES kavramı (Manufacturing 
Enterprise Solutions) açılımı ile anılmaktadır.

En temelde; MES konsepti,  bir  üretim departma-
nının aşağıdaki görevlerini yerine getirebilmesine 
destek sunabilen  bir IT sistemi olarak tanımlan-
maktadır: 

•Üretim emirlerinin hazırlanıp yönetilmesi, 

•Üretim akışının doğru biçimde takip edilip   
 monitör edilmesi,

•Üretimin akışı ve ürün ile ilgili bilginin toplanıp  
 analiz edilmesi ve bu bilginin finans, lojistik   
 gibi bölümlere geri iletilebilmesi, 

•Problemlerin tespiti ve çözümü ile üretim   
 sürecinin optimizasyonuna destek sunulması.

 

“erP ve MeS” 

ERP uygulamalarının sanayide  yaygınlaşması ile 
üretim işletmelerinde üretim, kalite, bakım, depo 
çözümlerinin ERP sistemleri ile entegrasyonu 
büyük önem kazanmış, MES ve ERP çözümleri 
birbirlerini tamamlayan ve güçlendiren, mükem-
mel  işletme yönetimi için de birbirlerine enteg-
re çalışmaları büyük önem taşıyan sistemlere 
dönüşmüşlerdir.  ERP ve MES sistemlerinin en-
tegrasyonu dünyada başlı başına yeni bir disiplin 
oluşturmuştur. 

ERP-MES entegrasyonu standartlarını belirleyen 
ISA , işletmelerdeki fonksiyonları üretim hattından 
başlayarak seviyelendirir ve Şekil1 de görüldüğü 
gibi ayrıştırır. 

 

MeS konseptini Geliştiren kuruluşlar:

MES konusunda dünyadaki gelişmeleri takip ede-
rek yönlendiren kuruluş,  MESA International ’dır.  
MESA  isminin açılımı,  MES tanımındaki değişime 
paralel olarak, 2004 yılında, “Manufacturing Exe-
cution System Association” dan “Manufacturing  
Enterprise System Association”a dönüşmüştür.  

MESA,  MES üreticileri, uygulayıcıları ve kullanıcı-
ları tarafından oluşturulmuş bir birlik olup, dünya 
çapında MES konusunda bilgilendirme seminer-
leri düzenlemekte , çeşitli çalışma grupları oluş-
turarak MES konulu uygulamalara ve gelişimlere 
ışık tutacak “Guidebook” ve ” White Paper”lar 
hazırlayarak yayınlamaktadır.

MES tanımı ve işlevleri , dünyada  IT sektöründeki  
gelişmeler ve üretim yönetimi yaklaşımlarımdaki 
Yalın Üretim/ Yönetim ( Lean Production/ Mana-
gemen),  TPM (Total Productive Maintenance/ 
Manufacturing), 6 Sigma uygulamaları, WCM 
(World Class Manufacturing)  v.s. gibi  uygulama-
ların gelişimine  paralel olarak sürekli gelişmekte, 
genişlemekte ve yenilenmektedir.

erP- MeS entegrasyonu ve ıSA: 

ERP- MES entegrasyonunu bir standarda oturt-
mak ve gerek MES gerekse ERP sistemlerinin 
genel bir iletişim sistematiği yapısı ile birbirleri ile 
mükemmel haberleşmesini  sağlamak adına, En-
düstriyel Otomasyon alanında standartlar oluştu-
ran, kar amacı gütmeyen bir  sivil toplum kurulusu 
olan, ISA  (International Society of Automation), 
bu konuda da bir standart hazırlayarak sunmuştur.  
ISA-95 standardı,  MES çözümlerinin ERP ile ilgili 
olan ve olmayan işlevlerini ve iletişim yapılarını 
tanımlar.  

 

dünyada ve türkiye’de MeS Çözümlerinin 
kullanımı:

” Realtime Enterprise Management - Gerçek 
Zamanlı işletme”, “Digital Factory- Dijital Fabri-
ka”, “Visual Management- Görsel Yönetim” gibi, 
işletmenin anlık durumlarının her an izlenebildi-
ği, makine kontrolörlerinden  ( PLC; DCS  v.s.) 
başlayarak, ERP sistemlerine dek tüm işletme IT 

çözümlerinin entegre biçimde çalıştığı uygulama-
lar disiplinler arası bir yapıya sahiptir.  Bilgisayar, 
otomasyon, elektronik, makine, endüstri, işletme 
mühendisliklerinin bir karışımı olan ve  yüksek 
uzmanlık gerektiren bu tür çözümler,  dünyada 
belli başlı büyük firmalar tarafından üretilmekte 
ve yüksek maliyetler ile pazara sunulabilmektedir. 

Bu tür sistemlere yatırım yapabilen ve başarı ile 
kurup çalıştıran sanayi işletmelerinin dünyadaki  
sayısı şu an için sınırlıdır. 

Türkiye’de,  sanayimizin ağırlıklı olarak dışa ba-
ğımlı yan sanayi olması ve üretim maliyetlerinin 
daha dikkatli biçimde kontrol altında tutulması-
nın gerekliliği, MES sistemlerine duyulan ihtiyacı 
yükseltmiş, kobi düzeyinde olup da bu sektörde 
faaliyet gösteren IT firmalarımızın artmasını sağ-
lamıştır. Yurtdışından temin edilebilecek kalitede 
MES sistemleri ,  muadillerinin 1/10 u mertebe-
lerinde maliyetler ile temin edilebilmekte,  ERPler 
ile entegre biçimde çalışmakta ve işletmelerde 
tümleşik otomasyon çözümleri başarı ile uygula-
nabilmektedir.  Türkiye’deki sanayi firmaları,  MES 
uygulamalarının avantajlarından faydalanma ko-
nusunda  yurtdışındaki rakiplerinden daha ileri bir 
durumdadır. 

 (Üretim Yönetim Sistemleri)

Şekil 1  ISA- 95 Çok seviyeli fonksiyonel  hiyerarşi  modeli  

MeS
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Üretim Yönetim Sistemi

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ 
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Doruk Otomasyon, sanayide “tümleşik otomasyon uygulamaları” 
konusunda faaliyet göstermek üzere 1998 yılında kurulmuştur. 
“ProVIEW Üretim Planlama, İzleme, Verimlilik Takip Sistemi”ni 
geliştirme ve sanayi firmalarının hizmetine sunma faaliyetini 15 
yıldır sürdürmektedir.    

neden “ProVıeW Üretim Yönetimi Sistemi”?
90’lı yıllarda, ERP/ MRP sistemlerinin sanayide kullanımının baş-
laması ile işletmelerin ana faaliyeti olan “üretim”in de IT imkanları 
ile optimum şekilde yönetilip, takip edilebilmesi amacı ile “Üretim 
Yönetimi Sistemlerinin” geliştirilip kurulması hedeflenmiştir. 

