




Kurumsal Çözüm Önerileri, Kurumsal Dönüşüm Platformu ve Komiteleri tarafından hazırlanarak tüm 
kurumların istifadesine sunulmak üzere, 2017 yılı Kasım ayında Capital, Kobi Efor ve Subcon Turkey dergileri 
ile birlikte insert olarak dağıtılmıştır. 
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Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik 
büyümenin önde gelen unsurlarından olan 
verimlilik artışının yaratılmasında anahtar 
rol oynayan, bilgi teknolojileri tabanlı yöne-

tim sistemleridir. Günümüzde bu alan tüm dünya-
da en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece 
hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu alan olma 
özelliğindedir. Bu nedenle, bu alanda doğru zamanda 
doğru yatırımların yapılması, bu yatırımların aksatıl-
madan sürdürülebilmesi, neticelerinin izlenmesi ve 
kalitesinin arttırılması için kurumlar tarafından doğ-
ru stratejik planlamaların yapılması kaçınılmaz bir 
zorunluluktur.

Kurumsal Dönüşüm Platformu’nun bu tür yayınları 
hazırlamaktaki amacı, “şirketlerin verimlilik artışı 
gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrul-
tusunda, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturma-
ları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşma-
larını sağlamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler 
üretmek ve bunları güncel tutmalarına yardımcı ol-
mak”tır. 

Bununla beraber, Kurumsal Dönüşüm Platformu, 
komitelerinin yaygınlaşması neticesinde artış gös-
terecek olan işbirlikleri ile iletişim platformu olma 
özelliği sayesinde, kurumlar farklı politikalara sahip 
olsa da yönetim sistemleri oluşturma, verimlilik artışı 

ve kurumsal dönüşüm için gerekli anlayışın ve ku-
ralların birlikte oluşturulmasına zemin teşkil ediyor 
olacaktır. 

Kurumsal Dönüşüm Platformu’nun bireysel ve ku-
rumsal üyelerinin katkılarıyla hazırlanan ve ilk versi-
yonu 2014 yılında yayınlanan bu çalışmasıyla kurum-
lara yönelik çeşitli çözüm önerileri ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu çalışma, tüm şirketlerin istifadesine 
sunulan referans bir kaynak olma niteliği taşımak-
tadır ve kurumsal gelişim ve dönüşüm ihtiyaçlarına 
da cevap vermektedir. 

Her bölümde yer alan, bölümdeki konuya yönelik 
bilgilendirici makaleler ve çözüm önerileri kurumsal 
çözüm kullanıcılarına yol göstermeye yöneliktir. Bu 
yönüyle kurumsal çözüm arayışındaki fi rmalar için 
güncel bir referans kaynak ve yol gösterici özelliğinde 
olan Kurumsal Çözüm Önerileri’ni tamamlamanın 
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

6. yayınımız olan Kurumsal Çözüm Önerileri 2017’nin 
hazırlanmasında emeği geçen, deneyimlerini şeffafça 
paylaşan akademisyen, kurumsal çözüm kullanıcı, 
yönetim danışmanı üyelerimize ve çözüm önerile-
ri ile yayında yer alan kurumsal çözüm üreticilerine 
yayının oluşturulmasında gösterdikleri gayretleri için 
çok teşekkür ediyoruz.
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Müşteri İlişkileri kavramındaki Müşteri, İlişki, Yönetim kavramla-
rının ayrı ayrı tanımları                      

Duygusal para yapma makinelerine (Müşteri)

Temas edip, bağlantı kurup (İlişki)

Arada oluşan işi çekip çevirmek, durumu idare ederek (Yönetim)

Keyifl i/keyifl e para kazanma biliminin sanatsal hali diyebiliriz.

Sondan başlayarak ve kısaca çözümleyelim.

CRM mantığında keyifl i para kazanmanız gerekir. Unutulmaması 
gereken, bu durumun müşterilerinize yaşattığınız keyiften sonra 
olduğudur. Yani müşterileriniz sizden aldıkları ürün ve/veya hiz-
metten yeterince mutlu değilse, yaşattığınız deneyim onlar için 
etkileyici ve hoş değilse keyif almıyorlardır. Onlar için keyifl i olma-
yan bir alışverişin size keyifl e para kazandıramayacağı çok açıktır.

Aynı zamanda CRM ile elde tutmak istediğiniz müşterilerinizi tut-
ma şansınızı arttırmalı, bağlılıkları artan mevcut müşterileriniz-
den daha fazla kazanmalı ve daha bağlı müşterileriniz elçileriniz, 
taraftarınız haline gelip sizlere tavsiyeleri ile istediğiniz kalitede 
yeni müşteriler kazandırmalı.

Yazarken kolay ama tasarlaması ve uygulaması zor olan bu iş için 
bilim adamlarına (matematikçi, mühendis vb.) ile sosyal zekâsı, 

gözlemi ve yaratıcılığı en üt seviyede sanatkârlara ihtiyacınız ol-
duğunu unutmayın.

CRM’in en zor ve eğlenceli tarafl arından biri sol ve sağ beyni bir 
arada bulundurma gereğidir.

Bunun bir insanda bulunmasının zor olduğu dünyada her ikisinde 
iyi olan insanların “1” kurum çatısı altında olması ve uyumla müş-
teri merkezli çalışmaları yeterli olacaktır.

Bu temel ve standartlar altında müşterileriniz ile aranızdaki te-
maslar, bağlantılar süreklilik ilkesi ile ilişkiye dönüşmüş olacaktır.

Oluşan ilişki yüzlerce, binlerce enformasyon oluşturacak ve akıllı 
kullanıldığı takdirde ilişkiyi daha da kaliteli hale getirip yönetimini, 
çekip çevrilmesini daha da kolaylaştıracaktır.

Ve sonunda tıpkı üretim bandınaki makineler gibi müşterileriniz 
de var oldukları sürece para yapan makinelere dönüşürler; çünkü 
çalışmaları için gerekli olan enerjileri, hammaddeleri, bakım ve 
onarımları tam olarak ve eksiksiz sağlanmış durumdadır.

Siz yine de müşterilerinizin DUYGUSAL para yapma makinele-
ri olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu duygusallıklarını da onları 
yakından, çok iyi tanıyarak ve hislerine temas noktalarında yapa-
cağınız dokunuşlar ile yaşatacağınız deneyimlerle avantaja çevire-
ceğinizi sürekli hatırlayın.

Erdem ÖZŞEN
Müşteri Deneyimi Danışmanı

erdemozsen@gmail.com

CRM 
(MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ)

CRM ve Müşteri Deneyimi Danışmanı Görüşü

Erdem Özşen hakkında
1983 yılında Manisa’da doğan Erdem ÖZŞEN, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden 2005 yılında 
mezun olmuştur.
İlk iş yeri Netsis yazılım fi rmasında 5 yıl çalışmış, satış & müşteri 
ilişkileri yöneticiliği görevlerini kanal yönetimi ve kurumsal satış 
fonksiyonları ile yerine getirmiştir.
2010 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programını “İş 
Yazılımları Sektöründe CRM Projesi’’ başlıklı teziyle Dr. Uğur Özmen 
ile çalışarak tamamlayan Erdem ÖZŞEN, Türkiye’nin CRM konusun-
daki uygulamaya dönük ilk yüksek lisans tezlerinden birinin sahibi 
olmuştur.
2011 yılından bu yana, özellikle CRM Teknolojilerinin hayata geçişi, 

Segmentasyon, Müşteri Odaklı Satış & Pazarlama dönüşüm proje-
lerinde eğitmen ve danışman olarak etkin roller üstlenmektedir.
2014 yılından bu yana, Müşteri Deneyim Merkezi markası altında 
Müşteri Deneyimi konusunda birçok projede eğitmen ve danışman 
rollerinde aktif rol almıştır.
İçerisinde bulunduğu CRM ve müşteri deneyim projeleri:
Ekol Lojistik, Kuveyt Türk Bankası, Yapı Kredi Sigorta/Allianz, Damla 
(Doğal Kaynak Suyu), Arzum Ev Aletleri, Siemens Enerji Üretimi,
Türkiye, THY Atlasjet, Doğuş Otomotiv, Isuzu, d.ream (Doğuş 
Restoran Entertainment and Management), Koçtaş, Dünya Göz,
Finansinvest, Wilo, Siemens Sağlık Hizmetleri, Coliseum,Ünlü 
Teknik.
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“One Customer” konsepti ile doğru deneyim tasarımı

Zoho, online iş uygulamaları sunan küresel 
bir bilişim şirketidir. Kurumlar, Zoho yazı-
lımlarını kullanarak satış, pazarlama, sosyal 
medya, satış sonrası servis, fi nans, insan 
kaynakları gibi iş süreçlerini çalıştırmakta, 
bilgi ve verilerini yönetmekte ve ofi ste veya 
dışarıda daha verimli çalışmaktadır. Zoho ile 
artık  pahalı ve modası geçmiş donanım veya 
yazılımlara gereksinim bulunmamaktadır. 

Zoho One ile Zoho, ‘Kurumların İşletim Siste-
mi’ olma konusunda en önemli adımı atmış 
ve 35’in üzerinde uygulamayı tek bir paket 
içerisinde sunmaya başlamıştır. 

Zoho çözümleri G2Crowd, Capterra, Gartner 
gibi kurumlar tarafından CRM başta olmak 
üzere birçok alanda liderler arasında sayıl-
maktadır. 

Zoho CRM Plus ile Müşterilerinizi ve Satış-
Gücünüzü, Zoho One ile Tüm İş Süreçlerini-
zi Yönetin:

Müşteriyi işinizin odağına yerleştirmek için 
ihtiyacınız olan tüm araçları  Zoho CRM Plus 
çözümünde bulabilirsiniz.  

Zoho CRM ile Müşteri İlişkilerinizi ve Sa-
tış Gücünüzü Yönetin: Zoho CRM, alanında 
dünyada lider bir Müşteri İlişkileri Yönetimi 
çözümüdür. Yalın arayüzü, her türlü satış 
sürecine uyumlandırılabilen kuvvetli altyapı-
sı ve iddialı mobil uygulamaları ile alanında 
iddialıdır. 

360 Derece Müşteri Bakışı: Zoho CRM’de bir 
Müşteri kartını açtığınızda bir bakışta satış 
ve satış sonrası servisle ilgili tüm resmi gö-
rebilirsiniz. 

Her Kanaldan Müşteriye Dokunun: Zoho 
CRM Plus içerisindeki araçlarla web site-
nizden müşterilerle canlı sohbet edebilir, 
Facebook’tan form dolduran müşterinizin 
bilgisine anında ulaşabilir, web sitenizdeki şi-
kayet formunuzu dolduran müşteri hakkında 
hemen bilgi alabilir, toplu e-posta ile kam-
panyalar yapabilir, sosyal medya hesapları-
nızı takip edebilir ve çağrı merkezi üzerinden 
müşterilerinizle temasta olabilirsiniz. 

ZİA - Yapay Zeka Tabanlı CRM Asistanı-
nız Sürekli Yanınızda: Zia’nın öngörüleri ile 
müşterinizi en doğru zamanda arayın, ekibi-
nizdeki performans düşüşlerini tespit ederek 
giderin.

CRM Performansınızı Raporlayın: Zoho 
üzerindeki iş süreçlerinin performansını 
Zoho’nun gelişmiş Raporlama çözümü saye-
sinde takip edebilirsiniz.  

Takım İçi Sohbet ile E-postadan Kurtulun: 
Tüm Zoho uygulamaları içerisinde çalışan 
Zoho Cliq kurumsal sohbet yazılımı ile tüm 
çalışanlarınızla anında haberleşebilir ve grup 
yazışmaları ile verimliliklerini arttırabilirsiniz.

Mobil Uygulamalarla İşinizi Sahadan Yürü-
tün: Zoho CRM Plus içerisindeki her uygula-
ma mobil cihazlarda da çalışmaktadır. Mobil 
uygulamalar sayesinde çalışanlar bilgisayar-
dan yaptığı her işlemi sahada mobil telefon 
veya tabletler üzerinden gerçekleştirebil-
mekte ve bu sayede hız ve verimlilik sağlan-
maktadır.

Zoho Pazaryeri ile Yüzlerce Uygulamaya 
Erişim: Zoho Pazaryeri sayesinde kullandı-
ğınız diğer uygulamaları da Zoho ile entegre 
kullanabilirsiniz. 

Haluk ÇAVUŞOĞLU
CLOUDYFLEX
Kurucu Ortak

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı(Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Zoho One

Yabancı Yazılım

Zoho Corporation

1 Gün ile 2 Ay arasında değişebilir

2017 Temmuz

Dünya: 50,000+ / Türkiye: 1000+

Hiçbir altyapı ihtiyacı yoktur. 
Tamamen Internet üzerinden 

buluttan kullanılır.

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Müşteri İlişkileri Yönetimi

Global rekabet ortamında sektöründe lider olan 
şirketlere bakıldığında, en önemli ortak özellikle-
rini CRM kültürünü benimsemeleri ve bu kültürü 
uygulamaları oluşturuyor. Satış süreçlerini kontrol 
altına almayı ve kurumsal hafıza oluşturmayı he-
defl eyen şirketlerin, verimlilik ve rekabet avantajı 
için CRM kültürünü iş yapış şekillerine yansıtma-
ları gerekiyor. Günümüzün müşteri profi li sadece 
kaliteli, uygun fi yatlı ürün ve hizmetleri değil; on-
ları dinleyen, anlayan, ihtiyaçlarına hızla cevap ve-
rebilen şirketlerin ürün ve hizmetlerini tercih edi-

yor. Şirketler, bu beklentileri karşılayabilmek için, 
ürün odaklı düşünce sisteminden müşteri odaklı 
düşünce sistemine yöneliyor.

Müşteri odaklı satış yönetimi; planlama, sonuçları 
yorumlama ve eldeki müşteri verilerini doğru de-
ğerlendirerek bunları satışa dönüştürebilme yete-
neğinden güç alıyor. Bunun için gereken en önemli 
yaklaşımlardan birini ise satış/fırsat pipeline’nı 
izlemek oluşturuyor. Müşteri ihtiyacının belirlen-
mesinden satışın kapatılmasına ve satış sonrası 
memnuniyete kadarki tüm süreçlerin tanımlan-
ması ve aşamalara bölünerek takip edilmesi, Pi-
peline yaklaşımını oluşturuyor.

Logo’nun bu yaklaşımla geliştirdiği yeni nesil CRM 
çözümü sayesinde, şirketler aday/mevcut müşteri 
verilerini yönetebiliyor, müşterilerle kurulan/kuru-
lacak iletişim yönetimini kolaylaştırabiliyor. Logo 
CRM’nin özelleştirilebilen altyapısı ve kullanıcı 
dostu arayüzü, satış süreçlerinin etkin ve işbirlik-
çi şekilde yönetilmesine imkân tanıyor. Ayrıca, ek 
proje/modül geliştirmeye açık yapısı ve kapsamlı 
Logo ERP entegrasyonu, ürünün farklılaşmasını 
sağlıyor. Logo CRM, var olan müşteriyi korumanın 
yanısıra, potansiyel müşteriye ulaşarak, yeni müş-
teriler kazanarak ve tüm müşteri kitlesini elde 
tutarak markaya ve ürüne bağlı sadık müşteriler 
elde edilmesini destekliyor.

Yeni Nesil CRM uygulamalarıyla, 
müşterilerinizle temas ettiğiniz 
tüm süreçlere değer katın.

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Logo CRM

Menşei: Türkiye

Geliştiren Firma:

Logo Yazılım

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Eylül 2017

250+ Firma

MS Windows Sunucu, Microsoft® 
SQL Server® 2008 R2 ve üzeri, 

16 Gb Ram

Onur KÜÇÜK
LOGO YAZILIM
CRM Çözümleri Satış Müdürü

ÇÖZÜM ÖNERİSİ



Ebru GADİŞ
VERUMEC TEKNOLOJİ

Değişim Yöneticisi
ebru.gadis@verumec.com

Dijital Dönüşüm ile Geleceğe Hazır Şirketler

Dijitalleşme, 1980’lerden beri BT yöneticilerinin başarıyla üstlendikleri 
bir konu iken, Dijital Dönüşüm (DX) konuşulurken yönetim kurullarını, 
kurum liderlerini endişelendiren taraf dönüşüm olabilir mi?

Dijital Dönüşümü stratejilerine neden eklediğini bilen (kârlılık, yeni pa-
zarlar, yeni müşteriler, sürdürülebilirlik, verimlilik vb.) organizasyonlar 
dijitalleşmenin yetmediğini görüyorlar.

Müşteri deneyimine odaklanılması,
Operasyonel çeviklik ve verimliliğin arttırılması,
Kurum kültürü ve liderliğin dönüştürülmesi,
İşgücü katılımının arttırılması…

Bu ve benzeri gereksinimler, tepe yönetimin dönüşümü desteklediği, 
çalışanların değişime açık olduğu, yeni iş modellerinin oluştuğu, tica-
ret ve rekabet koşullarının değiştiği, bilgi güvenliği ve standartlaşma-
nın önemli olduğu bir ekosistemi tanımlıyor. Bu ekosistem, kamu, özel 
sektör ve STK’ların katılımı ve bütünsel bir yaklaşımla kurulabilir, her 
aşaması da önemli fırsatları beraberinde getirir. MIT Sloan Enstitüsü’ne 
göre, DX yolunda başarıyla ilerleyen şirketler, müşteri deneyimi ve ope-
rasyonel verimlilik sayesinde ortalamanın %16 üstünde bir kârlılığa ula-
şıyorlar. DX ekosisteminin kamu, özel sektör ve STK’larca desteklendiği 
aşamada ise beklenen ekonomik büyüme ve esenliğe ulaşılabilecektir.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen kurum ve ülkeler, geleneksel yapıla-
rını dijitalleştirmekle yetinmeyip çevik ve verimli olabilme, veriyi tüm 
organizasyona bilgi olarak yayabilme, teknik beceri ve değişime uyum 

yetkinliklerindeki eksiklikleri gidermek yoluna gitmelidir.

Dijitalleşme adımında, kurumun DX hedefl erine uygun pek çok çözüm 
var: dijital pazarlama, üretim teknolojileri, iş zekası ve büyük veri, iş 
süreçleri yönetimi, kurumsal uygulamalar (ERP, CRM, PLM, SCM, EAM 
vb.), uygulamalar arası entegrasyon, bulut çözümleri, mobilite, Nesnele-
rin Interneti (IoT), Endüstri 4.0, yapay zeka, yeni nesil ödeme sistemleri, 
dijital güvenlik ve gizlilik, e-dönüşüm. Kamunun e-dönüşüm, Endüstri 
4.0 yol haritası, girişimciliğin desteklenmesi gibi çalışmaları da sürmek-
te. Kurum tarafında ise dönüşüme liderlik edenlerin girişimci ruh ve viz-
yoner bakışları, mevcut duruma karşı koyma cesareti var.

Hem CIO’lar hem de diğer liderler, operasyonu durdurmadan DX yolunda 
da güvenle ilerlemek istiyorlar. Kurumu yüksek riskte çalıştırmak yerine 
dönüşümleri daha ufak adımlarla denemek ve hayata geçirmek strate-
jinize uygun olabilir. Yenileşim ve girişimci ruhlar burada devreye girer. 

Dijital yetkinlikler ve değişime uyumun yaygınlaşması sadece yarına de-
ğil geleceğe hazır olmayı sağlar. Şirket liderleri ve yönetim kurullarında 
bu yetkinliklerin yüksek olması, rol model olmaları açısından önemli bir 
itici güçtür.

DX ile yaratılacak değerleri, kazanımları bilmek, hem yol haritasını net-
leştirir hem de gerektiğinde rotayı güncellemenizi kolaylaştırır.

Kurumdaki veriler, bulunulan yeri gösterecek GPS ve aracın kumanda 
paneli gibidir. Onları da şirket sermayesinin parçası olarak görmek, ve-
riye dayalı güvenli kararlar almayı sağlar.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Değişim Yönetimi Danışmanı Görüşü
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Ebru Gadiş hakkında

20 yıldan fazladır, çok uluslu şirketlerde verimlilik ve sürdürülebilir başarının peşinde. 

Akademisyenlik, gerçek zamanlı programlama, otomasyon, proje yönetimi, BT yönetimi, kurumsal çözümler, servis yönetimi, 
şirket evlilikleri derken ilerlemenin ancak değişim doğru yönetilirse gerçekleştiğini farketmiş. Değişim yönetimi ise teknoloji, 
stratejik yönetim, proje yönetimi deneyimleri ile bütünleştirdiği bir alan olmuş. 

Kurumların, değişim ve teknolojinin getirdiği fırsatları kazanıma dönüştürebilmeleri için deneyimlerini danışmanlık ve kurumsal 
çözümler üzerinden paylaşıyor. Mentorluk ile yeni mezun ve danışmanların 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesi için sosyal sorum-
luluk projelerinde yer alıyor.
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Süreç, Strateji ve Performans Yönetim Sistemi

Ensemble Süreç Yönetim Sistemi, kurumların 
süreç odaklı yönetim anlayışına geçmelerine 
yardımcı olan, bütünleşik ve sürdürülebilir bir 
süreç yönetim platformudur. 
Stratejik plan, balanced scorecard, performans 
izleme, süreç yönetimi gibi bileşenleri bünyesinde 
barındıran Ensemble, kurumlar için pek çok 
fayda sağlar. Bunlardan bazıları; yürütülen 
faaliyetlere bütünsel olarak bakılarak verimsiz 
aktivitelerin kolaylıkla keşfedilmesi, yapılan iş 
ve işlemlerin dokümante edilerek görev, yetki 
ve sorumlulukların netleştirilmesi, yetkinliklerin 
belirlenmesi, yapılan işlerin standart ve sistematik 
hale getirilmesi, performans ölçüm sisteminin 
kurumda kolaylıkla geliştirilmesi, hedefl er ile 
yönetilebilir kurum oluşturulması, ekonomiklik 
ve mevzuata uyumluluğunun denetlenebilmesi, 
süreç etkileşimlerinin keşfedilmesidir.

Süreç yönetiminde en çok karşılaşılan olumsuz 
noktalardan biri, süreçlerin dokümante 
edilmesinden sonra kurumda bu terminolojinin 
yaygınlaştırılamamasıdır. Ensemble, bu durumun 
önüne geçmek için katılımcılığı ön planda tutar. 
Modellenen her süreç için ilgili kullanıcılar portal 
üzerinden görüş bildirebilir, modellenen süreçler 
kontrol ve yürürlük için onaya ilgili kullanıcılara 
gönderilebilir ve tüm bu işlerin sonunda süreçte 
değişiklik yapıldığında süreç paydaşlarına bilgi 
verilebilir.
Balanced score card yönetim felsefesi ile 
kurumların dengeli büyüme hedefl erine, stratejik 
hedefl erini yakalayabilmesi için gerekli karar 
destek aşamalarına katkı sağlar. Kurumların bir 
konuda değil, farklı pencerelerden tüm konularda 
hedefl ere ulaşılabilmesi sağlanır.

Ahmet DEMİREL
BİMSER ÇÖZÜM
Ürün Yöneticisi

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei: Yerli Yazılım

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Ensemble

Bimser Çözüm

2-6 Ay arası

Versiyon 2 (2017/09)

Dünya: 13 / Türkiye: 196

Son Kullanıcı Katmanında: sadece 
HTML 5 destekli tarayıcı

Sunucu katmanında: Windows 2012+
Database katmanında: SQL, 

Oracle DB

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

İş Akış Yönetimi

işletilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi 
sağlanabiliyor. İş akışları ve ihtiyaç duyulan 
formlar, kodlama yapılmadan sürükle/bırak 
yöntemiyle tasarlanarak etkin zaman yönetimi 
sağlanabiliyor. Atanmış  işler görüntülenerek 
mevcut işler arasında arama yapılabiliyor 
ve otomatik olarak görev başlatılabiliyor. İş 
akış yönetimi için ihtiyaç duyulan bağımsız 
organizasyon grubu ve hiyerarşi tanımlamaları, 
yetki devirleri ve vekalet atamaları yapılarak,  Kpi 
için belirlenen süreçlerin takibi sağlanabiliyor. 

Logo Flow’un ayrıntılı yönetim ekranı ve zaman 
aşımı kontrolüyle, şirketin iş akış yönetiminin 
verimliliği ve atanan görevlerin durumu anlık 
olarak izlenebiliyor; e-posta bildirim özelliğiyle 
değişikliklerden anında haberdar olunabiliyor. 
Mobil uyumlu arayüz sayesinde zaman ve 
mekândan bağımsız olarak işler yönetilebiliyor. 
İş planlarında değişen koşullara uyum sağlamak 
için güncellemeler yapmak gerektiğinde, dijital 
olarak yönetilen iş akışlarına anında müdahale 
edilebiliyor. İşletmenin ihtiyaç duyduğu iş akışları 
kolayca elektronik ortama taşınarak, işleri 
aksatmadan işletmenin güvenle yönetilmesi 
mümkün oluyor.

İş dünyasının ve mobil teknolojilerin sürekli 
gelişim içinde olması, işletmeleri zaman 
kaybetmeden bu gelişime ayak uydurmaya 
zorluyor. Gelişen teknolojilere göre doğru iş 
akış yönetimi sağlayan işletmeler ise kârlılık; 
müşteri memnuniyeti; işin doğru, verimli ve 
hızlı tamamlanması konularında öne çıkıyor. 

Logo Flow, işlerin hızlı, düzenli, kolay ve verimli 
yönetilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen 
bir iş akış yönetimi çözümü. Rest servisleri 
üzerinden Logo ekosistemindeki tüm ERP ve 
HR çözümleriyle tam entegrasyon sağlayan 
Logo Flow, aynı zamanda, kullanılan bağımsız 
uygulamalarla entegrasyon sağlayacak bir 
altyapıya da sahip bulunuyor.

Logo Flow ile işler sistematik hale getirilerek, 
girdilerin faydalı çıktılara dönüşmesini 
sağlayacak iş akışlarının tasarlanması, 

Tolga GÖREN
LOGO YAZILIM
İcra Kurulu Üyesi, Destek ve Projeler

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei: Türkiye

Logo Flow

Geliştiren Firma:

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Logo Yazılım

Servis: Windows server 2008 R2 
ve üzeri veya Windows 7 ve üzeri, 

min IIS 7 kurulumu , minimum .NET 
Framework 4.6.1 , SQL Server 2008 

ve üzeri
Tasarım aracı: Minimum .NET 

Framework 4.6.1
Portal: Web Browser



BULUT
ÇÖZÜMLER
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Yeni Nesil Telefon Santrali

Sanal Santral A.Ş. BTK tarafından yetkilen-
dirilmiş bir Yeni Nesil Telekom operatörüdür. 
Uzman yazılım ekibi sayesinde sektöre ilk 
kez SANAL SANTRAL kavramını getirmiştir. 
Geliştirdiği dağıtık mimari yapısını Tübitak 
tarafından tescil ettirme başarısını göster-
miştir. Sanal Santral A.Ş. Numara Tahsisi & 
Numara Taşıma Hizmetleri, Ses & Faks Hiz-
metleri ve Toplu SMS gibi tümleşik hizmet-
ler sunar. Bu hizmetlerin tamamı için API’ler 
sayesinde CRM, ERP, B2B, Çağrı Merkezi vb. 
gibi yazılımlarla çok kolay entegre edilerek 
müşterilerine katma değerli çözümler sağ-
lamaktadır. 

Yeni Nesil Telefon Santrali: Tek numara 
üzerinden eş zamanlı sınırsız sayıda çağrı çı-
kabilir, çağrı alabilirsiniz; telefonunuz meş-
gul çalmaz. Fiziksel santraller gibi yer kapla-
maz, bakım gerektirmez, mesai saatlerinizi 
ayarlayarak farklı sanal santral robot ope-
ratörlerle müşterilerinizi karşılayabilirsiniz. 
Şubeleriniz arasında ücretsiz görüşüp diler-
seniz konferans yapabilirsiniz. Tüm görüş-
melerinizi kayıt altına alabilirsiniz. Gelişmiş 
raporlama seçeneği ile gelen ya da giden 
çağrıların cevaplanma durumlarına, dahili ya 
da grup bazında görüşme sayı ve sürelerine 
ulaşabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü saye-
sinde santralinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz. 
Ofi s dışındayken bile cep telefonunuzun in-
ternete bağlı olduğu her yerde bulut santra-
liniz üzerinden ulaşılabilir olursunuz.

Telefon Faturanızda %70’e Varan İndirim: 
Mevcut numaranız değişmeden numaranızı 
Sanal Santral’e taşıyabilir; 0212, 0312, 0232 
gibi ilinizin alan koduyla numaralar alabilir 
ya da 0850 kurumsal hat tahsisi ile telefon 
faturalarınızda %70’e varan oranda tasarruf 
sağlayabilirsiniz. 

Çağrı Merkezi Kurmak 1 Gün: Sektörünüz 
ne olursa olsun; müşterileriniz, tedarikçile-
riniz, bayi ağınız, hizmet aldığınız fi rmalar 
ile iletişimlerinizi yönetebilmek, özetle tüm 
ekosisteminizin memnuniyetini sağlamak, 
yeni kampanya ve hizmetlerinizi müşteri 
kitlelerine duyurabilmek için Çağrı Merkezi-
ne ihtiyacınız var ve bu ihtiyacınızı sürekli er-
teliyorsanız, Sanal Santral - Telefon Robotu 
ilk yatırım maliyeti olmadan, 1 günde çağrı 
merkezinizi kurabilir ve hiçbir personele ge-
rek duymadan yönetebilirsiniz. 

Telefon Görüşmeleri Kayıt Özelliği: Kalite 
standartlarınız gereği veya satışa yeni sun-
duğunuz ürün ve hizmetlerin satış temsil-
cileriniz tarafından müşteri kitlenize nasıl 
sunulduğunu ölçmek ve iyileştirmek için ya 
da mevcut ekosisteminiz ile fi rmanız ara-
sındaki iletişim kalitesini ölçmek ve süreç-
lerinizi iyileştirmek gibi ihtiyaçlarınız için bu 
hizmetimizi kullanabilirsiniz. E-İmza, Mobil 
İmza ve Zaman Damgası servislerimiz ile 
dilerseniz telefon görüşmelerinizi ‘’Yasal 
Geçerli‘’ olarak kayıt altına alabilirsiniz.

Müşterilerimiz ve Yazılım Firmaları için 
Telefon Robotu API: API’miz ile mevcut-
ta kullanmakta olduğunuz ERP, CRM, B2B, 
B2C, E-Ticaret, Mutabakat Yazılımı, Çağrı 
Merkezi Yazılımı, Hastane Yazılımı, Beledi-
ye Yazılımı, Otel Yazılımı, Turizm Acentesi 
Yazılımı, Eczane Yazılımı, Restoran Yazılı-
mı vb. tüm uygulamalar ile çok kısa sürede 
entegre olabilirsiniz. Ya da mevcut yüzlerce 
entegrasyonumuz ile hemen kullanıma da 
başlayabilirsiniz. (SalesForce, Microsoft 
Dynamics CRM, Oracle, Elektra, Kiva CRM, 
Faprika, Bitrix 24, Akınsoft vb.)

İlhan ÖZGÜR
SANAL SANTRAL
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Sanal Santral Robotu

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Yerli Yazılım

Sanal Santral Telekomünikasyon A.Ş.

1 Gün

Ağustos 2017

1600+ Firma

Kurumun sadece internet bağlan-
tısı olması yeterli.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ



DÖKÜMAN 
YÖNETİM 
SİSTEMİ VE
ECM 
(KURUMSAL 
İÇERİK 
YÖNETİMİ) 



Belge ve Döküman Yönetim Sistemi

E-kurum dönüşümünü tamamlamış bir ku-
rumda, iş süreçleri maksimum etkinlikte 
çalışır, iş süreçleri yönetilebilir, verimlilik en 
üst düzeye çıkarılabilir, kağıt kullanımı en 
aza indirilebilir. eBA, e-kurum dönüşümünü 
hedefl eyen kurumlar için tasarlanmış bir do-
küman, belge ve iş akış yönetimi sistemidir. 

eBA Doküman Yönetim Sistemi (EDYS), 
kurumların kurumsal hafızasını düzenleye-
rek geleceğe güvenli ve sağlıklı bir şekilde 
hazırlanmasına yardımcı olur. Şirketlerin 
yaşam süreçleri boyunca yarattığı bilgi, bel-
ge, doküman gibi yazılı ya da görsel öğelerin 
oluşturulmasını, saklanmasını ve bu bil-
gilere güvenli ve hızlı bir biçimde çevrimiçi 
erişilmesini sağlar. Web üzerinden ve mobil 
kullanım desteği sayesinde, kurumsal dokü-
manlara her yerden hızlı bir şekilde erişile-
bilir. 

Kurumun faaliyetleri sonucu üretilen ve delil 
niteliği taşıyan tüm belgeler, eBA Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile yönetile-
bilir. KEP entegrasyonu ile, üretilen belgeler, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönde-
rilebilir; KEP ile gelen yazışmalar sisteme 
aktarılarak sistem üzerinde takip edilebilir. 
Resmi yazışma usul ve esaslarına uygun 
formatta yazı üretilebilir ve saklanabilir.

eBA İş Akışı Yönetim Sistemi (İAYS), iş sü-
reçlerinin hızlı bir şekilde elektronik oto-
masyona taşınmasını ve diğer kurumsal 

uygulamalarla entegrasyonunu sağlayarak 
işletmelerin kârlılığını arttıran, süreç odaklı 
iş yapma anlayışını yaygınlaştıran bir süreç 
geliştirme platformudur. Kurumsal süreç-
lerin standartlaşmasını, optimizasyonunu, 
hızlandırılmasını ve otomasyonunu sağlar. 

eBA Capture ile tüm yapılandırılmamış 
dokümanlar sistematik bir biçimde dijital-
leştirilerek kurumun e-dönüşümü hızlandı-
rılabilir. Güçlü görüntü işleme özellikleri sa-
yesinde, taranan dokümanlardaki kirliliğin 
giderilmesi, sayfanın oryantasyonunun oto-
matik düzeltilmesi, tarama işleminin isteni-
len standart çözünürlükte gerçekleştirilmesi 
gibi işlemler otomatik olarak yapılabilmek-
tedir. Farklı dillerde gelen dokümanlar, eBA 
Capture ile yakalanıp kurumsal doküman 
yönetim sistemine aktarılabilir. 

eBA, bünyesinde barındırdığı connector alt-
yapısı sayesinde, tüm kurumsal operasyonel 
sistemlerle haberleşebilmektedir. Connector 
altyapısı, eBA’nın, SAP, Microsoft Dynamics 
AX, Oracle, Nebim, Netsis, Logo, Mikro vb. 
ERP sistemleri ile haberleşebilmesini sağlar. 
Bu sistemlerden gelen veriler iş süreçlerin-
de kullanılabileceği gibi, süreçlerde oluşan 
veriler de yine connector altyapısı sayesin-
de mevcut ERP sistemlerine gönderilebilir. 
Ayrıca sunduğu SAP sertifi kalı çözüm saye-
sinde SAP sisteminde eklenen dokümanları 
barındırabilmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Onur KIZILYEL
BİMSER ÇÖZÜM
Ürün Yöneticisi

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

eBA

Yerli Yazılım

Bimser Çözüm

5 adam/gün

2017/06

450

Microsoft .Net Framework
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Kurumsal İçerik Yönetimi

Uzmanlar, bir şirketteki verilerin %80’inin ya-
pılandırılmamış olduğunu tahmin etmektedir. 
ECM bu verileri toplar ve bu şekilde tüm bilgi-
lerin ve belgelerin şirketin tamamında verimli 
bir şekilde kullanılmasını sağlar. Hızlı ve kolay 
bilgi erişimi, değerli iş zamanından %30’a ka-
dar tasarruf sağlamaktadır. Bunun yanısıra, iş 
akışlarının otomatik hale getirilmesi ve mevcut 
sistemlerde entegre edilmiş bilgi sunumu, ve-
rimliliği önemli ölçüde arttırmaktadır. Otoma-
tik hale getirilen süreçler, kalite standartlarının 
yerine getirilmesini ve yasal ve düzenleyici 
kurallara uyulmasını sağlar. Geleceğe doğru is-
tikrarlı bir yaklaşım, bilgileri yalnızca yönetmek 
yerine, onları kullanan kişilerle mümkündür. 
Günümüzde bilgi teknolojisi bu “Return On 
Information” (ROI) (Bilgi Geri Dönüşü) işlevini 
sunmalıdır ve Doxis4 ile bu imkâna sahipsiniz.

DOXIS4 ECM Nedir?

Doxis4 iECM-Suite’in modüler yapısı Capturing 
(Yakalama), elektronik arşivleme, belge yö-
netimi (DMS), dijital kayıtlar, işbirliği ve görev 
ve Business Process Management’ı (İş Süreci 
Yönetimi) servis odaklı, tek tip bir Enterprise-
Content-Management (Kurumsal İçerik Yö-
netimi) platformunda bir araya getirmektedir. 
Doxis4 ile tüm bilgiler, şirket genelinde ve tüm 
merkezler arası, kaynak ve biçimden bağımsız 
olarak toplanabilir, yönetilebilir, düzenlenebilir, 

kontrol edilebilir, (revizyon bakımından güvenli 
bir şekilde) saklanabilir ve her zaman yeniden 
yayınlanabilir. Doxis4, fonksiyonları ve bilgile-
ri yedeklilik olmadan sunarak dikey ve belge 
tabanlı olan bilgi sistemlerinin oluşturduğu 
kısıtlamaların üstesinden gelmektedir. Daha 
derinlemesine bir entegrasyon için açık bir API 
mimarisi, Doxis4’ün her türlü iş uygulamasına 
(ERP, CRM, HR vs.) entegre edilmesini sağlar.

ECM için Uygulama Alanları?

Doxis4 iECM-Suite elektronik arşivlemeden 
belge yönetimine, e-dosyalardan Business 
Process Management’a (BPM) uzanan eksiksiz 
bir Enterprise Content Management sistemini, 
tek tip bir teknoloji platformunda sunmakta-
dır. En çok bilinen uygulama alanları arasında 
elektronik arşivleme ve belge yönetimi, sözleş-
me ve personel dosyaları çözümleri ve otoma-
tik posta kutusu ile gelen fatura işlemleri yer 
almaktadır. Bunun yanısıra, çok sayıda başka 
ECM çözümü sunmaktayız; bunlarla ilgili ay-
rıntılı bilgileri Ürünler & Çözümler kısımlarında 
bulabilirsiniz. Doxis4, bir şirket platformu ola-
rak kullanılır ve departman çözümlerinin öte-
sinde etkilidir. Böylece Doxis4 ile departman 
sınırlarının ve şirket merkezlerinin ötesinde ev-
rak bakımından yoğun iş süreçleri yürütülebilir 
ve belge düzenleme ve işleme için gerekli olan 
tüm bilgiler sunulabilir.

Üstün UÇTUM 
DST DANIŞMANLIK
Yönetici Ortak

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Almanya

SER GROUP

15 Gün

4.0

2000+

Cloud / Windows

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

DOXIS4 

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Teknolojik gelişme açısından ileri olan ülkelerde, özel-
likle ekonomik faaliyetler, bilgi yoğun faaliyetlerin 
oluşturduğu bir değişim süreci yaşamaktadır. Ülkemize 
baktığımızda ise e-Dönüşüm hizmetlerinde geç başla-
mış olmakla birlikte hızlı kat etmiş durumdayız. Ülke-
mizin bilgi teknolojilerinin topluma entegre edilmesi 
konusunda AB müktesebatı çerçevesinde aday ülkeler 
için öngörülen eylem planına göre hareket etmekteyiz. 
Bu harekat planında ise özellikle 2013 yılından itibaren 
e-fatura, 2014 yılından itibaren e-defter ve özellikle son 
kullanıcıları etkilemesi sebebiyle 2015 yılı itibariyle e-ar-
şiv önemli yer teşkil etmiştir. Özellikle bu hizmetlerin de 
devreye girmesi ile birlikte, e-dönüşümün faydaları göz-
le görülür biçimde artmaya başlamıştır. Özellikle ope-
rasyonel ve süreçlere sağladığı katkılar zaman içerisinde 
fi ziki maliyetlerin etkisinden çok daha büyük etkileri or-
taya koymuştur. 

Billentis’ in yayınlamış olduğu 2017 raporuna göre global 
fi ş fatura hacmi dünyada yaklaşık olarak toplam 400 
milyar olarak tahmin edilmektedir. Eğer ki bu kapsama 
mevzuat kapsamında olmayan belgeleri de eklerseniz 

(slip, bilgi fi şleri vs.), bu rakamın 5 ila 15 katına çıkacağı 
öngörülmektedir. Bu noktada e-dönüşüm kapsamında 
e-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi uygulamaların katma 
değerinin sadece kargo masrafı tasarrufu, kağıt tasar-
rufu ve mürekkep tasarrufundan çok daha önemli kaza-
nımlar getireceği aşikârdır. 

E-dönüşüm kapsamının genişlemesi tarafında da yoğun 
şekilde çalışmalar devam etmektedir. E-İrsaliye konu-
sunda çalışmalarda sona gelinmesi, ihracat ve yolcu be-
raberi faturaların hayata geçmesi, serbest çalışan mak-
buzu gibi farklı belgelerin elektronik ortama taşınması 
devletin de dijitalleşmeye verdiği önemin ve kademeli 
geçişin örneklerini çarpıcı şekilde göstermektedir. Özel-
likle 3 yıl içerisinde vergiye konu olan tüm kağıt belgele-
rin dijital ortama aktarılması gibi bir hedef de bilinmek-
tedir. Bu nedenle, mevzuat zorunluluk dışında şirketlerin 
teknoloji birimlerinin e-dönüşüm konularına geçiş için 
gerekli çalışmalarına zaman kaybetmeden başlaması, 
özellikle fi nans, satınalma  ve satış fonksiyonlarını yürü-
türken e-dönüşüm aksiyonlarını tamamlaması hazırlık 
sürecinin önemli aşamalarını oluşturacaktır.

Levent ŞAHİN
BİMSA

Elektronik İş Çözümleri Müdürü

e-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ
Çözüm Üreticisi Görüşü
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e-Devlet Çözümleri

İşletmelerin e-fatura, e-arşiv ve e-ihracat 
süreçlerini ERP dışından çok kısa sürede 
ve 3. parti bir uygulamadan süreci başla-
tacak şekilde tasarlanarak ortaya çıkan bir 
e-devlet çözümüdür.
Gerekli parametrelerin ERP dışından her-
hangi bir uygulamayla E-Adaptör’e gönde-
rilmesi sonucunda aşağıdaki tüm işlemler 
yaklaşık 10 saniyede tamamlanır:
• UBL-TR oluşturulması,
• PDF ve HTML oluşturulması,
• Entegratöre gönderilmesi,
• Entegratörden sonucun ERP’ye işlenmesi,
• ERP’de yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Dinamik olarak gönderilen parametredeki ya-
zıcı ve kopya adedine göre çıktısının alınması.
GİB Online Entegrasyon (Mali Mühür/HSM) 
ve Özel Entegrasyon Yöntemi (Logo Enteg-
ratör) olmak üzere her iki çalışma yöntemini 
de destekler.