Üretim Verileri... nasıl?
İşletmedeki her makinede, işemri bazında iş başlatılabilmesi, ürün, 
miktar, kalite gibi “iş” verilerinin merkeze alınması, yerel olarak 
barkod etiketi basılması, v.s. gibi işlemler için endüstriyel cihazlara 
ihtiyaç duyulmuştur. Endüstriyel, kolay kullanımlı, uygun maliyetli 
olmaları hedeflenmiştir. Piyasada uygun cihaz bulunamadığından, 
KeyPDT veri terminalleri Tübitak Tideb destekli bir Ar-Ge projesi 
olarak 1998 yılında tasarlanarak üretilmiş, ilerleyen yıllarda 20 yıl 
korumalı incelemeli patenti de alınmıştır.
 En zorlu ve gürültülü üretim sinyallerini bile hassas biçimde 
toplayabilen, duruş ve hız düşümlerini kesin biçimde takip edip 
kaydeden KeyPDTler ile, merkezi bilgisayar ile bağlantı kesilse 
dahi üretim hareketleri, ürün ve iş emri bilgilerini 7 gün boyunca 
kayıpsız toplamaya devam edilir. Sanayide 50.000 adedi aşkın 
sayıda KeyPDT güvenle çalışmaktadır.

“ProVıeW Üretim Yönetimi Sistemi”nin Sanayide Yeri 
nedir? 
Günümüzde, sanayide giderek artan, TPM (Total Productive Main-
tenance/ Management), yalın yönetim, 6 sigma, v.s. türü projeler 
ile ProVIEW sisteminin çalışma, veri toplama ve analiz-raporlama 
araçları büyük bir uyum sağlayacak şekilde birlikte gelişmiştir. 
Türkiye’nin önde gelen sanayi firmalarının üretimlerini yönetmek, 
analiz etmek ve yönlendirmek için kullandıkları ProVIEW sistemi, 
uzman üretim yöneticileri ve bilgisayar mühendislerinin ortak ça-
lışmaları ile mükemmel halini almıştır.
Üretim hattındaki iş akışının, ERP de mevcut sipariş ve iş emri 
durumlarını dikkate alarak ofis katından planlanıp organize edilmesi 
ve işletmelerde üretim makineleri ve/veya iş istasyonlarından anlık 
olarak üretim bilgilerinin toplanıp üretim, kalite, hız, kayıplar ile ilgili 
aktüel durumun anlık olarak takip edilmesi, işletmedeki operatör 
ve diğer yetkililer ile operatör paneli, LCD ekran, buzzer, SMS, 
mail yolu ile anında paylaşılarak  raporlara bile yansımadan önce 
performansın sürekli yüksek tutulabilmesi; sorunlar ve gecikmeler 
oluşmadan önlemlerin vakitlice alınması konusunda önemli des-
tekler sunulmaktadır.

ProVıeW Sisteminin kurulması? Yatırımın Geri 
dönüşü?...
ProVIEW sistemlerinin işletmelerde kurulumu süreci de Doruk 
Otomasyon’da bağımsız bir disiplin olarak ele alınıp yönetilir. 
Sanayide, TPM, üretim, planlama konularında tecrübe edinmiş 
endüstri ve makine mühendislerinden oluşan proje yönetim ofisi, 
PMI (Project Management Institute) standartlarına paralel biçim-
de ProVIEW projelerinin kurulumunu müşterisi ile çok sıkı bir 
işbirlği ve koordinasyon içinde; zaman, maliyet, kalite açılarından 
en yüksek standartlarda gerçekleştirir.
2 ay içinde kurulup kullanılır duruma geçen ProVIEW  sistemini 
kullanan firmalar, yatırımlarının 2-3 ay içinde geri döndüğünü 
belirtmektedirler. Artan kullanım becerisi ile, zaman içinde sis-
temden sağlanan fayda düzeyi gitgide artmakta, bir yıl içinde 
%20’yi aşan verimlilik artışları sağlanabilmektedir. ERP sistem-
lerindeki ürün ve işemrinin ProVIEW’a aktarılması ile başlayan 
üretim hareketlerinin üretim tamamlandıktan sonra ERP’ye geri 
bildirilmesini temel alan ERP entegrasyonu  pek çok veri alışverişi 
ile genişletilebilmektedir.

ProVıeW’a Yapılan Yatırımın Geleceği?... 
Doruk Otomasyon, cirosunun %97’sini “ProVIEW Üretim Yöne-
timi Sistemi” yazılım ve donanım bileşeni olan özgün ürünlerinin 
satışından elde eden, yine cirosunun %29’unu ProVIEW’un Ar-Ge  
harcamalarına ayıran bir teknoloji firmasıdır.
ProVIEW’un altyapısını ve işlevlerini,  dünyadaki trendler ve mev-
cut seçkin sanayi firmalarının gelişen ihtiyaçlarına paralel olarak 
sürekli geliştirir. ProVIEW kullanıcıları, gelişen zaman içinde her 
zaman en modern bir üretim yönetimi sistemini kullanabilme 
imkanına sahiptirler.  
Doruk Otomasyon, sadece kullanıcılarının bir araya gelerek uy-
gulama başarılarını çeşitli sunumlar ile birbirleri ile paylaştıkları 
Doruk’ta Buluşma/Sanayide Güç Birliği Platformu’nu her yıl 
düzenleyerek Türkiye’de “Üretim Yönetimi” konulu sinerjinin 
büyümesine gönülden destek sunmaktadır.

“MeS Survey 2012” de türkiye Menşeili Bir MeS 
Çözümü de Var ...
Son versiyon “ProVIEW DPS Üretim Yönetimi Sistemi”, 2 yıl süren 
120 adam aylık Ar-Ge mesaisi ile TEYDEB destekli olarak ISA, 
MESA, ISPE gibi kuruluşların tavsiye ettiği standartlara uygun 
olarak geliştirilmiştir. Uluslarası MES çözümlerinin önde gelen-
lerinin teknik özelliklerinin birbirleri ile kıyaslandığı “MES Survey 
2012” de ProMANAGE markası ile, dünyanin sayılı MES ürünleri 
arasında yerini almıştır. 