E-Adaptör’le E-Devlet 
Çözümlerine Kolay Adapte Olun

Entegratörler içinde sadece Logo Entegratör 
ile çalışan çözümümüz, Netsis ile olan bü-
tünleşik yapısı sayesinde, yaptığı işlemlerin 
izdüşümlerini Netsis içinden de takip etme-
yi mümkün kılar.
E-Devlet süreçlerine eklenen/eklenecek 
olan e-belgelerin (e-irsaliye vb.) çözümü-
müz tarafından desteklenebilmesi ürünün 
gelişim planı içindedir.

Başlıca Özellikleri
• E-Adaptör, Logo Entegratörün mühür-
leyebilme özelliği ile HSM cihazına ve mali 
mühüre gerek kalmadan E-Fatura ve E-Arşiv 
oluşturma,
• E-Adaptör, 10 saniyenin altında E-Fatura 
ve E-Arşiv oluşturma,
• E-Adaptör, bağımsız depo otomasyonu el 
terminalleri ile irsaliyeden fatura oluşturma,
• E-Adaptör, özel yazılım projelerinizde de 
kullanılır.

Aykut ÖZDOĞAN
DNA PROJE VE DANIŞMANLIK
Genel Müdür

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

e-adaptör

Yerli Yazılım

 DNA Proje ve Danışmanlık

3 Gün

2017 Ağustos

Logo Entegratör Sözleşmesi

E-Belge Depo Otomasyon Entegrasyonu

Çözüm Kullanıcısı Görüşü

Kitap sektöründe 2013 yılından beri fa-
aliyet göstermekte ve müşterilerimize 
7/24 hizmet vererek kitap dağıtımı ger-
çekleştirmekteyiz. B2B ve B2C e-ticaret 
sitelerimiz aracılığı ile ayda 1 milyonun 
üzerinde kitabın dolaşımı fi rmamız ta-
rafından gerçekleştirilmektedir.

Faturaların zamanında ve kitaplarla 
birlikte müşterilerimize ulaştırılması, 
gerek müşteri memnuniyeti gerekse 
de fi rmamızın işleyişi açısından büyük 
önem taşımaktadır.

E-adaptör kullanmadan önce ürün fa-
turalarının hazırlanması ve müşterilere 

ulaştırılması  sürecinde daha fazla kay-
nak kullanımına ihtiyaç duyuyorduk.

Birden fazla bağlantı ekranı ile çalışan 
personelimiz, mesai süresinin ciddi bir 
bölümünü faturalandırma süreci için 
kullanıyordu. İşlemlerin uzun sürmesi, 
faturaların müşterilere olması gereken-
den daha geç ulaşmasına ve tahsilat 
sürecinin uzamasına neden oluyordu.

E-adaptör gibi yenilikçi bir uygulamaya 
geçerek zamandan ciddi bir tasarruf 
sağlamaya başladık.

Murat BAHADIR
emekkitap.com

Genel Müdür

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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e-Dönüşüm Çözümleri

Foriba olarak, 1999 yılından beri dünyadaki 
trendleri takip ederek e-Dönüşüm’ün öncü-
lüğünü üstleniyoruz. Yakın zamanda bilişim 
pazarında öncü bir kuruluşla güçlerimizi bir-
leştirdik. Bundan sonra e-Dönüşüm sektörüne 
stratejik iş birliklerimizle birlikte yön vermeye 
devam edeceğiz.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Dönüşüm 
uygulamalarıyla ilgili bir dizi taslak tebliğ ya-
yımladı. 63 bine yakın e-Fatura mükellefi , 
1 Temmuz 2018’den itibaren zorunlu olarak 
e-İrsaliye’ye geçecek. e-Müstahsil Makbuzu 
taslak tebliğine göre de müstahsil makbuzları, 
birinci sınıf tüccarlar tarafından yine aynı tarih-
ten itibaren elektronik ortamda düzenlenecek. 

e-Dönüşüm sürecinde sunduğumuz hizmet-
lerden e-Fatura ve e-Arşiv Fatura, şirketlerin 
tüm faturalaşma sürecinin elektronik ortam-
da hazırlanmasını sağlıyor. e-Defter ise tu-
tulması zorunlu olan yevmiye defterlerindeki 
ve büyük defterlerdeki tüm bilgileri içeren bir 
rapor sunuyor. 

e-Denetleme ile e-Defter’de oluşan rapor dos-
yalarının mali müşavir gözüyle GİB standart-
larına uygunluğu kontrol ediliyor. e-Bilet yolcu 
taşımacılığı yapan ve etkinlik düzenleyen fi r-
maların GİB’e göndermeleri zorunlu olan yolcu 
listelerini ve bilet verilerini elektronik ortama 
taşıyor. e-Yedekleme, saklanması istenen tüm 
belgeleri sorunsuz bir şekilde yedekliyor.

e-Dönüşüm Çözümlerinde Sıra 
e-İrsaliyede!

e-Mutabakat, mutabakat yazışmalarının 
e-Faks, e-Posta, KEP ve benzeri yöntemlerle 
elektronik ortamda yapılması anlamına geli-
yor. Şirketlere uluslararası kalite standartla-
rında raporlama imkânı sunan UFRS çözümü, 
KDV iade sürecini kolaylaştıran KDV İade de 
yine sunduğumuz çözümler arasında yer alı-
yor.

e-İrsaliye; kâğıt çıktılar, arşivleme, saha kont-
rolleri ve benzeri maliyetleri dijital ortama ta-
şıyor. Dış Ticaret çözümümüz, 70’in üzerinde 
referansı olan gümrük entegrasyonuna sahip 
tek ihracat çözümü olarak ticarette sınırları or-
tadan kaldırıyor. e-Kayıt Saklama ise kayıtların 
elektronik ortamda oluşturulması, saklanması 
ve raporlanmasını sağlıyor.

2016 yılının sonunda müşteri sayımız 3350 
oldu. Şu an vergi kimlik numarasına göre 
4500, ürün bazlı ise toplam 6200 müşteriye 
hizmet veriyoruz. Her ay 150-200 yeni müşteri 
gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük 
2000 şirketinin yüzde 75’ine hizmet veriyoruz. 
Türkiye’deki tüm e-Faturaların yüzde 60’ını 
yönetiyor, ayda yaklaşık 65 milyar değerinde 
fatura işliyoruz.

Foriba olarak, e-Dönüşüm’e yön veren diğer 
şirketleri de kendi çatımız altında birleştirmek 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Koray Gültekin BAHAR
FORIBA
CEO

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

e-Dönüşüm Çözümleri

Yerli Yazılım

Foriba

Firma ve çözüme göre değişiklik 
göstermektedir.

Çözüme göre değişiklik 
göstermektedir.

5.700

Firma ve çözüme göre değişiklik 
göstermektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Dijital Dönüşüm Çözümleri 

e-Logo Farkıyla Dijital Dönüşüm

Logo Yazılım’ın sektördeki 30 yılı aşkın de-
neyimini arkasına alarak dijital dönüşüm 
sürecine rehberlik eden e-Logo, Gelir İda-
resi Başkanlığından (GİB) onaylı e-Fatura, 
e-Arşiv, e-Defter, E-fatura Saklama ve 
e-Defter Saklama hizmetiyle, e-dönüşüm 
sürecini yakından takip ediyor. 

e-Logo olarak sunulan e-çözümler, fi rmala-
rın işgücü, arşivleme ve kâğıt fatura gönde-
rimi gibi operasyonel maliyetlerinin düşürül-
mesini, operasyonel yükünü azaltarak tüm 
fi nansal süreçlerin hız kazanmasını ve dijital 
dönüşüm sürecinde veri güvenliğini sağlı-
yor. e-Fatura çözümleri, kurumdaki mevcut 
yazılım ne olursa olsun faturaların güvenli 
ve hızlı dolaşımını, e-Arşiv uygulaması tüm 
faturaların elektronik ortamda oluşturul-
masını ve yasal süre boyunca saklanma-
sını, e-Defter hizmeti ise hata oluşumunu 
minimuma indirip işgücü, kağıt ve e-defter 
saklama hizmetiyle arşivleme tasarrufu ya-
pılmasını beraberinde getiriyor.

e-Logo’nun çözümlerini kullanan fi rmalar 
günde 130 milyon adet fatura işleme ka-
pasitesine, şirketlerin e-Fatura mükellefi  
olup olmadığını tek tuşla sorgulayabilme 
imkânına, e-Faturaların onay süreçlerinin 
web üzerinden yönetilmesine ve fi rmaya 
özel şablon tanımlanması fırsatına sahip 
oluyor.

Mutabakat Süreçleri Hızlanıyor!

Dijital dönüşüm sürecinin önemli tamamla-
yıcılarından biri olan ve fi rmaların mutabakat 
süreçlerini çok daha rahat yönetebilmesini sağ-
lamak amacıyla e-Logo tarafından geliştirilen 
e-Mutabakat; fi rmalara, çalıştıkları şirketlerle 
mutabakat süreçlerini posta, telefon ya da faks 
yerine elektronik olarak gerçekleştirme imkânı 
sunuyor.

e-Mutabakat ile fi rmalar mutabakat süreçlerini 
15 dakikaya kadar düşürüyor, kullanıcı adı ve şif-
releriyle girebilecekleri e-Mutabakat Portalı üze-
rinden mutabakat süreçlerini ve hangi aşamada 
olduğunu kontrol edebiliyor. Gönderdikleri muta-
bakat mektuplarının karşı fi rmanın e-posta ad-
resine iletilip iletilmediğini, okunup okunmadığı-
nı kontrol edebiliyor, e-posta formatını istedikleri 
gibi tasarlayıp farklı şablonlar oluşturabiliyor. 
e-Mutabakat ile gönderilen mektuplarına cevap 
alamadıkları durumlarda, mutabakat mektupla-
rını otomatik olarak tekrar gönderebiliyor.

Ditijal Dönüşümde Nelere Dikkat Etmeli? 

Firmaların dijital dönüşüm çözümlerini kullan-
maya başlamasıyla birlikte, yasal sorumluluk sü-
reçleri de eşzamanlı olarak başlıyor. Bu nedenle, 
seçilen çözüme ve bu çözümü üreten fi rmaya 
güvenmek büyük önem kazanıyor. e-Logo, kap-
samlı bilgi birikimi, uzun yıllara dayanan tecrü-
besi ve geniş ekosistemiyle, fi rmalara güvenilir 
dijital dönüşüm çözümleri sunuyor.

Başak KURAL
e-LOGO Genel Müdürü

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Türkiye

Logo e-Fatura
Logo e-Arşiv

Logo e-Defter
Logo e-Mutabakat

e-Logo

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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e-İrsaliye

Dijital dönüşüm e-İrsaliye ile 
devam ediyor
e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv vb. dijital dö-
nüşüm uygulamalarının kullanıma alınma-
sından sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı tara-
fından e-İrsaliye uygulaması için de gerekli 
adımlar atıldı. Şirketlerin süreç verimlilikle-
rini arttıran, aynı zamanda ölçülebilirliği ve 
vergisel çalışmaları daha hızlı ve kolay hale 
getiren dijital uygulamaların yolculuğu 
e-İrsaliye ile devam edecek. E-İrsaliye ile fi -
nansal süreçlere ek olarak lojistik süreçlerde 
de verimliliği arttırmak hedefl eniyor.

25.08.2017 tarihinde tebliğ taslağı yayın-
lanan e-İrsaliye, özetle, mal hareketlerinin 
elektronik ortamda düzenli bir şekilde iz-
lenebilmesi amacıyla hali hazırda kağıt or-
tamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” 
belgesinin elektronik belge olarak elektronik 
ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik 
ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda 
muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapı-
lan düzenlemeleri içeren uygulamaya ve-
rilen isimdir. İlgili tebliğe göre, düzenlenen 
e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olma-
yıp kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi 
ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

Uygulama zorunlu olarak kullanıma alınaca-
ğı gibi, öncesinde gönüllü kullanıma da su-
nulacak. Bu yöntem ile mükellefl erin geçiş 
sürecini daha  yalın bir hale getirmek hedef-
leniyor. Mükellefl erimizin e-İrsaliye ile ilgili  
dikkat etmesi gereken tarihleri şu şekilde 
sıralayabiliriz:

• Mükellefl er 01.01.2018 tarihinden itibaren 
gönüllü olarak e-İrsaliye düzenleyip gönde-
rebilecekler. 

• 01.07.2018 tarihinden sonra e-Fatura uy-
gulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye 
uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliye-
si belgelerini bu tebliğde belirtilen usul ve 
esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenleme-
leri zorunludur.

• 01.07.2018 tarihine kadar mükellefl er hem 
kağıt irsaliye hem de e-İrsaliye kullanabile-
cekler.

Böylece yıllık yaklaşık 200 milyon e-fatura 
trafi ği oluşturan 60.000 civarında mükelle-
fi n, e-İrsaliye ile dijital platformlarını geniş-
letmiş ve kağıt uygulamalardan birini daha 
geride bırakmış olması bekleniyor. 

SNI olarak 300’ü aşkın büyük ölçekli mükel-
lefi n dijital dönüşüm iş ortaklığını yapmak-
tayız. Kolay kurulum, Kolay Kullanım, Kolay 
Bakım ilkesiyle tasarladığımız çözümlerle 
amacımız, mükellefl erin regülasyon uyum-
luluklarını sağlarken aynı zamanda verim 
arttırarak fi rmaya katma değer sağlamak.

Bu doğrultuda SNI e-İrsaliye çözümünü, 
diğer çözümlerimizde olduğu gibi, ihtiyacı 
olan mükellefl erin perspektifi nden bakarak 
piyasaya sunduk. Mükellefl erimizin tedarik-
çi seçiminde dikkat etmesi gereken noktalar 
için iyi bir rehber olacağını düşündüğümüz 
SNI e-İrsaliye çözümünün öne çıkan özellik-
leri aşağıdadır:

• Tüm süreçlerin ERP içerisinde takip edil-
mesi, ERP haricinde ikinci bir portal/sistem/
web sayfasına ihtiyaç duyulmaması.

• Mevcut durumda ERP tarafından yürütü-
len irsaliye işlemlerinin aynı şekilde kullanıl-
ması, yeni bir işlem kodu/süreç tanımlama-
ya gerek duyulmaması.

• Gelen/Giden irsaliyelerin durum güncel-
lemesi, yanıt gönderme/alma, onay vb. iş-
lemlerinin tek bir kokpit aracılığıyla yapıla-
bilmesi.

• “Karekod” barkodunun ikinci bir sisteme 
gerek duyulmadan ERP içerisinde üretilip 
irsaliye üzerine getirilebilmesi.

• e-Fatura/e-İrsaliye numarası eşleştirmeye 
olanak sağlaması.

• SNI e-Fatura haricinde bir e-Fatura uygu-
laması kullanılıyor olsa dahi Fatura/İrsaliye 
numarası bazında eşleştirmenin otomatik 
yapılabilmesi. 

• Gelen irsaliyelerin depoda el terminali ve/
veya mobil cihazlardan irsaliye kabul/kısmi 
kabulünün yapılabilmesi.

• Depoda Kabul/Kısmi kabul edilen irsaliye 
bilgilerinin merkez ofi ste ERP üzerinden ta-
kip edilebilmesi.

Cem YURDAKUL
SNI TEKNOLOJİ HİZMETLERİ
Genel Müdür

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

SNI e-İrsaliye

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Yerli Yazılım

SNI Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

1-2  Ay

2017 Ekim 

300

SAP ECC  /  Portal Çözümleri

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Tüm İş Süreçlerini Mobil Olarak Yönetebilme

CoolAtForm; kurumsal verilere her yerden 
güvenli erişim sağlayan, kurum içi ve 
kurumlar arası iletişimi arttıran bir bulut 
yazılımıdır.

Özellikleri
> ERP’den gelen kritik raporlara hızlı ve 
kolay erişim
> Tüm onayların mobil olarak verilebilmesi 
> Kritik olaylardan anlık bildirimlerle haber-
dar olunması
> Satış/Servis personelinin saha verilerinin 
anlık olarak ERP sistemine iletilmesi
> Personel, Müşteri ve Tedarikçiler ile ku-
rumsal veri üzerinden iletişim
> Yazılım bilgisi gerekmeden özel uygulama 
tasarlama

Örnek Uygulamalar
> Riskli Müşteri Tespiti
> Çek, Tahsilat Hatırlatmaları
> Anlık Makine Duruşu, Riskli Müşteri 
Siparişi bildirimleri

> Canlı Sevkiyat, Üretim Takibi
> Sipariş / Masraf Faturası Onaylama
> Müşterideki Personellerden Canlı Veri 
Girişi (Görsel, Konum Ekleme)
> Teklif Verme, Teklif İsteme
> Avans, İzin, Eğitim, Borç Talebi
> Görev Atama

ERP Sisteminizi Güçlendirin
CoolAtForm mevcut ERP, CRM, Muhasebe, 
Araç Takibi sistemleriniz ile kolayca entegre 
olur. 
Mevcut iş süreçlerinizi sade ve anlaşılır ara-
yüzler ile mobil olarak yönetmenizi sağlar.

Azerhan ÖZEN
CEMAMETRIX
CEO – Genel Müdür

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

CoolAtForm

Yerli Yazılım

Cemametrix

1 Ay

2017 Ağustos

Bulut Tabanlı yazılım olduğundan 
özel bir altyapıya gerek 

duyulmamaktadır.

Çözüm Kullanıcısı Görüşü

CoolAtForm’u, kullanmakta olduğumuz ERP ve PDKS 
sistemleri ile entegre ederek kullanmaya başladık. Araç 
Takip sistemimiz ile de çok yakın zamanda entegrasyon 
planlıyoruz. 

CoolAtForm ile günlük vardiya planlarımızı yapıyoruz. 
Planda revizyon gereken durumlarda kısıtlara tabi olma-
dan anında bilgi revizyonunu yaparak iş gücü planlamamı-
zı daha iyi yapabiliyoruz.

Personel masraf formlarının mobil olarak canlı girilmesi ile 
muhasebede önemli boyutta zaman tasarrufu elde etmiş 
bulunuyoruz.

Satış personellerimiz de CRM kayıtlarını, ERP ile entegre 
kullanabilmeleri sayesinde daha verimli takip edebiliyorlar. 

İlerleyen zamanda, esnek altyapı sayesinde, gerek iç sü-
reçlerimizde gerekse Müşteri ve Tedarikçilerimiz ile daha 
fazla iş sürecini CoolAtForm ile daha etkin yürüteceğimize 
inanıyoruz.

Tolga KUŞ
BARAN AMBALAJ

İnsan Kaynakları &
Kalite Sistemleri Yöneticisi

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Mobil Uygulamalar ile Her Yerden Kolay Erişim

CPM Master MobiSale uygulamasını inter-
net bağlantısına ve dış şartların uygunluk 
durumuna bakılmaksızın kullanılabilen, 
istenilen genişlikteki coğrafyada satış ve 
tahsilat yapabilmeyi sağlayan, sahada kul-
lanımı uygun cihazlar için saha personelinin 
kolayca kullanabileceği bir mobil uygulama 
olarak geliştirdik.
Uygulamanın işleyişini özetlersek:
• Depodan çıkacak olan her ürün kontrollü 
bir şekilde araçlara yüklenir (depo kontrolü),
• Plasiyer aracına sadece kendi müşteri si-
parişleri ile ilgili ürünleri yükleyebilir (malze-
me kontrolü),
• Plasiyerler sadece kendi müşterisine işlem 
yapabilir (plasiyer müşteri kontrolü), 

• Müşteri borç alacak durumuna göre satış 
yapabilir (müşteri risk kontrolü), 
• Plasiyerlerin yapmış olduğu satışlar, cihaz-
larda bulunan bluetooth bağlantısı aracılı-
ğıyla yazıcılara gönderilerek belgelendiril-
mesi sağlanır (fatura kesimi),
• Müşteriden ödeme alınabilir; alınmış olan 
tutar belgelendirilir (tahsilat yönetimi), 
• Plasiyerlerin yapmış olduğu her işlem anlık 
olarak sorgulanabilir (plasiyer verimliliği ve 
raporlama), 
• Verilerin merkeze aktarılması istenildiğin-
de, internetin uygunluğunu kontrol edip gü-
venli, hızlı ve doğru şekilde veri transferini 
gerçekleştirir.

M. İlker KARABAY 
CPM
Mobil Çözümler Yazılım Birim Müdürü

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei: Yerli Yazılım

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

CPM Master MobiSale

CPM

3 Gün

Eylül 2017

Windows CE işletim sistemine 
sahip el terminali

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Mobil Uygulamalar ile Her Yerden Kolay Erişim

SAP Business One Mobil 
Uygulamalar ile ERP’ye her yerde 
erişebilirsiniz.

SAP Business One Mobil Uygulamalar ile sa-
tış, satınalma, satış sonrası servis ve üretim 
ekipleriniz operasyonel işlemlerini ve rapor-
larını telefon veya tablet üzerinden rahatlıkla 
yürütürler. Mobil uygulama ile özellikle te-
lefonunuzda bulunan native özellikler direk 
entegre çalışarak işinizi kolaylaştırır. Örneğin, 
bir müşterinizle yaptığınız telefon görüşmesi 
CRM’e otomatik aktivite olarak gider. Outlook 
entegrasyonu ile telefonunuzun ajandası 
ERP’nizin ajandası ile her zaman senkron 

çalışır. Harita özelliği ile ziyaret planlarınızı 
çok daha hızlı ve efektif yapabilirsiniz. Tele-
fonunuz ile çektiğiniz bir arızalı parça resmi 
direkt servis iş emrine eklenmiş olur ve buna 
benzer birçok özellik size hızlı ve anlık veriyi 
ERP üzerinde yönetme olanağı verir. Mobil 
uygulamaların demo versiyonlarını yükleye-
rek inceleyebilirsiniz.

Erhan SUNGUROĞLU
HITSOFT
Satış ve Pazarlama Müdürü

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei: Almanya

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

SAP BUSINESS ONE

SAP AG

6-8 Ay

Temmuz 2016

55.000

SQL veya Hana veritabanında 
kullanılabiliyor. Microsoft veya Linux  

Server’lar üzerinde çalışabiliyor. 
Altyapı, kullanıcı sayısı doğrultusunda 

değişiklik gösteriyor.

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda
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Mobil Uygulamalar ile Her Yerden Kolay Erişim

CANIAS MOBILE
Canias ERP platform bağımsızlığını Android 
Client ile genişleterek mobil cihazlardan 
süreçlerinizi yönetmenize olanak sunuyor. 

IAS Ar-Ge mühendislerinin geliştirdiği 
native uygulama sayesinde, artık Canias 
ERP’nin tüm modülleri ve fonksiyonlarını 
Android cihazlarınızda kullanmanız müm-
kün. 

IAS tarafından geliştirilen ve Canias ERP’nin 
güçlü ve esnek altyapısını oluşturan Troia 
yazılım geliştirme ortamı ile yazılan uy-
gulamalar, hem masaüstü hem de mobil 
cihazlarda tüm özellikleriyle kulllanılabili-
yor. Devrim yaratan bu özellik sayesinde, 
Android cihazlarınızdan maksimum fayda 
sağlayabilirsiniz. 

Bunlardan bazıları şöyle sıralayabiliriz:

• Canias ERP modüllerini hiçbir değişikliğe 
veya işleme gerek duymadan olduğu gibi 
mobil olarak kullanmaya devam edebilece-
ğiniz gibi kullanıcı arayüzlerini hızlı bir şekil-
de kolayca basitleştirebilir, yeniden dizayn 
edebilir, native uygulama avantajlarından 
faydalanarak mobil cihazlarınızla entegre 
edebilirsiniz.

• Müşteri temsilcinizin GPS bilgilerine erişe-
rek en yakında bulunan müşteri için bildirim 

alabilir, navigasyon yönlendirmesi yapabi-
lir, CRM bilgilerini anlık olarak doldurabilir, 
uzun detayları konuşarak yazıya dökebilir, 
NFC ile şirket ödemelerinizi yapabilirsiniz. 

• Parmak izi okuyucusu ile koruma sağlaya-
bilir, servis veya bakım elemanlarınız RFID 
ile makinelerinden hızlıca bilgileri alabilir. 

• Kurumsal ajandanızı ve kimliğinizi mobil 
cihaz ile eşleştirebilirsiniz. 

• Yeni açılan teklifl eri, satın alma isteklerini 
veya onayınıza ihtiyaç duyan tüm süreçle-
ri nerde olursanız olun bildirim ile alabilir, 
inceleyebilir, onaylayabilir veya sebeplerini 
belirterek reddedebilirsiniz. 

• Büyük verilerinizi çok daha kolay ve hızlı 
raporlayarak, dashboardlar oluşturduğunuz 
bütünleşik iş zekası ürünümüz Canias IQ’yu 
da tüm özellikleriyle Android cihazlarınızda 
kullanabilirsiniz. 

• Sistem üzerinde tanımlamış olduğunuz 
tüm yetkiler, kısıtlamalar ve kullanıcı hakla-
rı mobilde de geçerlidir. 

Tüm bu özelliklerden ve daha fazlasından fay-
dalanmak için size sadece Android client uy-
gulamasını indirmek, kullanıcı adı ve şifrenizi 
girmek kalır. Firmanızı ve süreçlerinizi yönet-
meye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Celal BİLGİN
IAS
Teknik Çözümler Müdür Yardımcısı

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

canias ERP

Almanya-Türkiye

IAS 

6-12 Ay

6.04

Dünya: 800+/ Türkiye: 550+

Veritabanı  ve İşletim Sistemi 
bağımsız



KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - 2017 27



  

İmalat sektöründe üretim, tasarım ve idari süreçlerin 
yazılımlar, makineler, robotlar ve insan-makine enteg-
rasyonuyla sağlanması endüstri 4.0 olarak adlandırılı-
yor. Endüstri 4.0 siber-fi ziksel sistemler, sensörler, ya-
pay zeka, analiz algoritmaları, nesnelerin interneti (IoT), 
bulut bilişim ve bilişsel analiz yazılımları kullanıyor.

Akıllı ve karanlık fabrikalar olarak öne çıkarılan endüstri 
4.0 aslında, şirketlerin organizasyonunu büyütmeden 
kârlılığını arttırmak ve öncelikle üretim maliyetlerini 
düşürmek için kullanılan tüm dijital süreç iyileştirme 
çabalarına verilen toplu isimdir. Bu bağlamda endüstri 
4.0 dijital dönüşüm uygulamalarının sadece bir parça-
sını; ama önemli bir parçasını oluşturuyor.

Sonuç olarak dijital dönüşüm insan psikolojisinden iş 
akışına, iş akışı şemalarından yazılım kodlarına ve ida-
ri süreçlere kadar tüm proseslerin optimize edilerek 
dijitale taşınması anlamına geliyor. Endüstri 4.0 ise 
bunun imalat sanayisine uygulanan kolu olarak öne 
çıkıyor.

Akıllı Fabrikalar ve Atölyeler Nedir?
Akıllı fabrikalar üretim hatlarının IoT destekli sensör-
lerle donatılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu sistemler, kaza 
geçiren işçilerin durumunu otomatik olarak ilgililere 
bildiren sistemlerden üretim bandındaki arızaların bil-
dirilmesine ve üretim maliyetlerinin düşürülmesinden 
dijital pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesine kadar 
çok geniş bir alanı kapsıyor. 

Sensörlerle donatılan akıllı makineler ve robotları yö-
neten yapay zeka yazılımları; ihtiyaca göre kolaylıkla 
özelleştirilerek düzenlenen modüler fabrikalar, fi ziksel 
süreçleri takip eden siber-fi ziksel sistemler ve fi ziksel 
dünyanın sanal kopyasını çıkaran akıllı imalat bantları 
kurmakta kullanılıyor. 

Endüstri 4.0’ın en büyük özelliği her zaman üretim 
müdürüne danışmadan, acil ihtiyaçları karşılamak 
üzere kendi kararlarını anında alan makineler gelişti-
rilmesi olarak tanımlanıyor. Böylece imalat hattında 
çıkan sorunlar hemen orada, anında ve yerel olarak çö-

zülüyor. Endüstri 4.0 hem üretim, hem yönetim hem 
de yönetişim süreçlerinde yarı merkezi (dağıtık) yapılar 
kuruyor.

Konuşkan Makineler
Endüstri 4.0’da makineler birbiriyle, robotlarla, bilgisa-
yarlarla ve insanlarla iletişim kuruyor. Hem insanların 
anlayacağı bir dille iletişim kuruyor hem de yeni işleri 
yapmak için yeniden programlamayı gerektirmeyen 
doğal dil sistemleri kullanıyor. 

Örneğin; Baxter robotlar ayakkabı paketlemeyi yazılım 
kodlarıyla değil, ayakkabı paketleyen işçilere bakarak 
öğreniyor. Hatta işçinin ne yaptığını anlamadığı zaman 
kafası yerine takılan LCD ekranda surat asarak konuyu 
anlamadığını insan işçilere belirtiyor.

Endüstri 4.0 bu süreçte çok kanallı pazarlamayı (multi-
channel) entegre çok kanallı pazarlamaya (omnichan-
nel) dönüştürüyor. Kısacası, şirket idaresinden üretim 
süreçlerine, ürün geliştirmeden pazarlama ve halkla 
ilişkilere kadar tüm alanları birbirine bağlayan dijital 
dönüşüm stratejilerinin akıllı makine ayağını oluştu-
ruyor. Bu şekilde maliyetleri azaltıp kârlılığı arttırarak 
şirketlere değer katıyor.

Standart Endüstri 4.0 Senaryoları

Karşılıklı Kullanılabilirlik / İşletilebilirlik: Tüm ma-
kineler, aygıtlar, sensörler (algıçlar) ve insanlar birbiriy-
le nesnelerin internetine ek olarak doğal dil kullanan 
insanların internetiyle iletişim kuruyor. En basitinden 
arızalandığını bilgisayara ve insanlara bildiren bir ma-
kine ile kaza geçiren bir işçiyi ustabaşına ve bilgisayar-
lara haber veren bir akıllı kask mandalı.

Yazılım Ve Makine Otomasyonu: Makineler aynı şey-
leri hemen hiç hata yapmadan yıllarca tekrarlamada 
insanlardan üstünler. İnsanlar ise planlama, strateji 
geliştirme, yol haritası belirleme, tasarlama ve yaratı-
cılık alanında makinelerden üstünler. Bu yüzden oto-
masyon senaryolarının insanları makinelere entegre 
eden süreç optimizasyonu olarak ele alınması gerekiyor.

Kozan DEMİRCAN
BİLGİ VE BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Dijital Dönüşüm Danışmanı 
kozand@gmail.com

Endüstri 4.0 Nedir ve Türkiye’de
Nasıl Uygulanmalı?

ENDÜSTRİ 4.0

Akademisyen Görüşü

3
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Robotlaşma Ve Otomasyon: Hitachi ERP yazılımlarını gelecekte 
üretim müdürleri ve endüstri mühendislerinin yerini almak üzere 
geliştirirken (buna 10 yıl var), Hyundai giyilebilir robotlar (dış is-
keletler) yoluyla işçileri robotlaştırmaya odaklanıyor. Her durum-
da genel işletme ve ERP yazılımlarının şimdilik insan yöneticile-
rin denetiminde olması gerekiyor. 

Enformasyonda Şeff afl ık: Kendi kendini yöneten akıllı fabrika-
ların gerçekten kârlılığı arttırarak şirkete değer kattığını belirle-
mek için makinelerin aldığı kararların insanlara açıklanması gere-
kiyor. Örneğin; robot taksi kaza yaptığında hatanın karayollarına 
mı, belediyeye mi, trafi k ışıklarına mı, sürücülere mi, yolculara 
mı, yoksa sürücüsüz arabanın üreticisinin geliştirdiği akıllı yazılı-
ma mı ait olduğunun bilinmesi gerekiyor.

Dağıtık Kararlar: Endüstri 4.0’da acil durumlarda insana danış-
madan kararlar alıp raporlama yapan sistemler yer alıyor. Örne-
ğin; bir nükleer reaktörün aşırı ısınarak erimesini önlemek için bir 
robot kolun soğutma vanalarını kendiliğinden açması ve ardın-
dan acil durumu tesis müdürüne bildirmesi gibi.

Kim İcat Etti?
Endüstri 4.0’ı Almanya icat etti. Almanya sanayileşmesini tamamla-
mış, otomasyonda ileriye gitmiş merkezi bir devlet. Ancak, Amerikan 
imalat sektöründe ortalama bir ürünün üretim maliyeti 100 dolar iken 
Çin’de 96, Almanya’da ise 126 doları buluyor (rakamlar oranları göster-
mek için simgesel olarak kullanılmıştır). 
Almanya bu sorunu aşmak için tümüyle kendi kendine çalışan, 
içinde insan olmayan, enerji tasarrufu için ışıkları yanmayan ka-
ranlık robot fabrikalar kurmayı hayal ediyor. Bu fabrikaları da ye-
rel güneş enerjisi sistemleriyle beslemek istiyor. 

İçi Boşaltılmış Kavram
Bu sebeple endüstri 4.0 Türkiye’de tam olarak anlaşılmıyor ve 
dünyada bir buzzword (popüler boş laf) olarak eleştiriliyor. As-
lında Türkiye’de fi rmalar endüstri 2.0’a henüz yeni geçtiği için 
endüstri 4.0’ı karanlık robot fabrikalar yerine, yukarıda belirtti-
ğim süreç optimizasyonu teknik ve teknolojileri olarak ele almak 
gerekiyor. Endüstri 4.0 mutlaka dijital dönüşümün bir parçası 
olarak anlaşılmalı.

Ayrıca endüstri 4.0 sensörler, nesnelerin interneti ve cihazların 
küçülmesiyle aslında Türkiye gerçeklerine uygulanabilen küçük 
çaplı, yerel, düşük maliyetli, esnek, dağıtık teknolojiler içeriyor. 
Öyle ki endüstri 4.0’ın Türkiye’de başta fason üretim yapan 
merdiven altı atölyeler olmak üzere yılda 3 milyon dolar cirolu 
KOBİ’lerden büyük holdinglere kadar her alanda, hatta küçük iş-
letmelerde bile uygulanması gerekiyor.

Türkiye’nin atölyeleri ve startupları nokta atışı yapan küçük ima-
lat otomasyonu çözümleri için harika bir gelişme ortamı (habi-
tat) sunuyor. Büyük şirketler otomotiv, beyaz eşya gibi sektörler-
de Siemens ve Bosch’un endüstri 4.0 kapsamındaki akıllı fabrika 
çözümlerini uygulayacak konumda bulunuyor. Mahalle bakkalı 
gibi küçük işletmeler ise Paraşüt gibi bulut tabanlı ön muhasebe 
programları uygulama imkânına sahip bulunuyor.

Türkiye’de güneş enerjisi, 3D printerlar ve hiperlokal destekli 
e-ticaret uygulamaları endüstri 4.0’ın lojistik, taşımacılık, ener-
ji, bankacılık, ziraat (dron desteğiyle acil destek bekleyen kritik 
sektör), tersaneler, e-devlet ve inşaat sektöründe uygulanabile-
ceğini gösteriyor.

Kozan Demircan hakkında

Dijital dönüşüm, endüstri 4.0, yönetim organizasyonu, kurumsal ilişkiler ve teknoloji editörlüğü alanlarında 20 yıllık tecrübeye 
sahip olan Kozan Demircan, Özel İtalyan Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur.

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda web editörlüğü ve iletişim danışmanlığı görevlerini üstlenen Demircan, 
Zarakol İletişim Hizmetleri ve Eff ect PR’da kurumsal teknoloji fi rmalarıyla çalıştı. EticaretMag yayın yönetmenliğinin ardından 
mentörlük, danışmanlık ve eğitim çalışmalarına yönelen Demircan; Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde popüler bilim, tekno-
loji, e-işletmeler ve e-ticaret alanlarında İngilizce-Türkçe lisans & yüksek lisans dersleri veriyor.

Kendi adıyla bir bilim-teknoloji blogu olan (khosann.com) Demircan gelecek 3, 5, 10 yılda teknolojiyle nasıl para kazanılacağı 
yönünde kurumlara danışmanlık yapıyor. Bu bağlamda dijital dönüşüm, yönetim organizasyonu,  sistem entegrasyonu, süreç 
optimizasyonu, endüstri 4.0, büyüme hızlandırma, yapay zeka, dijital pazarlama ve altyapı girişimciliği alanlarında eğitim 
veriyor.

Popular Science Türkiye dergisinde yazıları yayınlanan ve Milliyet TV Silikon Vadisi kanalında konuk sunucu olarak yer alan 
Demircan; gerçek fütürizm, teknoloji, yapay zeka, robotlaşma, yazılım otomasyonu, dijital dönüşüm, e-ticaret ve endüstri 4.0 
etkinliklerine konuşmacı ve moderatör olarak katılıyor.
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Şirketimizde bir yazılım ekibimiz mevcut. Bu ekip ile sahada ça-
lışacak cihazlar ve yazılımlar tasarlıyoruz. 

Endüstri 4.0 denilince çok büyük fi rmaların robotik fabrikala-
rı akla geliyor. Bu yüzden de alt segmentteki fi rmalar endüstri 
4.0’a temkinli bakıyor. Biz bu düşüncenin yanlış olduğunu dü-
şünüyoruz. Biz Endüstri 4.0 denilince sistemlerin, makinelerin, 
yazılımların, çalışanların birbiri ile entegre olması ve bu enteg-
rasyon sonucunda doğru karar ve stratejilerin uygulanmasını 
anlıyoruz.

Şirketimiz aslında bu segmentte ve biz düşük maliyetlerle En-
düstri 4.0 felsefesinde çeşitli geliştirmelerde bulunduk.

Bu anlamda biz şirket içerisinde bir ekibin bu yönde geliştirmeler 
yapmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bir şirketin ihtiyacını en çok o 
şirkette çalışanların bildiğine inanıyoruz.

Alanında Türkiye’de ilk olan bazı projelerimizi paylaşmak istiyo-
rum.

Şirket mühendislerimiz tarafından yerli ERP sistemimiz ile en-
tegre malzeme otomat makinesi geliştirdik. Çalışanların ihtiyaç 
duyduğu iş güvenliği, sarf malzemelerini depodan almak yerine 
bulundukları yerdeki otomat makinelerinden alıyor olması bize 
yıllık yaklaşık 65.000 TL getiri sağladı. 

Bu projeyi benzerlerinden farklı kılan ise donanım ve yazılım ola-
rak tamamen bizim çalışanlarımız tarafından geliştirilmiş olması 
ve ERP sistemimiz ile tam entegre olmasıdır. Sistem RFID kart 
entegrasyonu ile kim, ne zaman, hangi ürünü almış görülebil-
mekte ve ERP sisteminde stoktan düşmektedir. 

Bir diğer çalışmamız, PLM (Product Lifecycle Management) sis-
temi ile ERP sistemimizin Entegrasyon projesidir. PLM tarafında 
3 boyutlu olarak çizilen bir ürünün ürün ağacını ERP sistemimize 
en doğru sarf miktarları ile açabiliyoruz.

Bununla birlikte, görüntü işleme teknikleri kullanarak otonom 
şekilde kaynak yapabilen bir tozaltı kaynak makinesi geliştir-
dik. Halen ArGe aşamasında olan bu projede tamamen manuel 

kontrol edilen bir makineyi kamera ve geliştirilen görüntü işleme 
yazılımı ile kendi başına çalışabilir hale getirdik.

Sahadan veri toplama cihazları geliştirdik. Oldukça uygun ma-
liyetlere geliştirdiğimiz bu cihazlar RFID kart okuyucu ve wifi  
bağlantı özelliği ile 5V elektriğin olduğu her yerde online ve ERP 
sistemimiz ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. Örnek olarak, 
kaynak işini yapan personel yaptığı işi buradan girmekte ve sa-
hada dolaşan kalite kontrol çalışanına sms gitmektedir. 

Fabrikamızda kullandığımız bazı makinelerden de veri toplama 
işlemleri geliştirdik. Örneğin; pres makinesinde presin her vuru-
şu saat ve tarih bilgisi ile veritabanına yazılmakta ve milyonlarca 
satır olan bu büyük veri analiz edilmektedir.

Yaptığımız iş gereği her ürünün Xray fi lmi çekilmekte. Biz Kodak 
fi lm tarama cihazı ile kendi ERP’mizi de entegre hale getirdik.

Veri görselleştirme işlemi ile çizim programlarıyla yapılan çizim-
ler veriler ile otomatik olarak oluşturulmaktadır.

ISISAN hakkında
Basınçlı kap ve kazan üretim sektörünün lider kuruluşlarından 
biri olan ISISAN A.Ş. yine her biri faaliyet gösterdikleri sektör-
lerin lider kuruluşları arasında bulunan Erbosan, Değirmencilik 
Un ve Yem Sanayi’nden oluşan, bünyesinde 1.000 işçi ve per-
sonel çalıştıran bir grubun üyesidir. .
1968 yılında kalorifer kazanı üretimiyle işe başlayan ISISAN 
A.Ş., ürün yelpazesini hızla genişleterek bir ısı merkezinin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayarak montajını yapabilecek bir konu-
ma gelmiş, 

80’li yıllarda girdiği basınçlı kaplar sektöründe, özellikle LPG - 
LNG depolama ve taşıma tanklar imalatında lider fi rma haline 
gelmiştir.
ISISAN bugün Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 38.000 
m²’sı kapalı, 17.000 m²2si açık alan olmak üzere toplam 
55.000 m²’lik bir alanda faaliyet göstermektedir.
Bilgi ve tecrübe birikimini, yetişmiş insan gücü ve yüksek ka-
lite anlayışıyla birleştiren ISISAN, basınçlı kap üretiminde iç 
pazarın % 60’ını elinde tutarken, üretiminin % 50’sini 62’yi 
aşkın ülkeye ihraç etmektedir.

Ömer ÇOLAKOĞLU
ISISAN

Bilgi Teknolojileri Müdürü
ocolakoglu@isisan.com.tr

ENDÜSTRİ 4.0

Endüstri 4.0 Deneyimi

Kullanıcı Deneyimi
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Bugün Endüstriyel IoT, Endüstri 4.0, akıllı fabrikalar, 
dijitalizasyon artık yaygın olarak bilinen kavramlar 
haline geldi. Ancak bunları şirketlerimizde nasıl uy-
gulayacağımız hakkında doğru yaklaşımlara sahip 
miyiz?

Global olarak iş modelleri hızla değişiyor ve bu dö-
nüşümü gerçekleştiremeyen fi rmaların işi çok zor 
olacak. Dolayısıyla, “fi rmamızı geleceğe hazırlaya-
lım” doğru ve güçlü bir motivasyon. Ancak bunu 
hızlı yapalım derken, iyi ve doğru planlanmamış 
dönüşüm aktiviteleri hem başarılı olamıyor, hem de 
gelecekteki projelere yönelik istek ve inancı kırıyor. 
McKinsey’in bir araştırmasına göre, hedefl erini ger-
çekleştiremeyen dönüşüm projelerinin oranı %70.  
Bu yüzdeye girmemek için popüler akımlara kapıl-
madan şirketinizin ihtiyaçlarına göre ve kaynakları-
na uygun projeler üretmelisiniz. 

“Makinalara sensörler takalım, LTE-WiFi-LoRa ile 
bağlayalım, üretilen veriyi gateway’lerden Cloud’a 
taşıyalım, IP uyumlu cihazları ise doğrudan Cloud’a 
veya backend sistemlere bağlayalım, bir de big data 
analitiği yazılımından geçirip mobil dashboard’larda 
real time olarak kullanıcılara sunalım. Edge’de bac-
kup’layalım, siber güvenlik için fi rewall vs...” 