Aylin tülay Özden
Kontrol ve Bilgisayar Yük. Müh.
Genel Müdür 
aylin@doruk.net.tr

derya kıvçak
Müşteri İlişkileri Koordinatörü
derya.kivcak@dorukotomasyon.com
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              Teknopark: Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Ulutek Teknoloji Geliştirme Merkezi 

Kat 3  No: 316  Nilüfer  BURSA                                             
Teknopark Tel : +90 224 280 84 84 

iletisim@iletisimyazilim.com

Kuruluş yılı : 1994  

Şirket web sitesi : www.iletisimyazilim.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti : Tüm Ürün / Hizmet İşletmeleri                

Fiyatlandırma bilgileri :  CoralReef® yazılımı modüler ve terminal sayısı 

  bağımlı olarak fiyatlandırılmaktadır.

Şirketin 2012 yılı geliri :  

ERP Komitesi temsilcisi :  F. Tuncer Hatunoğlu

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

F. tuncer hatunoğlu
Genel Müdür
tuncer.hatunoglu@iletisimyazilim.com

Selçuk Şen
Genel Müdür Yardımcısı
selcuk.sen@iletisimyazilim.com

Şİrket hAkkındA

1994 yılında kurulan İletişim Yazılım, ‘sürdürülebilir gelişim 
için bilgi temelli yönetim’ anlayışıyla, ileri teknolojilere dayalı 
bilgi sistemleri çözümleri geliştirerek, işletmelerin global 
dünyadaki rekabet güçlerini artırma hedefiyle çalışmaktadır. 
Bu yaklaşımla, işletmelerde üretim verimliliğini artırıcı, insan 
hatalarını en aza indirgeyen, uyarıcı sistemler içeren yazılımları 
geliştirerek farklı sektörlere yönelik ‘Akıllı İşletme Çözümleri®’ 

İşletmelerin üretim süreçlerinde; maliyetleri düşürücü, verimliliği ve kaliteyi artırıcı sistem arayışlarına cevap vermek 
amacıyla geliştirilen CoralReef®; anlık veri toplayabilme, üretim sahasının kontrolü, geriye doğru izlenebilirlik ve 
düzeltici/önleyici faaliyetleri mümkün hale getirmektedir. Böylece malzemelerin, işletmeye gelene kadarki süreci, 
stokta kaldığı ve mamul olarak çıktığı zamana kadar geçen dönemi kontrol altına alınmaktadır. İşletme için bu sistem; 
gerek makine gerek de insan gücü bazında verimlilik takibini yapabilmektedir. Kayıp zamanların, işletmedeki maliyet 
artırıcı duruşların nerelerden kaynaklandığını ölçebilmekte ve yöneticilere karar süreçlerinde ihtiyaç duydukları geri 
besleme ile destek olmaktadır. Bu noktada geriye doğru izlenebilirlik ve fiili maliyetlerin ERP sistemi üzerinden 
hesaplanabilmesi için gerekli tüm verilerin doğru bir şekilde anlık olarak toplanması sistemin ana hedeflerindendir.

Türkiye içerisinde farklı illerde bayiler aracılığıyla satılmakta ve hizmeti verilmekte olan CoralReef® Üretim Yönetim ve 
Denetim Sistemi; otomotiv, tekstil, savunma sanayi, makine, gıda, plastik enjeksiyon gibi alanlarda, sektör bağımsız 
olarak üretim işletmelerine çözüm sunmaktadır.  

‘Akıllı İşletme® / Akıllı Fabrika®’ çözümleri hedefiyle, CoralReef®’in yanında farklı ürün ve hizmetlerle de faaliyetlerini 
sürdüren İletişim Yazılım; Logo Çözüm Ortağı ve Microsoft Gold Application Development partneri olarak müşterilerine 
hizmet vermektedir. İletişim Yazılım, TURQUALITY kapsamında danışmanlık veren firmalar arasında da ‘Bilişim 
Danışmanlığı’ alanında akreditedir. 

sunmaktadır. Bu çerçevede ‘Akıllı Fabrika Çözümleri®’ 
yaklaşımıyla MES* [Manufacturing Execution System] 
kavramı üzerine geliştirilen CoralReef® Üretim Yönetim ve 
Denetim Sistemi de üretim sahalarının yönetimi amacıyla 
kullanılmaktadır. CoralReef® Üretim Yönetim ve Denetim 
Sistemi, işletmelerde ERP sistemlerinin ihtiyaç duyduğu 
üretim verilerini de sağlanan entegrasyonla verebilmektedir. ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER
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1995 yılından bu yana barkod ve RFID üretim, depo 
ve saha uygulamaları başta olmak üzere tüm dikey 
sektörlerde çözümler sunmaktayız. 

Honeywell, Intermec ve Motorola gibi mobil terminal 
ve barkod/RFID okuyucu sistemlerinde dünya lide-
ri firmalarla, barkod ve RFID yazıcılarında da Zebra 
Technologies firması ile çalışmaktayız. 

Hizmetlerimiz projelendirme, tedarik, satış öncesi ve 
sonrası teknik destek ve teknik servis hizmetlerini 
kapsamaktadır.

Proje bazlı uygulama yazılımlarında ERP ve MRP sis-
temlerine entegre çözümlerde üretmekteyiz.

referans projeler:

Migros, THY, Polisan, Ford Otosan, Erdemir, 
Jantsa, Zorlu Grubu, LC Waikiki, Çanakkale 
Seramik, Şişecam, Taral, İ.E. Ulagay  gibi tüm 
dikey sektörlerdeki firmalara hizmet vermekteyiz.

2013 – 2015 dünya ve türkiye kurumsal 
Yazılım Pazarındaki Vizyonu

KOBİ düzeyinde toplam çözümlere ait yatırımların 
artacağını, paket hizmetlere alternatif olarak, işlet-
melere özgü modüler çözümler sunan şirketler için 
büyüme fırsatı ile dolu yıllar olacağını öngörüyoruz.

kerim türkman 
Satış Müdürü
kerimt@ige.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  1995
Şirket web sitesi :  www.ige.com.tr
Hizmet ve ürün pazar segmenti :  Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler
Fiyatlandırma bilgileri :  -
Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi :  Kerim Türkman 

İge elektronik Ltd. Şti.
                Cumhuriyet Cad. Ayarcıbaşı Sok. No.1 B Blok Kat.4 Bağlarbaşı 34674 

Üsküdar-İstanbul
Tel. 0216 530 11 00 

 Faks. 0216 530 11 10
www.ige.com.tr  •  ige@ige.com.tr

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

ÜRÜNLER 

 MAS, üretim parametrelerini gerçek zamanlı takip 
etmek üzerine kurulu, Egebimtes tarafından geliştiril-
miş bir Üretim Yönetim Sistemidir. MAS ile verimlilik 
artırılır, maliyetler düşürülür. Şeffaf, katılımcı ve ölçüle-
bilir bir üretim süreci elde edilir. Operatör müdahalesi 
ve manipülasyonu olmadan, gerçek zamanlı toplanan 
veriler bilgiye çevrilir, her seviyede kullanıma sunulur, 
aksiyon üretilir. MAS ile verimlilik, TEEP, OEE, MTBF, 
MTBR değerleri, sahada konumlanan görsel panel-
ler, büyük ekran andon paneller ve bilgisayarlarınız 
üzerinden gerçek zamanlı izlenebilir.

MAS, ERP sistemlerindeki verileri planlama çizelge-

sine aktararak görsel bir takip/çizelgeleme imkanı 
sunar. Makine, personel ve kalıp yüklemelerinin ya-
pılmasını sağlar. Bölüm, hat, makine, personel, kalıp 
bazında gerçekleştirilen verimlilik takibinin yanı sıra; 
Bakım, proses kontrol ve izlenebilirlik süreçleri sistem 
üzerinden yönetilebilir. MAS, otomotiv, beyaz eşya, 
imalat, gıda, medikal, inşaat ve mobilya sektörlerinde; 
Plastik şekil verme, talaşlı imalat, presli imalat, kalıplı 
imalat, montaj-ambalaj-paketleme, seri üretim hatla-
rında 40‘ın üzerinde işletmede üretim verimlilik takibi 
için kullanılmaktadır. 

İş Ortakları 

IBM, HP, Microsoft, Lenovo, Siemens, 
Vestel, Vmware, Ca, Lexmark, McAfee

Levent Atay
Genel Müdür 
levent.atay@egebimtes.com.tr

Şİrket hAkkındA

Kuruluş yılı :  1991
Şirket web sitesi :  www.egebimtes.com.tr  •  mas.egebimtes.com.tr 
Hizmet ve ürün pazar segmenti :  -
Fiyatlandırma bilgileri :  -
Şirketin 2012 yılı geliri :  5.000.000 USD –10.000.000 USD

ERP Komitesi temsilcisi :  Levent Atay

egebimtes Bilgi İşlem Makinaları teknik Servis San. Ve tic. Ltd. Şti.
                 İzmir: 1370 Sok. No.42 K.3 D.403 Montrö – İZMİR 

Tel: (232) 489 00 60  Faks: (232) 489 99 08
                 İstanbul: Göksu Evleri Sitesi Çamlık Cad. B 110-A Villa No:183 34815 Anadoluhisarı – İSTANBUL

Tel: (216) 680 24 44   Faks: (216) 680 27 22 
Bursa: Altınşehir Mah. Ata Bul. 241 Sok. Gizemler Plaza 2 B Blok Daire:9 Nilüfer – BURSA 

Tel: (224) 221 85 81  Faks: (224) 225 23 11
mas@egebimtes.com.tr  •  egebimtes@egebimtes.com.tr
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Sistem; üretimde kullanılan makinelerden alınan elektronik sinyaller vasıtası ile bilgi topluyor ve bu verilerin 
belirli bir düzen ve algoritma ile veritabanında depolanıyor. Depolanan bu veriler, ilgili mühendislik büro ça-
lışanlarının rahatlıkla kullanabilecekleri ve son derece detaylı bilgiler barındıran analiz ekranları ile sunulmak-
tadır. Sistemin içinde barındırdığı monitör ekranlar sayesinde, internet olan herhangi bir yerden anlık olarak 
hattın çalışması hakkında detaylı bilgi almak mümkün olmaktadır. İşletme içerisine yerleştirilen dev ekranlar 
(ANDON Panoları) vasıtası ile iş makinelerinin o anki durumu hakkında özet bilgi almak imkanı olup, bununda 
ötesinde makine operatörlerinin mevcut durumu sürekli izleyebilmeleri sayesinde psikolojik bir etki yaratmakta 
ve kişilerin daha özenli çalışmalarını sağlamaktadır. Sistem online bilgilendirme servisine sahip olup, gereken 
kişiler, sistem tarafından cep telefonundan kısa mesaj ile bilgilendirilmektedir. Örneğin, duruş gerçekleştiğinde 
veya belirli aralıklarla çalışılan işin durumunun bildirilmesi (o anki işin tanımı, teorik hızı - adet/saat, metre/
saat, fiili hızı -adet/saat, toplam çalışma zamanı, toplam duruş zamanı, toplam üretim adedi gibi) şeklinde kısa 
mesaj gönderimi işlemi otomatik olarak yapılmaktadır. Tüm mesajların içerikleri kullanıcı tarafından düzenle-
nebilmektedir. Sistem firmanın kullandığı ERP ile TREX entegre çalışabiliyor. TREX ekranına bakıldığında tüm 
makineler anlık tablolarla izlenebiliyor.

Mert Yazılım Bilgisayar elektronik Makine San. 
ve tic. Ltd. Şti.

Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak Orjin Apartmanı No: 15  Kat : 5 – 6 

  Teşvikiye / İSTANBUL

 Tel: +90 212 373 95 27

Fax: +90 212 373 95 28

 info@trex.com.tr

Kuruluş yılı :  2003

Şirket web sitesi :  www.trex.com.tr

Hizmet ve ürün pazar segmenti : Mevcut ERp sistemi ile entegre üretimden anlık veri toplama sistemi hizmeti,  
  sektör bağımsız olarak, işletmelerde iş süreçlerinin otomasyonuna yönelik  
  bütünleşik çözümler, bilişim sektöründe otomasyon ve elektroniğe yönelik  
  tüm teknolojik çözümler.

Fiyatlandırma bilgileri :  Projeye göre değişiyor

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : Volkan Bilmiş

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Volkan Bilmiş
Satış ve Pazarlama Müdürü
volkan@trex.com.tr

Şİrket hAkkındA

Mert Yazılım, profesyonel ekibinin gücü ile çağdaş 
ve uluslararası kriterlere uygun geliştirdiği ürünlerini 
“Trex” tescilli ana markası altında kullanıcılarına su-
nuyor. Yüzde 100 yerli sermaye ve Türkiye’de yetiş-
miş nitelikli mühendis ekibi ile üretilen TREX ile Mert 
Yazılım, kullanıcılarına iş süreçlerinin otomasyonuna 
yönelik bütünleşik çözümler sunarken, sektör bağımsız 
olarak tüm işletmelerin yapısına kolayca uyarlanabile-
cek ürünleri ve özellikle satış sonrası destek hizmetiyle 
öne çıkıyor. 