Bu şekilde pragmatik yaklaşımlar mümkün ve aslın-
da yapılacak olan işlemler de tam olarak bunlar. Ama 
buradan mı başlamalıyız? 

Bu konudaki yaklaşımımız ve çözüm önerisi olarak, 
Integral Solutions tarafından geliştirilen EPUM - 
Endüstriyel IoT Proje Uygulama Modeli’nin kritik 
gördüğüm birkaç unsurunu paylaşmak istiyorum. 

ENDÜSTRİYEL IoT AMA NASIL?

Ersan MERİÇ
INTEGRAL SOLUTIONS

Genel Müdür
ersanmeric@gmail.com

IoT - NESNELERİN İNTERNETİ
Çözüm Üreticisi Görüşü
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Endüstriyel IOT Çözümü

Hazırlık

Öncelikle Şirket olarak hazır olmanız gere-
kir. Burada Şirket’i soyut bir kişilik olarak ele 
alıyorum - şirkete yön veren (sadece yöne-
ten değil) kişileri ve kültürünü. Şirket olarak 
Endüstriyel IoT alanında -duymak, bilgi sa-
hibi olmak, önemsemek, gerekli olduğunu 
düşünmek, ihtiyacı hissetmek, istemek, 
inanmak ve kararlı olmak- aşamalarını 
geçmiş iseniz, o zaman bir Endüstriyel IoT 
projesi konuşmaya başlayabilirsiniz. Aynı 
zamanda proje hedefl erinizi belirleyebilmek 
için temel göstergelerinizi (Finansal, Verim-
lilik, Kalite, Tedarik Zinciri vb.) halihazırda ve 
tercihen kurumsal ERP sisteminizden aldı-
ğınız veriler ile ölçebiliyor olmanız gerekli.

Vizyon, Strateji ve Hedef Belirleme

Hazır olduğunuzda ilk sormanız gereken 
sorular şunlar:

• İşimiz, sektörümüz nereye gidiyor? Biz 
ne yapmalıyız? 

• İş modelimizi köklü bir şekilde değiştir-
me gereği şimdi veya yakında gerekli mi?

• Stratejilerimizi, gelecek vizyonumuzu 
nasıl belirlemeliyiz?

• İyileştirmemiz gereken alanlarımız ne-
ler? Neyi daha iyi yapmalıyız?

• İş hedefl erimiz ve operasyonel göster-
gelerimizi nereye taşımalıyız?

• İş süreçlerimiz ne kadar etkin ve verimli?

• Kaynaklarımız (ekipman ve süreçle-
rimiz, know-how, insan kaynağımız) ve 
yatırımımız (sermaye) olması gereken 
dönüşü (roI) sağlıyor mu?

• Şirketimiz müşteriye değer sunumun-
da ekosistemi (tedarikçiler, hizmet sağ-
layıcılar, varsa bayiler ve müşteriler) ile 
birlikte nasıl gelişebilir?

Bu ve benzeri soruları ve cevaplarını bulmak 
için Şirket’e yön verenler, konu uzmanları, 
farklı sektörlerden vizyoner ve ilham veren 
kişilerin katıldığı bir şekilde planlanması 
önemli. 

Çalışmanın sonuçları bir dönüşüm projesi-
ne veya projeler serisine ne kadar ve han-
gi alanlarda ihtiyacınız olduğu hakkında 
önemli ipuçları sağlayacaktır.

Buradan yola çıkarak belirlenecek Endüstriyel 
IoT projelerinin amaç ve hedefl eri belli olacak 
ve aynı zamanda Şirket için büyük resimde 
ne anlama geldiği çok net olacaktır.

Süreç İyileştirme

Ancak, bu çalışma sonrasında belirlenen bir 
alanda Endüstriyel IoT projesine başlama-
dan öncelikle süreçlerin incelenmesi, analiz 
edilmesi ve iyileştirilmesi gerekir. Bir süreci 
mevcut hali ile otomatize ettiğiniz zaman, 
aslında var olan problemleri de otomatik 
hale getirmiş olursunuz. Bugüne kadar 
başarılı olduğunu gözlemlediğim tüm pro-
jelerde, süreç analizi ve gerekli durumlarda 
iyileştirmeler yapıldı ve bunlar için gereken 
efor, zaman ve kaynaklar tam olarak sağ-
landı. Başarısız olanların büyük bir kısmın-
da bu adım ya atlandı ya da gereken önem 
verilmedi. Projelerin başarısında kırılma 
noktalarından birisi bence burasıdır.

Endüstriyel IoT Projesinin Oluşturulması 
ve Uygulanması

Endüstriyel IoT projelerinde beklenen bazı 
faydalar:

• Kestirimci ve Önleyici bakım ile Duruş 
sürelerinin ortadan kaldırılması

• Tedarik zincirinin entegre ve birbirine 
bağlı akıllı bir otonom sisteme dönmesi

• Dağınık yapıdaki şirket envanter ve 
varlıklarının eşzamanlı yönetilebilir olması

• Akıllı otomasyon ile etkin Makine-in-
san etkileşimi

• Proseslerin esnek, daha fazla çıktı üre-
ten yapıya kavuşması

Bir Endüstriyel IoT projesinde hedefl eri 
belirlemeniz, mevcut durumu tespit edip, 
proje sonunda hedefe ulaşılıp ulaşılmadı-
ğını ölçümlemeniz önemlidir. Bu şekilde 
yapılan yatırımın geri dönüşünü de ölçüm-
leme şansınız olacaktır. Pilot, tekrar ve yay-
gınlaştırma projelerinde bu ölçümlemelerin 
devam ettirilmesi gerekir.

Endüstriyel IoT Projelerinin çok önemli olan 
bir diğer bileşeni de kurumsal sistemleri-
nizle olan bağlantısıdır. Mevcut IT ve OT, 
MES ve ERP sistemleriniz ile entegre olma-
mış bir IoT uygulaması aslında daha büyük 
sorunlara yol açacaktır.

Değişim Yönetimi ve İletişim

Tüm dönüşüm projelerinin en önemli ve 
bir o kadar da ihmal edilen unsuru aslında 
değişimin gereğinin, sağlayacağı faydaların 
ve insanların işlerini nasıl etkileyeceğinin iyi 
bir şekilde anlatılamamasıdır. Birçok proje 
bu sebeple çok fazla dirençle karşılaşmakta 
ve istenen sonuçlara ulaşamamaktadır. 

Sonuç olarak, bu dönüşüm yolculuğuna 
bilinçli bir şekilde çıkmak, iyi kurgulanmış, 
şirket yapısına ve kaynaklarına uygun pro-
jeler ve modeller belirlemek ve konu hak-
kında destek alınacak doğru iş ortaklarını 
seçmek başarı ihtimalini önemli oranda 
arttıracaktır. Bu yolculukta Integral Solu-
tions olarak EPUM modelimizle yanınızda 
yer almaktan mutluluk duyarız.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ



2017 - KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 34

MES
ÜRETİM YÖNETİMİ 
SİSTEMLERİ



KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - 2017 35

MES kısaltmasıyla anılan İmalat Yürütme Yazılımları imalat operas-
yonlarına yardımcı olmak ve veri iletişimini sağlamak amacıyla ge-
liştirilmiştir. MES “siparişin alınmasından ürünlerin depoya aktarıl-
masına kadar gereken tüm faaliyetleri optimize etmek için gereken 
araç ve işlevleri sunan sistem” olarak tanımlanabilir. 

İmalat; otomotiv, beyaz eşya gibi kesikli (discrete) ve çimento, ni-
şasta gibi sürekli (continuous) türlere ayrıldığından, MES de bu ayrı-
ma tabidir. Kesikli imalat için geliştirilmiş MES sürekli imalata yeterli 
uyum gösteremez; bunun tersi de doğrudur. Ancak bu ayrım tüm 
MES yazılımlarının ortak paydalara sahip olmasını engellemez. 

İşlevler

• MES’in ilk temel işlevi imalattan veri toplamaktır. Veriler iki temel 
kaynaktan alınır. Bunların ilki lokasyonlardır. Tesisteki kaynakhane, 
boyahane, montaj gibi bölümlerdeki operasyonlar ile oralardaki si-
parişler ve tamamlanma oranları planlama ve performans ölçümün-
de kullanılır. 

İkinci veri kaynağı ekipmanlardır. Ekipmanların işe başlama-bitiş 
zamanları, kalite düzeyi, duruş nedenleri ve süreleri vb. MES ile top-
lanır. 

Veriler iki başlığa ayrılır. İlk başlık gerçek zamanlı verilerdir. Bunlar er-
ken uyarı sinyalleri; siparişlerin, ürünlerin, işlerin, işgörenlerin durum 
verileridir. Yöneticilerin anında görmek isteyeceği ne kadar paramet-
re varsa, örneğin genel makine etkinliği (OEE), bu başlık altındadır. 
İkinci başlık biriktirilerek üzerlerinde analiz ve sorgulama yapılacak 
verilerdir. Örneğin; makinenin uzun dönemli enerji tüketimi bu grup-
tadır. Amaç ekipman tasarımını iyileştirmektir. Fiili maliyetler de bu 
verilerden hesaplanır.   

• Çizelgeleme MES’in ikinci işlevidir. Çok sayıda makine seçenekleri-
nin yanısıra dinamik üretim ve bakım koşulları ile değişen siparişler 
makinelere hangi işlerin hangi sıralama ile atanacağını sorun haline 
getirir. Çizelgeleme bu soruna karşı algoritmik destek verir. Böyle-
likle kapasite kullanımı optimize edilir, sipariş gecikmeleri azalır. 
Çizelgeleme kesikli imalat türünde daha fazla gereksinimi duyulan 
bir işlevdir. MES bu nedenle sürekli üretimde kesikliye göre daha az 
yaygındır. 

• ERP ile entegrasyon MES’in sağlayacağı yararları maksimize etti-
ren yeteneğidir. ERP, örgüt hiyerarşisinde MES’in üstünde olduğun-
dan, entegrasyon rapor verme ve emir alma şeklinde gerçekleşir. 
MES imalat sürelerini ve sonuçlarını, tüketilen hammadde miktarı-
nı, tamamlanan veya geciken siparişleri, personel performansını ve 
imalatın dışındaki departman yöneticilerinin görmek isteyecekleri 
her şeyi raporlar. Örneğin; satış birimi müşterilerine siparişlerinin 
tamamlanma düzeyini gösterebilir. Buna karşın ERP MES’e haftalık 
planları, iş emirlerini ve kaynak kullanım izinlerini aktarır. 

Yararlar

• MES imalat faaliyetlerini başlatır, onlara kılavuzluk eder ve rapor-
lama yapar.

• MES sayesinde değişen koşullara hızlı ve uygun müdahalelerde 
bulunma oranı artar. Böylelikle riskler yönetilebilir, problemler çözü-
lebilir, katma değer yaratmayan faaliyetler terk edilir, süreç perfor-
mansı yükselir.  

• MES ile ekipman kullanımı artar, stoklar azalır, kâr marjı iyileşir. 

• MES İmalat ile planlama arasındaki kritik enformasyonun iki yönlü 
akışını sağlar.

Dr. Halefşan SÜMEN
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Akademisyen
 sumenh@itu.edu.tr

MES 
(ÜRETİM YÖNETİMİ SİSTEMLERİ)

Akademisyen Görüşü

Halefşan Sümen hakkında

Hem işletmeci hem mühendis olma hayaliyle Galatasaray Lisesi’nden sonra İTÜ İşletme Mühendisliği Lisans Programını tercih 
eden Halefşan Sümen, mezuniyeti sonrasında hiçbirini olamadığını fark edince Elektrik–Elektronik Yüksek Lisans Programına 
devam etti. Peşinden Marmara Üniversitesi’nde Engineering Management Doktora Programını tamamlayarak bu iki mesleğe 
birden dört senede ulaşılamayacağını öğrenmiş oldu.

1994 yılından bu yana hem akademisyenlik hem de danışmanlık yapmaya devam eden Sümen, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ta-
sarım Projelerinin Yönetimi ile Bilişim Sistemleri konularında öğrenme sürecini devam ettirmektedir. İlk Türkçe ERP kitabının 
çevirmenliğini yapmış olan Sümen, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilmekte olup Alternatif Yayın Grubu’nda Genel Yayın 
Yönetmeni ve köşe yazarlığı görevlerini de yürütmektedir.
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Üretim Yönetim Sistemi

Şirket, profesyonel ekibinin gücü ile ulus-
lararası kriterlere uygun geliştirdiği ürün-
lerini “aizen”, “trex” ve “DCAS” tescilli ana 
markaları altında kullanıcılarına sunuyor. 
%100 yerli sermaye ve Türkiye’de yetişmiş 
nitelikli mühendis ekibi ile üretilen Aizen 
Trex DCAS ile kullanıcılarına iş süreçlerinin 
otomasyonuna yönelik bütünleşik MES çö-
zümleri sunarken, sektör bağımsız olarak 
tüm işletmelerin yapısına kolayca uyarla-
nabilecek ürünleri ve özellikle satış sonrası 
destek hizmetiyle öne çıkıyor. Aizen Trex 
DCAS Yazılımı ve DCAS NGP Veri Toplama 
Terminalleri ile iş istasyonlarından anlık 
olarak oluşan verilerin elektronik olarak 
toplanması sağlanıyor. Aizen Trex DCAS 
ürününün amacı işletmelere MES çözümü 
sunmaktır. Şirketin geliştirmiş olduğu çö-
zümler OEE, TEEP, MTTR, MTBF gibi birçok 
KPI’ı anlık olarak ölçmeyi ve izlemeyi müm-
kün kılmaktadır. İşletmelerin kullanmış ol-
dukları üst sistemler ile rahatlıkla enteg-
rasyon kurabilecek kütüphanelere sahip 
olan ürün, bu sayede üretim planlarının iş 
istasyonları başına otomatik olarak indi-

rilmesi ve oluşan üretim teyitlerinin yine 
otomatik olarak üst sistemlere iletilmesi 
konusunda önemli bir rol üstlenmektedir.

Ürün yerli ve yabancı birçok üretim tesisin-
de başarı ile uygulanmaktadır. Yurtdışı fuar 
katılımları yolu ile ülkemizi başarı ile tem-
sil etmektedir. Bugün itibarı ile 38 ülkede 
dünyaca ünlü markalar tarafından kullanıl-
maktadır.

Şirketin geliştirdiği tüm ürünler işletme-
lerin YALINLAŞMA’sı yolunda onlara yol 
göstermekte ve işlerini kolaylaştırmakta-
dır. Görsel Fabrikalar oluşturmanın ilk şartı 
“Bilgi Kaynağında Doğar” felsefesini taba-
na yaymak olduğunu gözeterek elektronik 
ve yazılım alanındaki Ar-Ge faaliyetlerine 
devam etmektedir. 2017 yılı başlarında 
Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanan fi rma, 
2018 yılında tamamlanacak olan 2.800 
M2’lik kapalı alan tesislerine taşınacak ve 
artan kapasite ve kalitesiyle Ar-Ge faali-
yetlerini sürdürmeye devam edecektir.

İlhan ÖZDEMİR 
AIZENTREX
Genel Müdür

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

aizentrex DCAS

Yerli Yazılım

Mert Yazılım Bilgisayar Ltd. Şti.

4-6 Ay

2017 Ekim

200+ Firma

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Üretimdeki Operasyonel Giderlerin Düşürülmesi

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei: Yerli Yazılım

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Projesis MES – Manufacturing 
Execution System – Üretim 

Gerçekleştirme Sistemi

Projesis Yazılım Ltd.

2-6 Ay

Temmuz 2017

60

Windows İşletim Sistemi, Dokun-
matik Tabletler, MS SQL veya MS 

SQL Express, PLC’ler vb. 
otomasyon donanımı

Alandaki iş istasyonlarının (Makine, Hat, U 
tipi hücre vb.) operasyona başlangıcını, biti-
şini, aradaki duruşları, operasyonun çevrim 
süresini, kalite hatalarını kaydeder. OEE (Top-
lam Ekipman Etkinliği) tabanlı verimlilik ana-
lizi yapar. Hangi iş istasyonlarında, hangi tür 
kayıpların gerçekleştiği kayıt altına alınır ve 
rahatça raporlanabilir.  

MES sistemleri ayrıca iyileştirdiğiniz operas-
yonlarınızın tekrar kötüye dönmesini de sü-
rekli ölçüm yaparak engeller. Bunların yanında 
operatör karneleri, kapasite kullanım analiz-
leri vb. birçok analizle fabrikanızı daha verimli 
kullanmanızı sağlar.

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

İmalat Verilerinin Toplanması

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Bridge Mes

Menşei: Türkiye

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Qualist Technology

Projeye bağlı olarak ortalama 3~4 gün

Bridge MES; PLC/DCS ve OPC Sunucuları, 
Modbus RTU yada TCP protokolleri, Barkod 
Okuyucu yada RFID gibi veri kaynakları ile 
haberleşerek TCP/IP Ethernet üzerinden sa-
hadan üretim verilerini toplar. ERP entegras-
yonu, excel haberleşme ve manuel veri girişi 
gibi kabiliyetleri de bulunan Bridge MES, bu 
sistemlerden topladığı verileri üretim verileri 
ile konsolide ederek, sahip olduğu gelişmiş 
analitik değerlendirme/raporlama araçları ile 
kullanıcılarının değerlendirmesine sunar.  

BRIDGE MES, arkasında yatan özgün hesap-
lama algoritmalarıyla, sizler için Ortalama 
Tamir Süresi ve Tamir Süreleri, Arızalar Arası 
Ortalama Süre, Arıza Makina Dağılımı, Plan-
lı/Plansız Bakım Süreleri ve Oranı, TEE (OEE) 
gibi işletmeniz için kritik anahtar performans 
göstergelerinizi hesaplar ve raporlar.  BRID-
GE MES üzerindeki tüm ekranlar; endüstriyel 
uygulamaların ve hedef kullanıcıların temel 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak en iyi 
kullanıcı deneyimi sunmak hedefi yle tasar-
lanmıştır.

Üretimdeki Operasyonel 
Giderlerinizi Düşürün
Üretimde en önemli 3 operasyonel israf şun-
lardır: 

1. Standart çevrim zamanından daha yavaş 
üretim yapmak

2. Üretirken istenmeyen duruşlar yapmak

3. Üretilen malzemede kalite hataları yapmak

Bunlar MES (Manufacturing Execution 
Systems – Üretim Gerçekleştirme Sistemleri) 
tarafından ölçülerek, kontrol altına alınarak 
nedenleri saptanır ve bunlara Kaizenler uygu-
lanarak düşürülmeleri sağlanır. 

Hasan Basri KEMAHLI
PROJESIS YAZILIM DANIŞMANI
Genel Müdür / Kurucu Ortak

Üretim kapasitemi ne kadar verimli kullanıyo-
rum? Ne sıklıkla plansız duruş yaşıyorum? Ne 
sıklıkla ekipman ve arıza kayıplarım oluyor? 
Operatörlerim ne kadar verimli çalışıyor? Si-
parişlerim neden yetişmiyor? Üretim hattımı 
daha kazançlı nasıl çalıştırabilirim? Gittikçe 
zorlaşan piyasa şartları ve artan rekabet ko-
şullarında üretim yapan fi rmalar bu sorularla 
sık sık karşılaşmakta ve üretim süreçlerini 
iyileştirerek, karlılığı arttırmanın yollarını ara-
maktadırlar.  Bridge MES, gelişmiş veri top-
lama yeteneği ve özgün hesaplama algorit-
maları ile tüm bu soruların cevabını tespit 
etmenize yardımcı olarak; fabrikanızın akıllı 
bir şekilde görünür, izlenebilir ve yönetilebilir 
olmasını sağlar.

Cem TÜFEKÇİ
QUALIST TECHNOLOGY
Kurucu / CEO

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda
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Üretim Yönetim Sistemi

Üretim Yönetim Sistemi

AxionBlade® MOM, içerisinde işletmedeki 
üretim süreçlerini ve malzeme/ürün izlene-
bilirliğini yönetmeyi sağlayacak birçok mo-
dül barındıran bütünleşik bir üretim yönetim 
sistemidir. Mikser, hat üstü montaj, kanban, 
otomatik kanban, nokta bazlı üretim vb. 
birçok farklı üretim şeklini destekleyen ve 
dijital olarak yönetilebilmesini sağlayan sis-
tem, üretim sırasında kullanılan malzeme-
lerin ve üretim sonucunda ortaya çıkan yarı 
mamul/mamullerin de izlenebilmesini sağ-
lamaktadır. Sistem içerisinde yer alan am-
bar yönetimi modülleri sayesinde işletmede 
yer alan tüm stok alanları profesyonel olarak 
stok yönetimi yapılan ve malzemenin kabu-
lünden ürüne dönüşerek müşteriye sevkine 
kadar tüm süreçte izlenebilirliğin korunma-
sına olanak sağlamaktadır.

Sistem içerisinde sipariş yönetimi, malzeme 
ambar yönetimi (WMS), kalite kontrol (QC), 
üretim planlama, üretim icra (MES), duruş 
yönetimi, verimlilik hesaplama (OEE), is-
tatistiki veri yönetimi (SPC), mamul ambar 
yönetimi (WMS) ve izlenebilirlik modülleri 
yer almaktadır. ERP, PLC, Üretim planlama 
yazılımları ve birçok dış sistem ile entegre 
olabilen AxionBlade® özellikle endüstri 4.0 
kapsamında önem kazanan dijital üretim 
sistemleri alanında anahtar çözümdür. Axi-
onBlade® MOM sayesinde, gerçekleştirilen 
tüm üretim ve malzeme hareketleri anlık 
olarak izlenebilmekte ve geçmişe yönelik 
hızlı raporlamalar oluşturulabilmektedir. 
Üretilmiş bir ürünün ürün ağacına bağlı ola-
rak kullanılan malzemelerin hangi tedarikçi-
den, hangi lotta ve hangi irsaliye ile alındığı 
bilgisine ulaşmak son derece kolay ve zah-
metsiz bir hale gelmektedir. Bu senaryonun 
tam tersi olarak malzeme depoda bulunan 

bir lot numarasının hangi ürünler içerisinde 
kullanıldığına ulaşmak ve bir problem var ise 
sevk edilen ürünleri tespit ederek geri çağır-
mak sadece dakikalar ile ölçülebilir.

Tüm bunlara ek olarak, sistem, içerisinde 
barındırdığı çok fazla özellik ve parametre 
sayesinde, farklı iş akışlarına ve üretim şe-
killerine uyum sağlayabilmekte ve işlemler 
sırasındaki kontroller ile hatalı ürün üretil-
mesini engellemektedir. Doğru malzeme-
nin doğru üretim noktasında doğru üretim 
planına bağlı olarak kullanılmasından, doğru 
ürünün doğru müşteriye doğru adette ve 
tam zamanında sevkiyatına kadar tüm can 
alıcı süreçlerde iyileştirme sağlamaktadır.

Yapılan detaylı analiz çalışmaları ile kur-
gulanan kusursuz bir süreç ile performans 
iyileşmeleri, kalite seviyesinin arttırılması, 
stoklama maliyetlerinin düşmesi, enerji ve 
zaman tasarrufunun sağlanması, izlenebi-
lirlik ile hatalara anına müdahale ve müşteri 
memnuniyetinin en üst seviyede tutulma-
sını sağlamak başlıca faydaları olmaktadır. 
Faydaları ölçüldüğünde yapılan yatırım ma-
liyeti ile karşılaştırılamayacak miktarda ge-
tirisi olduğu görülmektedir.

Gökay ÇİÇEK
TRINOKS
Satış ve İş Geliştirme Müdürü

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

AxionBlade® Professional 
(MOM Manufacturing Operations 

Management)

Yerli Yazılım

Trinoks Yazılım A.Ş.

6-8 Ay

Ocak 2017

Proje bazında değişkenlik 
göstermekte ve analiz sırasında 

belirlenmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Üretimdeki Enerji Maliyetleri Yönetimi

Enerji Harcamalarınızı Düşürün
Bildiğiniz gibi üretimde en önemli maliyet-
lerimizden birini de enerji oluşturmaktadır. 
Enerji açısından ülkemizin kendi kendine 
yeterli olmaması nedeniyle, enerji hem pa-
halı bir kalemdir hem de dışarıdan alındığı 
için ülkemizin döviz kaybına neden olmak-
tadır. Ayrıca Küresel Isınmayı tetikleyen en 
önemli unsurlardan biri de lüzumsuz enerji 
harcanmasıdır. 

Üretilen mamul ve yarı mamul bazında iş 
istasyonlarına bağlanan enerji analizörle-
rinden (elektrik, doğal gaz vb.) online veri 

okuyarak hangi üretimde ne kadar enerji harca-
dığımız net olarak ölçülür. 

Duruş, yavaş çalışma, kalitesiz üretim nedeniy-
le kaybettiğimiz enerjiyi analiz etmemizi sağlar. 
Böylelikle enerji kayıplarımızı önler ve tasarruf 
edilmesini sağlarız. 

Bunlarla ilgili online alarmlar, dashboardlar vb. 
uyarı sistemleri de bulunmaktadır. Ayrıca belirli 
aralıkları aşan harcamalarda sistem cep tele-
fonlarına vb. uyarılar gönderebilmektedir. Bütün 
enerji harcamaları ortak bir birime çevrilerek ra-
porlanmaktadır.

Hasan Basri KEMAHLI
PROJESIS YAZILIM DANIŞMANI
Genel Müdür / Kurucu Ortak

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei: Yerli Yazılım

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Projesis EES – Energy 
Effi  ciency System – Enerji 

Verimliliği Sistemi

Projesis Yazılım Ltd.

3-6 Ay

Temmuz 2017

Windows İşletim Sistemi, Dokun-
matik Tabletler, MS SQL veya MS 
SQL Express, Çeşitli cinsten enerji 

analizörleri

ÇÖZÜM ÖNERİSİ



Göker SARP
Kurumsal Dönüşüm Platformu

Koordinatör
goker.sarp@erpcommittee.org

Kurduğunuz veya yönettiğiniz işiniz genişledikçe operasyonlarınızın 
karmaşıklığı da onunla birlikte artar. Belirli bir süre sonra belki de ar-
tık deponuzda ne kadar stoğunuz olduğu yönünde doğru bir tahminde 
bulunamayabilirsiniz ya da hem müşteri memnuniyetini hem de işinizi 
sürdürmek gittikçe zorlaşır.

Eğer şirketinizde her biri birbirinden bağımsız çeşitli sistemleri çalıştırı-
yorsanız; herkes bilgilerini Excel’de ayrı ayrı tablolarda tutuyor, muha-
sebe için ayrı, müşteri siparişleri için ayrı, iş emirleri için ayrı bir sistem 
kullanıyorsanız, bunlar ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemini dü-
şünmenizin zamanının yaklaştığını gösterir. 

ERP, bilgilerin tekrar tekrar yeniden girilmesini gerektirmeyen, doğru 
ve gerçek zamanlı bilgi veren, personelinizin daha verimli çalışmasını 
sağlayan ve tüm iş süreçlerinizin entegre olarak tek bir kaynaktan yö-
netilmesini sağlayan bir sistemdir. 

ERP, elle yapılan birçok işlemi azalttığı gibi çok fazla zaman harcanan 
farklı sistemlere girişi de ortadan kaldırır; verimli olmak bir kenara, kul-
lanıcı hatalarını da engeller. 

Bir ERP çözümü, her küçük işletme için doğru olmasa da, belirli bir bü-
yüklüğe ulaştığınızda her girişimci için düşünülmesi gereken bir şey 
haline geliyor.

Bu büyüklüğe eriştiğinizde de ERP kullanmıyorsanız, müşterilerinizi ol-
ması gerektiği kadar mutlu edemezsiniz. Stok yönetimi bu tür şirketle-
rin karşılaştığı büyük zorluklardan sadece biridir. Satış, stok ve müşteri 
bilgileri ayrı ayrı tutulduğunda, aksiliklere ve dolayısıyla mutsuz müş-
terilere yol açar.

Örneğin; belirli bir ürün tükendi ve satış temsilcilerinizin bu konuda bil-
gisi yok ise veya satış temsilcileri mevcut sipariş hakkında müşterilere 

cevap vermek için üretimi arıyorsa, ERP düşünme zamanınız çoktan 
gelmiştir. 

İşinizle ilgili kritik verilerinizin farklı lokasyonlarda bulunması nede-
niyle güvenliğini sağlayamayabilirsiniz ve bir güvenlik ihlali olursa da 
bilemiyor olabilirsiniz. Verileriniz güvence altında mı? Kimler, hangi 
bilgilere erişebilir? Eğer bu basit sorulara cevap veremiyorsanız, artık 
bir ERP çözümü sizin için kesinlikle gereklidir.

Sipariş sisteminiz, müşteri adına veya sipariş numarasına göre sipa-
rişlerinizi izler. Eğer müşteriniz sipariş sisteminizde yineleniyor veya 
siparişiniz ile aynı sistemde değilse satıcınız da bu bilgilere erişmek 
veya müşteri bilgilerini girmek için iki sistem kullanmak zorunda ka-
lıyorsa ve her sistemden çektiği bilgiler eşleşmiyorsa, artık bir ERP 
çözümü sizin için kesinlikle gereklidir.

Eğer ERP çözümü yerine, şirketinizde her departmanın farklı farklı 
kullandığı sistemlerle devam etmeyi tercih ederseniz...

Şirketinizin genelindeki farklı farklı sistemleri yönetmek en parlak 
Bilgi Teknolojileri departmanı için bile sorun olabilir: Özelleştirme-
ler, mevcut yazılımların bakımı, yazılım versiyonlarının yükseltilmesi 
(upgrade) ve bu sistemler ile entegre çalışan sistemlerin yönetilmesi 
sizin için inanılmaz masrafl ı olacak ve veri hataları olasılığı da arta-
caktır. Bu şekildeki bir Bilgi Teknolojileri altyapısı karmaşıklaşan işinizi 
daha da karmaşık hale getirir. 

Günümüzde yaşanan rekabet koşullarında iş ihtiyaçlarınız değiştikçe 
de Bilgi Teknolojileri departmanının bu değişim karşısında hızla aksi-
yon alması ve kesintisiz hizmetlerini sürdürmesi beklenir. Bu değişi-
me ayak uyduramazsa, şirketiniz organizasyonel esneklik ve sektörel 
rekabetten ödün vermek zorunda kalacaktır.

ERP 
(Kurumsal Kaynak Planlama) 

Bağımsız Uzman Görüşü

4

Göker Sarp hakkında

1969 Çanakkale doğumlu olan M. Göker Sarp, Bilişim dünyasındaki kariyerine 1991 yılında yazılım mühendisi olarak başladı.

2000 yılı öncesinde Borusan Holding, Borusan Boru, Mannesman, Pfi zer, Wyeth İlaçları, Maya İnşaat, Mazda, Hyundai ve Da-
ewoo gibi kurumlara hizmet veren yazılım ve danışmanlık fi rmalarındaki proje ekiplerinde analist yazılımcı ve proje lideri olarak 
yer aldı.

2000 yılından itibaren ağırlıklı olarak otomotiv, kablo, makine endüstrisi, proje tabanlı endüstriler ve inşaat sektörlerinde yeni 
ERP yazılımı konumlandırma ve ERP projelerinin satış aşamalarında görev aldı.

Sarp, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu ve Türkiye Bilişim Derneği üyesi olup 2012 yılında 
kurulan Kurumsal Dönüşüm Platformu’nda yer alan ERP, CRM, BI, PLM, MES, SCM, BPM, EAM, Cloud, e-Transformation ve HRM 
Komitelerinde Koordinatörlük görevini halen sürdürmektedir. İstanbul’da ikâmet etmektedir; evli ve 1 çocuk babasıdır.
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Sanayi devriminden önce ülke ekonomileri esas itibariyle tarım 
ve küçük ölçekli sektörler ile rahatlıkla belirli bir refah düzeyine 
erişebiliyorlardı. Fakat hareket kabiliyeti artan ülkelerin kıtalar 
arası altın yağmalarıyla beraber sanayi devrimine önemli bir kay-
nak bulması, refah düzeyini yeniden belirledi. Hem sebep hem de 
sonuç olarak ortaya çıkan para ve fi nans olanakları işletmelerin 
ve ülkelerin kuramsal yaklaşımlarını gözle görülür ölçüde ‘Ekono-
minin Yönetimine’ çevirdi diyebiliriz.

Günümüze geldiğimizde ise, küçüğünden büyüğüne hemen her 
kuruluş ve işletme varlıklarını sürdürebilmek için kendi ekono-
milerini yönetmeye, ya da daha dar bir çerçevede ifade edecek 
olursak, kendi ‘Finansal Yönetim’ disiplinlerini kurmaya ihtiyaç 
duymaktadırlar. Hatta sürekli olarak gelişen ve değişen bu iş-
letme disiplini, fi nansçıların bile eleştiri konusu olacak düzeyde 
üretimin dahi önüne geçmektedir.

Peki, ‘Nedir bu Finansal Yönetim?’ dediğimizde, ‘işletmenin ih-
tiyacı olan fonların sağlanarak uygun varlıklara yatırılmasıdır’ 
şeklinde sade ve basit bir tanımla karşılaşmamız olası olacaktır. 
Basit olmasına karşın bu tanım kesinlikle yeterli ve aynı zamanda 
doğrudur da. Ayrıca bir işletmenin faaliyetlerini devam ettirebil-
mesi, yatırımcılarına getiri, tüketicilerine değer sunabilmesi için 
fi nansal yönetimi doğru yürütebilmesi gerektiği de aşikârdır.

Her basit olan kavram gibi fi nansal yönetim kavramı da aslında 
içinde birkaç temel unsur barındırmaktadır. Finansal yönetimin 
en değerli unsurlarından ikisi ise hiç şüphe yok ki ‘Nakit Akışı ve 
Kârlılık’ olacaktır. Nakit akışı; belirli bir zaman aralığında işletme-
ye giren ve çıkan nakit ya da nakit benzerlerinin hareketidir. Kâr 

ise harcamaların kazançlardan çıkarılmasıdır ve işletmenin genel 
durumunun resmidir.

Ne yazık ki işletmeler kazançlarının yükseldiği dönemlerde kâra 
geçtiklerini düşünerek giderlerini geri plana itip, mevcut nakit 
akışlarını ise tümden kontrol dışında bırakırlar. Oysaki bugün iti-
bariyle kârlı olan işletmeler, nakit akışını doğru yönetemedikleri 
takdirde sonun başlangıcını refah içinde yaşıyorlardır diyebiliriz. 
Bu nedenden ötürüdür ki, sanılanın aksine birçok işletmenin if-
lasının sebebi kârsızlık değil, Nakit Akışını doğru yönetememe 
sorunudur.

Elbette ki işletmelerde fi nansal yönetimi koordine edecek Finan-
sal Yöneticiler de istihdam edilir. İşletmelerin yatırım ve fi nans-
man kararlarından sorumlu olan Finans Yöneticileri, işletmenin 
gereksinim duyduğu fon ihtiyacını ve bu fonun nereden, hangi 
araçlarla sağlanacağı yönündeki kararları verirler. Bu kararları ve-
rirken ise borçlanma ya da öz sermaye kullanımına yönelik seçe-
nekleri, işletmenin kârlı olduğu faaliyetleri ve nakit akış bütçesini 
göz önünde bulundurarak değerlendirirler. Çünkü ancak bu şekil-
de işletmeler için istikrardan ve gelişimden söz edilebilir.

İşletmeler sınırlı süreler için kurulmazlar ve bundan dolayıdır ki 
sürdürülebilir olmalarını sağlayacak kararlara imza atıp faaliyet-
lerde bulunmayı amaçlarlar. Bu faaliyetler yürütülürken kullanı-
lan en önemli karar mekanizmalarından olan Finansal Yönetim 
Mekanizması, işletmenin kârının zararına ne zaman eşit olaca-
ğını tespit edebildiği ve nakit kaynaklar başta olmak üzere iş-
letmenin kaynaklarını daha iyi yönetebildiği ölçüde etkin fi nans 
yönetimini sergilemiş olur.

Buğra Şentürk hakkında

İlk ve ortaöğretimini Malatya Anadolu Lisesi’nde, lisans 
eğitimini Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamla-
yan yazar, başarılı bir eğitim hayatı sürmüş ve Avrupa’nın 
önde gelen üniversitelerinden University of Groningen’e 
kabul edilerek, 1 yıl süresince Ekonomi ve Yönetim üzerine 
eğitim almıştır. Daha sonra ise Dokuz Eylül Üniversitesi En-
düstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitimini 
tamamlamış ve profesyonel çalışma hayatına iş geliştirme 
mühendisliği göreviyle başlamıştır. Ardından özel bir işlet-
mede Planlama Bölümü Yöneticiliği, sonrasında da Grup 

Bütçe Kontrol ve İç Denetim Bölümü Yöneticiliği görevleri-
ni yürüten yazar, aynı zamanda çeşitli vakıf ve kurumlarda 
Yönetim Raporlama, ERP Sistemleri ve VBA-Excel konula-
rında eğitimler de vermektedir. Karar Destek Sistemleri ve 
Üretim-Satış Optimizasyonları konularıyla birçok kongrede 
de yer alan yazarımız stratejik planlama, fi nansal karar 
destek sistemleri, iş zekası, endüstri 4.0 ve yönetim bilişim 
sistemleri konuları ile yakinen ilgilenmektedir. İlgi alanları 
arasında gastronomi, yeni teknolojiler ve otomobiller yer 
almakla beraber amatör olarak müzikle de uğraşmaktadır.

Buğra ŞENTÜRK
KUTLUSAN A.Ş.

Bütçe Kontrol ve İç Denetim Yöneticisi
bugra.senturk@kutlusan.com.tr

FİNANS YÖNETİMİ
Kullanıcı Görüşü
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İşletmelerin performans ve faaliyet analizlerinin doğru ve sağlıklı 
bir biçimde yapılabilmesi, son dönemde yükselen bir trend haline 
gelen “sürdürülebilirlik” olgusu açısından büyük önem taşımak-
tadır. 

Günümüzde faaliyet gösteren Bobilerin (Büyük ve Orta Boy İş-
letmeler) %70’i muhasebe ve fi nans veri girişi ortamlarını tam 
entegre seviyesine çekmiş durumdadır. Elinizde tam entegre 
çalışılan bir muhasebe ve fi nans mekanizması varsa, artık nakit 
akışlarınızın takibinde anlık ve canlı monitör edilebilir (izlenebilir) 
moda geçmeniz için önünüzde hiçbir engel yoktur.

İşletmelerin tüm güncel operasyonları büyük bir hızla gerçekle-
şirken, nakit akışına bağlı yönetim performanslarının işletmelerin 
sürdürülebilirliklerine olan etkilerinin takibi, ölçümü ve analizi gibi 
kalite odaklı verilerin okunabilmesi, hiç kuşkusuz işletmelere cid-
di oranda katma değerli çıktılar alma imkânı sunmaktadır.

Bu seviyelerde kalite ve performans odaklı bakış açılarına sahip 
yöneticilerin rapor beklentileri için belli dönemlerde hazırlanan 
tablo sunumlarını beklemek yerine, nakit akış hareketlerinin ana-
liz ve yoruma açık bir biçimde gelişmiş yazılımlar ile izlenebilmesi, 
fi nansal karar alıcılarına hedefl erini tutturma ve anı okuma gibi 
kritik noktalarda ciddi katkılar sağlayacağı açıktır. Kaliteli bilgi-
nin, ekonomik ilişkilerin bütün aktörleri tarafından tanınmasının, 
hem rekabeti canlı tutma ve yıkıcı etkisini hafi fl etmede hem de 
mali krizlerin düzeyini azaltma ve etki alanlarını daraltmada yar-
dımcı olacağı söylenebilir.

Günümüzde Gelişen Ülkelerin sermaye piyasalarındaki hareket-
lilik, işletmelerin performans analizlerinin hem işletme içi karar 
alıcılar tarafından anlık olarak yorumlanabilir hem de dış yatırım-
cıya her an sunulabilir seviyede güncel olmasını gerektirmektedir. 
Dünya ölçeğine baktığımızda, son yıllarda ve özellikle son on yılda 
vergi ve mali mevzuat odaklı muhasebe uygulamaları yerine, ti-
caret ve yönetim odaklı muhasebe sistemlerine geçildiğini gör-
mekteyiz. Bu bilgi bize işletmelerin faaliyet sonuçlarını dönem 
sonları değerlendirmek yerine, özellikle söz konusu nakit akış 
faaliyetlerinin daha sonuçlanmadan, dönemi içinde hatta anlık 
takip ederek gerektiğinde yönlendirme yapma eğiliminde olduk-
larını göstermektedir.

Bu bilgilerle bir işletme başka bir işletme ile karşılaştırılabilir ya 
da işletmenin gelecekte nakit akışları gerçekçi bir şekilde tahmin 
edilebilir. Zira tarihi nakit akış bilgisi gelecekteki nakit akışlarının 
tutarları ve zamanlamasını tahmin etmede, değerlendirmelerde, 
kârlılık ve nakit akışları arasındaki ilişkilerin analizinde önemli bir 
ölçüt olarak kullanılabilmektedir.

İşletmelerin faaliyet dönemi sonunda kâr elde etmeleri beklenir, 
bu hedefe ulaşmak isteyen işletmelerin faaliyet dönemlerinin her 
kademesini mümkün olan en iyi performans ile doğru kararlar 
alarak geçirmiş olması gerekir. İşte işletmeler kâr değil nakit har-
carlar ve harcamalar doğru ve etkin bir nakit akış takibi altında 
gerçekleşmiyorsa, doğru harcamalardan sapmalar olacak, nakit 
akışı kâr amacı içeren faaliyetler yerine zarar getirici operasyon-
lara yönelecektir.

Gelişen Ticari ve Ekonomik Sistemlerde 
İşletmelerin Nakit Akışlarının 
İzlenmesinin Önemi

A. Onurdan Palandökenli hakkında 

1994 yılından itibaren, Mali Danışmanlık ve Muhasebe sektörünün içinde aktif olarak yer almaya başladı. 2002 yılında 
İşletme Fakültesi Muhasebe Finans Bölümünü bitirdi. İSMMMO ve TÜRMOB’da eğitici olarak görev aldı. Çeşitli STK’ların 
mali ve fi nans danışmanlıklarını yapmakla birlikte, eğitim projelerinde görev aldı. Her türden İşletmeye profesyonel 
muhasebe, bordrolama ve denetim hizmetleri vermekte olup, yine işletmelerde mali-fi nans-üretim sistemlerinin 
kurulumu danışmanlığı ve süreç takibi ile birlikte yönetim danışmanlığı hizmetleri de sunmaktadır. Hali hazırda Özel Eğitim 
Kurumlarında mesleki alanda ve sektörel bazda eğitimler vermektedir. SPK ve KGK Bağımsız Denetim Yetki Lisanslarına 
sahiptir. Muhasebe Denetim alanında Yüksek Lisans eğitimi alan Palandökenli evli ve üç çocuk babasıdır.

A. Onurdan PALANDÖKENLİ
TİDEM BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.

Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi
a.onurdan@gmail.com

NAKİT AKIŞ

Yönetim Danışmanı Görüşü
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Etkin Nakit Akış Yönetimi

Azımsanmayacak sayıda işletmenin, eko-
nomik durumu iyi olmasına rağmen, sadece 
nakit akış planında yaptıkları bir hatadan 
dolayı ifl asın eşiğine geldiğini veya ifl as 
etmese bile nakit akış darboğazını büyük 
kayıplarla atlattığını duyuyoruz, görüyoruz. 
Bundan dolayı, artık birçok işletme haftanın 
her günü tüm bir yılını günlük olarak plan-
lamakta ve işletmenin büyüklüğüne göre 
önemli bir insan gücünü bu işe ayırmakta. 
İşletmede kullanılan fi nansal yazılım siste-
miniz ve iş zekası yazılımınız ne kadar başa-
rılı ise nakit akışa da o kadar az efor harcaya-
rak ulaşırsınız; ancak bunların yanında hem 
daha gerçekçi plan yapmanızı sağlayacak 
hem de gerçek yaşamdan kaynaklı sorunlar-
da size destek olacak bir nakit akış sistemi-
nizin olması, insan hatası riskini azaltacak 
ve iş gücü maliyetlerinizi düşürecektir. 

Bu amaçla geliştirdiğimiz Nakit Akış ürü-
nümüzde, öncelikle nakit akış tablosunda 
kullanacağınız nakit akış kalemleri belirle-
nir ve her bir kalemin verisinin hangi kay-
naktan besleneceği tanımlanır. Örneğin; 
mevcutlarınızı muhasebe sisteminizden, 
ileri vadeli nakit girişleri tahsilat planından 
veya cari hesap borç bakiyeyi oluşturan ha-
reketlerden, ileri vadeli nakit çıkışları ödeme 
planından veya cari hesap alacak bakiyeyi 
oluşturan hareketlerden beslenmesini sağ-
layabilirsiniz. Nakit akış modülü, eğer fi nan-
sal yazılım sisteminizde takip ediyor iseniz, 
Cari Hesap, Muhasebe, Personel Bütçesi, 

CPM Master Nakit Akış
Çek Senet, Krediler, Ödeme Planı ve Tahsilat 
Planı modüllerinden beslenebilmektedir. 

Nakit akış tablosunu bozan en önemli so-
runlardan biri, vadesi geçmiş borç ve alacak 
kayıtlarıdır. Nakit Akış Çalışma modülünde 
vadesi geçmiş borç ve alacak hareketleri için 
istediğiniz tarihe erteleme kaydı atayabilir-
siniz. Bu sayede, hem resmi fi nans kayıtla-
rınızı bozmadan hem de sistemsel olarak bu 
işlemi yaptığınız için, bunu ileride de göre-
bileceğiniz, kullanabileceğiniz şekilde nakit 
akış tablonuzu hazırlarsınız. Erteleme özelli-
ğine ek olarak, karşılıksız çek ve senetler için 
özel bir çalışma sayfası bulunmaktadır ve bu 
sayfada bir çekin kısmi olarak hangi tarihler-
de tahsil edilebileceği ya da artık nakit akış 
dışı olduğu bilgisini girebilir, benzer şekilde 
mevcutların sisteme işlenmesi geciktiği du-
rumlar için de nakit akış tablosunda yetki 
doğrultusunda mevcutlar sayfasında manu-
el düzeltmeler yapabilirsiniz.

Nakit akış çalışma modülünde çalışmanızı 
tamamlandıktan sonra, nakit akış tablosu 
modülünde tek tuş ile istediğiniz para biri-
minden nakit akışı tablosunu alır, dövizli iş-
lemleriniz var ise ileri tarihli tahmini kurları 
da girerek gerçekleşene daha yakın sonuç 
alırsınız. Ayrıca, nakit akış tablonuzu ihti-
yacınıza göre günlük, haftalık, aylık, 3 aylık 
veya yıllık olarak hazırlayabilir, tablo üzerin-
de herhangi bir rakamın üzerine geldiğinizde 
bu rakamın hangi kaynaktan geldiğini izle-
yebilirsiniz.

Adel SAIED
CPM
Proje Birim Müdürü

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

CPM Master Nakit Akış

Yerli Yazılım

CPM

5 Gün

Eylül 2017

Windows uygulaması olup 2008 
R2 veya üstü MSSQL Sunucu 

gereklidir.
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Erkan Akdoğan hakkında

Erkan Akdoğan, lisans eğitimini 2004 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Arçelik’teki Yazılım 
Mühendisliği, Hema’daki Dış Satınalma Mühendisliği tecrübelerini takiben askerlik hizmetini tamamladı ve 2007 yılında TUSAŞ – Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ’de göreve başladı. TUSAŞ’da İşgücü ve Kapasite Planlama ile Yöntem Analizi ve İyileştirme Mühendisliği 
alanlarında yaptığı çalışmalar sonrasında Kurumsal Risk ve Süreç Yönetimi Şefi  görevini icra etti. Ağustos ayı itibariyle Bilkent 
Holding’de Organizasyon Metot Müdürü olarak görev yapan Erkan Akdoğan, aynı zamanda KALDER’de gönüllü olarak Kalite Çemberleri 
ve Kaizen Ödülleri Baş Değerlendiriciliği görevini yürütmektedir. Kendisi evli ve Demirhan’ın babasıdır.

Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları, kuruluşlarda, Risk Yönetimi konu-
larında birbirinden bağımsız olarak oluşturulmuş risk silolarının belirlen-
mesi, analiz edilmesi ve ortak bir yaklaşım yoluyla kuruluş dinamikleri-
ne, takip edilen standartlara, kanunlara, prensip ve ilkelere uygun olarak 
bütünleştirilmesi ile başlar. Yürürlükteki yasalarca da desteklenen İş 
Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Çevresel Riskler için oluşturulmuş 
olan mekanizmalara ek olarak, şirket hedefl erine ulaşılmasında önemli 
role sahip olan mali, stratejik, operasyonel risk değerlendirme yöntem-
lerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen sınıfl arda ifade edilen risklerin yönetilebilmesi için ilk 
etapta risklerin belirlenmesi gerekmektedir. Riskler, şirket içerisinde risk 
yönetiminin etkin şekilde yürütülmesinden sorumlu olan Kurumsal Risk 
Yönetimi fonksiyonlarının periyodik olarak gerçekleştirdiği çalıştaylar ve 
kurulan sistemler aracılığıyla tespit edilir. Sürekli olarak çalıştay yapmak 
oldukça efor gerektirip zahmetli olsa da yüzyüze gerçekleştirilen top-
lantılar çalışanların bu işe zaman ayırmasını ve öngördüğü riskleri di-
rekt olarak iletmesini sağlar. Bu nedenle risk yönetimine olan katılımın 
artması sağlanırken, bu doğrultuda bertaraf edilen risklerin sayısının 
yüksek olması da yönetime olan inancı ve çalışan motivasyonunu art-
tırır. Çalıştayların yılda bir kez yapılması yoluyla, belirlenen risklerde yol 
kat edilebilmesi sağlanır ve çalışanlara, gerçekleştirilen çalışmalar yüz 
yüze aktarılır. Risklerin yalnızca yılda bir kere yapılan toplantılar yoluyla 
iletilmesi, yıl içerisinde karşılaşılabilecek fırsat ve tehditleri değerlendi-
rememeye yol açar. Bu nedenle yıl içerisinde tüm personelin, öngördüğü 
riskleri tanımlayabileceği sistem tesis edilmelidir. 

Risk yönetiminin ikinci aşaması, belirlenen risklerin niceliklendirilmesi 
yani kritiklik değerinin belirlenmesidir. Risklerin kritiklik değerinin belir-
lenmesi yoluyla, uygulanacak risk yanıtlama yönteminin tespiti ve risk 
azaltma ilgili çalışmaların önceliklendirilmesi sağlanır. Risk kritiklik de-
ğeri iki temel bileşenden oluşur: olasılık ve etki. 

Olasılık bileşeninde, riskin gerçekleşme sıklığı veya oranı değerlendiri-
lirken, etki bileşeninde ise maliyet, çizelge, kalite gibi unsurlar dikkate 

alınır. Bu iki temel bileşenin büyüklüğü dikkate alınarak risk kritiklik se-
viyesi belirlenir.

Risk kritiklik seviyesinin tespiti neticesinde öngörülen riskle ilgili yöne-
tim politikası belirlenir. Riskler;

1. Reddetme

2. Tolere etme

3. Transfer etme

4. Kontrol uygulama politikaları aracılığıyla yönetilir.

Reddetme; öngörülen riskin risk olarak değerlendirilmemesi,

Tolere etme; öngörülen riskin, fayda-maliyet açısından bakıldığında, 
alınacak önlemlerin maliyetinin sağlayacağı getiriden yüksek olması ne-
deniyle hiçbir işleme tâbi tutulmaması,

Transfer etme; riskin yönetiminin tamamen veya kısmen başka bir ku-
rum veya kuruluşa aktarılması,

Kontrol etme; şirkete yönelik tehditlerin bertaraf, fırsatların ise yaka-
lanması için gerekli aksiyonların yerine getirilmesine yönelik planların 
ilgilileri ile oluşturularak takip edilmesi, yönetilmesi aktivitelerini kapsar.

Tüm bu etkenler göz önüne alındığında, Kurumsal Risk Yönetimi, şir-
ketin stratejik hedefl erine ulaşması amacıyla elde edilen bilgilerin işle-
nerek aksiyonların kurgulandığı, takip edildiği, stratejik, operasyonel ve 
taktiksel seviyedeki tüm aktivitelerin yürütüldüğü yönetim sistemidir. 
Bu nedenle, risk silolarının ortak/benzer yaklaşımla tek çatı altında bü-
tünleştirilmesi, gerekli aksiyonların belirlenerek yerine getirilmesi ve üst 
yönetime periyodik olarak raporlanması önem taşımaktadır. Tüm bu fa-
aliyetlerin yönetiminin etkin şekilde sağlanabilmesi amacıyla, ilk etapta 
ofi s programları aracılığıyla başlatılan çalışmaların belirli bir olgunluğa 
erişmesiyle beraber, profesyonel bir yazılım kullanımına geçilmesi ken-
di çalışmalarımda tatbik etmiş olmam ve faydasını görmem nedeniyle 
şiddetle tavsiye olunur.

Erkan AKDOĞAN
BİLKENT HOLDİNG

Organizasyon Metot Müdürü
eakdogan@bilkentholding.com.tr 
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Operasyonel Risk Yönetimi

İşletmelerin, ana iş kollarının yanısıra bir 
fi nans şirketi gibi çalıştığı ülkemizde, satış 
işlemlerinde oluşabilecek risklerin önce-
den öngörülüp gerekli tedbirlerin alınması 
büyük önem taşır. İşletmelerin operasyonel 
riskinin takibini ve tahsilât süreçlerinin doğ-
ruluğunu kontrol etmek, müşteri ödeme 
alışkanlıklarının izlenebildiği ve müdahale 
edilebildiği bir ortam oluşturmak amacı 
ile geliştirilen CPM ERP Operasyonel Risk 
Yönetimi Modülü, riskinizi kontrol etmenizi 
sağlayan bir çözümdür.

Operasyonda oluşacak risklerin henüz oluş-
madan engellenebildiği ve satışın tüm sü-
reçlerinde (teklif, sipariş, irsaliye vb.) online 
olarak izlenebilen ve fi rma risk algısına göre 
düzenlenebilen parametrik yapısı ile CPM 
ERP risk yönetim, cari analiz, çek/senet 
analiz alt modülleri ile de desteklenir.

Operasyonel Risk Yönetimi, müşterileri-
nize tanımlayacağınız bir kredi limiti ile 
başlar. Bu limit net bir tutar olabileceği gibi 
hesaplanabilen bir tutar da olabilir. Aynı 
şekilde müşteriye tanıyacağınız açık hesap 
limiti (bakiye) net bir tutar olabileceği gibi 
hesaplanabilen bir tutar da olabilir.

Örneğin;

Kredi limiti = İpotek tutarının %80’i ve 
teminat tutarının %100’ünün toplamıdır

Açık hesap limiti = Kredi limitinin %50’si

Kullanılabilir limit = Toplam riski - Kredi 
limiti

Kullanılabilir açık hesap limiti = (Toplam 
bakiye + Sipariş - Açık hesap limiti) gibi.

Müşteri tarafından verilen şahsi ve ciro çek-
lerinde tamamı risk olarak kabul edilebile-
ceği gibi, istenilen yüzde dağılımlarına göre 
de risk unsuru kabul edilebilir. (Şahsi çekin 
%100 risk, ciro çeklerin %50 risk gibi)

İrsaliyelerin risk dahil edilmesi, siparişlerin 
ve/veya onaylı siparişlerin risk olarak kabul 
edilip edilmemesi tamamen parametriktir. 
İşletme ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

SİSTEM, BÜTÜN SORULARINIZA CEVAP 
VERİR

Faturalarınızın sizden çıkış tarihinden 
itibaren belirli bir gün sonrasında (örneğin 
fatura kesim tarihinden itibaren 20 gün 
içerisinde tahsil edilmesi gerekiyorsa) 
tahsilinin kontrol edilmesi ve edilmemişse 
işlemlerin durdurulması isteniyor ise, bu 
fonksiyon standart olarak sunulur.

Bir diğer kontrol, geciken gün kontrolüdür. 
Vadesi geçmiş bir fatura söz konusu ise, 
sistemin kontrol etmesi isteniyorsa bu 
fonksiyon da standart olarak sunulmakta-
dır.

Tüm bu fonksiyonlar ve kontroller döviz 
bazlı da yapılabilir. Sistem, risk için belirle-
nen döviz cinsine göre, tüm evrakların, ilgili 
tarihlerdeki döviz kurlarını dikkate alarak 
gerekli güncellemelerini yapar, gün bazında 
doğru döviz riskinin takibini sağlar.

Bir müşterinin birden fazla para birimi ile 
takip edilmesi ve her para biriminin baki-
yesinin ayrı olarak takip edilmesi gerektiği 
durumlarda da CPM ERP’de çözüm hazırdır. 
Döviz cinslerine göre ayrıştırılmış ekstre, 
borç olacak vb. raporlar sistemde standart 
olarak sunulur.

İşletme yöneticileri CPM ERP programının 
standart fonksiyonlarından olan e-posta 
aracılığı veya mobil uygulamasından da 
yararlanabilir. Böylece tek mekandan 
bağımsız olarak operasyon sonucu oluşa-
bilecek tehlikelerden haberdar edilirler. Ta-
nımlanmış limitler çerçevesinde risk onayını 
kademelendirmenin mümkün olduğu CPM 
ERP Operasyonel Risk Yönetimi, geçmiş 
operasyonlardan kaynaklanabilecek riskleri 
de izler ve yöneticileri uyarır.

Faturalar, gelen tahsilatlar ile ister işlem ta-
rihli ister vade tarihli olarak otomatik olarak 
eşlenebileceği gibi, gelen tahsilatlar fatu-
ralar ile kullanıcı tarafından da kapatılabilir. 
Bu iki fonksiyon sistemde aynı anda çalışır. 
Kullanıcı isterse faturalar ile sadece iade 
faturalarını kapatır, diğer işlemleri sistem 
otomatik olarak kapatarak sonuç verir.
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Bilgi İşlem’de Projelendirme Sorumlusu olarak çalışmaya 
başladım. Kadro değişimleri sebebi ile 2011’de yeniden 
özel sektöre dönerek kısa bir süre Litera Yazılım’da analist, 
sonra Bursa Beton A.Ş.’de Bilgi İşlem kurulum ve ERP 
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itibaren Sazcılar Otomotiv’de BT Yöneticisi olarak görev 
yapmaktayım. Evli ve 2 çocuk annesiyim. 

Farklı seviyelerde ERP geçişlerinde başarı elde etmiş olsa da, bi-
rim maliyetlerini ERP üzerinde oluşturamayan ve yönetemeyen 
bir kurum ERP geçişini tamamlamış sayılmaz. Bir buzdağının 
görünen yüzeyinin parlaklığından gözü kamaşırcasına, en temel 
beklentisi olan kârlılığını kısa sürede artıracağını düşünür. Buzda-
ğının altını da aydınlık görebilenler için bu beklenti kısa zamanda 
gerçeğe dönüşür; ancak buzdağının altını kara bir siluet olarak 
gören kurumlar, birim maliyetlerini düşürmek bir yana hesapla-
makta bile doğru yol alamazlar. 

ERP kullanımına yıllar önce başlamış fi rmalarda maliyet çalış-
malarının henüz yapılamadığına üzülerek tanık oluyoruz. Yetkin 
personel sorunu yanısıra, fi rmanın dış dinamiklerindeki değişken-
likler standart maliyet için bir model kurulmasını zorlaştırıyor. 

Maliyetleri ERP’de yönetebilmek için entegrasyon yapısını 
doğru okuyabilmek, yapıdaki temel taşlar neler, doğru zamanda 
doğru yerlere mi konuyor iyi analiz etmek gerekir. Entegrasyon 
kurguları, tüm birimlerin iş akışlarını ve ilişkilerini içerdiğinden, 
bilişim konusunda yetkin ve kullanılan ERP’yi de iyi tanıyan 

kişilerin yapabileceği çalışmalardır. Bu çalışmaları yapması 
beklenen bilişim personelleri, son on yılın trendi olarak genelde 
dış kaynaklı hizmet veriyor. Firma süreçlerini, kültürünü ve ERP 
yapısını topyekün bilen bilişimciler ise dış kaynaklarda kısa sürede 
yetişemiyor.

ERP üzerinde fi ili maliyetler için, doğru ve eksiksiz bir entegras-
yon kurgusuna ilaveten, istenmeyen türden işlenmiş her kaydın 
etkisinin bilinmesi gerekir. Maliyet, tarih uyumsuzluklarını hiç 
sevmez; üretim tarihi ile hammadde tüketim tarihleri, alış/satış 
faturası ile iade faturası, fasona gönderim ile teslim almalar, ma-
liyet hesaplanacak ayda kapatılmamış sevkiyat, ithalat, amortis-
man ve daha onlarca hatalı tarih senaryosu doğru birim maliyet-
leri elde etmenize engel olacaktır. 

Entegrasyonlarda yapılan ilgisiz eşleştirmeler ya da eşleştirmele-
rin hiç yapılmamış olması; örneğin üretimi ilgilendiren envanter-
lerin maliyet hesapları ve gider yerlerinin üretimle ilgili olmayışı, 
yanlış masraf merkezlerine yönlendirilmiş stoklar, gider çeşitleri 
vb. hatalar da birim maliyetlerinizi yanıltacaktır. Canlı bir meka-
nizma gibi düşünebileceğiniz entegrasyonları her an güncel bilgi-
ler ile beslemelisiniz, yeni tanımların kurgulara eklenmesi için her 
an tetikte olmalısınız. 

Son söz olarak, fi rmanızda gerçekleşen tüm hareketlerin enteg-
rasyon kurgusunu ERP’nizde yapmayı ve bu kurgular dışında 
muhasebede manuel bir kayıt oluşturmamayı hedefl emelisiniz. 
Tüm hareketlerin maliyete sistem üzerinden el değmeden akıyor 
olması, beraberinde birçok tanımlama ve kontrolü de getirecektir 
elbette; ama bu yol başlangıçta zorlu olsa da maliyetlerinizi yö-
netmek ve kârlılığınızı doğru ölçmek adına çok yerinde bir karar 
olacaktır.

Buzdağının Altı: Birim Maliyetler
Dilek KILIÇ

SAZCILAR A.Ş.
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi

dilek.kilic@sazcilar.com.tr
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İşletme operasyonları yönetiminde en fazla emek alan konular-
dan biri, malzeme ve stok yönetimidir. Hastane, restoran, ha-
valimanı, fabrika vb. pek çok işletmede binlerce takip edilmesi 
gereken malzeme bulunmaktadır. Bunların hepsinin bir para 
karşılığı vardır. Bu durumda “kasadaki paramıza” sahip olabil-
memiz ve bunu iyi yönetebilmemiz gerekir.

Özellikle imalat işletmelerinde “asıl iş” malzemeyi işlemek ol-
duğu için, bu durum daha da önem kazanır. Manuel yöntemler, 
telefon konuşmaları vb. ile artık işler için içinden çıkılamayacak 
hale gelince bilgisayar desteği doğal olarak ortaya çıkar.

ERP yazılımlarının ilk ortaya çıkış aşaması da, malzeme ve stok 
planlamayı kolaylaştıracak MRP (Material Requirements Plan-
ning: Malzeme İhtiyaç Planlama) yazılımları ile olmuştur. Bu tip 
yazılımlar en az stok ile eksiksiz şekilde siparişlerimizi tamamla-
mamıza yardımcı olur. 

MRP yazılımlarını etkili 
çalıştırabilmek için pek 
çok ön hesaplama ve 
doğru, güvenilir veriye 
ihtiyaç vardır. Yüksek pa-
ralarla alınan yazılımlar, 
fi rma içerisindeki yöne-
tim zaafl arından ve bilgi 
eksikliğinden dolayı, veri 
kalitesini yakalayamadı-
ğından kullanılamaz hale 
gelebilir. Türkiye ve dün-
yada bunun pek çok örneğini görebilirsiniz. Çok önemli bir sipa-
riş için, gümrükten gelen malzemelerin aciliyetten dolayı fazla 
mesai ile işlendiğine, yüksek operasyon maliyetlerinin oluştu-
ğuna, ama stokta “koli”!! evet belki de 1 TL’lik ilgili koli bulun-
madığı (stok hatası) için sevkiyat yapılamadığına, katlanılan ek 
mesai ve masrafl arın boşa gittiğine çok kez şahit olmuşumdur. 
Benzer durumları eminim ki sizler de işletmelerinizde, istenme-
se de, zaman zaman yaşıyorsunuz. Bu durumda yapılması gere-
ken öncelikle doğru kurguyu oluşturmak, analitik hesaplamalar 
yapmak ve güvenilir veri ortamı yaratmaktır. Ardından işleyen 
enformasyon sisteminden (ERP) alacağımız raporlar ile, işlet-
me ve süreçlerini daha etkin yürütmemiz, daha hızlı ve doğru 
kararlar alabilmemiz mümkün olabilecektir.
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7 ADIM ve MRP’YE HAZIRLIK

Stok, bir işletmede hataları örtmenin en kolay yoludur. Bir buz-
dağına benzetebiliriz; asıl büyük sorunlar, buzdağının altında, 
suyun altında gizlenmektedir. Stoklar, işletme sorunlarını ört-
mektedir. Ve bunlar sene sonunda karşımıza maliyet olarak çı-
kacaktır. Bu sorunlar: hatalı tahminler, gereksiz fazla üretim vb.

Stok Yönetimi ve MRP Uygulamaya Başlarken

Stok yönetimine ve MRP uygulamalarına başlamadan önce, 
belli noktaları dikkate almakta fayda var: Öncelikle üretilecek 
ürün iyi tanınmalıdır; üretim koşulları, prosesi öğrenilmelidir; 
malzeme akışı belirlenmelidir; bilgi akışı belirlenmelidir; depart-
manlar arası iletişim, yetki ve sorumluluklar iyi gözlenmelidir. 
İşletmelerde planlamada iki ana yaklaşım karşımıza çıkar: (1) 
İstatistiksel sipariş noktası yaklaşımı: a. Stoklar kaç birime dü-
şünce sipariş verelim (ROP)?; b. Ne kadar sipariş verelim ya da 
üretelim? -> parti miktarında. (2) MRP yaklaşımı -> ihtiyaç ka-
dar ve zamanında karşılamak esastır.

MRP Öncesi

MRP’ye geçmeden önce işletmenin stok yönetiminde belli yol 
alması, belli verileri oluşturması ve buna göre bir politika izle-
mesi gerekmektedir. Bu olgunluğa eriştikten sonra MRP projesi 
planlanabilir.

Etkin Stok Yönetimi İçin 7 Adım 

Stoklarınızı yönetmek & planlamak için, MRP öncesi etkili pratik 
7 yol şu şekilde özetlenebilir:

1. Verileri güvenceye almak: Stok ve lokasyon (depo, raf) kodla-
rı (master data) eksiksiz ve doğru olmalıdır. Stok kodu ve miktar 
bazında veri tutarlığı sağlanmalıdır. Malzeme ve rafl arda kod 
etiketleri bulunmalıdır; mümkünse barkodlu. Periyodik sayımlar 
yapılmalıdır.

2. Stokları sınıfl andırmak: Vilfredo Pareto der ki; “Sermaye-
nin %80’i nüfusun %20’sine aittir.” Bu mantıkta, stoklarımızda 

“önemli” ve “az 
önemli”leri ayır-
malı ve buna göre 
bir politika oluş-
turmalıyız. ABC 
analizi, bizim için 
doğru bir başlan-
gıç olacaktır.

3. Talebi tahmin 
etmek: Tahmin 
işinde aslında 
yaptığımız, geç-
mişteki izlere 
bakarak geleceği öngörmektir. Bu aşamada Ortalama, Katsayı 
(üssel), Mevsimsellik, Trend analizi vb. farklı teknikleri kullana-
biliriz. Elde edilen sonuçlar ile gerçekleşen değerleri karşılaştırıp 
tahmin hatası en az yöntem ile yola devam edilmelidir. Bu sü-
reçte aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Problemi tanımla; 2. Verile-
ri topla, temizle; 3. Ön analiz yap; 4. Modeli test et; 5. Sonuçları 
değerlendir; 6. Uygun modeli kullan; 7. Modeli değerlendirip göz-
den geçir. Bu aşamada dikkat edilmesi gerekenler: Tahmin, za-
man ve uzmanlık ister. Tahmin işi de maliyettir; farklı denemeler 
yapılmalı, karşılaştırılmalı. İlave formülasyonlar gerekebilir; iz-
lenmeli, bir süre sonra tekrar ele alınmalı. Temiz verinin önemini 
unutmayın. Özel tahmin yazılımları vardır.

4. MTO, MTS stratejisini belirlemek: Malzemenin talep yapısı 
ve trendine göre, siparişe üretim (MTO),  stoğa üretim (MTS) 
veya siparişe göre montaj mı (ATO) yapılacağını belirleyin.

5. Ne kadar sipariş verileceğini (veya üretileceğini) hesap-
lamak: “Stok” maliyeti ve “sipariş” maliyetini dengede tutan 
miktarda, satınalma ya da üretim parti miktarını belirlemek ge-
reklidir. “Sipariş Maliyeti”ni neler oluşturur? Personelin ayırdığı 
süre; telefon konuşmaları; tedarikçi ziyaret, arama, toplantılar; 
sipariş kayıt edilmesi, onaylanması, gönderimi; evraklar; nak-
liye; depo giriş işlemleri; depo giriş kayıtları.. “Stok Maliyeti”ni 
neler oluşturur? Depo kirası; stoğun bedeli, nakit yükü; faiz ka-

Çözüm Üreticisi Görüşü
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zanç kaybı; riskler - hasar, bozulma, modası geçme; sigorta, doğal 
afetler;  sayım, koruma, depo personeli. Uygulamada pratik olarak 
ürün maliyeti x 0,03 değeri alınabilir. Malzeme satınalma yerine 
üretim kalemi ise, sipariş maliyeti yerine “hazırlık maliyeti” söz 
konusu olur. “Hazırlık (ayar: set-up) Maliyeti”ni neler oluşturur? 
Farklı kalıp değiştirme süresi; kalıp kırılma, bozulma riskleri; ekip-
man, aparat ihtiyacı; makine voltaj, devir vs. ayarlamaları.

6. Ne zaman sipariş verileceğini hesaplamak: Önceki aşamalar-
daki verileri kullanarak yeniden sipariş noktası (ROP) hesaplanır 
ve kullanılır. İlgili malzemenin stok miktarı XX altına düştüğünde 
otomatik tedarik siparişi verilir. Bir formül ile bu miktar hesaplanır.

7. Ne kadar emniyet stoğu tutulacağını hesaplamak: Beklenme-
yen durumları tolere etmek için, dokunmadan elde tutacağımız 
miktardır. Emniyet stoğu (SS) miktarımız arttıkça müşteri mem-
nuniyeti artar, ama maliyetler de doğal olarak artar. Uygun bir 
miktarı hesaplamak gerekir.

Planlamada Yazılım Desteği ve MRP

Planlama yapabilmek için, belli bir sistem dahilinde, pek çok veri 
ihtiyacı vardır. Bu yüzden üretim planlama birimi, aynı zamanda 
bu verilerin doğru olması için çaba 
sarf etmeli ve bilgileri hayatta tut-
maya çalışmalıdır. Firmaların ilk 
olarak Excel programı ve makrolarla 
planlamayı ilerlettikleri veya Project 
benzeri yazılımlarda üretimi izle-
dikleri, daha sonra MRP veya direkt 
ERP yazılımlarına geçtikleri gözle-
nen bir gelişim sürecidir.

MRP, ana üretim programını ger-
çekleştirecek şekilde, (1) belli bir 
“ürün”e olan “bağımsız” talep tahminini veya satış siparişi kulla-
narak; (2) ürünü oluşturan parça, malzeme ve bileşenler için “ba-
ğımlı” talebi belirleyen ve (3) bileşen parçaların üretiminin zaman-
lamasını ve (4) satın alma malzeme siparişlerinin zamanlamasını 
sağlayan bir sistemdir. “Son ürüne” olan talebin zamanında karşı-
lanması için satın alma ve üretime “başlanması gereken” en geç 
zamanı belirler (en az stokla çalışmak için). MRP uygulamasında 
önemli olan, malzemelerin istenen miktarda, zamanda ve yerde 
bulunmasını sağlamaktır. 

MRP’yi Çalıştırmak İçin Gereken Temel İşlemler

ERP’deki MRP modülünü çalıştırmak için gereken temel işlemler-
den bazıları (çoğu) aşağıdaki gibi listelenebilir:

• Malzeme stok kodlanması

• Makinelerin kodlanması

• Ürün ağaçlarının yapılması

• Operasyonların ve rotalarının belirlenmesi

• Standart üretim sürelerinin belirlenmesi

• Satınalma tedarik sürelerinin belirlenmesi

• Depoların kodlanması, malzemeler ile ilişkilendirilmesi

• Stok sayımı yapılması

• Sipariş bakiyelerinin güncellenmesi

• Sipariş terminlerinin güncellenmesi

• Çalışma takvimlerinin belirlenmesi

• Bahsettiğimiz ön hesaplar (tahminler; sipariş parti büyüklük-
leri; parti metodları; emniyet stoğu miktarları)

Sonuç 

Sonuç olarak, etkili bir MRP sistemi uygulanmasına giden yolda, 
aşağıdaki aşamaları dikkatli tamamlamak, projemizin başarısını 
arttıracaktır. Özetle:

• Sorumlular atayın, destekleyin

• Ana veri doğruluğunu, temizliğini sağlayın (Master data: 
Stok kodu / Rota / BOM / İş Merkezi)

• BASİT şekilde başlayın

• Stok hareketleri & kodlamasını kurgulayın

• Operasyonel veri doğruluğunu, temizliğini sağlayın (Transac-
tional data: Sipariş / Stok / İş emri) 

• Veri girişini kolaylaştırın, doğru ve anlık olsun (Teknolojiyi 
kullanın: Barkod, El terminali, RFID, sensör)

• Raporlayın

• Ön hesaplamaları yapın (ABC / Tahmin / Parti Miktarı / ROP 
/SS / MTS-MTO)

• İşleri basitleştirin

• Yazılı prosedürler hazırlayın: Kılavuz, kurallar

• Gözden geçirin, denetleyin, parametreleri revize edin.

IOT - Nesnelerin İnterneti
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Etkin Üretim Planlama

Menşei: Türkiye

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Akdatasoft

1 - 4 Ay

Temmuz 2017

220

Akdatasoft yazılımları, kesin olmayan planla-
ma kriterleri arasından ölçülebilir ve karşılaş-
tırılabilir verileri derleyerek kararlar almanıza 
yardımcı olacak ve planlarınızın işletme gerçek-
leri ile örtüşmesini sağlayacaktır. Parametrik 
yapısı ile esneklik sağlarken üretim planlama-
nızı basitleştirecek ve yönetilebilir kılacaktır.

Özellikler
Sektörel Uyarlanmış Kullanıma Hazır Yazılım-
lar, İş Odaklı Yazılımlar, Değişen İhtiyaçlara 
Uyumlu Modüler Yapı, Özelleştirilmiş Çözümler, 
Hızlı ve Kolay Uygulamaya Alma Süreci, Zama-
nında Doğru Bilgiye Erişim, İş Kolaylaştırıcı Çö-
zümler, Hata Azaltımı Yoluyla Verimlilik Artışı

Faaliyetler
Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı, Sistem ve 
Proje Danışmanlığı, Sektörel Bazda Üre-
tim Yönetimi Yazılımları, Üretim Veri Topla-
ma ve Değerlendirme, Otomatik Tartım ve 
Kontrol Sistemleri, Proses Takip ve Kontol 

Sistemleri, Barkodlu Takip Sistemleri, Kali-
te Kontrol ve Ölçüm Sistemleri, Otomasyon 
Sistemleri ile Entegrasyon, Boyama-Baskı-
Apre Reçete Sistemleri, Fason Takip Sistem-
leri, Ön Maliyet ve Üretim Maliyetlendirme, 
El Terminalleri ile Stok ve Sevkiyat İşlemleri, 
Finans ve Muhasebe Programları Desteği

Hakan AKALIN  
AKDATASOFT
Genel Müdür 

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÜRETİM KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
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Etkin Üretim Planlama

CPM Master Üretim Yönetimi

CPM olarak, müşteriye özel çalışan terzilerden 
stoğa üretim yapacak kadar büyük markala-
ra, fasoncularına sistem kullandıran vizyoner 
tüccarlardan fason üretim yapanlara, kalite yö-
netiminde dünya lideri otomativ sektöründen 
üretimde hata aff etmeyen ilaç ve gıda sektö-
rüne kadar tüm üretim sektörlerinde, uçtan uça 
çözümler üretmekteyiz. Diğer ürünlerimizden 
farklı olarak üretim çalışmalarında uluslararası 
standartlaştırmayı da göz ardı etmeden sek-
törlere özel ürünler de geliştirdik. CPM Master 
Üretim Yönetimi içerdiği bu ürün çeşitliliği sa-
yesinde her türlü üretim projesine güvenle girip 
başarı ile çıkmaktadır. 

Örneğin; Satış Sipariş modülünde, siparişe 
özel müşteri talebi doğrultusunda, ürün kon-
fi gürasyonunda istediğiniz değişiklikleri ma-
nuel yapabileceğiniz gibi alternatif hammadde 
penceresinden seçerek de yapabilirsiniz. Yapı-
lan değişikliklere göre satış fi yatının veya ürün 
varyantının otomatik olarak değişmesini sağla-
yabilir, böylece farklı konfi gürasyonda üretilmiş 
ürünlerinizin stoklarını isterseniz ayrı olarak da 
takip edebilirsiniz.

Üretim Tahmini modülü, fi rmanın aylık kaba 
kapasite planlaması ile yıllık ve 5 yıllık makine 
kaynak ve vardiyaların kaba kapasite planla-
masını yaparak makine ve insan ihtiyaçlarının 
önceden görülebilmesi amacı ile kullanılmakta-
dır. Bu modül stoklardan aldığı başlangıç stoğu 
ile satış bütçesinden çekilen satış hedefl erine 
bakarak, fi rmanın kendi dönem sonu hedef 
stok politikasına göre, dönem içi üretilecek mik-
tarın topluca ve insan hatasını en aza indirecek 

şekilde hesaplanmasını sağlar. İsterseniz ürün-
lerin ABC analizini yapar ve hedef stok miktarını 
buna göre ayarlar. Üretilecek miktar ve çalışıla-
cak vardiya tahminlerinden elde ettiği kaynak 
kapasite durumunu grafi ksel göstererek kapa-
sitenin yetmediği anları hızlıca görmenizi sağlar.

MRP - Malzeme İhtiyaç Planlama modülü, sis-
temde kayıtlı parametreler doğrultusunda, sis-
temde kayıtlı veriler üzerinden hangi malzeme/
ürüne ne zaman ve ne kadar ihtiyacınız olduğu-
nu çıkarır. Eylem planı ekranında size almanız 
gereken aksiyonları (yeni sipariş, sipariş iptal vb.) 
listeler. Satınalma ihtiyaçlarınızı tek tuş ile sa-
tınalma departmanına, sonraki yılın satınalma 
bütçesini de yine tek tuş ile fi nans departmanı-
na iletirsiniz.

İş Emri modülünde ise hangi ürün hangi tarih-
te üretilecek, hangi hammaddeler kullanılacak, 
hangi rotayı takip edecek, hangi kaynaklarda 
hangi işlemleri görecek gibi veriler düzenlenir. 
Hızlı iş emri girişi için çoklu ürün girişine uygun 
dizayn edilmiştir. İş emri kartı modülünden ise 
sahaya verilecek iş emirleri manuel veya fi rma-
nın istediği formülasyona göre sıralanır ve saha 
personeline sistem üzerinden iletilir. 

Bunların yanında, eğer KPI ve toplam verimlilik 
raporlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaş-
mak istiyorsanız, sahadan birçok verinin hızlı 
bir şekilde alınması gerekmektedir. Standart 
üretim modülleri bu iş için yeterli olmayacaktır. 
Bu amaçla, CPM’de dokunmatik ekran üzerinde 
çalışan Sahadan Veri Toplama modülü gelişti-
rilmiştir. Bu modül sayesinde, saha personelin-
den KPI raporlarında kullanacağımız gerçek ta-
rih, saat, miktar, hata, duruş, fi re verileri hızlıca 
alınmaktadır.

Serkan AHTAGİL
CPM
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

CPM Master Üretim Yönetimi

Yerli Yazılım

CPM

30 Gün

Eylül 2017

250+

Windows uygulaması olup 2008 
R2 veya üstü MSSQL Sunucu 

gereklidir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Proje Bazlı Sipariş ve Üretim Yönetimi

Hali hazırda birçok fi rma proje yönetimini Ex-
cel veya MS Project üzerinde yaparken mali-
yetlerini ERP üzerinde takip etmeye çalışıyor. 
Bu durum ciddi bir iş yüküne neden oluyor. 
Proje yönetiminin yoğun olduğu sektörler 
arasında makina, inşaat, reklamcılık, depo raf 
sistemleri sektörlerini ve hatta kendimizi yani 
ERP sektörünü sayabiliriz.

PRODA olarak CPM ERP üzerinde ürettiğimiz 
Proje Yönetim çözümü ile işletmelerin talep-
ten montaj aşamasına ve sonrasında servis 
süreçlerine kadar tüm süreçlerini tek bir sis-
tem üzerinde yönetmesini sağlıyoruz. 

Süreci nasıl işletiyoruz: 

Müşteri talebinin sisteme girilmesi ile sistem 
otomatik olarak bir proje kartı oluşturur ve sü-
reç başlamış olur. Eğer bir keşif ihtiyacı varsa, 
Keşif İş Emri proje kartına bağlı olarak oluştu-
rulur ve keşif ekibine atanır. 

Mobil Keşif Uygulaması ile keşif ekibi tüm 
keşif notlarını sisteme girer, çizimlerini cep te-
lefonundan yapabilir, uygulama üzerinden re-
sim çekebilir veya galerisinden resim ekleyerek 
keşif iş emrini kapatabilir. Kaydedilen çizimler, 
notlar, resimler anında proje kartında ilgili bö-
lümlere aktarılır. 

Keşif iş emri üzerinden Proje Teklifi  oluştu-
rulur. Sistem, keşif sırasında girilen kontrol 
noktaları ile teklif kalemlerini karşılaştırarak 
kullanıcıyı hatasız teklif oluşturmaya zorlar. 
Proje teklifi nin sistemde kolay oluşturulması 
için farklı tiplerde teklif şablonları sistemde 
oluşturulabilir. Teklif revizyon takibi yine sis-
tem üzerinde yapılır. 

Onaylanan proje teklifi  Proje Siparişine bağ-
lanarak süreç devam ettirilir. Sistemde sipariş 
oluşturulduğu anda ana iş adımları otomatik 
oluşur ve ilgili birimlere e-posta ile sistem ta-
rafından e-posta gönderilir. 

Her bir proje adımı ilgili birimler tarafından 
kaynaklara atanarak planlanır. Gantt Chart 
üzerinden süreç anlık olarak takip edilebilir.

Haftalık değerlendirme toplantılarında pro-
jedeki olası gecikmeler proje değerlendirme 
notlarına yazılır ve olası gecikme nedenleri ve 
süresi sisteme girilir. Bu sayede proje bazlı ve 
projeden bağımsız toplu olarak Gecikme Ne-
den Analizi yapılabilir. 

Solid Works Entegrasyonu sayesinde çizim 
sonrası oluşan mamul ağacı otomatik olarak 
PDM üzerinden CPM’e aktarılabilir veya PDM 
yok ise Excel’e aktarılan mamul ağacı kolaylık-
la mamul ağacına aktarılabilir.

Proje bazlı satın alma, proje stok takibi, ödeme 
planı, araç planlama, sevkiyat takibi ve sahada 
montaj takibi sistem üzerinden kolaylıkla ya-
pılabilir.

CPM‘in standart Üretim Yönetimi ile üretim iş 
emirleri planlanabilir. Tüm üretim operasyon-
ları sistem üzerinde takip edilebilir. MRP çalış-
tırarak ihtiyaçlar toplu olarak görülebilir veya 
proje kartı üzerinde proje bazlı ihtiyaç hesapla-
narak Satın Alma Talebi tek tuşla oluşturulur. 

Hak edişler işlere bağlı olarak hesaplanır ve 
fatura bağlantısına düşer.  

Süreç İzleme Modülü kurumsal web sitesine 
entegre edilerek projedeki tüm süreç müşteri-
ye anlık olarak raporlanabilir. 

Proje yönetimi için gerekli fonksiyonlara ek 
olarak, CPM üzerinde tam entegre çalışan Fi-
nans, İK, Duran Varlık çözümleri ile tam bir 
sistem bütünlüğü sağlanır ve projenin Fiili 
Maliyeti en doğru şekilde hesaplanarak kayıp-
lar ve kârlılık analiz edilir.

Erkan AHTAGİL
PRODA
Genel Müdür

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

CPM ERP 

Yerli Yazılım 

PRODA

50 Gün

2017 Kasım

CPM Lisans

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Konfi güratif (Yapılandırıcı) Üretim Yönetimi

İşletmelerdeki yüz binleri bulan ürün çeşit-
liliği ve varyasyonuyla birlikte ürün yaşam 
döngülerinin kısalması nedeniyle ürünlerin 
satış konfi gürasyonlarının ve ürün ağaçları-
nın statik sistemlerle yapılması, bir yandan 
iş gücü ve zaman kaybı olarak maliyetleri 
arttırırken diğer yandan üretim gecikmele-
ri, hatalı üretimler ve teslimler gibi hizmet 
seviyesini ve kârlılığı olumsuz etkileyecek 
sonuçlar doğurmaktadır. 

Uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda bu ihti-
yacı çözmek için geliştirilen Login ERP Ürün 
Konfi güratörü ile müşteriye özel ürün tasa-
rımını sipariş anında kolayca gerçekleştire-
bilir, üretilecek ürüne ait ürün ağacının dina-

mik olarak anında yaratılmasıyla, milyonlara 
ulaşabilen ürün kodu ve ürün ağacını sis-
temde tutmak zorunda kalmadan üretime 
geçebilirsiniz. Üretim, stok, satış ve maliyet 
süreçleri ile entegre çalışan Login ERP Ürün 
Konfi güratörü sayesinde ürünün değiştirile-
bilir özelliklerini belirlerken ek işçilikler dahil 
tüm unsurları dikkate alarak gerçek maliyet-
lerinizi sipariş anında görebilirsiniz. Stokla-
rınızın ve atölyelerinizin durumunu görerek 
istenen üretimin yapılıp yapılamayacağını 
kontrol edebilir, müşterinize gerçekçi fi yat 
ve teslim tarihleri verebilirsiniz. Ürünleri 
zamanında, doğru ve eksiksiz olarak teslim 
ederek rekabette fark yaratabilirsiniz.