TREX DCAS Yazılımı ve DCAS NGP PLC Operatör Pa-
nel Veri Toplama Terminalleri ile işistasyonlarından an-
lık olarak oluşan verilerin elektronik olarak toplanması 
sağlanıyor. TREX ürününün amacı, üretim tesislerinde 

birbirine entegre edilmiş makinelerden oluşturulan 
hatlarının ve/veya bağımsız makinelerin gün içerisin-
deki üretim faaliyetlerini elektronik olarak kayıt altına 
almak, ne sebepten durduğunu ve bu duruşlardan 
oluşan kayıp zamanların randımanı nasıl etkilediğini 
ortaya çıkartmak ve bu yolla üretimde hızla artan bir 
verimlilik sağlayarak işletmenizin karlılığına katkıda bu-
lunmaktır. Milyonlarca lira harcanarak kurulan üretim 
tesislerinin, aslında kısa sürede iyileştirilerek ortadan 
kaldırılacak sebeplerden dolayı duruşa geçmesi ve 
kapasitenin yeterli kullanılamamasından kaynakla-
nan verimsiz çalışma nedeniyle, işletmeye çok büyük 
maliyetlere sebep oluyor. Sistemin devreye alınması 
ile sorunlar kısa sürede görülerek, sorunların kaynak-
larının tespit edilmesi sağlanıyor.

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

İlhan Özdemir 
İş Geliştirme 
ilhanozdemir@trex.com.tr

Burak Cebel
Elektronik Ar-Ge

Ümit değirmenci 
Yazılım Geliştirme 
umitdegirmenci@trex.com.tr
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Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi (Product Life Cycle Mana-
gement; PLM) yazılımları somut ürünlerin tasarımlarının 
başarılı olması için gerçekleştirilen tüm süreçlerin yöne-
timine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmişlerdir.* Ürün 
odaklı bir yazılım grubu olarak PLM kavramsal tasarım, 
detay tasarım, imalat rotasının planlanması, test ve bakım 
prosedürlerinin oluşturulması, ürün üzerinde modifikas-
yonların yapılması ile kullanımdan kaldırılmasına ilişkin 
çalışmalarda geliştirme ekiplerine yardımcı olur. Ürünlerin 
giderek karmaşıklaştığı, ürün tasarım süreçlerine daha 
kısa zaman ayrılmak zorunda kalındığı ve tedarikçi firma-
ların geliştirme süreçlerine dahil olduğu bir ortamda PLM 

yazılımları çok daha değerli katkılar sağlamaktadırlar.  
PLM - ERP karşılaştırılması tablo 1.’de sunulmuştur.

ERP – PLM ikilisi birbirlerini tamamlayıcı nitelikte yazı-
lımlardır. Enformasyon teknolojisi kültürünün yüksek 
olduğu kurumlarda entegre biçimde çalıştırılarak daha 
sağlıklı bir şirket sinir sistemi oluşturulmaktadır. Bu da 
daha ileri düzeyde bir performans ve verimlilik düzeyi 
anlamına gelmektedir. 

*Aynı kavram Pazarlama biliminde de yer alır. Pazarlama PLM’i ürünün 

pazara çıktıktan sonraki evrelerinde pazarlama karması bileşenlerinin 

nasıl yönetilmesi gerektiği incelenir. Üzerinde durulan konular reklam, 

ticaret ve envanter yönetimi ağırlıklıdır.

tablo 1. erP – PLM Farkları

pLm 
Yazılımları ve 
Erp ile Farkları dr. halefşan Sümen

Akademisyen, Maltepe Üniversitesi 
sumenh@itu.edu.tr

                          eRP                              PLM

Finansal ve fiziksel varlıklarla ilgilidir entelektüel sermaye ile ilgilidir

Planlama ve kontrol odaklıdır İşbirliği ile inovasyon yapma odaklıdır

İşlem, kayıt ve raporlama ağırlıklıdır Yaratma, tasarım, deneme ve gözden geçirme ağırlıklıdır

Kararlı, istikrarlı durum yazılımıdır değişim halindeki durum yazılımıdır

Hammadde ve bitmiş ürünlerin envanter yönetimine önem verir Ürünün ortaya çıkartılmasına önem verir

müşteri siparişinin yerine getirilmesi süreci ile ilgilidir Ürün geliştirme ve pazara sunma süreci ile ilgilidir

Kontrollü, iyi tanımlanmış süreçlerle çalışır disipline edilmiş ancak esnek süreçlerle çalışır

Sade ürün ağacı hiyerarşisi bulunur Karmaşık network ilişkileri bulunur

Ürün ağacı bileşenler düzeyine kadar iner Komple ürün ağacı en ince detaylara değin kapsanır

Ana konular rutin ve tekrarlı işlerin otomasyonu ile enformasyon 
iletimidir

Ana konular hız ve yaratıcılığın sinerjik yönetimi ile tasarım 
versiyon denetimidir

“Talep planlama-sipariş alma-arz” üçlüsü ile çalışır “müşteri gereksinimlerini anlama-konfigürasyon-proje 
yönetimi” esasları ile çalışır

Yapısal formdaki master veriler esastır Yeni üretilen, yapısal olan ve olmayan veri, ile metadata kombi-
nasyonu esastır

Statik ve hiyerarşik veri ilişkisi dikkat çeker dinamik, ağ verileri ilişkisi göze batar

Veri ambarı üzerinde OLAP ve Veri Madenciliği yapılır Veri tabanı üzerinde arama tabanlı uygulamalar yürütülür

Metin tabanlı statik veriler en büyük yeri kaplar Simülasyon, animasyon, üç boyutlu model verileri büyük yer 
tutar
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tekyaz teknolojik Yazılımlar ve Makine tic. A.Ş.
Merkez Ofis: Büyükdere cad. No:85 Kat:6 Stad Han Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: 0212 217 40 84 Fax: 0212 217 40 88
Pendik Ofisi: E5 Pendik Dörtyol Üzeri Tunalar Plaza Dumankaya Karşısı No:2 Daire: 27 Kat:3 Pendik / İstanbul

Tel :  (0216) 598 11 55  Fax : (0216) 598 11 54
Ankara Bölge Ofisimiz: Uzayçağı Bulvarı 1271. sok. ATÜ İş Merkezi No: 49/6 Ostim / Ankara