Levent SILAY
LOGİN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi 

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Login ERP
Ürün Konfi güratörü

Yerli Yazılım

Login Yazılım

6 - 12 Ay

2017 Ekim

115

Çözüm Kullanıcısı Görüşü

Lineadecor olarak mutfak mobilyası 
sektöründe lider konumundayız ve yılda 
25.000 adet mutfağı müşteriye özel olarak 
üretip teslim ediyoruz. Her mutfak siparişi 
ortalama 25 SKU’dan oluşuyor ve siparişin 
içeriği müşteri ihtiyaçlarına ve zevkine 
uygun olarak mutfak uzmanı tarafından 
yapılan tasarımla oluşturuluyor. Bu tasarım 
yapılırken yüzlerce modül, onlarca model 
ve kapak, kulp seçeneklerinden oluşan 
35 milyon farklı seçenek içeren bir ürün 
kütüphanesi kullanılıyor. Bu ürünlerin 
üretimlerinde ise 3.000’i aşkın farklı 
malzeme, 5.000’i aşkın farklı yarı mamul 
tüketiliyor. 
Bu yapıda bir siparişi eksiksiz, zamanında 
ve tümünü bir seferde teslim etmek için 
siparişin alınmasından planlanıp iş emirlerinin 
yaratılmasına ve sevkiyatına kadar olan 
tüm süreçte, bilginin kaynağında bir seferde 
üretilmesi, paylaşılması ve namusunun 
korunması olmazsa olmaz gerekliliğimiz.

Bu süreçte Login Ürün Konfi güratörü 
kullanarak;
- 35 milyonu aşkın ürün seçeneğini birkaç 
bin SKU ve dinamik ürün ağacı ile,
- Ürün ağaçlarında tüketilecek bileşenleri 
ve miktarlarını parametrik ve değişkenlere 
bağlı olarak (kapak modeli a ise b kulpu, 
genişlik x mm’den büyükse y adet gibi),
- Ürünün herhangi bir geometrisi 
değiştirildiğinde buna bağlı herhangi bir 
alt bileşenin geometrisini de dinamik 
olarak değiştirerek (örneğin; ürün 
daraltıldığında içinde kullanılacak yarı 
mamul rafın genişliği de daraltılarak),
- Ürün ağaçlarına yeni bir malzeme 
eklemek gerektiğinde değişken tablosuna 
sadece bir satır ekleyerek (yeni bir bileşen 
binlerce üründe kullanılabilir olduğunda 
binlerce statik ürün ağacını güncellemek 
yerine sadece tanımlı değişkenlere bir satır 
ekleyerek) her gün binlerce MTS ve MTO iş 
emrini sorunsuz olarak yönetebiliyoruz.

Orhan KARTAL
Lineadecor - Dekor Ahşap Ürünleri A.Ş.

Teknik Genel Müdür Yardımcısı

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Etkin Üretim Yönetimi

Yıllardır ERP üretici fi rmaları, “ERP yazılımı-
nın” üretim yapan işletmelerin ana iş gru-
bunda olmadığını, bu noktada “Profesyonel 
ERP Yazılımlarına” ihtiyaçları olduğunu söy-
lediler. Zira üretim yapan bir işletmenin bu 
yönde bir efor harcaması hem çok maliyetli 
olacak, hem de uzun vadede sürdürülebilir-
likten uzak olacaktı. Ancak burada önemli 
bir noktayı atladılar. Müşterilerin ana iş gru-
bu, ERP yazılımlarının kurulu olduğu “Dona-
nım” bölümü de değildi.

İşte bu noktada, hem Cloud (SaaS), hem de 
satın alma seçenekleri (on-premise) olarak 
%100 Web Tabanlı olarak çalışabilen Uyum-
soft, müşterilerine ERP’nin üretim yönetimi 
ile alakalı tüm avantajlarını sunarken, düşük 
sürdürebilme & bakım maliyetleri ile de iş-
letmelerin üzerindeki maliyet yükünü alıyor.

Standart bir ERP sisteminde bulunan 

- Ürün Ağacı Yapıları (Standart, Alternatif, 
Proje Bazlı, Konfi güratör bazlı)

- Departman – Makine – Operasyon Tanımları

- Rota Yönetimi

- Fason İşlem Takibi

- Üretim Planlama & Çizelgeleme

fonksiyonlarını bünyesinde bulunduran 
Uyumsoft, bu özelliklere ek olarak, fi rma-
nızın ölçeğine ve yapısına uygun olarak ek 
avantajlar da sağlıyor.

- İster web, ister mobil cihazlar üzerinden 
dünyanın her yerinde sisteme erişebilme

- Web & Cloud tabanlı altyapı sayesinde hızlı 
kurulum & hızlı uyarlama

- Birden fazla iş kolunda, farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren Holding – Grup yapılarında 
tam kontrol   

- Çok lokasyonlu üretim işletmelerinde ko-
lay yönetilebilirlik ve izlenebilirlik

- Web & Cloud tabanlı altyapı ile gelen kabi-
liyetleri sayesinde

• Tedarikçiler & Fasoncular ile entegrasyon – 
tüm tedarik zincirini tek bir yapıdan izleme 
ve yönetme

• Tasarım programları ile entegrasyon – 
ÜR&GE süreçlerinin kolay yönetimi, tasar-
lanan ürünlerin üretim hattına gelişini hız-
landırma

- Büyümekte olan işletmeler için gün geç-
tikçe artan bakım, yedekleme maliyetleri 
azaltma

- Siber tehditlere karşı, güçlü Cloud altyapısı 
ile güvenlik riskini minimize etme

- Kolay ölçeklenebilir yapısı sayesinde, İşlet-
menize uygun ölçekte ERP’ye sahip olma

İşletmeniz ister tek lokasyonlu büyümekte 
olan bir işletme isterse birden çok lokasyon, 
iş kolu ya da ülkede çalışan bir organizas-
yon olsun, Uyumsoft Web & Cloud ERP’nin 
kolay ölçeklenebilir yapısı sayesinde, ERP 
sisteminizi işletmenizin gerçeklerine göre 
kurabilir, sizlerle birlikte büyüyen ve Endüst-
ri 4.0’ın en önemli başlığı olan kolay entegre 
edilebilir altyapısı sayesinde Uyumsoft Web 
& Cloud ERP’nin üretim yönetiminde sizle-
re sunduğu avantajları kullanmaya hemen 
başlayabilirsiniz.

Hüseyin ŞAHİN
UYUMSOFT
Genel Müdür

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Uyumsoft

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Yerli Yazılım 

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve 
Teknolojileri A.Ş. 

4-6 Ay 

2017 Şubat

500+

İşletim sistemi bağımsız 
(Windows, Mac, Linux), Cross 
Browser yapısına sahip, SaaS 
ya da On-Premise altyapılara 

uygundur. 

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÜRETİCİSİ
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Neden Üretim bu kadar zor ve geçişi sürekli ötelenen bir yer? 

Neden fabrikalar en iyi bildikleri bir alanda kurumsal kültüre geçişte bu 
kadar zorlanmakta?

Bu yazıyı kaleme alırken belki eğitimlerimde değindiğim, yazılarımda do-
kunduğum veya çözüm önerilerinde bulunduğum ancak tanımlamadığım 
bir kısmı aktarmaya çalışayım: Yalın Üretim. 

Üretim Sistemlerinde önemli birkaç nokta var: sipariş alımlarınız, iş emri 
ile üretme şekliniz ve deponuzdan sevk biçiminiz; daha sonra bunların 
diğer birimler ile ilişkisini düzenleyerek ihtiyaç planlaması ve rotaların 
tanımlanması ile İmalat Kaynak Planlamanızın yapılabilmesi. Anlatırken 
basit gibi görülen bu adımları zorlaştıran sebep veya sebepler nedir? 

Üretimde en önemli nokta bilginin ilgili operatör tarafından bir kerede, 
tam zamanında ve operasyonel hareketlerin doğru bir şekilde girilmesi-
dir. Üretim verileri kurulurken stok, ürün ağacı gibi statik bilgilerin oluş-
turulmasında sorunlar yaşanmıyor; esas sorun yarı mamul veya mamul 
oluşumu esnasında meydana gelen hareketlerin doğru girilmesinde ve 
oluşturulan sarfi yatların doğru dağıtılmasında. 

Yalın Üretim Kurumsal Sistemlerin en büyük dengelerinden biridir; zira 
yalın üretim de kurgulanırken Kurumsal Hafızayı ve Sistemi dikkate alır. 
Ortak faaliyetler, bakım tarafından oluşturulmuş ortak hata yönetimi içe-
ride kurgulanan yapıya çok büyük destek verir. 

Yalın Üretim sahadan veriyi canlı çeker. Makine üzerinde oluşan bilgileri 
farklı yazılımlar ile otomatik alır; kişinin bilgiyi girmesini beklemez. Hatalı 

ve yanlış olması veya zamanında olmaması gibi bir sorun olmaz. Makine-
de ne bilgi oluşmuşsa derler toplar ve operatörün ekranına yansıtır. Bu da 
kurumsal hafızanın oluşmasını, sisteme kayıt edilmesini sağlar. 

Elbette bu verilerin doğrulanması son derece önem kazanıyor. Standart 
zamanların oluşturulması, işletme alanının gözden geçirilerek üretimin 
akışına uygun düzenlenmesi, sistematik duruşların otomatize edilmesi, 
bu duruşların problem çözme teknikleri ile giderilmesi, hücre tipi üretimle-
ri dikkate alarak en uygun sürelerin ve ortak iş dağılımlarının operatörlere 
yapılmasının sağlanması, sürekli iyileştirme yapılarak adım adım geçişle-
rin sağlanması ve işletmeye büyük maddi yükler verilerek devreye alınma-
sının engellenmesi, operatörlerin talimat ve yetkinliklerinin hazırlanması, 
kritik başarı faktörlerinin gözden geçirilerek yapılan stratejik yol haritala-
rının güncellenip hedefl erin yeniden düzenlenmesi ile kurumsal kültürün 
oluşturulmasını sağlamaktadır.  

Bütün bu bilgi düzeninin sağladığı en önemli şey, aykırı noktaların görün-
mesini sağlamaktır; göze batanı ortaya çıkarmaktır. Bir işletmenin göze 
batan unsuru olan israfı temizlemek çalışandan yönetime kadar her ke-
simi mutlu eder. İşte İsraf Yönetimi ile yapılması istenilen tam da budur. 
Adına ne derseniz deyin, benim anladığım israftan kaçınmaktır. Eğer 
israf ise ortadan kaldır, yok ortadan kaldıramıyorsan bir tık daha azalt. 
Yalın Üretim bir İsraf Yönetimidir. Ancak israfa giden yol ortaya koymuş 
olduğunuz düzenden geçmektedir; yani Kurumsal Kültür ve Kurumsal İş 
akışından geçmektedir. Bunu sağladığınız sürece sistem kurgunuz inanın 
çok kolay yürüyecektir. Bunu başaran çalışmalar da Kurumsal Hafızanızın 
gücüyle olacaktır. 

Kenan Berkdemir hakkında
İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1990 mezunlarındandır. İngilizce dil eğitimini New York Baruch 
College’da tamamladı. General Motors, Nasaş ve Puma gibi farklı fi rma ile sektörlerde Proje Yöneticiliği, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve 
Sistem Analistliği yaptı. 1999’da kurduğu Milenyum Danışmanlık ve Berkdemir Sigorta ortaklarından olup, 18 yıldır Kurumsal Kay-
nak Planlaması, Yalın Üretim, 5S, Kaizen, Hat Dengeleme ile Teknik Danışmanlık görevini yürütmektedir. 
Türkiye Bilişim Derneği Tübider’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Piyasa Gözetim ve Denetim Kurulu Başkanlığı yaparak Bilişim sektö-
ründe katma değer yaratan çalışmalarda aktif görev aldı. 
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisli Bölümünde 2008–2014 yılları arasında bir ilk olan Kurumsal Kaynak Planlaması eğitimle-
rini uygulamalı olarak yürüttü. Ayrıca, İstanbul Şehir Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Dumlupınar 
Üniversitesinde ve Sanko-Superfi lm, Kordsa, Mercedes, Yünsa gibi fi rmalarımızda çalışma atölyeleri, eğitim ve seminerler vermiş-
tir. Danışmanlık, Mentorluk ve Koçluk çalışmaları ile eğitim hizmetlerini zenginleştirmiştir. 
Sektörel dergi ve web sayfalarında uzmanlıklarıyla ilgili yazı, makale ve bildirisi vardır. 1966 doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kenan BERKDEMİR
MİLENYUM DANIŞMANLIK

Üretim Danışmanı
kberkdemir@gmail.com

YALIN ÜRETİM VE ERP
Üretim Danışmanı Görüşü
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İleri İzlenebilirlik

İleri İzlenebilirlikle Prestijinizi 
Koruyun, Kalitesizlik 
Maliyetlerinizi Düşürün
Üretilen mamullerin hem malzeme hem de 
operasyonel açıdan izlenebilirliğini sağlar. 
Yani bir fren üreticisi problemli bir fren fab-
rikaya geldiği zaman, hem balatasının hangi 
lotla hangi tedarikçiden geldiği, bunların şu 
an hangi frenlerle beraber hangi müşterilere 
sevk edildiği gibi malzeme bazında izlene-
bilirliğin yanısıra, o balatayı hangi iş istas-
yonunda hangi operatörün yapıştırdığı ve o 
sırada yapıştırma ısısının ne olduğu gibi ope-
rasyonel bilgileri de takip eder. 

Böylelikle problemli bir fren geldiği zaman, iyi 
yapışmama neticesinde hatanın oluştuğuna 
karar verildiğinde bu hatayı hangi operatö-
rün yaptığı ve o operatörün o vardiyada elinin 
değdiği frenlerin nerede olduğu sorularına 
kolaylıkla cevap bulunabilir. İleri izlenebilirlik 
yazılımları hem prestijinizi hem de paranızı 
korur. Sizi gazetelere ilan verip çok sayıda 
mamulünüzü geri çağırma riskinden kurtarır. 
Bunun yerine adrese teslim şekilde maille ve 
telefonla problemli ürünlerinizi alandan top-
lamanızı sağlar.

Hasan Basri KEMAHLI
PROJESIS YAZILIM DANIŞMANI
Genel Müdür / Kurucu Ortak

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei: Yerli Yazılım

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Projesis ATS – Advanced 
Traceability System – İleri 

İzlenebilirlik Sistemi

Projesis Yazılım Ltd.

3 - 6 Ay

Temmuz 2017

10

Windows İşletim Sistemi, Dokun-
matik Tabletler, MS SQL veya MS 

SQL Express

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

İLERİ İZLENEBİLİRLİK



Elif TAŞTAN
KOBİX

Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetim Danışmanı
elif@kobikoclugu.com

Elif Taştan hakkında

1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2002 
yılına kadar bilişim sektöründe network uzmanı, sistem mühendisi, yönetici olarak çalışmıştır. Siemens Nixdorf’da 
network ve unix uzmanı, Bayındırbank’ta network ve güvenlik bölüm yöneticisi olarak görev almıştır. 

2002 - 2007 yılları arasında, kurucu ortağı olduğu yazılım fi rması ile turizm seyahat acentalarına, KOSGEB ve TUBİTAK 
destekli ofi s yazılımı, B2B ve B2C internet çözümleri sunmuştur.

2007 yılından itibaren küçük ve orta ölçekli işletmelere kurumsallaşma ve stratejik yönetim danışmanlığı hizmeti ve 
ilgili eğitimleri vermektedir. İşletmelerin kurumsallaşma projelerinde proje lideri olarak yer almaktadır. 

Ayrıca, teknoloji transfer ofi si kurulumu ve üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirildiği proje ekiplerinde 
yer almıştır.

Yaşayan bir organizma olan aile 
şirketi kimdir?

Kurumsal dönüşümde ilk işimizin işletme tüzel kişiliğine asasını 
vermek olduğu düşüncesi ile bu konuyu ele almak istedim. Pat-
rondan tüzel kişiliğe asa devri olmadıkça ve bu devir ertelendikçe 
kurumsal dönüşümün gerçekleşmesi mümkün değildir inancın-
dayım. 

Aile şirketlerinde başrol oyucusu hepimizin bildiği gibi girişimci 
patrondur. Bunda herkes hemfi kir. Peki işletme tüzel kişiliğinin 
yeri neresidir? İşletme kimdir? Kim olmazsa işletme olmaz? Kim 
hasta ise işletme hasta, güçlü ise işletme güçlüdür? 

Aile şirketlerindeki işletme tüzel kişiliğini hâlâ ailesinin himaye-
si altında olan bir yetişkine çok benzetiyorum. Patron (ebeveyn) 
o kadar verici ve sahiplenici ki yetişkin bir türlü kendi ayaklarının 
üzerinde duramıyor. Aile şirketlerinde şirket mali kayıtlarının aile 
mali kayıtları ile iç içe olması, herkesin gerçekte şirket için değil 
patron için çalışır olması, tüzel kişiliğin organlarından yönetici ve 

çalışanların performansının patronun penceresinden ölçülmesi bu 
durumun göstergelerindendir.

Ayrıca kendi yetki ve sorumluluğuna sahip olmayan bir tüzel kişili-
ğin organları yöneticiler de tüzel kişilik ile aynı kadere sahiptir. Yetki 
ve sorumluluk mücadelesini önce tüzel kişiliğin başlatması ve ka-
zanması gerekmektedir. 

Kurumsal dönüşüm hikayemiz, doğmuş, büyümüş yetişkin bir tü-
zel kişiliğin özerkliğini ilan etmesi ile başlamalıdır. İşletmenin sür-
dürülebilir geleceği için patronda ve ailede tüzel kişiliğin durumu 
hakkında farkındalık, devamında tüzel kişiliğin patrondan ve aile-
den bağımsızlığı ve bağımsızlık sonrasının planlanması önemlidir. 

Yeni kahramanı hak ettiği koltuğa oturtmak ilk işimiz olmalıdır. 
İşletmenin var ve güçlü olmasının nedeni olan patronun yetenek, 
bilgi ve deneyimini tüzel kişiliğe aktarmak, tüzel kişiliğin kendi gü-
cünü ortaya çıkarmasını desteklemek diğer önemli meselemizdir. 
Kendi hayatının sorumluluğunu alamamış bir yetişkin ile tüzel kişi-
liğin durumunun benzerliği aile şirketlerinde kurumsal dönüşümde 
benzer tekniklerin kullanımına vesile olabilir.

Patron olarak işletmenin geleceği için kendimizi tahttan indirerek 
yerimizi yaşayan bir organizma olan işletme tüzel kişiliğine devret-
mek kaçınılmaz olandır. Bu durumun farkında olarak işe başlamak 
birçok diğer kapıyı açacaktır. 

Kurumsal dönüşüm; başrol oyuncusunun değişimi ile başlayan, 
yeni rolündeki tüzel kişiliğin zenginleştirilip güçlendirilmesi ile de-
vam eden bir birliktelik olmalıdır.

KURUMSAL DÖNÜŞÜM

Kurumsallaşma Danışmanı Görüşü

5
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“Teknolojideki baş döndürücü gelişim” dilimize pele-
senk oldu ve biraz arkamıza dönüp bakmadan da bu 
gelişimi tam algılayamıyoruz. Artık çok hızlı ve büyük 
diskler, ondan daha da hızlı işlemciler ve yakın zamana 
kadar hayal dahi edemeyeceğimiz uygulamaları günlük 
hayatımızda kullanır hale geldik. CRM, Veri Ambarı ya 
da İş Zekâsı gibi bazı konseptler yıllar boyunca geçerlili-
ğini kaybetmemiş olsa da, belki de bu yeni teknolojilerin 
faydasını en çok görenler de bu konseptler. 
Bugünlerde artık Büyük Veri (Big Data) kavramından 
da bahsediyoruz. Hem verimiz artık yapısal değil hem 
de IoT (Internet of Things)’in de işe dahil olması ile veri 
hacmi gerçekten inanılmaz boyutlara geldi. 

Entegrasyon ve Canlı Veri 
İşletmelerde farklı uygulamalardan, farklı yapılara sahip 
verileri birleştirmemizin yanısıra Facebook, Twitter gibi 
sosyal medya verilerinin de eklenmesi, nerede ise stan-
dart hale gelebilmiş entegrasyon dünyamızı yeniden 
zora soktu. Buna ek olarak, müşterimizin kapımızdan 
girer girmez tüm bu veriyi raporlamamız, analiz etme-

miz ve satış fırsatına dönüştürmemiz gerekiyor. Artık 
bir gün geriden gelen analizler bizler için geçmişte ka-
lan analizler… Gerekirse müşterimizi gözünden tanıyıp 
anında satın almak istediklerini ona hatırlatmak istiyo-
ruz artık.  
Bu kadar büyük verinin içerisinde bizim için gerçek stra-
tejimizi ortaya koyacak ya da bize en iyi faydayı sağla-
yacak analizleri yapmamız Veri Madenciliği kavramını 
da biraz daha önemli bir hale getirmekte. Rekabetin bu 
derece arttığı dünyamızda artık daha isabetli ama daha 
karışık korelasyon hesaplarına ihtiyacımız var. 

Bu Kadar Çok Veri İçerisinde Kaybolmaz mıyız?
Uygulamalarımızdaki farklılıklar, müşteriye erişim ka-
nallarındaki çeşitlilik gibi nedenlerle verimiz hem de 
farklı formatlarda kopyalanmakta ya da tanımlanmak-
ta. Örneğin; internet üzerinden kendi telefon numarası-
nı değiştiren müşterimize ait bu bilginin Çağrı merkezi, 
CRM, Finans gibi tüm diğer uygulamalarda da güncel-
lenmesi bizim için olmazsa olmaz bir durum. Bu da bizi 
“Master Data Management” kavramına getiriyor. 

Ömer ZEYBEK
BİAS DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Teknoloji Danışmanı
omer.zeybek@gmail.com

BI
(İŞ ZEKASI VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ)

Teknoloji Danışmanı Görüşü

Ömer ZEYBEK hakkında

1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra 2000 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nde exMBA Finans eğitimi aldım. Çeşitli kuruluşlarda veritabanı yöneticisi ve danışmanı olarak 
çalıştım. Daha sonra farklı sektörlerdeki fi rmalarda IT Yöneticiliği görevlerinde bulundum. 20 yıla yakın teknoloji ve 
sektör bilgimi son 2 yıldır fi rmalara iş zekası ve veritabanı yönetimi konuları başta olmak üzere teknoloji seçimlerinde 
danışmanlık yaparak değerlendiriyorum.    
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İş Zekası ve Karar Destek Sistemi

canias IQ
IAS, dünyanın önde gelen iş zekâsı fi rma-
larından Qlik ile işbirliği yaparak geliştirdiği 
Canias IQ uygulaması ile, tüm kullanıcıları-
na Canias ERP içerisinde, bütünleşik bir iş 
zekâsı çözümü sunuyor.

Şirketlerin iş süreçlerini yönetmelerinde uç-
tan uca bir çözüm olan Canias ERP, kullanı-
cılarının sistem içerisinde saklanan verileri 
raporlamalarına, çizelge veya pivot görü-
nümler haline getirilerek farklı veri inceleme 
ekranları oluşturmalarına izin veriyordu. An-
cak günümüzde ortaya çıkan yeni durumlar 
karşısında, mevcut raporlama imkanlarının 
yanısıra,  iş zekası araçları kullanmak bir zo-
runluluk haline gelmeye başladı. Bu durum-
ları şöyle sıralayabiliriz: 

- Veri hacmi ve çeşitliliği arttığı durumlarda 
“Big Data” olarak adlandırılan veri yığınları-
nın oluşması,

- Elde edilen veriler üzerinden rapor oluş-
tururken performans sorunlarının meydana 
gelmesi,

- Veriden bilgiye, bilgiden aksiyona giderken 
anlık ve hızlı görselleştirme ihtiyacı.

Canias ERP içerisinde bütünleşik olarak su-
nulan canias IQ, tüm kullanıcılarına, ekstra 
bir efor ve maliyete katlanmadan, standart 
bir iş zekası aracının sunduğu özellik ve fay-
dalardan çok daha fazlasını sağlıyor.

- In-memory çalışma kabiliyeti sayesinde 
çok daha hızlı ve performanslı raporlamalar 
elde edilebilir.

- Canias IQ kurulduğu anda gelen hazır ra-
porlar ile anında analizlere başlanabilir.

- Canias ERP ürününün tüm cihazlarda ça-
lışabilme özelliği sayesinde, kullanılan tüm 
analiz ekranları istenilen cihazlarda incele-
nebilir.

- Self-service özelliği ile kullanıcılar mevcut 
dashboard ekranları, analizler üzerinde de-
ğişiklik yapabilir veya sıfırdan yeni ekranlar 
oluşturabilir. 

- Canias ERP içerisinden farklı bir uygulama 
açma ihtiyacı olmadan, anlık olarak Canias 
IQ dashboard ekranlarına geçiş yapılabilir.

- Eldeki verilerin ilişkisel olarak tutulması 
sayesinde, sorulan soruların haricinde, aynı 
anda ilişkili olabilecek diğer analizlerin so-
nuçları da ekranlarda yansıtılabilir. 

- Data ilişkileri tamamıyla Canias ERP OLAP 
modülü içerisinde oluşturulur.

- Klasik iş zekası araçlarında ihtiyaç olan 
küplerin oluşturulmasına gerek kalmadan 
veri transfer ortamı hazırlanır.

- 3. parti bir ETL (Extract-Transform-Load) 
aracına ihtiyaç duymadan verilerin ilişkilen-
dirilerek analiz edilebilir hale getirilmesi ve 
aktarımı sağlanır.

- Geliştirilen çift yönlü entegrasyon saye-
sinde, analiz ekranlarında dikkat çeken bir 
durumun, kaydın detay bilgilerine tek tıkla 
erişilebilir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Burak BAYRAKDAR
IAS
Global Teknik Çözümler Danışmanı

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

canias ERP

Almanya-Türkiye

IAS 

6-12 Ay

 6.04

Dünya: 800+ / Türkiye: 550+

Veritabanı  ve İşletim Sistemi 
bağımsız
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İş Zekası ve Karar Destek Sistemi

Veri akışının sayılarla ölçülebilir düzeyde olduğu 
günler bir hayli eskide kaldı. Bilgi çağıyla 
birlikte iş dünyası hızlı bir dönüşüm yaşıyor. 
Bugün sadece bilgi niteliği taşıyan veriler değil, 
verilerin sağlandığı kaynaklar bile hem çeşit 
hem sayı olarak takibi güç bir yelpazeye ulaştı. 
Yapılandırılmış verinin üretildiği kaynakların 
yanısıra, sosyal medya gibi yapılandırılmamış 
veri kaynaklarının da anlık takibi gerekiyor. 
Zaman ve nitelikli bilgi ekseninde yaşanan 
yoğun rekabetin galibi olmak isteyen şirketler, 
doğru adımları atabilmek için yenilikçi iş 
çözümlerine ihtiyaç duyuyor. İş Analitiği 
de bunlardan biri. Onlarca farklı kaynaktan 
elde edilen verileri hızla ve titizlikle işleyen 
ideal bir iş analitiği çözümü, şirketlerin karar 
alma mekanizmalarına kritik anlarda ihtiyaç 
duydukları anlık bilgiyi sunarak rekabette bir 
adım öne çıkma fırsatı sunabiliyor. Ayrıca, 
farklı cihazlar için geliştirilen uygulamaların 
birbirleriyle entegre olması, iş verimliliğine ciddi 
anlamda katkı sağlıyor.

İş analitiğinin gerekliliği, özellikle işletmelerin 
yönetebileceklerinden daha fazla veriye 
sahip oldukları ve bu verileri anlamlı bilgiye 
dönüştürmek istedikleri durumlarda ortaya 

çıkıyor. Logo olarak iş analitiği konusunda 
değişen dinamikleri yakından takip ediyor ve 
en yeni teknolojileri sunmayı hedefl iyoruz. Bu 
kapsamda, iş analitiği ürün ailesinde yer alan 
Logo Mind Insight’ı kullanıma sunuyoruz.

İş analitiği sektörünün yenilikçi ve lider 
fi rmalarından Qlik’in uzun yıllara dayanan 
tecrübesinden ve bilgi birikiminden yararlanarak 
Qlik Sense altyapısı üzerine kurulan Logo Mind 
Insight; esnek mimarisi, kolay kullanımı ve 
interaktif görsel öğeleriyle gerçek zamanlı 
veri analizi imkânı sunuyor. Hızlı, etkin ve 
kolay tasarımı sayesinde, dağınık yapıdaki 
veriler grafi k, harita ve tablo gibi şekillerde 
görüntülenebiliyor. Logo çözüm ailesiyle hazır 
entegrasyonları sayesinde, mevcut verilerin 
farklı bir ortama taşınmadan analiz edilmesine 
olanak sağlıyor. Akıllı telefonlar, tabletler veya 
bilgisayarlar üzerinden, zaman ve mekândan 
bağımsız erişilebiliyor ve mevcut verilerin tek 
bir noktadan yönetilmesini mümkün kılıyor.

• Self-Servis Görselleştirme ve Keşif
• Sezgisel Arama ve Keşif
• Akıllı Görselleştirme
• Kullanıcı Odaklı Tasarlama
• Her Zaman, Her Yerde Mobilite
• Geniş Uyarlama ve Kurumsal Zekâ
• Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu
• Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Cem Cengiz YILMAZ
LOGO YAZILIM
İş Analitiği ve 
Bütçe Çözümleri Satış Direktörü

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Türkiye

Logo Mind Insight

Geliştiren Firma:

Toplam Müşteri Sayısı(Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Qlik - Logo Yazılım

Logo: 100+
Qlik: 45.000+ (100 Ülke)

MS Windows Sunucu, 
Min. 16 Gb Ram

İnteraktif görsel öğeler ve kolay 
kullanımla, gerçek zamanlı 
raporlama ve analiz imkânı!

ÇÖZÜM ÖNERİSİ



Endüstriyel Analitik Yazılımı ile KPI ve Data Mining
 (Data analizi yapabilme, en alt seviyeye kadar inebilme)

Qualist, veri toplama, veriyi işleme ve görsel-
leştirme, Endüstriyel IoT, büyük veri analitiği 
ve Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) 
olmak üzere, Endüstri 4.0’ın 4 alanında di-
rekt kendi ürün ve çözümlerini geliştiren, 
diğer tüm alanlarında da en kaliteli teknoloji-
leri seçip dijital dönüşüm projelerine entegre 
ederek müşterilerine değer yaratan bir şirket.  

Dijitalleşme projelerimizin veri akışı ve iş-
lemesini sağlayan ürünlerimizden biri olan 
Bridge; işletme varlıklarınızdan maksimum 
fayda ve üretimde enerji verimliliği sağlamak 
için geliştirilmiş iş uygulamalarından oluşan 
bir  “Endüstriyel Analitik Yazılımı”dır. 

Bünyesinde barındırdığı Genel KPI Yönetimi 
uygulaması ile işletmenizin ihtiyaç duyduğu 
KPI’lar hakkında gerçek zamanlı ve tarihsel 
raporlar sunar. Genel KPI Yönetimi uygula-
ması, farklı veri kaynaklarından verilerinizi 
toplar, anlamlandırır, yorumlar ve günlük ha-
yatınızda farklı işlem adımları ardından yaptı-
ğınız kompleks hesaplamaları sizin için sani-
yeler içinde gerçekleştirir. Genel KPI Yönetimi 
Uygulaması ile hesaplama ve veri girişleriyle 
zaman kaybetmez, analiz ve verimlilik artışı 
projelerinize daha fazla odaklanabilir ve sek-
törünüzde rekabetçi kalabilirsiniz.

BRIDGE ayrıca işletmenizde maksimum veri-
min sağlanması amacıyla, süreçlerin tanım-
lanması, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve 
kontrolü için kolay ve etkili veri madenciliği 
yapabileceğiniz istatistik araçlara da sahip-
tir. Kullanıcılar, yazılımda izlenen her bir KPI 
için min-max ve standart sapma değerlerini, 
veriler arasındaki bağıntıyı analiz edebildiği 
gibi, gelişmiş 6 Sigma Alarmları ile kestirim-
ci bakım faaliyetleri de uygulayabilmektedir. 
Etkili veri madenciliği ile proses sürekliliği ve 
maksimum ürün kalitesi, üretim maliyetle-
rinde azalma ve daha uzun ekipman ömrü 
sağlanır.

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Cem TÜFEKÇİ
QUALIST TECHNOLOGY
Kurucu / CEO

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei: Türkiye

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Qualist Technology

Ortalama 3~4 Gün

Bridge 6.4.3 
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ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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İş dünyasında şirketlerin başarısı için insan kaynaklarının kri-
tik önemi son derece açıktır. Etkili insan kaynakları yönetimi 
olmaksızın hiçbir işletme fonksiyonunun başarılı olması bek-
lenemez. Üretim, pazarlama, fi nans, ARGE ve diğer tüm işlet-
me fonksiyonlarının başarısı, yetenekli insanların seçilmesine, 
eğitilmesine, yüksek performansla çalışmaları için motive 
edilmesine ve elde tutulmasına bağlıdır. Tüm işletme fonksi-
yonlarında etkili kararların alınması ve başarıyla uygulanma-
sı, insanların uygun bilgi, beceri ve tutumlara sahip olması ve 
bunları doğru bir şekilde kullanmasıyla gerçekleşebilir. İK, di-
ğer işletme fonksiyonlarına destek sağlayan ikincil bir faaliyet 
değil, en üst düzeyde öneme sahip stratejik bir fonksiyondur. 
Günümüzde şirketler, İK yönetiminin öneminin farkında olmak 
ve buna uygun bir statü belirlemek zorundadırlar. Şirketlerin 
stratejik amaçlarına ulaşması, insan kaynaklarının stratejik 
yaklaşımla yönetilmesine bağlıdır. 

Günümüzde, İKY için en can alıcı konulardan biri bilgi profes-
yonellerinin yönetimidir. Bilginin en önemli rekabet avantajı 
olduğu, bilgi şirketlerinin hızla çoğalıp büyüdüğü iş dünyasında 
İK yöneticileri, mavi ve beyaz yakalı çalışanlardan çok farklı bir 
profi l sergileyen yenilikçi, yaratıcı bilgi profesyonellerini nasıl 
bulacaklarını, nasıl motive edeceklerini, performanslarını nasıl 
ölçeceklerini ve elde tutacaklarını yeniden öğrenmek zorunda-
dırlar. Çünkü bu insanların etkin yönetimi, bilinen İKY ilke ve 
uygulamalarını gerçekten zorlamaktadır. 

Yetenekli bilgi işçileri tüm dünyada kıt bir kaynaktır ve çok 
geniş bir yetenek havuzu içinde aranırlar. Çoğu bilgi şirketinin 
belirgin özelliği çok farklı özelliklere sahip insanları bir araya 
toplamasıdır. Seçim ölçütü yetenek olduğunda; yaş, cinsi-
yet, dil, kültür, milliyet, etnik köken gibi farklılıklar anlamsız 
kalmaktadır. Ancak, bu durum İK yöneticilerine farklılıkların 
yönetimi konusunda yeni sorumluluklar getirmektedir. Fark-
lılıkların insanları çatışmaya, gerilime değil, yaratıcılığa ve 
üretkenliğe yöneltmesi için İK yöneticilerinin önemli rolleri ve 
görevleri olacaktır. 

Günümüzde İK yöneticilerinin karşılaştığı bir diğer konu da 
proje ekiplerinin etkin yönetimidir. Pazar, teknoloji, ürünler, 
süreçler ve iş modellerinin hızla değiştiği iş dünyasında hemen 
tüm şirketler artık belirli zaman dilimlerinde yürütülen proje-
lerle çalışmaktadır. Artık, ekiplerde süreklilik, kalıcılık, bağlılık 
aranmamakta; şirketler ekipleri ve üyelerini değişen ihtiyaç-
lara göre sürekli değiştirmektedir. Diğer taraftan, insanlar da 
yeteneklerini en iyi kullandıkları ve en fazla değer yarattıkları 
ekiplerde çalışmak istemektedir. Ekipler, projeler ve şirketler 
arasında yüksek bir insan hareketliliği söz konusu olmaktadır. 

İK yöneticilerinin görevleri hiçbir zaman kolay olmamıştır; an-
cak günümüzün gelişmeleri onların işlerinin giderek daha da 
zorlaşacağını göstermektedir. 

Prof. Dr. İsmet Barutçugil
RCBA

Değişim Yöneticisi
 ibarutcugil@yahoo.com

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Akademisyen Görüşü

Prof. Dr. İsmet Barutçugil hakkında

İ.Ü. İktisat Fakültesinden mezun oldu. Doktora sonrası akademik kariyerine doçent ve profesör olarak Uludağ ve İstanbul 
Üniversitelerinde devam etti. İşletme yönetimi alanında çalıştı. Yıldız, Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinde dersler 
verdi. İngiltere ve ABD’de çeşitli üniversitelerde bulundu.

Halen RCBA bünyesinde danışmanlık ve koçluk hizmetleri veren Prof. Dr. Barutçugil’in bugüne kadar 25 kitabı ve 150 kadar 
makalesi yayınlanmıştır. Başlıca kitapları arasında; Performans Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Duyguların Yönetimi, İnsan Kay-
nakları Yönetimi, Yöneticinin Yönetimi, Satış Yönetimi, ARGE Yönetimi, Proje Yönetimi, Farklılıkların Yönetimi, Kültürler 
Arası Yönetim,  Stratejik Yönetim ve Liderlik bulunmaktadır.
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Şirketlerde İnsan Kaynakları bölümleri çalışanların işe girerken 
ilk gördükleri ve işten ayrılırken son gördükleri kişi olmamalıdır. 
İnsan Kaynakları süreçlerinde temel olarak yapılması gereken 
şirketin vizyon, misyon ve hedefl erine uygun organizasyon ya-
pısının oluşturulması, çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin tarihsel 
bilgiler dahil toplanması ve süreçleri sayısal olarak raporlaya-
cak kurumsal veri tabanı oluşturulmasıdır. 

Genel anlamda insan kaynakları süreçlerini operasyonel, yö-
netimsel ve stratejik olmak üzere 3 başlıkta toplayabiliriz. Bu 
süreçlerde insan kaynaklarının yaptıkları işlerde operasyonel 
süreçlere çok fazla, yönetimsel süreçlere biraz daha az, stra-
tejik süreçlere ise çok daha az zaman ve kaynak ayırılmaktadır. 

Bütün bunlar dikkate alındığında, İnsan Kaynakları fonksiyon-
larının uygulanmasında başlangıçta dikkat edilecek başlıkları 
aşağıda sıralayabiliriz:

• Organizasyon tanımları (Tüm grupta yer alan bölüm / depart-
man / birim / bölge / görev / unvan / statü gibi tanımlarının 
belirlenmesi). Şirket birden fazla şirketi veya dağıtık yapıda ise 
tüm grup şirketlerini içeren organizasyon tanımının ortak ola-
rak kullanılması

• Dağıtık şirket yapısında insan kaynakları bilgilerinin konso-
lidasyonları

• Görev ve iş tanımları 

• Görev eğitim haritalarının çıkarılması

• Görevlere göre olması gereken yetkinlikler

• Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iş akışları ve süreçler

• Yönetime anlık ve güncel bilgilerin verilmesi, sunulan rapor-
ların hızlı ve kolay hazırlanması

• Çalışanlara ait tüm özlük ve sicil bilgilerinin elektronik ortam-
da raporlamaya uygun olarak oluşturulması

• Aynı işlemin farklı kişiler tarafından birden fazla yapılmaması 

• Mevcut bilgilerin aynı anda birden fazla kişi tarafından payla-
şılmasını sağlayacak teknoloji yapısı

• Ücret bordrolarının kolay ve hızlı hazırlanmasını sağlayacak 
bilgi akışı (özel sigortaları ve yemek ücretlerindeki vergi mua-
fi yetinin uygulanması)

• Ücret artışlarının kolay ve hızlı simülasyonunun yapılarak 
personel bütçelerinin oluşturulması, hazırlanan personel büt-
çesi ile gerçekleşenlerin karşılaştırılması

• İnsan kaynakları tarafından çalışanlar için hazırlanan dokü-
man ve evrakların sistemler tarafından hazırlanması

• İzinlerin takibi ve yönetimi

• Yasal hatırlatmalar (deneme süresi bitimi, iş güvencesine gi-
recekler, kıdeme hak kazananlar vb.)

• Dinamik ve anlık raporlama

• İş başvuruları ve mülakat takibinin yapılması

• Çalışan performans değerlendirmeleri ve kariyer planlamaları

• Çalışan geri bildirimleri ve anketler

• Ödül ve öneri sistemleri

Hedef, tüm insan kaynakları süreçlerini otomasyona geçirmek 
olmalıdır. Böylece etkin ve verimli insan kaynakları yönetimi ile 
günlük operasyon işlemlerinin azaldığı, stratejik insan kaynak-
ları yönetiminin maksimum olduğu bir süreç hedefl enmelidir.

İnsan Kaynakları süreçlerinin elektronik ortama geçirilmesi ile 
insan kaynakları departmanının, çalışanların ve yöneticilerin 
aynı sistem üzerinde iletişim ve süreçleri yönettiği bir platform 
sağlanacaktır. İnsan kaynakları bilgiyi üretmekle kalmayacak, 
aynı zamanda yönetilmesinde ve raporlamasında daha etkin 
hale gelecektir. 

Kadri DEMİR
POLDY

Genel Müdür

DİJİTAL İK
Çözüm Üreticisi Görüşü
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Türkiye’nin ilk “İnsan Kaynakları” yazılımı 
olan POLDY, İnsan Kaynakları Sistemi olarak 
24 yıldır yalnızca “İnsan Kaynakları” sektö-
ründe yazılım geliştirmekte ve çözümler sun-
maktadır. Geliştirmiş olduğu sistemler ile ku-
rumların İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinin 
elektronik ortama taşınmasını sağlamakta-
dır. Etkin ve verimli insan kaynakları yöneti-
mi ile günlük operasyon işlemlerinin azaldığı, 
stratejik insan kaynakları yönetiminin mak-
simum olduğu süreçler hedefl enmektedir. 

POLDY, İnsan Kaynaklarının dijital ortama 
taşınması, teknoloji ile yönetilmesi, verimli 
insan gücü ile kurumların hedefl erine ulaş-
malarına yardımcı olması, kurumlara sağ-
ladığı katkının çok daha net analiz edilmesi 
amacıyla geliştirilmiş bir çözümdür. Sistem 
kapsamlı, kurum ihtiyaçlarına kolaylıkla ce-
vap verebilen esnek yapısı ve ihtiyaçlara göre 
farklı ürün seçenekleri ile insan kaynakları 
çalışanlarının ofi s yükünü azaltırken, sun-
duğu analizlerle yöneticilerin taktik ve stra-
tejik kararlarda yön göstermelerine yardımcı 
olmaktadır. Ayrıca sistem, kurum içindeki 
bölümlerin birbirleri ile uyumlu çalışmalarını 
sağlayarak kurumsal hedefl erin hayata ge-
çirilmesi için temel altyapı oluşturmaktadır.