Tel:   (0312) 385 62 45 Faks: (0312) 385 62 46
Ege Bölge Ofisimiz:119. Sok. Mutlukent Sitesi No: 37 Kat:5 Daire:28 35040 Bornova / İzmir

Tel:  (0232) 375 22 63 Fax: (0232) 375 66 81
Konya Bölge Ofisimiz: Büyük İhsaniye mah. Sultan Cem cad. No:1 Daire:18  42040 Selçuklu / Konya

TEL:  (0332) 322 11 23  FAX: (0332) 322 10 24
Bursa Bölge Ofismiz: Yeni Yalova Yolu Buttim İş Merkezi D Blok Kat 4 No:1255 Osmangazi / Bursa

TEL:  (0 224) 211 46 01  FAX: (0 224) 211 46 18

Kuruluş yılı :  2006

Şirket web sitesi :  www.tekyaz.com – info@tekyaz.com

Hizmet ve ürün pazar segmenti : CAD/CAM/CAE – Tasarım/İmalat ve 

  Analiz Çözümleri  - Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Fiyatlandırma bilgileri :  6.500$ dan başlayan fiyatlar

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : İlker Uludağ

ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket çözümlerinde ilk SolidWorks yapılarının önemli 
bir payı var. Buna göre, SolidWorks – 3 Boyutlu Çizim 
Programı; 3B mekanik tasarımda bir standart haline 
gelen SolidWorks ürünleri en hızlı ve en pratik şekilde 
tasarlamanızı sağlar. Parça, montaj, teknik resim, sac 
parçalar, yüzey modelleme, kalıp tasarımı gibi özel-
likleri standart olarak sunan SolidWorks, analizden 
veri yönetimine bir tasarımcının ihtiyaç duyacağı tüm 
araçları barındırmaktadır. SolidWorks, mekanik tasa-
rım, tasarım doğrulama (CAE), ürün dosya yönetim 
sistemi (PDM), CAD iletişim ve verimlilik araçlarını 
kullanıcı dostu bir arayüz ile sunan komple bir pa-
kettir. Düşünceden tasarıma giden yolda, amaçlanan 
kaliteden hiçbir ödün vermeden, yine kullanımı kolay 
bir arayüz içerisinde hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz.  
SolidWorks ile konseptinizi, düşünceden bir tasarıma 
başka herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan dönüş-
türebilirsiniz.

SolidWorks Simulation (tasarım doğrulama) 
yapısı 

SolidWorks’ün mukavemet ve akış üzerine uzman-
laşmış, tasarım doğrulama modüllerini kullanarak ta-
sarımlarınızı çalışma koşullarında daha üretime geç-
meden kolayca test etme imkanı sunar. Bu sayede 
ürünleriniz kalitesini artırırken, aynı zamanda prototip 
ve test maliyetlerini de azaltmış olursunuz.

SolidWorks Enterprise PDM (Ürün Veri Yönetimi) 
ile de tüm mühendislik ile ilgili verilerin kolayca yö-
netilmesini ve şirketin kurumsal tasarım hafızasının 
oluşturulması sağlanır. Ürünün ilk fikirden, pazara 
sunulana kadar ki sürecinin temel kaynağı Ar-Ge ile 
üretim, lojistik, satın alma gibi tüm operasyonel birim-
lerin arasındaki iletişimin sürekli ve hızlı tepki verebilir 
hale getirir. Mühendis gruplarının hataları minimize 

eder, revizyonların otomatik olarak takibini ve kaydını 
tutulmasını ve kurumdaki her türlü dosyanın yöneti-
mini organize eder.

SolidWorks Composer (Ürün Kılavuzları) ile ise ürün-
lerin beraberinde oluşturulması istenen, kullanım 
kılavuzları, montaj talimatnameleri, servis ve bakım 
kılavuzları, satışa yönelik illüstrasyonlar gibi dokü-
manların çok hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanmasını 
sağlar. Sunduğu animasyon hazırlama yetenekleri ile 
de müşterilerinize servis verirken ya da ürünlerinizi 
tanıtırken çok daha farklı ve etkili bir deneyim yaşata-
bilme imkânına sahip olabilirsiniz. Üstelik tüm bunları 
mevcut 3B modellerinizden doğrudan yararlanarak 
hazırlayabilirken, 3B modellerinizde oluşan tüm reviz-
yonların hazırlamış olduğunu tüm animasyon ve basılı 
dokümanlarda da güncel kalmasını sağlar. 

Şirketin ürünlerinde ikinci yapıyı entegre CAM yazı-
lımlarının önde gelenlerinden SolidCAM oluşturuyor 
ve dünyada 2 milyondan fazla, Türkiye’de 5000’den 
fazla kullanıcının kullanımıyla sektör standardı olmuş 
SolidWorks yazılımı üzerinde tek pencere entegras-
yonu ile çalışarak, SolidWorks kullanıcılarının en çok 
tercih ettiği CAM sistemini oluşturuyor. 

Şirket ürünlerinde üçüncü sırada olan CimatronE 
Master çözümü kalıp imalatçıları için en kapsamlı bü-
tünleşik CAD/CAM çözümüdür. Tasarım, modelleme, 
elektrot ve NC gibi Cimatron’un en iyi uygulamalarının 
birleşimiyle, Cimatron E tüm kalıp imalatı aşamaların-
da yardımcınız olur. CimatronE’nin en önemli özelliği 
yüzde 100 kalıp, parça üretimi gibi imalat süreçleri 
düşünülerek tasarlanmış olması ve bu süreçlerde ih-
tiyaç duyulan çok özel fonksiyonları barındırmasıdır. 
Hız ve esneklik ile birlikte yüksek kaliteyi de getirecek 
geniş alandaki yetenekleri için güçlü modüller tek bir 
paket altında birleştirilmiştir. 

Mustafa erten
Genel Müdür
merten@tekyaz.com

İlker Uludağ
Satış & Pazarlama Direktörü
iuludag@tekyaz.com 

Şİrket hAkkındA
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Woom 
Woom dünyasına hoşgeldiniz. 

www.woom.web.tr WOOM erP Connector
En ileri teknoloji ile üretilen Woom Erp Connec-
tor; temel olarak üç boyutlu çizim programların-
daki çizimleri okuyarak ürün reçetesini kullan-
makta olduğunuz ERP programlarına aktaran 
bir yazılımdır.  Solidworks tasarım programı ile 
bütünleşik olarak çalıştırdığımız ürünümüz, son 
derece kolay ve parametrik arayüzü ile kullanıcı-
larımıza ciddi zaman ve operasyonel avantajlar 
sağlamaktadır. Şirketinizdeki kurumsal hafızayı 
artırarak üretimdeki verimliliğinizi daha iyi analiz 
etmenizi sağlar.

Ar-Ge veya tasarım departmanın tasarım detay-
larını en ince ayrıntısına kadar okuyarak üretim 
departmanınıza bunların eksiksiz aktarılmasını 
sağlayabilirsiniz. Esnek yapılandırma tanımlama-
ları ile istediğiniz kadar ek kurallar koyabilir ya da 

onay akış şemalarına sokabilirsiniz. Tasarım ekibi-
nin tasarımından çıkmadan ERP tarafına gidecek 
bilgileri o anda kontrol etmesini sağlayabilirsiniz. 

Woom ERP Connector; Solidworks ve ERP yazılı-
mınızla bütünleşik çalışabildiği gibi E-PDM ürünü 
ile de bütünleşik olarak çalışmaktadır. Bu üç fark-
lı yapıyı izlemek ve yönetmek artık Woom ERP 
Connector ile son derece kolay yapılmaktadır.

Geliştirmiş olduğumuz teknoloji ile istediğiniz veri 
tabanına aktarım yapabiliriz. Dolayısıyla kullanmış 
olduğunuz ERP yazılımının ne olduğunun WOOM 
ERP Connector için bir önemi kalmamaktadır. Şu 
an halihazırda SAP,  Axapta, Netsis, Logo Tiger, 
Likom Gusto, Organizma Web ERP ile bütünleşik 
olarak çalışmaktadır. 

Yapı iki ana modülden oluşur: Son kullanı-
cı bilgisayarında çalışan modül olan Woom.
sw. ERPConnector ve sunucu ortamında çalı-
şan modüller, yani Woom.Wrappers. Woom.
sw.ERPConnector; SolidWorks içine Add-In ola-
rak yerleşir. Sağ taraftaki TaskPane’de görüntü-
lenir. Yerleştiği andan itibaren SolidWorks’ü ‘din-
lemeye’ başlar. Eğer SolidWorks Enterprise-PDM 
yüklü ise, onu da “dinlemeye” başlar. Dinlerken 
de şu işleri gerçekleştirir:

•SolidWorks’deki tasarım ağacını (CAD-BOM), 
ANLIK OLARAK ürün ağacına çevirir. Birden fazla 
olan tasarımları miktar bazlı olarak toplar. Ürün 
ağacını görüntüler. Ürün ağacı Excel’e aktarıla-
bilir.

•SolidWorks’de açık olan tasarımın parça listesi-
ni oluşturur. Bu o tasarımı meydana getirebilmek 
için gerekli olan parça/montajların listesidir. Par-
ça listesi Excel’e aktarılabilir.

•İsteğe bağlı olarak, “Save As” komutunu en-
geller. Zira bu komut dosya referanslarını değiş-
tirdiğinden, tasarımcı için tehlikeli bir komuttur.

•İsteğe bağlı olarak, yeni tasarımların Solid-
Works Enterprise-PDM kasası dışına kayıt edil-
mesini engeller.



Kurumsal Çözümler Rehberi 2013 93

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM VE DİZAYN SİSTEMLERİ (CAD, CAM, PLM) DÜNYASI

Kuruluş yılı :  1998

Şirket web sitesi : www.woom.web.tr 

  www.ozay.net.tr  •  www.netadam.net

Hizmet ve ürün pazar segmenti : CAD CAM ürünleri kullanan endüstriler

Fiyatlandırma bilgileri :  -

Şirketin 2012 yılı geliri :  -

ERP Komitesi temsilcisi : Baki Aşkan

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE 
ÜRÜN SORUMLULARI 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Baki Aşkan 
Satış Müdürü
baki@woom.web.tr

•SolidWorks’deki her tasarım (parça/montaj) için, 
“Woom CAD Card” tabir edilen bir kart açar. Ayrıca, 
her parça içinde bulunan “body” ve “cut-list-item” için 
de birer tane “Woom CAD Card” açar. 

•Müşterini  talebine bağlı olarak, SolidWorks içinde 
otomasyon sağlanabilir. Örneğin çizilmiş olan bir sun-
ta plakanın etrafına çizilmesi gereken kenar bantları 
Woom tarafından hızlı ve hatasız olarak tasarıma ek-
lenebilir.

•SolidWorks kullanıcısı açılan “Woom CAD Card”ler 
için bilgiler girebilir. Bu bilgilerin neler olması gerektiği 
ve giriş seçenekleri “Woom Admin” tarafından belir-
lenir. Bu bilgiler herhangi bir veri tabanından bilgiler 
içerebilir. Genelde hedef, bütünleştirme yapılan ERP 
yazılımının veri tabanıdır. Aynı anda birden çok veri 
tabanına bağlantı sağlanabilir. Ayrıca, giriş sırasında 
verilerin biçimleri, olması gerektikleri aralıklar, seçenek 
listeleri düzenlenebildiği gibi; girilen verinin geçerliliği 
“WoomScripting” dili kullanılarak denetlenebilir ve ge-

çersiz değerler kabul edilmez. (Woom Scripting dili, 
dünya standardı T-SQL baz alınarak geliştirilmiştir.)

•Woom CAD Card SolidWorks içinde var olan değerleri 
otomatik olarak okuyabilir. Bu değerler, ağırlık, hacim, 
ölçü, malzeme gibi SolidWorks içinde hazır olan de-
ğerler olabileceği gibi, SolidWorks “Custom Properti-
es” içindeki, kullanıcı tarafından girilen tüm değerler 
olabilir.•Woom CAD Card’lara girilen değerler Woom.
Wrappers modülleri tarafından işlenir ve Woom Admin 
tarafından tarif edilen özel işlemler varsa onlar uygu-
lanır. Gerekli ise e-posta, SMS ve/veya Woom Mesaj 
Yapısı kullanılarak kullanıcılara uyarılar yapılabilir.

•Tasarıma ait tüm Woom CAD Card’lar hazır oldu-
ğunda, yetkili kullanıcıların komutu ile ERP yazılımına 
aktarım yapılır. Aktarım Woom.Wrappers modülleri ile 
sunucu tarafında gerçekleştirilir. Böylece veri merkezi 
olarak işlenir ve veri bütünlüğü sağlanmış olur. Aktarım 
öncesi kontroller uygun olmadığında aktarım yapılmaz 
ve talep eden kullanıcılar bilgilendirilir. 