Modüler ve farklı ürün seçeneklerinden olu-
şan POLDY İnsan Kaynakları Yazılım Çözüm-
leri, fi rmanın ihtiyacına göre küçükten bü-
yüğe doğru uçtan uca çözüm sunmaktadır. 
Uygulama, kolay kullanımı, kısa öğrenme 
süresi, hızlı devreye alınması ve web uygu-
lamalarıyla birlikte sunduğu çözümler ile ku-
rumların bilgi teknolojilerine yaptıkları yatı-
rımdan en kısa sürede maksimum fayda elde 
etmelerine olanak tanımaktadır.

POLDY olarak kurumsal yapıda veya kurum-
sal yapıya geçmek isteyen ve insan kaynak-
ları süreçlerini elektronik ortamda tutmak 
isteyen tüm sektörler hedefl enmektedir. 
24 yıldır İnsan Kaynakları sistemi geliştiren 
ve uyarlamasını yapan şirket olarak hemen 

hemen tüm sektörlerde deneyim sahibidir. 
Özellikle dağıtık yapıda, çok mağazaya veya 
şubeye sahip olup tüm kayıtlarını merkezi 
yapıda tutmak isteyen şirketlerde daha fazla 
katma değer yaratmaktadır. Sistemin çalı-
şanlara ve şirketteki yöneticilere açılması et-
kili ve verimli İK yönetimi için önemli olmak-
tadır. Son zamanlarda perakende, üretim, 
otomotiv ve otelcilik sektörlerinde İK sistemi 
olarak daha çok tercih edilmektedir.

Yeni iş kanununa göre 30 kişiden fazla çalışa-
nı olan şirketlerin iş güvence kapsamında ça-
lışanları ile ilgili eğitim takibi ve performans 
değerlendirme süreçlerini takip etmeleri ge-
rekmektedir. Bu süreçleri hatasız ve kolay yö-
netebilmek için teknolojiyi kullanmak büyük 
fayda sağlayacaktır. Bu tarz kurumların insan 
kaynakları süreçlerini teknolojiyi kullanarak 
elektronik ortama taşımaları bu anlamda 
katma değer yaratacaktır. 

Ülkemizde bağımsız veya birkaç şubeden 
oluşan şirketler artık şirketler grubu olmaya 
başladılar. Dinamik yapıya ulaşmak isteyen 
organizasyonlarda şirket bazında bağımsız, 
gerektiğinde konsolide bilginin tutulması 
ve raporlamaya uygun hale getirilmesi ge-
rekmektedir. Buna paralel olarak İnsan Kay-
nakları Yönetiminin fonksiyonları şirketin 
ihtiyaçlarına göre uygulanmalıdır.

Poldy ile Dijital İK

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Poldy Pro İK Yazılımı

Yerli Yazılım

POLDY

Microsoft Sql,
Windows işletim sistemi,

Web için IIS
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Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi

CPM Master İnsan Kaynakları

CPM olarak İnsan Kaynakları Yönetimini, 
genel kabulün aksine, ERP’nin bir yan ürü-
nü olarak değil ERP ile entegre çalışan başlı 
başına ayrı bir sistem olarak görüyoruz. Bu 
sayede, İnsan Kaynakları departmanlarına, 
şirketlerinin muhasebe veya ERP sistemi 
ne olursa olsun, bugün ihtiyaç duydukları/
gelecekte ihtiyaç duyacakları her şeyi bula-
bilecekleri yüze yakın modülden oluşan bir 
yazılım sunuyoruz.

Özellikle İnşaat, Eğitim ve Güvenlik sektörü 
gibi birden fazla SGK iş yeri olan ve perso-
nelleri farklı lokasyonlarda yer değiştirerek 
çalışan işletmeler için geliştirdiğimiz özlük 
bilgileri ve yasal yükümlülüklerin tek bir si-
cil kartında takip edildiği, tüm iş yerlerine 
ait bordroların tek bir tuş ile hazırlanmasını 
sağlayan güçlü altyapımız sayesinde, ne-
redeyse birkaç saate kadar inen sürelerde, 
tüm sektörlere başarı ile uyguluyoruz.

Bunun yanında teşvik kapsamına giren iş-
çilerin ilgili kanundan kaç ay yararlanacağı, 
eski ücretleri kaybetmeden, mavi-beyaz 
yaka gibi gruplamalar yaparak yeni ücret 
belirleme, PDKS entegrasyonu modülünde 
personelinizin günlük puantaj takibini anlık 
yapabilme, Ödeme Analizi modülünde per-
sonelinize düzenli olarak sağladığınız sosyal 
yardım ve kesintileri girerek bordro süreç-
lerinizi pratikleştirme, Bordro modülünde 
personelin aylık puantaj bilgilerini kullana-
rak işyeri ve personel sayısı gözetmeden fi ili 
normal çalışma karşılığı çıplak ödemelerini, 
fi ili çalışma karşılığı diğer ödemelerini, ça-
lışma karşılığı olmaksızın yapılan nakdi ve 
ayni yardımlarını, kesintiler ve yurt içi/dışı 
harcırahların istisnalarını, asgari geçim indi-
rimi yanısıra 45 yaş altı personel için zorunlu 
BES kesintisini, eğitim kurumları ödenek ve 

tazminatlarının en yüksek devlet memur 
aylığı esas alınarak maaş içerisinden düşül-
mesi gibi binlerce hesap ve pratik özellik yer 
almaktadır.

Fark Bordrosu modülüyle geriye dönük üc-
ret fark bordrolarını tek tuş ile oluşturur, 
SGK modülüyle tüm elektronik bildirgeleri-
nizi ve XML dosyalarınızı tek tuş ile oluştu-
rup elektronik ortamda iletirsiniz. Kıdem ve 
İhbar Tazminatı modülünde işten çıkış işle-
mi yapılan personelinizin tazminatını veya 
tüm personelin kıdem yüklerini toplu bir 
şekilde alabilir, Aktüeryal Yöntemle Kıdem 
Tazminatı modülünde TFRS ve IFRS için ge-
reken kıdem yükü karşılığını muhasebeniz-
de tek tuş ile ayırabilirsiniz.

Zimmet modülünde çalışanlara emanet 
edilen demirbaşlar ve değerli belgeler ile 
iş güvenliği kapsamında bunların kullanım 
sürelerini de takip edebilirsiniz. İzin modü-
lünde tüm rapor ve izinleri takip edip yıllık 
izin planlarını yapabilirsiniz. Bunun yanında, 
çalışanlara verilen saatlik izinleri de sistem 
üzerinde takip edebilirsiniz. Organizasyon 
Şeması modülünde şirketinizin hiyerarşik 
yapısını ve departmanlarda ihtiyaç duyulan 
personel sayılarınızı görsel olarak yönete-
bilir, Eğitim modüllerinde şirket içi eğitim 
planlamalarınızı ve personelinizin aldığı eği-
timleri takip edebilirsiniz.

Tahmini İşçilik Maliyeti modülü ile işe alımlarda 
personelin yıllık işveren paylarını hesaplayarak 
maliyetini ölçebilir, Personel Bütçesi ile işveren 
maliyetlerinizi önceden öngörebilir, nakit akışa 
ve muhtasar beyannamesine kadar yansıtıl-
masını sağlayabilir, Banka Entegrasyon modü-
lü ile bankalara iletilecek maaş ödeme emirleri-
ni saniyeler içinde oluşturursunuz.

İsmail TÜMER
CPM
İnsan Kaynakları Yazılım Birim Müdürü

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

CPM Master İnsan Kaynakları

Yerli Yazılım

CPM

5 Gün

Eylül 2017

500+

Windows uygulaması olup 2008 
R2 veya üstü MSSQL Sunucu 

gereklidir.
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İnsan Kaynakları Çözümleri

Logo İnsan Kaynakları Çözümleri 
ile Doğru İnsan, Kurumsal 
Yönetim, Yüksek Verimlilik
1984 yılında sektöre giren ve bugün 
Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım 
üreticilerinden biri konumuna gelen Logo, 
işletmelerin çağdaş yönetim ilkelerine 
uygun biçimde yapılanmasını, aynı zamanda 
işletmelerin iş süreçlerini uluslararası 
standartlar doğrultusunda yöneterek 
verimlilik ve kârlılığını arttırmasını sağlayan 
çözümler üretiyor. 

ERP, KOBİ, e-Devlet, İş Analitiği, Tedarik 
Zinciri Yönetimi, CRM ve İş Akış Yönetimi  gibi 
alanlarda geliştirdiği çözümlerle, şirketlerin 
iş yapış modellerinden doğan ihtiyaçlarına 
doğru yaklaşımlarla doğru çözümler sunmayı 
hedefl eyen Logo, insan kaynakları alanında da 
sektör profesyonellerinin ihtiyaçlarına yönelik 
kapsamlı çözümler sunuyor. Şirketlerin, en 
önemli kaynağı olan insan faktörünü 360 
derece kapsamlı bakış açısıyla, en verimli 
şekilde yönetebilmeleri için geliştirilen 
çözümler; şirketlerin etkin ve uzun vadeli 
organizasyon altyapısını kurmasına yardımcı 
olarak, değişen gereksinimlere ve yasal 
mevzuatlara göre sürekli geliştiriliyor. 

Günümüzde her sektörde, her koşulda önem 
kazanan ve verimlilikle doğrudan ilişkili hale 
gelen zaman yönetimi, dikkat gerektiren iş 
süreçleri nedeniyle İK profesyonelleri için de 
büyük önem taşıyor. Sektörün bu ihtiyacından 
yola çıkarak, İK profesyonellerinin zaman 
ve dikkat gerektiren iş süreçlerini en 
verimli şekilde yönetebilmeleri hedefi yle 
geliştirilen Logo İnsan Kaynakları Çözümleri, 
işletmelere artı değer sağlıyor. İnsan 
kaynakları trendlerini yakından takip eden, 
daima günceli yakalamayı hedefl eyen Logo 
İnsan Kaynakları Çözümleri, işletmelerin 
İK süreçlerinde yeni doğan ihtiyaçlarına da 
doğru zamanlarda doğru çözümlerle karşılık 

veriyor. Özellikle İK profesyonelleri için kritik 
öneme sahip yasal mevzuatlara uyumluluk 
ve mevzuat değişikliklerinin kullanılan 
çözümlere entegrasyonu, Logo Bordro 
çözümlerinin en önemli özellikleri arasında 
yer alıyor. Böylelikle, yasal mevzuatlara 
uygun ve iş süreçlerini kolaylaştırmak 
üzere tasarlanan çözümler, işletmeleri 
mevzuat bilgisi gerektiren karmaşık yasal 
prosedürlerle uğraşmaktan ve olası rakamsal 
hatalardan koruyor. Logo’nun bu kapsamda 
geliştirdiği en güzel çözümlerden birini, İK 
profesyonellerinin gündemini uzun zamandır 
meşgul eden Bireysel Emeklilik Otomatik 
Katılım entegrasyonu oluşturuyor.

Logo’dan Emeklilik Şirketleri ile Otomatik 
Katılım Entegrasyonu

Ayak sesleri uzun zaman önce duyulmaya 
başlayan, ancak 2017 yılının Ocak ayından 
itibaren yürürlüğe giren Bireysel Emeklilikte 
Otomatik Katılım sistemi, sadece İK 
profesyonellerini değil, sisteme dahil olacak 
tüm çalışanların da gündemini meşgul 
ediyor. Uygulamanın 1 Ocak 2017’de yürürlüğe 
girmesiyle, 45 yaşını doldurmamış kamu 
ve özel sektör çalışanları, mevcut bireysel 
emeklilik sözleşmelerine bakılmaksızın, 
işverenleri tarafından otomatik olarak sisteme 
dahil edilmeye başlanmış bulunuyor.

Logo, İK profesyonelleri için büyük bir iş 
yükünü beraberinde getiren uygulama 
kapsamında, başta AvivaSA ve Anadolu 
Hayat Emeklilik olmak üzere şirketlerle 
gerçekleştirdiği işbirliğiyle, bordro çözümlerini 
kullanan işletmelere büyük kolaylık sağlıyor. 
Kullanıcılar Otomatik Katılım entegrasyonuyla, 
düzenleme kapsamındaki operasyonlarını 
hızlı ve pratik bir şekilde yönetebiliyor. 
Sürece dahil olan işletmeler sözleşme açılış 
işlemlerini, sözleşmelere aktarılacak katkı payı 
tahsilat süreçlerini Logo Bordro uygulamaları 
üzerinden gerçekleştirerek, hızlı ve kolayca 
yürütebiliyor. 

Akın SERTCAN
LOGO YAZILIM
İcra Kurulu Üyesi, Kanal ve Satış Operasyonları

Çözüm Önerisine Konu Olan
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Geliştiren Firma:
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Logo İnsan Kaynakları Çözümleri

Türkiye

Logo Yazılım

Ekim 2017
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Kurumsal Mimari projesi yapan fi rmaların birçoğuna aşağıdaki soruları 
sorduğunuzu varsayalım:
Proje iletişimini ve işbirliğini sağlamak için ne gibi önlemler aldınız?
Her çalışanın üzerinde fi kir birliğine vardığı bir sözlük oluşturabildiniz 
mi? 
Süreç Yönetiminin organizasyondaki yerini doğru tanımlayamadığınız-
dan dolayı ne gibi başarısızlıklarla karşılaştınız?
Süreç Yönetimi çalışmalarını doğru yönetemediğinizden dolayı boşa 
kürek salladığınızı mı düşünüyorsunuz? 
Çalışmalar sırasında karşılaştığınız problemin tanımını yapmakta zor-
lanıyor musunuz?
Aldığınız cevapları görür gibiyim. Bu soruların cevaplarının çoğu aşağı-
daki üç ana başlık altında toplanmaktadır:
Firma Kültürünün Belirlenmesi
Koordinasyon, İşbirliği ve İletişim kavramları Firma Kültürünün temel 
bileşenlerinden bazıları olduğuna göre, Kurumsal Mimari çalışmaları 
için öncelikli oluşturmamız gereken Firmanızın DNA’sı yani kültürüdür.  
Şimdi gelelim bu kültür denen sosyal olgunun öncelikli olarak belirlen-
mesine. Firmalar farklı yönetim anlayışlarıyla başarıya ulaşabiliyorlar. 
Önemli olan yönetim anlayışının fi rmanın hedefl eriyle ve anlayışı belir-
leyen farklı boyutların birbirleriyle tutarlı olmasıdır. Örneğin; fi rma kül-
türünü belirleyen ana parametrelerden birisi “Performans Yönetimi” 
olup alt parametrelerden bazıları ise aşağıdaki gibidir: 
Kaliteye Verilen Önem, Teknolojinin Kullanımı ve Müşteri Odaklılık 
O halde kültür belirleyicileri, yukarıdaki parametrelerden fi rma için han-
gilerinin daha önemli olduğunu belirlemek zorundadır. Örneğin; kalite 
mi yoksa işin miktarı mı? 
Proje Sponsoru ve Proje Yapısı 
Proje, hepimizin bildiği gibi, tek bir ürün, hizmet ya da sonuç oluştur-
mak için yürütülen geçici bir girişimdir. Bu çalışmaların kesinlikle bir 
sponsoru olmak zorundadır. Bu sponsor her zaman fi rmanın tepesin-
deki kişidir. Her ne kadar günümüzde PM ofi sleri bu görevi yürütüyor 
gibi görünse de, projenin başarısı sponsorun destek ve yönetimi ile 
bağlantılıdır. Aslında bu da fi rma kültürünün parçalarından biridir. 

Kurumsal Mimari çalışmaları bir projenin parçalarıdır. Bir proje de En-
tegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, 
Risk, Tedarik ve Paydaş Yönetimi bileşenlerinden oluştuğuna göre, Ku-
rumsal Mimari çalışması sırasında yapacağımız her projenin detayında 
yukarıdaki bilgi alanlarını göz ardı etmememiz gerekir. Sonuç olarak ise 
bize göre en önemli nokta, Kurumsal Mimari çalışmaları sırasında ele 
alınan birden fazla projenin entegrasyon yönetimidir. Tabii ki burada 
dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da bu projelerin tekrar (duplica-
te) veya verimsiz proje olmamasıdır.   
Firma Süreç Yönetimi ile Entegrasyon
Firmanın yapısal organizasyon şeması süreçlere göre şekillenir ve be-
lirlenir. Firmalar “Süreç Yönetim”leri öncesinde bir etki analizi yapmak 
zorundadır. Etki analizinin ne olduğu artık herkes tarafından bilinmek-
te. Firmanın üst düzey yöneticileri genelde yapısal organizasyon şema-
sı içerisinde süreç yönetiminin yerini doğru belirleyemedikleri ve buna 
bağlı görev atamalarını doğru yapamadıkları zaman, yani diğer temel 
süreçler ile ilgili etki analizini doğru yapamadıkları zaman, süreç yöneti-
mi de kurum içerisinde hayal olur. 
Örneğin; süreçlerle ilgilenen bölümlerden bazıları şunlardır: Süreç Yö-
netimi, Kalite Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Yönetimi, Kurumsal Mimari 
Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi vb. Burada dikkat edilecek en önemli 
nokta, süreç yönetimi kapsamında yapılması gereken tüm çalışmaların 
tek bir bölüm tarafından yönetilmesidir.  Bu bölümün yapacağı çalış-
maların, fi rmanın diğer tüm bölümleri tarafından kabul edilebilir ve 
kullanılır olması şarttır. Bu nedenle de ilgili bölümler arasında işbirliği 
oluşturulmalıdır. 
Sonuç olarak; yönetimin yapması gereken ilk çalışma ilgili bölümler 
arasındaki bilgiyi ve değişimi doğru takip edebileceği bir yapılanma 
içerisine girerek süreç yönetimini yapısal organizasyon içerisinde doğru 
yerde konumlandırmaktır. Bu bağlamda yapacağı ikinci çalışma ise, sü-
reç yönetiminden süreçlerle yönetime geçerek fi rma içerisinde kavram 
birliğini sağlamasıdır.  

Selami Erarslan  hakkında
1951 yılı Sivas doğumlu olan Dr. Selami ERARSLAN, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun olduktan sonra İ.Ü. İktisat Fa-
kültesi İstatistik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayarak, aynı fakültede Yöneylem Araştırması konusunda yaptığı çalışmalarla Doktora unvanını aldı.  
Çalışma yaşamına 1974 yılında İstanbul Üsküdar Kız Lisesi’nde Matematik öğretmeni olarak başlayan Dr. Selami ERARSLAN, 1976 yılında başladığı İ.Ü. 
İktisat Fakültesi Haydar Furgaç Elektronik ve Araştırma merkezinde çalışmaya başladı. 1979 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim 
Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı.   
1987 yılında AEG-ETİ A.Ş.’de Organizasyon ve Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan Dr. Selami Erarslan, 1993 yılında faaliyete geçen PERITUS Otomas-
yon Sistemleri şirketinin kurucu ortağı olarak Genel Müdürlük görevini yürüttü. 
2000 yılında kurduğu Grup PERYOD Entegre Yönetim Bilgi Sistemleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Selami Erarslan, Temmuz 2017 tarihinden 
itibaren AEA Association of Enterprise Architects Turkey Chapters’da President olarak çalışmaya başladı.
Gerçekleştirdiği projeleri arasında; yurtiçinde Anadolu’nun Ekonomik Gelişimi ile yurtdışında IHZ - DUISBURG danışmanlıkları, çeşitli özel mühendislik 
uygulamaları yer almaktadır. Ayrıca, 1998 yılında yürüttüğü ERP projesi, IBM Türkiye tarafından dünyanın en başarılı proje ödülüne layık görüldü.  
Yayımlanmış çok sayıda bilimsel makale, araştırma ve kitapları bulunan Dr. Selami ERARSLAN evli ve iki çocuk babasıdır. 

Dr. Selami ERARSLAN
GRUP PERYOD

CEO
selami.erarslan@peryod.com.tr

KURUMSAL MİMARİ

Yönetim Danışmanı Görüşü

KURUMSAL MİMARİNİN TEMELİNİ SAĞLAM ATIN
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Tedarik Zinciri Yönetimi
Günümüz ürünlerinin karmaşıklaşması pek çok fi rmayı dağıtık coğ-
rafyada konuşlanmış olsalar dahi birbirlerini tamamlayacak ve sinerji 
üretecek bir çalışma ortamı içine itmiştir. Tedarik zinciri dediğimiz bu 
yapı iş dünyası için oldukça yeni olup henüz gelişme aşamasındadır. 
Başlangıcında önceliği maliyet düşürme olan bu kavram şimdilerde 
farklı boyutlarda ilerleme göstermektedir. 

Yeni trendler
Tedarik zinciri kapsamında trend olarak kabul edilen ana başlıklar 
risk yönetimi, dijitalleşme ve inovasyondur.

Risk Yönetimi 
Dünya genelinde yürütülen bir araştırma, tedarik zinciri yöneticileri-
nin gündemlerinin birinci maddesinin risk yönetimi olduğunu ortaya 
çıkartmıştır. Proaktif düşünce alışkanlığının doğal sonucu olan risk 
yönetimi çeşitli açılardan ele alınabilmektedir. Bir yaklaşım zincir 
içindeki ana faaliyetler olan satın alma, üretim, dağıtım, lojistik ve 
enformasyon teknolojileri yönetimi alanındaki olası risklere hazırlan-
maktır. Diğer yaklaşım geleceğe yönelik senaryo çalışmaları ile ön-
görülebilen olumsuz gelişmelere hazırlanmaktır. Konu “risk yönetimi 
yapmama riskine katlanamazsınız” sloganıyla vurgulanmaktadır.

Dijitalleşme 
Tedarik zincirindeki gelişmelerin ikinci sırasını dijitalleşme almakta-
dır. Zincir akışlarının giderek artan ölçülerde sanal ortama aktarılma-
sı çok değişik alanlarda önemli faydalar getirmektedir. Bunların ba-

şında fi rmalar arası işbirliği ve koordinasyon gelmektedir. Veri-bilgi 
paylaşımı yapmak zincirin performansını arttırmaktadır. 
Dijitalleşmenin bir türü de rutin işlerin otomasyonudur. Otomasyon 
işgücü gereksinimini azaltmakta, hataları engellemekte, süreçlere 
hız kazandırmaktadır. 
Dijitalleşme tüm zinciri eşzamanlı olarak çizelgelemeyi sağlayan ileri 
planlama yazılımlarının yaygınlaşmasını da kapsamaktadır. Bu yazı-
lımlar fi rmaların senkron çalışmalarına katkı sağlamakta, stokları, 
gecikmeleri ve maliyetleri en aza indirmektedir. 
Talep tahmin yazılımları da dijitalleşmenin önemli parçasıdır. Stok 
için üretim tarzında çalışan fi rmaların başarısı tahmin doğruluk dü-
zeyine bağlı olduğundan, bu yazılım kategorisi alanında hızla yaygın-
laşmaktadır. Anılan yazılım türlerinin tümünde yapay zeka ve başta 
yazılım ajanları olmak üzere ileri teknolojiler kullanılmaktadır.   

İnovasyon 
Amacı talep ile arzı eşitleyerek artık değeri maksimize etmek olan 
tedarik zinciri yönetimi bir yandan toplam maliyeti minimize etmek, 
diğer yandan pazara sunulan faydayı maksimize etmek amacıyla 
inovasyon çalışmaları içine girmiştir. Bu kapsamda sadece ürün ino-
vasyonunun yanısıra tedarikten üretime, dağıtımdan pazarlamaya, 
organizasyondan stratejiye, fi yatlandırmadan işbirliklerine kadar 
zincirin her alanında yepyeni iş modelleri ile rekabet etmek gerek-
mektedir. Bulgular inovasyonu ateşleyen ana unsurun da dijitalleş-
me olduğu yönündedir. Büyük verilerin toplanması, analizi ve değer-
lendirilmesi inovasyon çalışmalarının başlangıcını oluşturmaktadır. 

Halefşan Sümen hakkında

Hem işletmeci hem mühendis olma hayaliyle Galatasaray Lisesi’nden sonra İTÜ İşletme Mühendisliği Lisans Programını tercih 
eden Halefşan Sümen, mezuniyeti sonrasında hiçbirini olamadığını fark edince Elektrik–Elektronik Yüksek Lisans Programına 
devam etti. Peşinden Marmara Üniversitesi’nde Engineering Management Doktora Programını tamamlayarak bu iki mesleğe 
birden dört senede ulaşılamayacağını öğrenmiş oldu.

1994 yılından bu yana hem akademisyenlik hem de danışmanlık yapmaya devam eden Sümen, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tasarım 
Projelerinin Yönetimi ile Bilişim Sistemleri konularında öğrenme sürecini devam ettirmektedir. İlk Türkçe ERP kitabının çevir-
menliğini yapmış olan Sümen, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilmekte olup Alternatif Yayın Grubu’nda Genel Yayın Yönet-
meni ve köşe yazarlığı görevlerini de yürütmektedir.

Dr. Halefşan SÜMEN
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Akademisyen
 sumenh@itu.edu.tr

SCM  
(Tedarik Zinciri Yonetimi)

Akademisyen Görüşü
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Talep Tahminleme ile Maliyetlerin Düşürülmesi

DSX ile İstediğiniz Şekilde 
Tahmin Yürütün
DSX Forecast Management doğru talep öngö-
rüleri üretmek suretiyle envanter yatırımını 
mi nimize etmenize ve müşteri hizmet sevi-
yelerini iyileştirmenize yardımcı olan güçlü bir 
iş uygu lamasıdır. Kendi kullanıcı arabiriminizi 
ve çalışma ortamınızı özelleştirerek verileri-
nizden daha çok anlam çıkarabilirsiniz. Aynı 
veri tabanında ister haftalık, ister aylık veya 
üç aylık herhangi bir zaman biri mi için tahmin 
yürütebilirsiniz. Tahmin doğruluğunu arttırarak 
envanteri nizi optimize edebilirsiniz. Zamanını-
zı verimli şekilde harcayabilmek için hangi ka-
lemlerin ve müşterilerin en fazla kâr getirdiğini 
tespit edebilirsiniz.

Kullanıcı Tecrübesi Uygulamadır
DSX Forecast Management’ın yapılandırı-
labilir çalışma ortamları verimliliğe ve akıllı 
envanter kararlarına zemin hazırlar; çünkü 
planlayıcı lar bunları kendi gerçek çalışma 
yöntemlerine uyarlayabilirler. DSX Forecast 
Management’da ki hemen hemen her ekran 
her bir müşteri için takvim ve bireysel kalem 
seviyesinde özelleştiri lebilir; böylece en karma-
şık kullanıcı ihtiyaçları ve zorlu hizmet seviyele-
ri bile karşılanabilir.

Sonsuz yapılandırma seçeneklerine sahip 
global, genel ve özel çalışma alanları oluş-
turun.

Ürün karışımları ve müşteriler değişirken o 
anda yeni satırlar ve açıklayıcı veriler ek leyin.

Planlayıcılardan ve yöneticilerden, yönetici 
kadronun en tepesine kadar her türlü kul-
lanıcı için görünümler oluşturun.

İşinizi Kolaylaştırmak İçin Çok 
Yönlü Tek noloji
Yazılımın bir araç olduğunu ve piyasa 
istihba ratının çarpıcı şekilde tahminlerini-
zin kalitesini arttırabileceğini unutmamak 
önemlidir. De mand Solutions, müşteri tah-
minleri, yönetim kaynaklı girdiler, gelecekte-
ki gelişmeler hakkın daki anekdotsal notlar, 
promosyon eğrileri ve çok daha fazlası da 
dâhil olmak üzere birden çok girdiyi kabul 
edecektir. DSX Forecast Ma nagement, ve-
rileri herhangi bir seviyeye top lamanıza 
ve seçtiğiniz herhangi bir hiyerarşide ça-
lışmanıza olanak sağlamakta ve böylece 
ürün lerinizi yansıtmak için tahminlerinizi 
özelleştir menize imkân vermektedir.

Üstün UÇTUM 
DST DANIŞMANLIK
Yönetici Ortak

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

A.B.D.

Demand Solutions

2 Ay

4.0

3.000+

Cloud / Windows

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

DSX (Demand Solutions X)

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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İleri Düzey Üretim Planlama ile Doğru Termin Tarihi Verebilme

SAP Business One ERP İleri Üretim ve Planlama Uygulamaları 
(BEAS) ile planlarınızı optimize edin.

SAP Business One İleri Üretim Uygula-
malarının işletmelere sağladığı en önemli 
katkı, APS (Sonlu Kapasite Planlama ve 
İleri Çizelgeleme) uygulamaları ile, ger-
çek hayata birebir uyan üretim planlarını 
esnek bir şekilde yönetmelerine olanak 
vermektir. Günümüzde dünya ile rekabet 
etmek zorunda olan KOBİ’lerin en önemli 
sorunlarından birisi de doğru termin verme 
sürecidir. 

Bu, çoğu zaman satış sürecindeki varsa-
yımlarla yürüyen bir yapı olarak cereyan 
eder ve müşteri memnuniyeti düşüren so-
nuçlara, ya da çözüm olarak fazla mesai, 
fason üretim vb. yollarla maliyetimizi artı-
ran kabuslara doğru bizi hızla götürür. SAP 
Business One ERP İleri Üretim Uygulaması 

(BEAS) ile satış sürecinde doğru maliyet ve 
doğru termin verebilmenizi sağlayan esnek 
uygulamalara sahip olursunuz. Bununla 
birlikte, SAP’nin uçtan uca çözümleri ve 
entegrasyon imkanları ile, müşteri üretilen 
ürünün Ar-Ge aşamasından ürün yaşam 
döngüsü süresince geçirdiği tüm diğer aşa-
malara kadar olan sürece hakim olur. 

Uygulama ile üretimden anlık veri toplama 
imkanı elde edersiniz. Anlık veri, anlık plan-
lama kabiliyeti anlamına gelir. Özellikle, 
satış sonrası hizmet ve servis uygulamaları 
ile de iç içe çalışan uygulama servis nok-
talarının yedek parça vb. ihtiyaçlarının da 
planlanmasını ve bu kapsamda da müşteri 
memnuniyetinin üst seviyede tutulmasını 
sağlar.

Erhan SUNGUROĞLU
HITSOFT
Satış ve Pazarlama Müdürü

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

SAP BUSINESS ONE

Almanya

SAP AG

6-8 Ay

Temmuz 2016

55.000

SQL veya Hana veritabanında 
kullanılabiliyor. Microsoft veya Linux  

Server’lar üzerinde çalışabiliyor. 
Altyapı kullanıcı sayısı doğrultusunda 

değişiklik gösteriyor.

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ



2017 - KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 80

Verimli ve Etkin Üretim Planma için İleri Düzey Planlama

Planlamanızı Verimli ve Etkin 
Hale Getirin
Üretim Planlaması fabrikalarımızda Üretim 
süreçlerinin en önemlilerinden birisidir. Kla-
sik ERP’lerde Malzeme Tedarik Planlama 
vb. fonksiyonları olsa da genellikle Sonlu 
Kapasite Planlama (Finite Capacity Sche-
dulling) özellikleri bulunmamaktadır. 

Üretim, Siparişlerin, operasyonlarına indir-
generek iş merkezlerine bir Gantt Şeması 
üzerinden, kapasite kısıtı göz önüne alına-
rak çizelgelenmesini gerçekleştirir. Temel 
birleştirme ve optimizasyon kurallarının 

uygulanmasına olanak sağlar. Müşteri ba-
zında (önce yurtdışı müşterileri, sonra yurtiçi 
müşterileri planla, sonra sıralamaları müşteri 
önem notuna göre yap vb.) ve Ürün bazında 
(aynı renkler, aynı malzemeyi kullananlar vb.) 
optimizasyon kuralları tanımlanabilir. Planla-
ma süresini düşürür, kalitesini artırır. Ayrıca 
çizelgelenmiş plana, günlük bazda sürükle 
bırak bazında müdahale olanağı verir. Süratli 
ve doğru planlama yapması sayesinde, Plan-
cılara gün içinde diğer değişkenlere zaman 
ayırma konusunda avantaj sağlar.

Hasan Basri KEMAHLI
PROJESIS YAZILIM DANIŞMANI
Genel Müdür / Kurucu Ortak

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei: Yerli Yazılım

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Projesis FCP – Finite Capacity 
Planning – Sonlu Kapasite 

Çizelgeleme

Projesis Yazılım Ltd.

3 - 6 Ay

Temmuz 2017

10 Adet

Windows İşletim Sistemi, Dokun-
matik Tabletler, MS SQL veya MS 

SQL Express

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda
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Depo Yönetim Sistemleri (DYS/WMS) kısaltmasının orta-
sındaki harf olan Y’nin temsil ettiği ‘yönetim’ kelimesi, ilgili 
felsefenin çekirdeğini oluşturur.

Günümüzün karmaşık (küçülen buna mukabil sıklığı artan 
tedarikçi/müşteri siparişleri) ve hızlı iş fonksiyonları depo-
larda gerçekleşen kabul, yerleştirme, sipariş toplama ile 
sevkiyat gibi temel süreçlerin ‘sistem temelli’ yönetimini 
artık zorunlu kılmıştır. Günde 1,5 milyon adet müşteri sipari-
şinin hazırlandığı deponun/dağıtım merkezinin yönetimin-
de bir sistem kullanılmadığını düşünebilir miyiz?

Dört duvar arasındaki malzemelerin kontrolü, izlenmesi, 
transferi ve istifl enmesi günlük temel süreçlerini yöneten 
klasik DYS’ler, 2010’lu yıllardan sonra nakliye ile rampa 
(dock/yard) fonksiyonlarıyla entegre çalışmak zorunda ka-
larak dönüşüm geçirmişlerdir.

Depo yönetim sistemlerinin (DYS) yanında iki kavram daha 
günümüzde sıkça telaff uz edilmeye başlanmıştır: Depo 
kontrol sistemleri (DKS/WCS) ve depo uygulama sistemle-
ri (DUS/WES). DYS’ler envanterdeki akışı kontrol ederken, 
DKS’ler ise koli/kutu/palet gibi elleçleme birimlerinin depo 
içindeki konveyörler veya diğer otomatik taşıma/istifl eme 

ekipmanlarındaki akışı kontrol ederler. DUS’ler ise, depo 
kontrol sistemlerinin birçok sonraki ve bazı önceki süreçle-
rini de kapsarlar. DYS’ler, DKS ve DUY’lerin üstlenmiş olduk-
ları birçok fonksiyonu içermesine rağmen, ilgili üç depo sis-
temini birbirlerinden keskin çizgiler ile ayırmak günümüzde 
henüz pek de mümkün değildir.

Depo yönetim sistemlerinin fonksiyon derinliğini arttıran 
bir diğer etmen de perakendedir. Müşteriler mobil uygula-
malar üzerinden siparişini verebilirler ve ilgili siparişler de 
tedarik zinciri içindeki uygun depolardan/dağıtım merkez-
lerinden sevk edilebilir. Bir e-ticaret web sitesinin müşteri 
siparişinin bağlı olduğu bir dağıtım merkezinden karşılan-
ması durumunda ortaya çıkan nakliye, işçilik veya diğer 
operasyonel maliyetlerin DYS kapsamında izlenebiliyor ve 
kontrol ediliyor olması gerekmektedir.

Dünya insanlarının yollarda sürücüsüz araçların test edil-
meye başladığını ve pek yakın bir zamanda uygulamanın 
hayata geçirileceğini bilmeleri, depo yönetim sistemlerinin 
de dağıtım merkezlerindeki forklift/transpalet kullanımla-
rında insan gereksinimini ortadan kaldıracağı doğal beklen-
tisini oluşturmaktadır. 

Yaman Yağmur KATİPOĞLU
KATİPOĞLU DANIŞMANLIK

Proje Yöneticisi
yagmur@katipogludanismanlik.com

WMS 
(DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ)

Yönetim Danışmanı Görüşü

Depo Yönetim Sistemleri

Yaman Yağmur Katipoğlu hakkında

1971 yılında İstanbul’da doğdum. Ortaokul ve liseyi Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladım. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 7. olarak mezun oldum. Aynı üniversitede İşletme Mühendisliği Bölümü’ndeki yük-
sek lisans öğrenimimi 1995 yılında bitirdim. 1997 yılının Ağustos ayında Teğmen olarak terhis olduğum İzmir Gaziemir Hava 
Teknik Okullar Komutanlığı EOD/EOR kısmındaki askerlik görevime kadar, aile şirketimiz olan ELPASAN Elektrik Ltd’de ima-
lat mühendisi olarak çalıştım. 1997-2000 yılları arasında SETA Mühendislik’te satış mühendisi olarak görev aldım. Kurucu 
ortağı olduğum SELCO’dan 2004 yılının sonunda ayrılarak, onursal başkanımız olan Hasan Güçhan Katipoğlu’nun kurduğu 
KATİPOĞLU Danışmanlık Ltd’de halen proje yöneticisi olarak çalışmaktayım.
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Depo Yönetim Sistemi

Günümüzde artan rekabet koşullarıyla bir-
likte depoların büyümesi, işlemlerinin çoğal-
ması ve karmaşıklaşması, fi rmaların WMS 
(Depo Yönetim Sistemi) Yazılımı kullanma-
sını zorunlu hale getirmiştir.
Firmalar, depo işleyiş performansını arttırma, 
maliyetleri azaltma, anlık ve doğru verilerle 
depoların yönetimini sağlamayı hedefl emek-
tedirler. Alpata | WMS sayesinde, fi rmaların 
en büyük problemi olan Mal Kabul, Ürün Yer-
leştirme, Ürün Depolama, Paketleme, Sev-
kiyat, Sayım ve Raporlamalar hızlı ve kolay 
şekilde çözülmektedir. Alpata | WMS ile ürün 
izlenebilirliği ve sevkiyat planlama konusun-
da en büyük depo yönetimi desteği sağla-
narak fi rmaların verimliliğini en üst düzeye 
çıkarmasına katkı sağlanmaktadır.
ÜRÜN ARAMAKLA ZAMAN KAYBETMEYİN!
Sevkiyat ve mal kabulünün yoğun ve karma-
şık olduğu Depo ve Dağıtım merkezlerinde 
ürünlerin hangi koridor ve rafl arda olduğu-
nun bilinmesi, hangi barkodlu üründen kaç 
adet toplanması gerektiğinin bilinmesi, 
palet bazlı hareketlerin uygulanması Al-
pata | WMS Yazılımı sayesinde olmaktadır. 
Yazılımda planlama, yönetim ve raporlama, 
bilgisayar tarafından gerçek zamanlı olarak 
yönetilmektedir. Barkod ve RF teknolojile-

Alpata | WMS
(DEPO YÖNETİM SİSTEMİ)

riyle ürün depolama ve dağıtım kanallarının 
verimliliği arttırılmaktadır. Depo içerisinde 
daha doğru sevkiyat yönetimi sağlanır. Ya-
zılımın en büyük avantajlarından biri, siste-
min toplama algoritması ile personeliniz için 
optimum yürüyüş yolunu çizebilmenizdir. 
Böylece farklı rafl ardan ürün toplama iş-
lemlerinde personel verimliliğinizi arttırmış 
olursunuz.
Alpata | WMS Özellikleri
Sipariş Planlama
Sipariş Çizelgeleme
Ölçü Birim Dönüşümü
Raf Yönetimi ve Yerleştirme
Stok Dağılım Çizelgesi
Raf Ömrü İzleme
Lot ve Seri Yönetimi
Koli Yönetimi
Döngüsel Sayım
Konsolidasyon
Görev Atama ve İzleme
Rezervasyon
Konfi gürasyon
Ölçekleme

Emrah TAYLAN
ALPATA TEKNOLOJİ
Proje Müdürü

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

WMS

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Yerli Yazılım

Alpata Teknoloji & Yazılım

2-3 Ay

2017 Ekim

500 +

Çözüm Kullanıcısı Görüşü

English Home  olarak,  mağazacılık  operas-
yonlarımızın ilk günü itibariyle Alpata Tek-
noloji ile süreçlerimizi geliştirmeye başladık.  
Şu an Türkiye’de aktif satış gören 313 mağa-
za, yurtdışı 5 ülke/115 mağazamızı destekle-
yen merkez depo operasyonlarımız (15.000 
palet) ve 5000 paletlik e-ticaret operasyo-
numuzu yönetebilecek bir yapıya ulaştık. 
İrsaliye kesme aşamasından başlayan süreç 
tasarımlarımız, farklı “ürün besleme/topla-
ma yöntemleri” (batch picking, zone picking, 
wave picking), depo içi ABC analizinden, 
konveyör band entegrasyonlu, el terminali 
bağımsız topla/paketle operasyonlarının ge-
liştirilmesine kadar çok farklı süreçleri devre-
ye aldık,  almaya devam ediyoruz.

Alpata Teknoloji ile bugüne kadar devreye  
almayı kararlaştırıp sonuca ulaştıramadığı-
mız bir süreç olmaması, mevcut  ortaklığı-
mızın devamında çok önemli bir etmendir.  
Ek olarak çözüm odaklı olmak, müşteriye 
özel süreç tasarım ve geliştirme becerisi, 
kurumsal iletişim çerçevesinde sahip oldu-
ğumuz samimi yaklaşım, Alpata’yı tercihli 
çözüm ortağımız yapmaktadır.

İlyas SALİHOĞLU
ENGLISH HOME

Planlama ve Lojistik Müdürü

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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ERP/WMS’deki takipler (fi fo, lifo, son kullanma tarihi, lot, seri vb.) 

Depolarınızda FIFO, FEFO veya LIFO kurallarını uy-
gulamak, ürünlerinizi seri veya lot üzerinden geriye 
doğru izleyebilmek, problemli ürünlerinizi tek tuşla 
geri çağırabilmek veya depodaki problemli ürünleri 
kolayca bloke edebilmek istiyorsanız, FSMobility 
tam size göre.

FSSoftware’in uzmanlaşmış ürünü olan FSMobi-
lity ile, ürünlerinizi kimliklendirerek (seri veya lot) 
etiketleyebilirsiniz (GS1 Barkod, Karekod, RFID). 
FSMobility, ürünlerinizi nereye yerleştirmeniz 
gerektiğini, tercih ettiğiniz toplama kurallarına 
göre nerelerden toplamanız gerektiğini el termi-
nalleri üzerinden online olarak söyler ve kontrol 
eder. Ürünlerinizin hangi lokasyonlarda olduğunu 
anlık olarak söyler. Depoların ve Stokların Yöneti-
mi, Üretim İş Akış, Kalite Yönetimi, Kabul ve Sevk 
Süreçlerinin barkodlu olarak anlık yönetilmesi 
FSMobility’nin ana işlevleridir. Paketleşmiş hazır 
bir üründür; uyarlanabilme özelliği vardır. SAP, SAP 
B1, Logo, Netsis ile online entegredir. Diğer ERP’ler 
ile birlikte de çalışabilmektedir.

Dursun TOSUNOĞLU
FSS BİLGİSAYAR YAZILIM
Satış ve Proje Müdürü

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

FSMobility

Menşei: Yerli Yazılım

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

FSSoftware

2-4 Ay

2017 Eylül

150+

FSMobility Çözümü bulut mima-
risinde çalışmaktadır; buluttaki 
veya müşteri lokasyonundaki 
Server üzerine kurulmaktadır.

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Depo Yönetim Sistemi

Depo operasyonlarının etkin yönetilmesi, 
işletmelerin öncelikli hedefl eri arasında yer 
alıyor. Satın alma ve satış için önemli kaynak 
verisi oluşturan depo yönetim sistemleri 
sayesinde, işletmenin kaynakları daha verimli 
kullanılarak maliyet tasarrufu sağlanabiliyor. 
Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş 
dünyasında, işletmelerin depolarında bulunan 
ürünlerin izlenebilmesi, üretim yapılıyorsa 
hammadde, yarı mamul ve mamul stoklarının 
sağlıklı şekilde gözlenebilmesi, ardından 
müşteriye doğru zamanda, doğru şekilde ve en 
az maliyetle sevk edilebilmesi gerekiyor.

Logo Ocean, işletmelerin depo, dağıtım, 
üretim ve lojistik operasyonlarının verimli 
yönetilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen 
bir depo otomasyon çözümü. Süreç otomasyon 
kabiliyetine sahip Logo Ocean ile mal kabul, 

yerleştirme, ikmal/besleme, sevkiyat, stok, mal 
toplama işlemleri bütünsel olarak yönetilebiliyor. 
Barkod veya RFID okuyuculu el terminalleriyle, 
depo süreçleri hızlı yönetilerek sevkiyat süreleri 
kısalırken, birim zamandaki sevkiyat hacmi de 
artırılabiliyor. Böylece, tüm ürün hareketleri 
optimize edilerek insan kaynağının ve 
maliyetlerin etkin yönetilmesi sağlanıyor, depo 
süreçlerinin yönetiminde verimlilik ve kârlılık 
artırılıyor.

Logo Ocean’ın işletmenin ihtiyaçlarına göre 
projelendirilerek uyarlanabilme özelliği 
sayesinde, depo süreçlerinde iyileştirme 
ve geliştirmeler yapılıp rekabet avantajı 
sağlanabiliyor. Logo Ocean aynı zamanda, 
depo ve lojistik süreçlerinin tek bir platformdan 
yönetilmesini mümkün kılarak, potansiyel 
hataların erken fark edilmesine olanak sağlıyor 
ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı 
oluyor.

Gelişen teknolojilerle paralel olarak, depo 
süreçlerinin yönetilmesindeki ihtiyaçlar da 
değişiyor. Logo Ocean, robotik depolar, RFID’li 
otomasyonlar ve sesli kontrol sistemleri gibi 
birçok teknolojiyle entegrasyon imkânı sunarak, 
depo operasyonlarının teknolojiyle gelişmesine 
olanak sağlıyor. 

İbrahim MAKUL
LOGO YAZILIM
Dikey Ürünler ve Çözüm Ortakları Müdürü

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei: Türkiye

Geliştiren Firma:

Logo Ocean

Logo Yazılım

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

100+

Min. Microsoft Windows 2012 
SP1 Server 

Min. 16 GB Ram
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Depo Yönetim Sistemi

Gökay ÇİÇEK
TRINOKS
Satış ve İş Geliştirme Müdürü

AxionBlade® WMS, çok karmaşık ya da basit 
yapılara ve süreçlere sahip büyük depoların 
ve orta ölçülü depoların barkod ya da RFID 
kontrollü olarak yönetilmesini sağlamak 
amacıyla geliştirilmiş, esnek ve parametrik 
bir yapıya sahip depo yönetim sistemi yazı-
lımıdır.

AxionBlade® WMS, sahip olduğu modüller 
ve sektör bağımsız bir altyapı sayesinde, 
farklı iş yapış şekillerine ve depo koşulları-
na kolayca adapte edilebilmektedir. Sistem, 
gerek kendi ürününü üreten işletmelerin 
malzeme, mamul ve yedek parça ambarla-
rının yönetilmesinde gerekse distribütör ve 
lojistik operasyon depolarında gerçekleşen 
işlemlerin yönetilmesinde uçtan uca çözüm 
olabilecek bir yapıya sahiptir. ERP vb. birçok 
dış sistem ile entegre olabilen AxionBlade® 
WMS, depo içerisinde yapılan parametrik 
ayarlamalar ve senaryolar sayesinde depo-
nun kişi bağımsız olarak sistemsel kurallar 
ile işletilmesini ve yönetilmesini sağla-
maktadır. Mal kabul, ürün etiketleme, lot, 
seri ve SKT kontrolü, kalite kontrol, lokas-
yon takibi ve yönetimi, FIFO, FEFO, cross-
dock, pickface-replenishment, pick-to-box, 
pick-to-pallet, bundling, kitting, elleçleme, 
toplama, araç yükleme kontrolü, sevkiyat 
vb. depolama ve sevkiyat ile ilgili çok fazla 
süreci içerisinde barındıran sistem yaklaşık 
15 yıllık bir birikim ile gelişerek büyümeye 
devam etmektedir. Sistem sayesinde mal 
kabulden sevkiyat adımına kadar olan tüm 
süreç operatörlerin el terminallerine ileti-
len iş emirlerinin icra edilmesi sayesinde 
gerçekleşmektedir. Sistem iş emiri tabanlı 
çalışarak depoyu kendisi yönetebilmekte ve 
kontrollerin inisiyatifi ni kullanıcılara verme-
mektedir.  Yapısı gereği tüm süreçlerin kont-

rolünü elinde bulunduran sistem sayesinde 
depolarda çokça karşılaşılan hatalı eksik mal 
kabul, yanlış yerleştirme, depoda ürün ara-
ma, hatalı yanlış sevkiyat, stokta malzeme 
bulunamaması, fazla stok maliyeti vb. tüm 
zarar ve sıkıntılar ortadan kalkmaktadır. 

AxionBlade® WMS sayesinde gerçekleştiri-
len tüm depolama hareketleri anlık olarak 
izlenebilmekte ve geçmişe yönelik hızlı ra-
porlamalar oluşturulabilmektedir. Depoya 
kabul edilmiş ürünün hangi tedarikçiden, 
hangi lotta ve hangi irsaliye ile alındığı bil-
gisine ulaşmak son derece kolay ve zahmet-
siz bir hale gelmektedir. Son kullanım tarihi 
ya da raf ömrü yönetimi sayesinde depoda 
bulunan ürünlerin fi re olmadan hareket gör-
mesi sağlanmakta ve bu durumdan kaynaklı 
kayıplar minimuma indirilmektedir. Axion-
Blade® WMS depo içerisinde yer alan ya da 
konumlandırılacak olan konveyör, otomatik 
ambar, mekik ambar, terazi, kantar gibi bir-
çok otomasyon sistemi ile entegre çalışa-
bilmekte, bu sistemlerden anlık olarak ve-
riler alabilmekte ve bu sistemleri yönetecek 
emirler üretebilmektedir.

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

AxionBlade® Express (WMS 
Warehouse Management System)

Yerli Yazılım

Trinoks Yazılım A.Ş.

1-3 Ay

Ocak 2017

100+

Proje bazında değişkenlik 
göstermekte ve analiz sırasında 

belirlenmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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SAVUNMA ve
HAVACILIK
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Savunma ve Havacılık Yan Sanayi Sektörü Çözümü

• Mobil cihazlardan iş emri ve operasyon 
kartlarının görüntülenmesi ihtiyacı.

• Ürün ya da üretim yönetimi ile ilgili reviz-
yonların takip edilmesi, uygulanması.

• Tüm ürünlerin geriye dönük olarak ham 
malzemesinden operatörlere hatta tasarım-
cısına varıncaya kadar ürün yaşam döngüsü 
dahilinde izlenebilmesi.

• Otoklav kapasitesi; aynı kür koduyla basınç 
ve sıcaklık kriterleri ortak olan malzemelerin 
birlikte fırınlanması.

• Buzdolabında saklanması gereken ömürlü 
ham malzemelerin sınırlı sayıda ve sürede 
dolaptan çıkartılması.

• Proje Yönetimi; proje bazında sipariş yöne-
timi ve maliyet hesaplama.

• İşçilik yoğun bir üretim şekli olduğu için 
üretimin sahada takibi ve çalışan perfor-
mansı.

• Gerçek ve ideal operasyon sürelerinin tespi-
ti ve karşılaştırılması.

• AS 9100 veya ISO/TS 16949 Kalite yö netim 
sistem standartlarının ve NADCAP  sertifi -
kasyon altyapısının sağlanması.

• Bir araya gelen farklı ömürlerdeki malze-
melerin en kritik olanının raf ömrü ve dışa-
rıda kalma süresine göre otoklava girmesi 
gereken son tarihin takip edilmesi.

• Ürün kalite karakteristikleri ve operasyon 
talimatlarının daima en güncel hallerini içe-
ren barkodlu iş emri yapısı oluşturulmuştur. 
Bu dinamik yapı bilişimERP’de operasyon 
talimatları, kalite kontrol kriterleri veya ürün 
revizyonlarında yapılan değişiklikleri iş emri-
ne otomatik olarak yansıtır. Böylece üretim 
en güncel bilgilerle sürekli beslenmektedir. 

• İş emri açılması sırasında İş Emri Formu ve 
Operasyon Kartlarının pdf dosyaları otoma-
tik oluşturulur ve iş emri ile ilişkilendirilir. Her 
türlü mobil cihazdan bu belgeler açılabilir.

• bilişimMobile Saha Yönetimi uygulamaları 
ile operatörler sahada  gerçek zamanlı ola-
rak operasyon gerçekleştirmeleri ve kalite 
ölçümleri yapabilirler; böylece operasyon pa-
ralelinde sistematik malzeme akışı sağlanır, 
hangi işe ne kadar malzeme tüketildiği, ne 
kadar işçilik harcandığı gibi bilgiler üretim sı-
rasında kaydedilir, ayrıca işlerin üretimde ne 
aşamada olduğu bilişimPM ile  canlı olarak 
izlenebilir. 

• İzlenebilirlik ağacı olarak adlandırdığımız 
sistem ile sevk edilmiş bir ürünün geçmişe 
dönük olarak tüm detaylarına ulaşılmakta; 
hangi sipariş için hangi hammaddeler tüke-
tilerek üretildiği, ne zaman kimlerin çalıştığı, 

hangi tezgah ya da makinelerden geçtiği, 
revizyon olup olmadığı gibi detaylar sorgula-
nabilmektedir.

• Otoklav fırınları ve kesim tezgahları malze-
melerin kür kodu gibi özelliklerine göre grup-
lanarak planlanmaktadır, bu sayede enerji ve 
iş gücünden tasarruf edilir.

 • Buzdolabında saklanan ömürlü ham mal-
zemelerin buzdolabına giriş-çıkış sayıları ve 
dışarıda bekleme süreleri barkodlu veri girişi 
ile otomatik olarak takip edilmektedir; çok 
kritik olan bu süreçte sıfır hata ile çalışıl-
maktadır. 

 • Endüstride en önemli konulardan biri olan 
revizyon ve belge yönetimi tamamen bili-
şimERP belge yönetimi sistemi üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. AS 9100 ve ISO/TS 
16949 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri 
bilişimERP ile karşılanmaktadır.

• Gerçekleşen maliyetlerin hesaplanmasında 
ve yeni projelerin maliyetlendirilmesinde sa-
hadan toplanan somut veriler ile çalışılmak-
tadır. 

• Ana sanayi ile entegre EDI bağlantısı ile 
elektronik ortamda irsaliye, sipariş, fatura 
vb. bilgi akışı sağlanmaktadır.

Temel Çözüm Açıklamaları 

bilişimERP’de Havacılık & Savunma endüstrisine özel çözümler oluşturulmuştur. Bu sektör-
de faaliyet gösteren işletmelerin kendilerine özgü süreçleri bilişimERP’deki bu dikey çözüm-
ler sayesinde standart iş süreçleri halinde sürekli ve sistematik olarak uygulanabilir.

Kompozit Detay Parça  / Yarıürün / Alt Montaj Üretimi Temel Zorluklar

Mutlu Sedat YILMAZ
BİLİŞİM
ERP Çözümleri Müdürü

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Bilişim ERP

Yerli Yazılım

Bilişim A.Ş.

6 Ay

Eylül 2017

27

JEE/Oracle

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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İş Makineleri Sektörüne Yönelik
Tamir Servis ve Kiralama Yönetimi

Mikro Yazılım, 2007 yılından bu yana Mikro ERP 
çözümünü kullanan Acarlar Makine için, şirketin 
ana iş kolları arasında yer alan İş Makineleri Servis 
ve Kiralama Yönetimi ile ilgili ihtiyaçlarını çözmek 
için Tamir Servis Yönetimi ve Kiralama Yönetimi 
modüllerini geliştirmiştir.
Acarlar Makine’nin ihtiyaçlarının en doğru şekilde 
analiz edilerek kurgulanması ile hayata geçirilen bu 
iki hizmet, İş Makineleri alanında faaliyet gösteren 
tüm fi rmalar için de kullanılabilir modüllerdir. 
Tamir Servis Yönetimi Modülü
Tamir Servis Yönetimi; satış sonrası hizmet veren 
çeşitli sektörlere yönelik bir otomasyon yönetimi-
dir. Mikro ERP programlarında, seri numarasıyla 
cihazın garanti takibini yapan, bunun yanında o ci-
haza uygulanan servis ve yedek parçaların geçmi-
şini de takip eden fi rmaların önemli bir ihtiyacını 
karşılamaktadır. Tamir Servis Yönetimi ile işletme 
içinde veya dışında bulunan servis noktalarınızı 
kontrol altına alabilirsiniz. Müşterilerinizden gelen 
garanti dahilinde ve haricinde servis taleplerini bir 
tuşa basarak ilgili servis noktasına iş emri olarak 
atayabilir, servis operasyon süreçlerinizi tüm de-
tayıyla takip edebilirsiniz. Parça dahil/hariç servis 
faturasının düzenlenebilmesi, üstelik anında mu-
hasebe bağlantısı mümkündür. 
Toplam kalite, cihazlara uygulanan servis ve ba-
kım standart operasyonlara dönüştürülme süre-
cini gerektirmektedir. Bu aşamada servis/bakım 
için gerekli yedek parça tedariki, personel atan-
ması ve takibi devreye girmektedir. Tamir Servis 
Yönetimi de bu amaçla hizmet verilen müşteriler 
“Müşteri ziyaret takip kartı” ile izlenir. Tüketiciye 
verilen/verilecek servisler detaylı olarak tanımla-
nabilir ve raporlanabilir. 
Kiralama Yönetimi Modülü
Kiralama Sektörünün İhtiyaçları Nelerdir?
• Kiralama sektöründe uçtan uca tek bir uygulama 
ile çözümün sağlanamaması
• Makine parkının etkin yönetilememesi
• Teklifl erin yönetilememesi
• Sözleşmelerin izlenememesi
• Makine sevkiyatlarının sağlıklı yapılamaması 
• Faturalama operasyonlarının yönetilememesi
Analiz İhtiyaçları
• Makine parkı performans analizleri yapılamaması
• Makinelerin teknik bazlı performans analizleri-
nin yapılamaması
• Makinelerin fi nansal (kâr-zarar) bazlı analizleri-
nin yapılamaması
• Kısa, orta ve uzun vadeli dönem kiralama strate-
jilerinin analiz edilememesi
• Finansal risklerin takip edilememesi
• Plasiyer performans analizi yapılamaması

Kiralama Yönetimi İş Akışları Nelerdir?
Talep
• Talep geliş şekli
• Talep tipi (kiralama, servis, şikayet, demo, 
eğitim, vb.)
• Bölgesel takip
Teklif
• Talebin teklife dönüştürülmesi
• Teklif revizyonu
• Geçmiş teklifl er
• Fiyat listeleri
• Oransal ve tutarsal indirimler
• Farklı döviz cinsleri
Kiralama
• Teklifi n kiralamaya dönüştürülmesi
• Kiralama sözleşmelerinin takibi
• Geçmiş kiralamalar
• Makine parkı ile entegrasyon
• Makinenin servis ve bakım aksiyonları
• Faturalama periyotları
• Farklı döviz cinsleri
• Makine ile beraber hizmet takibi (operatör, 
nakliye, vb.) 
Makine Sevkiyat
• Sözleşmeye bağlı makine sevki
• Sevk sürelerinin etkin yönetimi (yolda geçen süre)
• Nakliye operasyonu yönetimi
Periyodik Faturalama
• Zamanında, doğru, kolay faturalama
• Sözleşmeyle fatura entegrasyonu
•Serviste geçen zamanların opsiyonel olarak 
kira süresinden düşümü
Makine Dönüş
• Sözleşmeye bağlı makine dönüşü
• Kiralamanın otomatik sonlandırılması
• Makine dönüş sürelerinin etkin yönetimi 
(yolda geçen süre)
• Nakliye operasyonu yönetimi
Makine Kontrol
• Kiradan dönen makinelerin kontrolü
• Kontrol sonucu makine parkı entegrasyonu
Kiralama Servis Modülü ile Sağlanan 
Kazanımlar
• Kiralama adetlerinde artış
• Kirada olmayan makinelerde azalma
• Maliyet düşümü
• Etkin rekabet
• Kiralama kalitesinin müşteri memnuniyetine 
etkisi
• Kiralama terminlerini izlemenin işletme 
cirosuna etkisi
• Yapılan uygulamalar ile artan verimliliğin 
kârlılık üzerine olumlu etkisi

Alpaslan TOMUŞ
MİKRO YAZILIM
Genel Müdür

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Mikro ERP

Türkiye Merkezli ERP Üreticisi

Mikro Yazılım

Projeye göre değişkenlik gösterir.

v15
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Makine Sektörüne Yönelik CRM Çözümü

Son yıllarda yaşadığımız teknolojik geliş-
meler hayatın her noktasında hissediliyor. 
Dijital dönüşüm, nesnelerin interneti (IoT), 
makine öğrenimi, robotlar, sosyal medya et-
kileşimli interaktif web sayfaları ve robotik 
müşteri temsilcileri. Rekabetin kıyasıya ve 
en güncel teknolojilerle yönetildiği bu şart-
larda ülkemiz KOBİ’lerinin bulut bilişimdeki 
durumu ise şu şekilde: 

%49 ARKADA KALANLAR: Bulut bilişim 
kullanmayan ve web sayfası, sosyal med-
ya hesabı ve mobil uygulaması olmayan 
KOBİ’ler

 %47 TAKİPÇİLER: Bulut bilişim kullanma-
yan ama web sayfası, sosyal medyası veya 
mobil uygulaması olan KOBİ’ler

%4 TEKNOLOJİ LİDERLERİ: Dijital Dönü-
şüm konusunda yatırım yapan, bulut bilişim 
kullanan ve tüm dijital kanallarda var olan 
KOBİ’ler

Türkiye’de gerek ürettiği gerek ithal ettiği 
makinelerin satışını gerçekleştiren makine 
sektörü temsilcileri de bu yatırımın eşiğinde 
olup gerekli dönüşümü sağlamak istemek-
te, fakat doğru platform ve uygun maliyet-
ler ile bir çözüm bulamamaktalar. İşte bu 
noktada Binovist olarak Makinist 365 çözü-
mümüzü makine fi rmalarımıza sunuyoruz. 

Makinist 365, global yazılım çözümü 
Microsoft Dynamics 365 platformu 
üzerinde geliştirdiğimiz, makine fi rmalarına 
satış, satış destek ve bayi ağı yönetimi 
sağlayan çözümümüz. 

Bulut tabanlı sistem ile hem satış 
personelinizin müşteri, aktivite, fırsat, 
teklif ve sipariş yönetimini sağlayabilir, hem 
de bayi ağınızın satış süreçlerini Makinist 
365 Bayi Portali ile sağlayabilirsiniz. 
Hem müşteri hem de bayileriniz ile olan 
ilişkilerinizi yönetebileceğiniz platform 
mobil uygulama ile sahadaki personelinizin 
rahatlıkla kullanabileceği altyapıyı da 
ücretsiz sağlıyor.

Dynamics platformunun online e-posta yö-
netimi (Exchange), Offi  ce uygulamaları, ERP 
fonksiyonu, PowerBI raporlama yetenekleri 
ile entegre kullanılabilen çözümümüz, farklı 
bir hizmet sağlayıcısına ihtiyaç duymadan 
SMS ve E-posta pazarlama imkânlarını da 
barındırıyor. 

Gerektiğinde Müşteri Hizmetleri modülü-
nün aktif edilmesiyle, çağrı merkezi yöneti-
mi ile müşteri talep ve şikâyetlerinizi de yö-
netebileceğiniz çözümümüz, bayi portalimiz 
ile tümüyle entegre hizmet vermektedir.

Aylık kiralama hizmeti ile edineceğiniz çö-
züm, her daim personel artışı ve azalışında 
aktif kullanıcı sayısına göre ödeme yönte-
miyle bütçelerinizi zorlamıyor. Ayrıca yöne-
timi çok kolay olan sistem, IT giderlerinizi 
düşürüyor.

Bulut bilişimin en teknolojik yapısıyla tanış-
mak için www.binovist.com adresini ziya-
ret edebilir, info@binovist.com üzerinden 
bize e-posta ile ulaşabilirsiniz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Perakende, müşteri ile direkt temasın maksimum olduğu bir 
alan. Ancak son yıllarda, özellikle teknolojik gelişmelerin, tüm 
sosyal ilişkilere olduğu gibi, mağaza-müşteri ilişkilerine de 
yansımaları var. Direkt temas nispeten azalırken, aslında ile-
tişimin nicelik olarak arttığı ve dijitalleştiği bir ilişki gelişiyor. 

Esasen bu durum, sektörün tercihen geliştirdiği bir değişim-
den çok, müşterinin değişimine ayak uydurma ve internet 
üzerinden veya doğrudan doğruya pazara girerek müşterisine 
dokunabilir hale gelen rakipleri karşısında, müşterisiyle olan 
ilişkisini sürdürebilme çabası olarak gelişmektedir.

Mağazaları dolaşarak alışveriş etmeyen veya edemeyen ke-
simler için internet üzerinden alışveriş olanağı sunulmasıydı 
ilk adım.  Önce tekil bir mağaza olarak başlayan internet satışı, 
zamanla işletmenin tüm mağaza ve depolarının ürün çeşitlili-
ğini ve stokunu kapsadı. Evden, işyerinden hatta mobil olarak 
herhangi bir yerden sipariş verildi, ürün müşteriye gönderildi. 
Sonra internetten sipariş edilen ürünün, herhangi bir mağaza-
dan teslim alınabilmesi, iade ve değişim yapılabilmesi veya fi -
ziki mağazadan alınan ürünlerin de adrese teslim edilebilmesi 
gibi varyasyonlar açıldı.

Artık müşterilerin dijital kimlikleri oluştu ve internette attıkları 
her adım sektör için bir veri haline geldi. Bu veri; alışveriş 
alışkanlıkları, ürün tercihleri, alışveriş periyodları hatta 
sosyal medya faaliyetleri gibi birçok bilgiyi sunuyor sektöre. 
Ve sahip olunan her bilgi yeni hamleler için olanak sağlıyor. 
Teknolojiyi kullanan sektör müşteriyi fi ziki mağazada, internet 

mağazasında, webde, sosyal medyada kısacası her kanalda 
tanıyabilir ve izleyebilir oluyor ve bu kanalların herhangi birinde 
tespit edilen müşterinin, sonraki attığı her adımda farklı bir 
metodla karşısına çıkılabiliyor. 

Müşterisinin web üzerinden herhangi bir ürünle ilgili yaptığı 
sorgulamadan yola çıkarak, akabinde, en çok izlenen web site-
lerinde veya sosyal medya platformlarında karşısına o ürünler-
le ilgili reklamlar çıkarmak, internet mağazasına girdiğinde o 
ürünle ilgili özel işlemler yaptırmak, sms ya da mail ile mesajlar 
iletmek mümkün. Hatta uygulaması tartışılan çeşitli teknoloji-
ler aracılığıyla, müşteri fi ziki mağazaya geldiğinde de onu tanı-
mak, mağaza içindeki hareketlerini izlemek ve mağazada özel 
bir servis sunmak da mümkün.

Aynı şekilde, görüntü analiz teknolojileriyle fi ziki mağazalara 
gelen genel kitlenin yaş aralığı, cinsiyet, ırk gibi profi lleri be-
lirlenebiliyor; mağaza içindeki yönelimleri, hangi fi ziki alanlar-
da dolaşıp hangi ürünlerle ilgilendikleri görülebiliyor. Mağaza 
dışından vitrinlere gösterilen ilgi ve dışarıdaki yoğunluk tespit 
edilebiliyor. Ve elde edilen tüm bilgi mağaza ve ürün yöneti-
minde belirleyici oluyor.

Özetle; günümüzde direkt temas ve ilişkinin çok kritik olduğu 
mağazacılık aynı zamanda teknolojinin en yaygın olarak kulla-
nıldığı bir sektör olarak çıkıyor karşımıza. 

Şüphesiz, dijitalleşen dünyada yeni yaşam biçimleri oluşan 
müşterilerine aynı dilde karşılık verebilmek için, yani aşığın 
sevdiğini elinde tutabilmesi için tüm bu gelişmeler.

Servet ŞAHİN
Bilişim ve Yönetim Danışmanı

srvtshn@gmail.com Dijital Mağazacılık

Servet Şahin hakkında

1990’da Uygulama Yazılımcısı olarak girdim IT dünyasına. 

IT Müdürlüğü ve IT ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevleriyle 
çoğunluğu Perakende Sektöründe olmak üzere altyapı, 
sistem ve güvenlik projelerin yanısıra, birçok ERP, CRM, 
DWH, BI ve Retail projesinde geliştirici, uygulayıcı ve 
yönetici rolleri üstlendim.

2014’den beri uygulama bağımsız Yönetim Danışmanı 

olarak devam ediyorum çalışmalarıma. Bu dönemde 
yurtiçi ve dışı 7 farklı ERP/CRM projesinde ihtiyaç analizi, 
uygulama seçimi, süreç geliştirme, proje yönetimi ve 
sorumluluğu ile tarafl ar arasındaki ilişkilerin teknik ve 
idari koordinasyonunu üstlendim. Halen 2 ayrı projeyle bu 
kapsamdaki çalışmalarıma devam ediyorum.

Mühendislik ve Kamu Yönetimi eğitimleri aldım. Evli ve 2 
çocuk babasıyım.

PERAKENDE SEKTÖRÜ
Bilişim Danışmanı Görüşü
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Etkin Mağaza ve Satış Kanalı Yönetimi

Perakende sektörünün dijital 
dönüşümünde etkin mağaza ve 
satış kanal yönetimi!
Dünyadaki önemli sektörlerin başında gelen 
perakende sektörü, devrim niteliğinde 
dönüşümlerden geçiyor. Tüm dünyayı 
değiştiren mobil teknolojilerin yaygınlaşması 
ve dijital dönüşüm, tüketicilerin satın 
alma davranışlarında büyük değişimleri de 
beraberinde getiriyor. Son derece dinamik 
bir yapıda olan perakende sektöründe yer 
alan ve bu hızlı değişime ayak uydurmayı 
hedefl eyen fi rmalar; satış ve kârlılıklarını 
artırabilmek için, çoklu kanal yönetimi ve 
çok yönlü kanal (omnichannel) stratejisini 
geliştiren ve bütünleştiren projeler üretirken, 
aynı zamanda varlıklarını sürdürmek için 
teknolojik yatırımlara da yöneliyor. 
Bu noktada, tüm iş yapış süreçlerinin 
birbiriyle uyumlu ve dijital hale getirilmesini, 
stok, maliyet ve kârlılık yönetimini, ürün ve 
müşteri verilerinin doğru analiz edilmesini 
sağlayan sistemler giderek önem kazanıyor. 
Perakende sektörünün ihtiyaçlarını yakından 
analiz ederek sektörün beklentilerine cevap 
veren Logo Diva, tüm perakende mağaza 
ve satış kanal yönetimi süreçlerinin etkin 
yönetimini ve otomasyonunu sağlıyor. 
Dijitalleşme ve teknolojik yatırımlarda 
sektörde öncülük yapan fi rmaların birçoğu, 
gerçek zamanlı veri üretecek şekilde 
tasarlanmış ve web teknolojisini kullanan 
perakende çözümü Logo Diva’yı tercih 
ederek kampanya, ürün, stok, müşteri 
yönetimi gibi perakende sektörünün güncel 
kurgularını en verimli şekilde yönetebiliyor.
Teknolojik tarafta PC, PC POS, notebook, 
tablet ya da akıllı telefonlarla kullanılabilen 

Logo Diva sayesinde, dijitalleşmede katma 
değerli seçenekler sunuluyor.
Perakende sektörü için özel üretilen Logo 
Diva, bulut altyapısıyla kullanıldığında, 
ihtiyaçlara göre ölçeklendirme, hızlı veri 
iletişimi, daima en güncel yazılımı kullanma 
imkânlarına sahip olunabilmesi gibi fi rma 
bünyesinde ayrılacak BT yatırımlarını da 
minimuma indiriyor. Ayrıca, mağazaların 
açık olduğu zaman dilimlerinde, 08:00–
22:00 saatleri arasında, 365 gün boyunca 
tecrübeli bir ekiple hizmet veren Logo 
Diva sayesinde, tüm işlerin kesintisiz 
sürdürülebilmesi sağlanıyor.

• Perakende sektörüne özel tasarlanmış 
yapısıyla tüm süreçlerin etkin yönetimi

• Gelişmiş bulut teknolojisiyle azalan donanım 
maliyeti

• Etkin stok yönetimiyle müşteri ihtiyaçlarına 
göre planlama

• Kapsamlı bilgi akışıyla artan müşteri 
memnuniyeti

• Satış noktalarının merkez ile kesintisiz 
iletişiminin sağlanması

• ERP ürünleriyle kolay entegrasyon

• Lojistik süreçleri işin uzmanlarına bırakarak 
operasyonel maliyetlerde azalma

• Güncel ödeme sistemleriyle tam uyumlu 
çalışma

• e-Arşiv ve e-Fatura entegrasyonuyla 
mevzuatlara tam uyum

Arslan ARSLAN
LOGO YAZILIM
Perakende Çözümleri, İcra Kurulu Üyesi
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Dijital Mağaza Yönetimi

Nebim, perakende, toptan satış ve üretim 
sektörlerine yönelik ERP ve mağazacılık ya-
zılımları üretiyor. Özellikle hazır giyim, kon-
feksiyon, ayakkabı, büyük mağazacılık, ev 
tekstili, halı, mobilya, züccaciye, optik, koz-
metik, aksesuar ve diğer gıda dışı perakende 
sektörlerinde uzmanlaşmış durumda.

Omni Channel kaçınılmaz
Perakendenin geleceği sadece fi ziksel ma-
ğazalarda ya da sadece e-Ticaret’te değil. 
Omni Channel’ın ana fi kri; 100 kapısı olan 
100 farklı fi ziksel mağazayı ve e-Ticaret site-
sini, çok kapısı olan tek bir mağaza gibi gö-
rüp, müşteriler hangi kapıdan girerse girsin, 
diğer bütün kapıların arkasındaki fırsatlara 
eşit şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktır. 
Yani ürün denemek, satın almak, değiştir-
mek, indirim kampanyalarından faydalan-
mak, puan kazanmak ve kullanmak, tadilat 
ve ürün durumlarını sorgulamak gibi birçok 
işlemi her noktadan aynı kolaylıkla yapabil-
melerini sağlamaktır. Bunu başarmanın sırrı 
da ERP’deki stok yönetimi, mağazalarda-
ki ve e-Ticaret sitesindeki satış, lojistik ve 
yine ERP’deki indirim kampanyası, loyalty, 
CRM sistemlerini gerçek zamanlı ve lokas-
yon bazında entegre edebilmekten geçiyor. 
Nebim’in Nebim V3 ürünüyle yaptığı da tam 
olarak bu. Nebim kullanıcıları, merchandise 
planlama ile başlayan, ürün tahsisat-ta-
mamlama ve transfer ile devam eden, kendi 
mağazaları, franchise mağazaları ve konsin-
ye satış noktalarının da satış ve envanter-
lerinin entegre bir şekilde yönetildiği, önde 
gelen tüm e-Ticaret platformları ile entegre 
çalışan Nebim V3 ile Omni Channel dünyası-
na kolaylıkla uyum sağlıyorlar.

Trend Omni Müşteri’de
Omni-kanal vizyonunun bir adım ilerisi; 
müşterilerin tüm alışveriş geçmişleri ve di-
jital izleriyle birlikte tanınabilecekleri, ürün 
veya kampanyalara ilişkin anlık öneriler ala-
bilecekleri, satın alım ve teslimat deneyim-
lerini kişiselleştirebilecekleri “omni müşteri” 
vizyonudur. Nebim tüm bu ihtiyaçları da kar-
şılamak ve desteklemek üzere yakında ma-
ğaza içerisindeki satış temsilcilerinin mobil 
cihazlar üzerinde kullanacakları, müşteriyi 

ve ürünü tanıyan, gerçek zamanlı envanteri 
sorgulayan, arka planda akıllı bir ürün öneri 
motoru barındıran ve mağazalarda satışı ve 
müşteri memnuniyetini artırabilecek yeni 
uygulamalar geliştiriyor.

Ödeme sistemleri de dijitalleşiyor
Mağazalarda kullanılan Nebim V3 POS yazı-
lımı ile, mevzuat gereksinimlerini karşılayan 
e-Fatura, e-Arşiv ve Yeni Nesil ÖKC enteg-
rasyonları dışında, anlık Tax Free entegras-
yonu, Paro, Hopi ve Zubizu gibi harici müş-
teri sadakat yönetimi sistemleri ile anlık 
entegrasyonları, hediye kartı, para puan ve 
indirim kampanyası yeteneklerini, Elekt-
ronik Ticaret Kanunu kapsamında zorunlu 

olan toplu iletişim opt-in ve opt-out des-
teğini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
gereksinimlerini, tüm mobil operatörlerin 
desteklendiği anlık SMS entegrasyonunu, 
optik ve taksitli perakende satış sektörle-
rine yönelik özellikleri, satış sonrası servis 
ve destek uygulamalarını, dinamik ürün 
konfi güratörlerini ve önümüzdeki dönem 
yaygınlaşmaya başlayacağı öngörülen mobil 
ödeme uygulamaları ile entegrasyon ola-
naklarını destekliyor. Türkçe’nin yanısıra 17 
farklı dilde ve 40’tan fazla ülkede kullanıl-
makta olan Nebim V3 POS tüm bu özellik-
leri ile Türk perakendecilerinin kullandıkları 
en fonksiyonel POS çözümü olmaya devam 
ediyor.

Sedat TAŞÇI
NEBİM
Genel Koordinatör

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Perakendenin geleceği dijitalleşmede

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Nebim V3

Yerli Yazılım

Nebim

Nebim V3 Ver.17.10.0

2.600+

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Dijital Mağaza Yönetimi

Net1 Teknoloji, mağazaları geleceğe hazır-
lamak için yeni teknolojileri takip ediyor ve 
uyarlıyor. Artık kasasız mağazalar olacak, 
artık kameralar müşteri saymaktan çıkıp 
mağaza müdürüne; “Dikkat! Bir kalabalık 
geliyor, mağazaya çek” diye SMS gönde-
recek, “Acil ziyaret edilmeyen reyonu can-
landır” diyecek. Sistemler kişiye özel, anlık 
kampanyalar sunacak.

Mağaza girişindeki dev reklam dönen ekran-
lar akıllanacak ve müşteri sadakat (loyalty) 
kartını okuttuğunda öneriler sunacak, onu 
yönlendirecek, hatta aldığı ürünleri isterse 
evine gönderecek.

Birlikte stok barındırmayan, sadece numu-
ne ve tester‘lar olan mağazalar yaratabile-
ceğiz. Müşteri bakacak, inceleyecek, dene-
yecek, parfümü sıkacak, telefonla okutup 
sepete ekleyip, ödeyip evine gönderecek.

Tahminleme yazılımlarımız ile gelecek dö-
nem vermeniz gereken siparişleri, satış tah-
minlerini, muhtemel mağaza açılış sayısını, 
bütçe, yatırım vs. öngörebileceksiniz.

Önümüzdeki dönemde markaların yurtdışı-
na açılmaları ve bunu lokalizasyonlar, uyar-
lamalar, eğitimler dahil bir hafta gibi kısa bir 
sürede başarabiliyor olması çok daha fazla 
önem kazanacak.

Çünkü gelecek demek artık EKOSİSTEM de-
mek; müşteriye ulaşmak, mobil kanallardan 
bir network‘e daima bilgi (notifi cation) gön-
derebiliyor olmak, ödül vermek, e-ticaret 
yapabilmek, yeni ürünleri yeni mağazaları 
iletmek, hatta müşteriden geri dönüşleri 
hemen alabilmek demek. Kısacası, OMNIC-
HANNEL ve SADAKAT (Loyalty) çok değerli 
olacak.

Gelecekte markalar, ekosistemleri ne kadar 
büyükse ve ona ne kadar hakim olabiliyor-
larsa, o ölçüde güçlü olacaklar.

Tüm bu teknolojileri, Türkiye Partneri olduğu-
muz Fransız CEGID Perakende Yazılım Çözümü 
platformu üzerinde konumlandırmak ve yönet-
mek mümkün.

CEGID; tamamen perakendeye odaklanmış, 
yaklaşık 2.500 kişinin çalıştığı, 75+ ülkede, 
30.000+ mağaza ve çok sayıda ünlü marka 
referansı olan bir dev yazılım fi rması.

RIS (Retail Information System) 2015 ve 
2016 En İyi Perakende Yazılım Ödülleri ve 
birçok INNOVASYON ödülü var.

Sadece Cegid kullanan markaların tecrübe-
lerini, çözümlerini, hikayelerini paylaştığı 
Stores-And-Stories platformu ile güncel 
tecrübeleri takip edebilirsiniz.

Perakendeye özel ve hazır dashboard‘ları ile 
Cegid içine gömülü (embedded) gelen Qlik-
view iş zekası çözümü ile yönetici destek 
sistemlerini kullanabilirsiniz.

CLIENTELING ile müşterinin tüm tarihçesini 
biliyor olarak satış temsilcileri mağaza için-
de tabletleriyle değerli müşterilerinize özel 
ürün, indirim ve tavsiyelerde bulunabilirler.

Cegid Perakende Yazılım Çözümleri ile artık 
size özel, hızlı ve inovatif yöntemlerle tüm 
bunları yönetmek çok kolay.

Net1 Teknoloji; uçtan uca, müzik playlistler-
den tahminleme çözümlerine, Monte Carlo 
analizleri ile belirsizliklerin giderilmesinden 
personel giriş kontrol PDKS sistemlerine, 
akıllı mağazacılık çözümlerine, mobil uygula-
malara, ödeme alabilen ekranlara, peraken-
de yönetim yazılımınıza, e-Arşiv, e-Fatura 
vb. uygulamalarınıza kadar tek fi rma olarak 
hizmet veren Teknoloji Partneriniz.

Ozan TEZER
NET1 TEKNOLOJİ
Yönetici Ortak

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Cegid 
Cloud Services & Software 

Fransa

Cegid Software

5-30 adam / gün

Y2

1.000+

Özel bir altyapı gerekliliği yok,

birçok ERP ile entegre. Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Perakende Sektörü için Mağaza, Bayi ve Şubelerin Açılış & Tadilat Yönetimi

1- Proje Yönetimi

• Proje (Mağaza) bilgi alanları (konsept, 
destek durumu, mağaza tipi, ülke, bölge, 
inşaat türü vb.)

• Tamirat, tadilat, re-open projeleri

• Proje süreç adımları iş akışı (Workfl ow)

2- Keşif

• Master kodlamalar

• Keşif oluşturulması (Bölge/Ülke bazlı 
formatlar, Mimari tasarım Excel aktarım)

3- Planlama

• Tedarikçi iş programı (Excel - Ms Project)

• Haftalık program takibi

4- İhale ve Teklif Alma

• İhale işlemleri

• Teklif alma (e-posta ile bildirim)

• Gelen teklifl erin sisteme aktarılması

• Değerlendirme işlemleri

• Karar verme ve sözleşmeye dönüştürme

Mağaza / Bayi / Şubelerin Açılış-Tadilat Yönetimi 
xPM SOM (Store Opening Management) çözümü, mağaza / bayi / şubeleri olan tüm fi r-
malar için uygun olabilecek Açılış / Tadilat takibi için geliştirilmiş bir çözümdür. Bu çözüm 
ile açılışı veya tadilatı yapılacak onlarca hatta yüzlerce mağaza, merkezi bir ekip tarafından 
yönetilebilmektedir. Ürünün bazı özellikleri aşağıdaki gibidir:

5- Sözleşme Yönetimi

• Sözleşme koşulları - Matbu sözleşme

• Sözleşme keşfi 

• Zeyilname ve ek protokol

• Avans talepleri

6- Hakediş Yönetimi
• Sözleşme metrajı üzerinden hakediş imkanı

• Kesintiler

• Muhasebe işlemleri - Boyut - (N satır 
keşif, sipariş olarak gider kalemi ve sabit 
kıymet olarak aktarılır.)

7- Servis Yönetimi
• Mağaza servis talepleri girişi

• Aşamaların takibi

• Firma yönlendirme

• Talep kapanışı ve faturalama

8- Mobil Uygulama
• Mağaza standartlarının uygunluk kontro-
lü (Merkezi Denetim)

• Yapılacak işlerin kontrolü / takibi (Check-
List)

• Fotoğraf çekip ilgili kayıt / konu ile ilişki-
lendirme

• Grafi kli Yönetici Özeti (İş Zekası) Raporları

Umut ALTINAY
RBS RETAIL 
İş Geliştirme Müdürü

Referans Sektörler:

Dağıtım Genel Üretim

Hizmet

Elektrik &
Elektronik

Ambalaj

Kimyaİnşaat MakineKamu Konfeksiyon Mobilya

Enerji

Otomotiv SağlıkPerakendePlastik TekstilSavunma

Bankacılık Gıda

Menşei:

Geliştiren Firma:

Önerilen Ortalama Kurulum Süresi:

Ürünün Son Sürümü:

Toplam Müşteri Sayısı (Dünya / Türkiye):

Öneri İçin Gerekli Altyapı:

Yabancı & Yerli Yazılım

Microsoft & ETG

2 Hafta

2017

2017 Ekim itibariyle 1.000+ 
mağaza/bayi/şube. Devam 

eden projelerle 2018’de 4.000+ 
mağaza/bayi/şube.

Ürün müşteri ortamında 
(On-Prem) veya Bulut (Cloud) 

ortamda çalışabilmektedir.

Çözüm Önerisine Konu Olan
Ürün Adı ve Logosu:

xPM SOM (Store Opening Management)

ÇÖZÜM ÖNERİSİ



KURUMSAL DÖNÜŞÜM 
PLATFORMU

Seminerler

Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından dü-
zenlenen marka bağımsız seminerlere, BI, BPM, 
CRM, e-DÖNÜŞÜM, EAM, ERP, HRM, MES, PLM 
ve SCM Komitelerinden gönüllü eğitmenler ve 
konuşmacılar katılmaktadır. Seminerlerimize ka-
tılan çözüm kullanımı konusunda deneyimli kul-
lanıcı üyelerimiz de deneyim paylaşımına katkıda 
bulunmaktalar.