Müşterinin  kurgusuna göre, hazırlanan veri;
•ERP veri tabanına tarif edilen tablolara yazılabilir.
•ERP veri tabanında tampon bir tabloya yazılabilir.
•Woom veri tabanında tampon bir tabloya yazılabilir.
•Excel, Text gibi formatlarda bir klasöre yazılabilir.
•İnternet servisleri aracılığı ile ERP tarafına gönderilebilir.
•Woom Web servislerinden ERP tarafından okunabilir.
•ERP tarafının API’leri varsa, Woom.Wrappers tarafından, API’ler kullanılarak aktarılabilir.
•Aktarımlar sırasında, ERP veri tabanına yazılması gerekiyorsa, ERP’nin kullandığı dil ne ise o kullanılır. 
Örneğin MS-SQL için T-SQL veya Oracle için PL-SQL.
Bu aktarımın yapılması için gerekli olan script ERP Admin’i tarafından hazırlanır. Bir başka deyişle, ERP’yi 
en iyi tanıyan kişi bunları hazırlar.
Böylece en sağlıklı aktarım gerçekleştirilmiş olur.
•Woom ERP Connector’ün işi aktarım ile bitmez. Woom.Wrappers modülleri ERP veri tabanını, Woom 
Admin’i tarafından tarif edilen işlemler ile izler ve oradaki değişikliklere göre işlemler gerçekleştirirler.
Örneğin, ERP tarafında satın alma siparişi verilmiş olan bir parçanın, SolidWorks tarafında değiştirilmesi 
engellenebilir.

hakan Özay 
Arge Müdürü 
hakan@woom.web.tr

Üretim:                                                          
Özay Bilgi teknolojileri Ltd. Şti.                   

Tekstilkent A21 No:39 Esenler , İstanbul  Tel: 0 212 4386818                                               

Satış ve Destek :
netadam Bilgisayar Ltd. Şti.

Tekstilkent A21 No:47 Esenler , İstanbul Tel: 0 212 4382893
www.ozay.net.tr  •  www.netadam.net     
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Fatih Güneş
Genel Müdür

fatih@selensoft.com.tr
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Dünyada birçok yazılım alanında olduğu gibi, Kurum-
sal Çözümler alanında da Açık Kaynak Kodlu Çözümler 
(OSS - Open Source Solutions) bulunmaktadır. Açık 
Kaynak Kodlu (AKK) çözümler yatırımcıya, lisans 
maliyetine katlanmaksızın yazılımı kullanma imkanı 
sunmaktadır. 

Açık kaynak kodu nedir, 
Akk’lı Yazılım Bedava Mıdır?
Yazılımı ve kaynak kodunu doğrudan internetten in-
direrek kurabileceğiniz ve kullanabileceğiniz yazılım-
lardır. “Açık” ifadesi özgürlüğü niteler, ücretsiz olmayı 
değil. Zira, Kurumsal Çözümlerde proje maliyetleri; 
Lisans, Danışmanlık, Geliştirme ve Bakım gibi kalem-
lerden oluşur. AKK ürünlerinde sadece lisans maliyeti 
sıfırdır. Ancak özgürlük bununla sınırlı değildir. AKK 
dünyasında bilgi de “Açık” tır. Yazılım ve konu ile ilgili 
tüm bilgi birikimi de açık olarak sunulur, paylaşılır.

Peki, Üretici nasıl Para kazanır?
Üretici; hizmet satarak para kazanır. Her AKK’lı yazılı-
mın fonksiyonları arttırılmış, hizmet kalemleri içeren 
bir gelişmiş versiyonu (Premium Edition) bulunmak-
tadır. Üreticiler; AKK’nın lisans bağımsız modeli ile 
yaygınlaşır, ilgililer tarafından benimsenir ve hizmet 
satarlar. Dahası, iş ortağı modeli ile bir eko-sistem 
oluştururlar. Böylece sadece kendileri değil, çözüm 
ortakları da para kazanır. 

Akk’lı Yazılıma Güvenebilir miyiz?
Bugün birçok AKK’lı yazılım; olgun (Mature) seviyeye 
ulaşmıştır ve Lisanslı (Proprietry) alternatifleri ile ya-

rışabilecek fonksiyonlara sahiptir. Güven konusunda 
önemli bir faktör de yerel çözüm ortağının yetkinliğidir. 
AKK’lı ERP’lere birkaç örnek verelim:

OpenBravo erP
Kurumsal ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde, tam 
fonksiyonlu bir ERP yazılımıdır. İspanyol menşeli ya-
zılım, 2006 yılında yatırımcıların dikkatini çektikten 
sonra dünyada hızla yaygınlaşmıştır. Aynı platformda 
üretilmiş entegre bir perakende (OpenBravo POS) ya-
zılımı da bulunmaktadır. www.openbravo.com

OpenerP
KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, 300 ün 
üzerinde modülü olan, dünyanın en yaygın AKK’lı ERP 
paketidir. Belçika menşelidir, entegre CRM barındırır. 
www.openerp.com

Bir dakika, dünya Bu kadar toz Pembe Olamaz!
AKK dünyasına yönelik amatör ve yeteriz eleştirileri 
çok gerilerde kaldı. Sektör, kurumlaştı ve projeler ba-
şarılarını ispatladı. Şimdilerde, AKK’nın yaygınlaştıktan 
sonra ticarileşmesi eleştiriliyor. Ancak “Özgür” dünya-
nın buna da panzehri var. Topluluk üyeleri ticari baskıyı 
hissettiğinde, derhal mevcut ürünle yeni oluşumlara 
gidiyor ve alternatifler çeşitleniyor. 

İlk Adımları nasıl Atacağım?
Web sitelerinden ilgilendiğiniz ürün bilgilerine ulaşa-
bilir, online demo kurulumunu kullanabilir, yahut kısıtlı 
süre için ücretsiz bir abonelik başlatabilirsiniz.

Açık Kaynak Kodlu 
Kurumsal Çözümler

Açık Kaynak Kodlu (AKK) çözümler 
yatırımcıya, lisans maliyetine katlanmaksızın 
yazılımı kullanma imkanı sunmaktadır.

KONSEPT
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ERPS Kurumsal Kaynak Planlama Çözümleri Ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

PRONIC Yazılım Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti.

AXIS Information Technologies

Editel Turkey Bilişim Teknoloji Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mert Yazılım Bilgisayar Elektronik Makine San.ve Tic. Ltd. Şti.

Katipoğlu Danışmanlık ve Sistem Mühendisliği

Infor Türkiye 

Gözde Bilgi işlem Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

ERP Komite Temsilcileri