Kurumsal Yazılım ve Teknoloji Günleri

Kurumsal Yazılım ve Teknoloji Günleri’nin temel 
amacı, kurum ve bireylere yol gösteren, farkın-
dalık yaratan, fi kir veren, vizyon katan akademis-
yen, bilişim ve yönetim danışmanı üyelerimizin 
güncel teknoloji ve çözümler hakkında bilgilerini 
arttırmak, tazelemek ve doğru bilgiye daha hız-
lı, zamanında ulaşabilecekleri ulaşım kanallarını 
oluşturmalarında destek olmaktır.

Kurumsal dönüşüm platformu olarak, kurumsal 
dönüşüm odaklı anlayış içinde, farkındalık yarat-
mayı ve bilinçlendirmeyi hedef edinmiş bulun-
maktayız. Marka bağımsız iletişim ve deneyim 
paylaşımının sağlanması da felsefemizin ve sos-
yal hareketimizin bir parçasıdır.

Ülkemizde, kurumsal çözümlere ilişkin bilgi ve de-
neyimimizin arttırılması bakımından, bilgi alan-
larına yani akademisyen ve yönetim danışmanı 
üyelerimizin bilgiye erişimi hepimiz için önem ta-
şımaktadır. Bu bağlamda Kurumsal Çözüm Üre-
ticileri ile “Kurumsal Yazılım ve Teknoloji Günleri” 
düzenleyerek, en güncel teknoloji ve çözümleri 
akademisyen ve yönetim danışmanı üyelerimize 
ulaştırmayı ve iletişimlerini sürdürüyoruz.

Beyin Fırtınası Oturumları

Kurumsal dönüşüm veya kurumsal çözüm kulla-
nımı adayı olan kurumların, mevcut durumlarını 
ve gelecek dönem planlarını, kısa, orta ve uzun 
dönemli bilişim veya dönüşüm yatırımlarını ama-
cına uygun ve efektif şekilde yönetmeleri ama-
cıyla, Kurumsal Dönüşüm Platformunun yönetim 
danışmanı, bilişim danışmanı, akademisyen ve 
deneyimli kullanıcı olan üyeleriyle beraber değer-
lendirildiği workshoplardır.

Workshoplara katılacak kişilerde sektörel birikim 

veya planlanan projelere benzer proje deneyimi 
aranmaktadır. Workshop sonucunda kısa, orta 
ve uzun dönemli yol haritaları, ana ve tali planlar, 
uygulanacak model ve bu projelere bağlı direkt & 
dolaylı bütçelerin oluşturulması hedefl enmekte-
dir.  

Saha Ziyaretleri ve Mevcut Durum Analizleri

Kurumsal dönüşüm ve kurumsal çözüm kullanı-
mı adayı olan kurumların, iş süreçlerinin, bilişim 
ve yönetim sistemi altyapılarının incelenmesi ve 
dönüşüm yol haritalarının oluşturulmasına katkı 
sağlamak amacıyla yapılan fi rma ziyaretleridir.

Kurumun bu konudaki farkındalığı ve kurumsal 
çözüm kullanımı ile ilgili ön hazırlığı hakkında 
fi kir sahibi olmak ve geçişi sırasında izleyeceği 
yol haritasını belirginleştirmek, fi rmayı tanımak, 
iş yapış şekli ve süreçleri hakkında bilgi sahibi 
olmak amacıyla yapılan fi rma ziyareti ek olarak 
depo sahası, üretim alanı gibi alanların ziyareti, 
departman temsilcileri ve yönetim ile yapılan gö-
rüşmeleri, mevcut bilişim ve yönetim sistemleri 
altyapısının incelenmesini kapsar. 

İnceleme neticesinde mevcut durum analizi ra-
poru ve genel bir yol haritası oluşturulması ile 
birlikte kurumun kendi farkındalığı hakkında bilgi 
sahibi olması hedefl enmektedir.

Sektörel Çalışma Grupları

Kendi sektöründe, Kurumsal yazılım ve dönüşüm 
projelerinde görev almış, çözüm seçimi ve pojesi 
öncesi hazırlıklarda yer almış deneyimli kişiler-
den oluşur. Kurumsal yazılım kullanımına yönelik 
marka bağımsız sektörel raporlar oluşturur, çö-
züm araştıran aday fi rmalarla deneyim paylaşımı, 
gönüllü danışmanlık, koçluk ve mentorluk yapar.

Çalışma grubu, hazırladığı yayın ve düzenlediği 
etkinliklerle kendi sektöründe farkındalığı artır-
mayı, aday fi rmaların geleceği için stratejik ve 
sürdürülebilir  çözüm önerileri oluşturmayı hedef-
lemektedir.

Farkındalık Günleri

Kurumsal Dönüşüm Platformu ve komiteleri ta-
rafından belirli bir bölge, profi l veya sektör için, 
kurumsal dönüşüm ve kurumsal çözümler hak-
kında farkındalığın artırılması amacıyla aday ku-

rumlara yönelik düzenlenmektedir.

Farkındalık günü etkinlikleri sırasında, kurumsal 
dönüşüm, kurumsal çözüm seçimi, kullanımı ve 
yaygınlaştırılması konusunda deneyim sahibi 
olan kullanıcılar, proje ekipleri, marka bağımsız 
olarak proje deneyimleri hakkında sunum veya 
konuşmalar yapar, etkileşimli olarak merak edilen 
konuları ve soruları cevaplarlar.

Ayrıca bölgede veya ilgili sektörde yoğun deneyim 
yaşamış misafi r konuşmacılarla konunun ilgi çe-
kici yönleri konuşularak uygulanabilecek örnekler 
oluşturulması hedefl enmektedir. Etkinliğin sade-
ce farkındalığı artırmaya yönelik olmasından do-
layı, çözüm üreticisi markaların iyi veya kötü rek-
lamlarına yol açabilecek şekilde konuşma, sunum 
veya soruların etkinlik boyunca yer almaması için 
hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Üniversite Günleri

Yönetim danışmanı, akademisyen, kullanıcı ve 
çözüm üreticisi olan üyelerimizle birlikte Üniver-
sitelerde “ERP ile Bir Adım Önde Ol” mottosuyla 
etkinlik, panel ve seminerler düzenleyip Türki-
ye’deki kurumsallık, kurumsal dönüşüm modelle-
ri, kurumsal yazılım dünyasında kariyer olanakları 
gibi bilgileri paylaşarak, sektörün ihtiyacı olan in-
san kaynağının oluşmasına katkıda bulunuyoruz.

Yayınlar

Kurumların verimlilik artışı gereksinimleri ve ge-
leceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal 
yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştir-
meleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamak 
ve bunları güncel tutmalarına yardımcı olmak 
amacıyla, akademisyen, bilişim ve yönetim da-
nışmanı, sektörel çalışma gruplarımız ve dene-
yimli kullanıcı üyelerimizle birlikte hazırladığımız 
Makaleler, Bildirgeler, Sektörel Çözüm Kullanımı 
Raporu, Akademik Yayınlar, Kurumsal Çözüm 
Rehberleri ve Başarı Hikayeleri gibi referans kay-
naklardır.

Periyodik olarak hazırlanan yayınlara ek olarak 
Kurumsal Dönüşüm Platformu tarafından des-
teklenen portal www.theprowess.net de Kurum-
sal Dönüşüm yolculuğuna başladı.

Kurumsal Dönüşüm Platformu, 2012 yılında, kurumsal çözüm kullanıcıları, yö-
netim ve bilişim danışmanları, akademisyenler, kurumsal çözüm üreticileri ve 
hizmet sağlayıcıları ile marka bağımsız deneyim paylaşımı ve iletişimi amacıyla 
kurulmuştur. İlk faaliyete geçen ve en bilinen alt grubu ise ERP odaklı olan ERP 

Komitesidir. Kuruluşundan bu yana spesifi k konu odaklı alt grupları (komiteler) vasıtasıyla 
kurumsal çözümler ve kurumsal dönüşüm hakkında farkındalığın artırılması için seminer-
ler, workshoplar, saha ziyaretleri ve kurumlara yönelik mevcut durum analizleri, sektörel 
çalışma grubu toplantıları ile farkındalık günleri düzenlemekte ve periyodik olarak sektörde 
referans kaynak teşkil edebilecek şekilde yayınlar üretmektedir.  Kurumsal Dönüşüm Plat-
formu, 13 Şubat 2012 tarihinde başladığı yolculuğuna, bölge ve şehir temsilcileri vasıtasıyla 
platform merkezi olan İstanbul ile İzmir, Bursa, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, Adapa-
zarı, Çerkezköy, Mersin, Eskişehir ve Kocaeli’nde devam etmektedir.
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KURUMSAL ÇÖZÜMLER DÜNYASI

AIZEN TREX (MERT YAZILIM)
2003 yılında faaliyetine limited bir kuruluş olarak başlayan şirket, 
“Verimlilik ve Üretim Takip Teknolojileri” üretmektedir. Güncel 
teknoloji kullanımını kendisi için bir vizyon müşterileri için ise 
misyon olarak gören şirket şirket bu yolda global bir oyuncu olmayı 
hedeflemektedir. Uzun yıllar boyunca üretimde etkinlik ölçme 
araçları geliştirme konusunda Elektronik ve Yazılım Ar&Ge’si yapan 
şirket, bir süre önce İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinde TREEM A.Ş. kuruluşunu gerçekleştirerek artık hem Ölçme 
hem İyileştirme araçları geliştirmeye başlamıştır. Şu ana kadar bir 
çok TÜBİTAK projesini başarı ile bitiren şirketin her yıl en az 2 Ar&Ge 
projesi tamamlama hedefi bulunmaktadır. 

İlhan Özdemir / Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür 
İstanbul Teknokenti İstanbul Üniv. Avcılar Yerleşkesi Argem 
Binası Ofis N: 314 Avcılar İstanbul
Tel: +90 (212) 691 61 41 • Faks: +90 (212) 691 61 42
info@trex.com.tr • www.trex.com.tr

AKDATASOFT YAZILIM 
Akdatasoft Yazılım 1995 yılından itibaren bünyesinde geliştirdiği 
sektörel içerikler taşıyan Üretim Yönetimi yazılımları ile işletmelerin 
iş süreçlerinin takibi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin 
sağlanması konularında faaliyette bulunmaktadır. Namık Kemal 
Üniversitesi Çorlu ve Trakya Üniversitesi Edirne teknoparklarındaki 
şubelerinde Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği, sektörel bazda 
uyarlanmış ve kullanıma hazır ürünleri müşterilerine sunmaktadır. 
İşletme tecrübeli kadrosu ile Bilgi Teknolojileri Sistem ve Proje 
danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

Hakan Akalın / Genel Müdür
Kazımiye Mh. Aşık Veysel Sk. Çamlık St. B-Blok D.No:14 Çorlu 
Tel: +90 (282) 653 13 89 • Faks: +90 (282) 651 72 46 

info@akdata.com • www.akdata.com.tr

ALPATA TEKNOLOJİ & YAZILIM A.Ş.
Türkiye’de hızla gelişen IT Sektörünün sağladığı olanaklardan 
faydalanma vizyonu doğrultusunda 2000 yılında kurulmuştur. Alpata 
Teknoloji Yazılım, geliştirdikleri teknolojiler ve uygulama projeleriyle 
tanınan, sektörlerinde lider kuruluşlarla geliştirdiği çözüm ortaklıkları 
ve işbirlikleri ile uluslararası kaynakları kullanarak standartlarını 
sürekli güncelleyen ve yeni yatırımlarla gücünü pekiştiren bir 
kuruluştur.
Alpata Teknoloji Yazılım; Türkiye de Yazılım Üretimi konusunda 
yüksek kapasiteli bilgisayar parkı, finansal gücü, azmi ve kalite odaklı 
çalışmaları ile yazılım çözümlerinde ileri teknolojiler geliştirmeye 
devam etmektedir. İşletmelerin ihtiyaçlarına yönelik özel yazılım 
çözümleri sunarak, ürün kalitemiz ve teknik desteğimiz ile üst düzey 
müşteri memnuniyeti sağlarız. Dağıtım, Üretim, Hizmet, Perakende, 
Otomotiv, Kamu, Makine, Gıda sektörleri başta olmak üzere 150 ‘den 
fazla sektör 500’den fazla kullanıcıya hizmet vermeyi sürdürmektedir. 

Emrah Taylan – Proje Müdürü 
OSB Bilim Cad. Yazılım Kule No:5/401 Odunpazarı Eskişehir
Tel: +90 (222) 236 23 50-51 • Faks: +90 (222) 236 2552
teknoloji@alpata.com • www.alpatateknoloji.com

BİLİŞİM SANAYİ
Bilişim A.Ş., 1985 yılından beri 200’ü aşkın projedeki deneyimi, 
birikimi ve markalı ürünleriyle, en küçükten en büyük boyutlara 
ulaşan özel ve kamusal kuruluşlar için ERP çözümleri üretegelmiş, 
öncü bir kuruluştur. Bu çizgide bütün projelerini, saptadığı vizyon 
ve benimsediği misyon ile üstün başarıyla sonuçlandırmış olmanın 
onurunu taşımaktadır.

C. Kıvanç Öner / ERP Çözümleri Lideri 
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark B2 Blok No:419 34220 

Davutpaşa, Esenler, İstanbul
Tel: +90 (212) 483 73 49 • Faks: +90 (212) 483 73 52
GSM: +90 (541) 554 47 49
bilisim@bilisim.com.tr • www.bilisim.com.tr

BİMSA
1975 yılında Sabancı Holding bünyesinde kurulan Bimsa, 40 yıllık 
deneyimi ile Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojisi şirketlerindendir. 
Orta ve büyük ölçekli şirketlerin; uygulama ve iş danışmanlığından 
kuruma özel uygulamalara, işletimden teknik hizmetlere, 
donanımdan yazılıma kadar tüm bilişim ihtiyaçlarını karşılamak ve 
müşterileri için “en uygun” çözümleri “en yüksek” kalitede oluşturmak 
üzere faaliyet göstermektedir.

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

BİMSER ÇÖZÜM
Kurumsal verimliliği yükselten iş yazılımları geliştirmek amacıyla 
Kocaeli Üniversitesi Teknopark merkezli olarak kurulan Bimser Çözüm, 
her geçen yıl büyümekte, istihadamını artırmaktadır. Türkiye’de 
1200’den fazla seçkin kurumun tercih ettiği Bimser Çözüm ürünleri, 
bu kurumların verimliliğini artırmaya devam etmektedir. Bimser 
International, Amerika ve MEA’da, Bimser B.V. Avrupa’da toplam 30’u 
aşkın ülkedeki kurumsal kullanıcılara iş yazılımları sunarak, çeşitli 
sektörlere katma değer sağlamaktadır. 

Refik Tunçer / Satış ve Pazarlama Direktörü
Kocaeli: Yeniköy Merkez Mahallesi, Vatan Caddesi KOU 
Teknopark No:83/A-6 41275 Başiskele Kocaeli
Tel: +90 (262) 341 43 14 • Faks: +90 (262) 341 38 94
İstanbul: Ofisim İstanbul: B Blok D:46 K:8 No:20 Cevizli Mah. 
Tugayyolu Cad. Cevizli Maltepe İstanbul
info@bimser.com.tr • www.bimser.com

BİNOVİST
Binovist, CRM ve XRM projelerinde müşterilerine yazılım geliştirme ve 
eğitim hizmetleri sunan yenilikçi danışmanlık şirketidir. Deneyimli ve 
sahasında uzman kadrosuyla CRM çözümleri ve satın alma, İK, bayi 
yönetim uygulamaları gibi XRM çözümlerinde, teknik ve kavramsal 
eğitimlerle müşterilerinin yatırımlarından en yüksek faydayı 
görmelerini sağlar.

Engin Alan / Genel Müdür
Büyükdere Cad. No:15/A Hürhün A Blok K:4 Şişli İstanbul 
Tel:+90 (212) 356 10 01
info@binovist.com • www.binovist.com

CEMAMETRIX
Cemametriks A.Ş., 2014 yılında Erdoğan Atay Yatırım Holding 
A.Ş. iştiraki olarak İzmir’de kurulmuştur. Cemametrix, görüntülü 
görüşme teknolojileri, web/mobil native kurumsal çözümler 
gibi teknolojik alanlara yatırım yapmaktadır. Güncel teknolojileri 
kullanarak, kurumsal çözümler üreten Cemametrix, 2017 yılı 
itibari ile CoolAtForm ürününü piyasaya sürmüştür. CoolAtForm, 
web ve mobil platformlarda çalışan, tüm kurumsal çözümlerle 
entegre olabilen ve içeriğinde klasik kurumsal çözümlerde bulunan 
modüler yapıları barındıran bir uygulama olmakla birlikte, veri 
madenciliği, iOT (Nesnelerin İnterneti), Sosyal Medya araçları ile 
entegrasyon gibi ek özellikleri de çalıştığı tüm platformların yerel 
özellikleri ile desteklemektedir. Cemametrix, yeni teknolojileri takip 
ederek, yarattığı kurumsal çözümlere bunları adapte etmektedir. 
Firmada üretilen yazılım ürünleri müşterilere SaaS – hizmet olarak 
sunulmakta, yatırım maliyeti ve uyarlama için zaman gerekmeden 
kullanım sağlanmaktadır. 

Azerhan Özen / Genel Müdür

DEÜ Tınaztepe Kampüsü Doğuş Cad.207 AG Z12 Depark Beta 
Buca İZMİR 
Tel: +90 (232) 402 94 94 
info@cemametrix.com.tr • www.cemametrix.com.tr

CLOUDYFLEX
Cloudyflex, esnek, güçlü ve ekonomik iş uygulamalarını Türkiye 
pazarı ile tanıştırmak amacıyla Satış, Pazarlama, Dijital Pazarlama 
ve Satış Sonrası Servis süreçleri konusunda 20 senenin üzerinde 
tecrübesi olan bir ekip tarafından kurulmuştur. Cloudyflex, Online İş 
Uygulamaları ve CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi konusunda dünya 
liderlerinden Zoho’nun Türkiye yetkili temsilcisidir. Cloudyflex’in 
misyonu, bulut teknolojisini ve felsefesini tam olarak destekleyen ve 
firmalara en yüksek değer ve verimliliği en uygun maliyetler ile sunan 
iş uygulamalarını müşterilerine sunmaktır. 

Haluk Çavuşoğlu / Yönetici Ortak
Halk Cad., Kardelen Sk., Palladium Tower No 2, K:10 Ataşehir 
İstanbul
Tel : +90 216 6870610
bilgi@cloudyflex.com • www.cloudyflex.com

CPM YAZILIM
CPM Yazılım 1989’da çok kapsamlı bir yazılım firması olarak İstanbul’da 
kurulmuş, 2003 yılından itibaren geliştirdiği CPM ERP ile sektörünün 
önemli oyuncularından biri olmuştur. Türkiye geneline yayılmış 
Çözüm Ortakları ile Türk Sanayisi başta olmak üzere birçok sektöre 
hizmet vermektedir. CPM sadece yazılım üretmekle kalmamakta, 
uygulama ve satış sonrası destek hizmetleri de sunmaktadır.CPM ERP, 
Finans Yönetimi, Satış-Pazarlama Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok 
Yönetimi, Muhasebe, Dış Ticaret, Personel, Bütçe, Sabit Kıymetler, 
Kurumsal Satınalma, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Servis Yönetimi, 
Üretim Yönetimi, Kalite Yönetimi alanında hayatınızı kolaylaştıran 
çözümleriyle hizmet vermektedir.

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

DNA PROJE
15 yılı aşkın ERP tecrübesine sahip çekirdek kadrosu ve devamlı geniş-
leyen genç, dinamik ve tecrübeli ekibiyle yüze yakın işletmeye ilkele-
rinden ödün vermeden Netsis Kurumsal Çözüm Ortağı olarak hizmet 
sunuyor. ERP sektörünün liderlerinden olan Netsis Yazılım’ın ürettiği 
ürünlerin kurulum ve uyarlama hizmetlerini, bunun yanı sıra yazılıma 
ek bütünleşmiş çözümleri ile işletmelere katma değer sağlamaktadır. 

Aykut Haşim Özdoğan
Küçükbakkalköy Mah. Brandium Residence R2 Blok K:21 No:198 
Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 (216) 455 33 62
www.dnaproje.com.tr

DST DANIŞMANLIK
DST Danışmanlık, firmalara süreç analizi, iyileştirilmesi ve verimlilik 
artışı konularında hizmet vermek için kurulmuştur. Bunun 
gerçekleştirmek için her biri kendi alanında Dünya lideri olan 
ürünlerini Türk firmaları ile buluşturarak şirketlerdeki satış tahmin, 
üretim optimizasyonu, süreç yönetimi, İş Zekası ve Raporloma 
üzerinde programlar ve hizmetler sunmaktadır. 

Üstün Uçtum / Yönetici Ortak 
Kozyatağı Mah. Hüseyin Çelik Sok. Nail Engin İş.Mrk. Apt. N:7/5 
34752 Kadıköy İstanbul 
Tel: +90 (216) 577 50 65 • Faks: +90 (216) 577 52 36 
info@dstdanismanlik.com • www.dstdanismanlik.com 
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FIT BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ
Kurulduğu 1999 yılından beri dünya trendlerini takip ederek Türkiye’de 
e-Dönüşüm® öncülüğünü üstlenen FIT Solutions, inovatif teknoloji 
çözümleri ve her geçen gün büyüyen AR-GE ekibiyle dijital dünyanın 
en yenilikçi yazılım firmalarındandır. ‘e-Dönüşüm®’ konseptinin 
yaratıcısı FIT Solutions, artmakta olan AR-GE ekipleri ile dünya bilişim 
trendlerini takip ederek, Türkiye’de ‘e-Dönüşüm®’ün öncülüğünü 
omuzlayan ilk 3 firma arasında yer almaktadır. FIT Solutions, şirketlere 
‘e-Fatura’, ‘e-Arşiv’, ‘e-Defter’, ‘e-Denetleme’, ‘e-Bilet’, ‘e-İmza’, ‘KEP’, 
‘e-Mutabakat’ , ‘e-Yedekleme’, Süreç Yönetimi, ‘e-Finansman’, UFRS ve 
KDV İade gibi uygulamalar yanında, süreçlerinin düzenlenmesinde 
iş verimliliği artıran, maliyet ve zaman yönetimini kolaylaştıran 
‘’Kurumsal Değer Mühendisliği ‘’ çözümler de sunmaktadır. 

Koray Gültekin Bahar / Genel Müdür
Ağaoğlu MyOffice Gold Altayçeşme Mh. Öz Sk. No:19 K:4 D: 
21-22, E- 5 üzeri, Maltepe-İstanbul 
Tel: +90 (2126) 445 93 79 • Faks: +90 (216) 445 92 87 
info@fitcons.com • www.fitcons.com
www.e-donusum.com.tr • www.efatura.net

FSSOFTWARE
FSSoftware, Üretim Takip ve Depo Yönetimi konusunda uzman 
çözümler geliştirmektedir. Sektör tecrübesi bulunan yetişmiş 
elemanlardan kurulu bir organizasyondur. Ana konuları online RF 
üretim ve depo takip, RFID uygulamalar, İlaç takip Sistemi, Gıda 
İzlenebilirlik, Kırmızı Et İzlenebilirlik, Ürün Takip Sistemi ve Meyve-
Sebze İzlenebilirlik ve özel projelerdir. 150’den fazla firmada 3,500 den 
fazla kullanıcı tarafından çözümleri halen kullanılmaktadır. Çözümleri 
SAP, SAP B1, Logo Tiger, Logo Netsis, IAS  vs gibi bir çok ERP ile online 
entegre çalışabilmektedir.

Dursun TOSUNOĞLU / Satış ve Proje Müdürü
İstanbul: Hera Club Residence Atatürk Mah. Özdemir Sk. No:7/A 
Blok K:7 D:102 Beylikdüzü, İstanbul
Tel: +90 (212) 426 66 88
İzmir: Yalı Cad. Nilgün Apt. No:44/8 Karşıyaka / İzmir
Tel: +90 (232) 369 19 44
Almanya: Ottostraße 18 76227 Karlsruhe Deutschland
Tel: +49 (0) 721 50955 0
Dursun.tosunoglu@fssoftware.net
www.fssoftware.net • www.fsmobility.com.tr 

HITSOFT
İşletmelerin verimliliğini ve izlenebilirliğini arttırmak, dijital dönüşüm 
yolculuklarına güç katmak vizyonu ile hareket eden Hitsoft 2001 yı-
lında kuruldu. 2013 yılında Dünya’nın lider kurumsal yazılım üreticisi 
SAP tarafından sulunan Business One ERP ürününün Türkiye’de yetkili 
çözüm ortağı oldu. Sahip olduğu endüstri birikimini SAP’in global 
gücü ile birleştirerek Türkiye’nin önde gelen SAP çözüm ortağı konu-
muna geldi.
Bugün itibarı ile Hitsoft  aralarında Renault, Tırsan, Battal Holding ve 
TSM Global gibi birçok değerli markanın yer aldığı farklı sektörlerden  
firmalara hizmet sunmaktadır. Toplam SAP Business One ERP kurulu-
mu sayısı ile Türkiye’de en fazla proje gerçekleştiren Business One çö-
züm ortağı konumundadır. Ayrıca toplam danışman sayısı ve SAP tara-
fından akredite edilen ve denetlenen sertifikalı danışman sayısında da 
Türkiye’nin en büyük çözüm ortağı konumundadır. 2017 yılı itibarı ile 
SAP tarafından müşteri memnuniyetine dayalı olarak ölçümlenen ser-
tifikalandırma süreci ile “Recognized Expertise” sertifikasını almış ve 
SAP tarafından Business One ürünü için tüm dünyada uzmanlığı kabul 
edilen çözüm ortakları arasına girmiştir. Türkiye’nin farklı coğrafyala-
rında bayilik sistemi geliştirerek Anadolu’ya yerinde hizmet götüren 
Hitsoft aynı zamanda farklı coğrafyalarda da projeler yapmaktadır.

Tayfun Şanlık / Genel Müdür
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, B2 Blok 
No:109 Davutpaşa İstanbul
Tel.: +90 (212) 483 74 16 • Faks: +90 (212) 483 74 17 
info@hitsoft.com.tr • www. hitsoft.com.tr 

IAS BİLGİ İŞLEM VE DANIŞMANLIK
IAS, müşterilerine iş süreçlerini en etkin şekilde yönetebilecekleri 
kurumsal çözümler sağlamak hedefiyle 1989 yılında Almanya’da 
kurulmuş ve caniasERP’yi geliştirmiş yazılım firmasıdır. Global 
operasyonlarını yürüttüğü Türkiye, Almanya, BAE, Hindistan 
ofislerinde ve partnerleri aracılığı ile 27 ülkede yazılım geliştirme, Ar-
Ge, danışmanlık, satış ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Behiç Ferhatoğlu / IAS CEO
Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 
Yeşilköy 34149 İstanbul 
Tel: +90 (212) 465 65 60 • Faks +90 (212) 465 79 97 
satis_tr@ias.com.tr • www.ias.com.tr

İDEALKOÇ
İnsana Saygı ve Sürekli Gelişime dayalı Toyota iş yönetimi ve gelişimi 
modelini uygulayarak şirketlerin cirolarını ve kârlılıklarını artırmak, 
sürekli ve sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
İstanbul ve Bursa’da kurulu ofisleriyle Türkiye ve çevre ülkelere hizmet 
vermektedir.
Ana uzmanlık konuları, kurumların tüm işlevleriyle, yeniden 
yapılandırıldığı İdeal Dönüşüm Projeleri ile iş ve üretim süreçlerinin 
konu bazlı ele alınarak ihtiyaca göre geliştirildiği İş Mükemmelliği 
Projeleridir. Otomotiv, Tekstil, Ağır Sanayi, İmalat Sanayi, Gıda ve Tarım 
gibi üretim sektörlerinin yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Meslek Birlikleri gibi Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte 
Bakanlık destekli kümelenme ve Ur Ge projelerinde, etkin ve faydalı 
çözümler üretmektedir.
Ayrıca, firma içerisinde firmaya özel veya sektörel gruplarda  
sektöre özel Stratejik Planlama Çalıştayları düzenler. SWOT 
Analizlerini gerçekleştirir, stratejik opsiyonlarını hazırlar, hedeflerine 
ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları planlama, uygulama ve 
değerlendirme süreçlerini oluşturarak “Kurumsal Gelişim ve Yönetim” 
sistemini hayata geçirir.

Naz Tezcan / Şirket Ortağı
Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Dumankaya Horizon 
İş Merkezi, B Blok 65/30 Kartal/İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 706 02 13 • GSM: +90 (0532) 283 6350
info@idealkoc.com • www.idealkoc.com

INTEGRAL SOLUTIONS
Integral Solutions, şirketlerin yeni dönemin gereklerine uymak 
için iş modellerinin, vizyon ve stratejilerinin gözden geçirilmesi, 
son sürat dijitalleşen iş dünyasına adaptasyonları, iş süreçlerinin 
yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi, ihtiyaç ve kaynak temelli 
IoT projeleri geliştirmeleri, yatırım geri dönüşlerinin optimize 
edilmesinin sağlanması konularında danışmanlık ve proje desteği 
vermektedir. Özellikle tedarik ve değer zinciri modellemeleri, 
üretim ve kalite süreçleri verimliliği ve etkinliği, satınalma süreç 
iyileştirme ve geliştirmeleri alanlarında hizmetler sunmaktadır. 
ERP Sistemlerinde iyileştirilen süreçlere uygun geliştirilmelerin 
yapılmasını sağlamaktadır.
Integral Solutions tarafından geliştirilen EPUM (Endüstriyel 
IoT Projeleri Uygulma Modeli) ise dönemin popüler akımlarına 
kapılmadan, gerçekçi ve şirket iş sonuçlarına etki eden ölçülebilir geri 
dönüşler ile başarılı IoT ve akıllı otomasyon projelerinin en önemli 
yönetim aracı olarak öne çıkmaktadır.

Ersan Meriç / Genel Müdür
Maslak UNIQ B-501 Sarıyer İstanbul
Tel: +90 (212) 939 26 24 • GSM:+90 (555) 255 97 36
www.integral.ist • ersan@integral.ist 

LOGİN YAZILIM
1989’dan bu yana yenilikçi ve özelleştirilmiş kurumsal iş çözümleri 
üretmeye odaklanan Login Yazılım, müşterilerinin her türlü 
taleplerine en hızlı şekilde yanıt verme ilkesiyle hareket ediyor. Login 
Yazılım, her sektör ve ölçekteki işletmelerin verimli performans, doğru 
ve zamanında karar, yüksek karlılık, öne çıkaran rekabet gücü, istikrarlı 

büyüme, sağlam ve yenilikçi iş yönetimi beklentilerini ve hedeflerini 
karşılayan çözüm ve uygulamalar geliştiriyor. %100 Türk firması 
olarak, kendi yetiştirdiği güçlü, deneyimli, uzman kadrosuyla da öne 
çıkan Login Yazılım, müşteri odaklı yaklaşımıyla, yüzde yüz sorumluluk 
ilkesiyle hizmet vererek, müşterilerinin her zaman yanında yer alıyor.

Levent Sılay / Yönetim Kurulu Üyesi
Kısıklı Mah. Alemdağ Yanyolu Kasran Plaza No: 24 Üsküdar 
İstanbul
Tel:+90 (216) 461 94 94 • Faks: +90 (216) 329 73 83
l.silay@login.com.tr • www.login.com.tr

LOGO YAZILIM
Mühendislik ve proje yönetimi uygulamaları geliştirmek üzere 
1984 yılında sektöre giren Logo, bugün Türkiye’nin en büyük 
kurumsal yazılım üreticilerinden biridir. Kendini “Verimlilik Şirketi” 
olarak tanımlayan Logo, işletmelerin çağdaş yönetim ilkelerine 
uygun biçimde yapılanmasını, süreçlerini uluslararası standartlar 
doğrultusunda yöneterek verimlilik ve kârlılığını artırmasını sağlayan 
çözümler üretiyor. Logo; Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da birçok 
ülkenin diline, iş pratiğine ve yasal mevzuatına uyarlanan ürünlerini, 
yetkili iş ortakları ve tam yetkili distribütörleri aracılığıyla sunuyor.

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

MİKRO YAZILIM
Türkiye’nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden 
biri olarak 1988 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Mikro 
Yazılım, şirketlerin, işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli 
büyümelerini sağlayacak nitelikte yazılımlar geliştirir. Geliştirilen 
kapsamlı ve fonksiyonel bu yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi şekilde 
yönetilmesine yardımcı olmayı hedefler. Mikro Yazılım’da üretilen 
yazılımlar bugüne kadar otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve 
perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde 
değiştirmiştir. Yaklaşık 30 yılda elde ettiği tecrübe sayesinde bugün 
Mikro Yazılım, geniş bayi ağını da kapsayan toplam 300’den fazla iş 
ortağına sahip büyük bir ekosistemdir. Türkiye’nin her noktasında, 
müşterilerine kesintisiz destek veren Mikro Yazılım, ürün ve 
hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının ötesinde toplam 100 bine 
yakın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır. Üstelik Mikro Yazılım’ın 
bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı 
yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini %96 gibi önemli bir 
orana ulaştırmıştır.

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

NEBİM
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki iş uygulamalarıyla 
kurumların iş süreçlerini destekleyen Nebim, 1966’dan beri süregelen 
deneyimi ve bilgi birikimi ile Türkiye’nin en köklü geçmişe sahip 
bağımsız yazılım firmalarındandır. Hazır giyim, ayakkabı, zincir 
mağazalar, çok katlı mağazalar ve optik yazılımlarında Türkiye’nin 
en fazla tercih edilen yerli yazılım şirketidir. Bugün Türkiye geneline 
yayılmış Nebim Çözüm Ortakları ile birlikte 400 kişiyi aşan uzman bir 
kadro; hazır giyim, ayakkabı, ev tekstili, halı, mobilya, optik, elektronik 
ve mücevher başta olmak üzere 10.000’den fazla firma ve 75.000’den 
fazla kullanıcıya hizmet vermeyi sürdürmektedir. Nebim’in geliştirdiği 
Kurumsal Kaynak Planlaması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri 
Yönetimi, Perakende Yönetimi ve Kurumsal Performans Yönetimi 
iş yazılımlarından ve hizmetlerinden yararlanan firmalar; işletme 
kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmekte ve iş süreçlerini verimli 
yönetebilmektedirler.

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

NET1 TEKNOLOJİ
NET1 Teknoloji, kurumlarda iş süreçlerinin daha etkin yönetilebilme-
sini sağlayacak çözümler sunmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur.
Yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilen yazılım çözümleri ile müşte-
rilerimize uzun süreli çözüm ortaklığı modeli ile hizmet vermektedir.
ERP, İş Zekası, Perakende Çözümleri, İnsan Kaynakları, Mobil ve Saha 
uygulamaları, Gelecek Tahminleme, E-Dönüşüm, Barındırma ve Bulut 
Çözümleri hizmetlerini müşterilerinin kullanımına sunmaktadır.Mo-
bil çözümlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye’de de kullanılmaya 
başlanan mobil iş uygulamaları konusunda birçok ilk’e imza atan Net1 
Teknoloji, kurumsal iş uygulamaları alanında, araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri gerçekleştirmektedir.Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı birçok 
büyük bilişim firmalarının çözüm ortaklığını yürütmektedir. Uzman 
ekibi ile müşterilerimize uygun sistem seçimi, yüksek güvenlik stra-
tejilerinin oluşturulması ve uyarlanması, ERP danışmanlığı, kuruluş, 
eğitim, proje yönetimi, iş stratejileri ve süreçleri alanlarında danış-
manlık hizmetleri vermektedir.

Ozan Tezer  / Yönetici Ortak
Buyaka İş Merkezi, Kule 3, K:14, D:83, 34771 Ümraniye İstanbul
Tel: +90 (216) 641 22 28
info@net1teknoloji.com • www.net1teknoloji.com

POLDY İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMİ
Türkiye’nin ilk “İnsan Kaynakları” yazılımı olan POLDY İnsan Kaynakları 
Sistemi olarak 20 yıldan fazladır yalnızca “İnsan Kaynakları” 
sektöründe yazılım geliştirmekte ve çözümler sunmaktadır. 
POLDY sistemi ile etkin ve verimli insan kaynakları yönetimi ile 
günlük operasyon işlemlerinin azaldığı, stratejik insan kaynakları 
yönetiminin maksimum olduğu bir süreç ile birlikte, kurumsal yapıda 
veya kurumsal yapıya geçmek isteyen ve insan kaynakları süreçlerini 
elektronik ortamda tutmak isteyen tüm sektörler hedeflenmektedir. 
20 yıldan fazladır İK sistemi geliştiren ve uyarlamasını yapan 
şirket olarak hemen hemen tüm sektörlerde deneyim sahibidir. 
Özellikle dağıtık yapıda, çok mağazaya veya şubeye sahip olup tüm 
kayıtlarını merkezi yapıda tutmak isteyen şirketlerde daha fazla 
katma değer yarattığını görülmektedir. Sistemin çalışanlara ve 
şirketteki yöneticilere açılması etkili ve verimli İK yönetimi için önemli 
olmaktadır.

Kadri Demir / Yönetici Ortak 
Fenerbahçe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad. N:9/2 Kalamış, 
Kadıköy, İstanbul
Tel: +90 (216) 330 20 88 • Faks: +90 (216) 336 90 30
poldy@poldy.com.tr • www.poldy.com.tr

PRODA YAZILIM
Proda, ERP sektöründe çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış 
deneyimli bir kadro tarafından 2007 yılında yazılım ve danışmanlık 
firması olarak kuruldu. Hizmet verdiği ürün portföyüne ilk olarak 
esnek ve hızlı geliştirilebilir yapısından dolayı CPM‘i kattı. Şu an 
onlarca işletmeye ERP danışmanlık hizmeti veriyor. Bunun yanında 
işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda web tabanlı özel yazılım 
çözümleri üretmekte. Ayrıca güçlü bir iş zekâsı danışman kadrosuna 
sahiptir.

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

PROJESİS
Temelleri 1998 yılında üretim danışmanlığı hizmeti vermek üzere 
atılan Projesis, 2011 yılında üretim verimliliği için yazılımlar 
üretmeye başlamıştır. Çekirdek kadrosu 25 yılı aşkın süredir üretim 

işletmelerine Proje Yönetimi, Üretim Planlama, Yalın Üretim, Maliyet 
Muhasebesi, Kalite Yönetimi, MRP ve ERP, konularında danışmanlık ve 
yazılım hizmeti sağlamış, sanayide ve üniversitelerde görev yapmış, 
yazılım, elektronik ve mühendislik konularında eğitim görmüş 
danışmanlardan oluşmaktadır.

Hasan Basri Kemahlı / Genel Müdür, Kurucu Ortak
Anadolu Cad. Megapol Tower N:41, K:8 35530 Bayraklı İzmir 
Tel: +90 (232) 277 4353
info@projesis.com • www.projesis.com 

QUALIST TECHNOLOGY
İnsanları değer zincirinin kalbine yerleştiren bir teknoloji firmasıyız. 
Onlara güç katarsak, dünyayı değiştirecek bir güce sahip olacaklarına 
inanıyoruz. 4. Sanayi devrimi değişimi beraberinde getiriyor. Güven, 
bu değişimle birlikte hareket etmede en kilit faktör. Qualist olarak 
hedefimiz her zaman müşterilerimiz için güvenilir bir çözüm ortağı 
olmaktır. Bunu başarmak için yalnızca en iyi yaptığımız işlere odak-
lanıyoruz.  
Veri toplama, katmanlar arası entegrasyon, veriyi işleme, görselleş-
tirme, veri analitiği ve arttırılmış gerçeklik müşterilerimiz için değer 
yarattığımız alanlar.  Farklı sektörlerden 68’den fazla sanayi şirketi, 
plansız duruşları en aza indirmek, maliyetleri düşürmek, üretimi op-
timize etmek ve bakım deneyimlerini zenginleştirmek için Qualist’ in 
sunduğu ürün ve çözümlere güveniyor.

Cem Tüfekçi / Kurucu- CEO
Pratikkod Yazılım Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. No: 
38 Mecidiyeköy İstanbul 34387 
Tel: +90 (212) 315-5990 • Faks +90 (212) 288-7215
info@qualist.com • www.qualist.com 

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

Umut Altınay / İş Geliştirme Müdürü
Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Blv. Mall of İstanbul AVM 
K:17 No:7E/136 Başakşehir, İstanbul 
Tel: +90 (216) 970 20 25 
istanbul@rbsretail.net • www.rbsretail.net 

SANAL SANTRAL TELEKOMÜNİKASYON 
BTK tarafından yetkilendirilmiş bir Yeni Nesil Telekom operatörüdür. 
Uzman yazılım ekibi sayesinde sektöre ilk kez SANAL SANTRAL 
kavramını getirmiştir. Geliştirdiği dağıtık mimari yapısını Tübitak 
tarafından tescil ettirme başarısını göstermiştir. Bulut Santral, Bulut 
Telefon, Bulut PBX, Numara Tahsisi, Numara Taşıma Hizmetleri, 
Ses, Toplu SMS ve Faks Hizmetleri gibi tümleşik hizmetler sunar. 
Bu hizmetlerin tamamı için kendi geliştirdiği özel entegrasyon 
API’leri sayesinde CRM, ERP, B2B, B2C, Çağrı Merkezi, Sektörel 
Yazılımlar (Hastane, Belediye, Üniversite, Eğitim Kurumları, Avukat, 
Doktor, Eczane, Sigorta Acentesi, Restoran, Sanal Ofis, Fast Food, 
Taksi Durağı, Sucu, Tüpçü) v.b. gibi yazılımlar ile çok kolay entegre 
edilerek müşterilerine anahtar teslimi ve katma değerli çözümler 
sağlamaktadır. 

İlhan Özgür / Yönetim Kurulu Başkanı
Merkez Ofis: 1371. Sk. No:5 / 702 Konak İzmir
İstanbul Ofis: Kaptan Paşa Mah. Memorial Center A Blok Kat:7 
Şişli İstanbul
Tel: +90 (850) 441 00 00 • Faks: +90 (850) 441 00 01
info@sanalsantral.com.tr • www.sanalsantral.com.tr

SNI
SNI 2004 yılında İstanbul’da kurulmuştur. %70’i global 300’den 
fazla müşterisine 50’den fazla çalışanıyla (12 farklı ülkede çok uluslu 
proje deneyimi olan), e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve diğer elektronik 
dönüşüm teknolojilerinde uygulamadan, desteğe uçtan uca 
hizmet vermektedir. 2016 yılında Deloitte tarafından düzenlenen 
“Technology Fast50” programında SNI Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
2. teknoloji şirketi ünvanlını kazanırken, “Technology Fast 500” 
programında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın en hızlı büyüyen 500 
teknoloji şirketi arasında 12. sırada yer almıştır.
SAP SE Ürün Geliştirme ortağı olan SNI, 10’dan fazla ülkede farklı 
regülasyon ve vergi uyumluluk ihtiyaçlarına yönelik yazılım ürünleri 
sunmaktadır. Adidas, Puma, Deloitte, Korozo, Philips, Mazda,MTU, 
Schneider, Akzo Nobel, Merck, Tefal, Bayraktar Holding, Servier gibi 
300’ den fazla firmaya e-çözümler üretmesiyle birlikte risk ve bakım 
maliyetlerini azaltmaya yönelik hizmetler sağlamaktadır.

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

TRINOKS
MOM Üretim Yönetim Sistemleri, WMS Depo Yönetim Sistemleri ve 
Demirbaş yönetim Sistemleri alanında geliştirmiş olduğu yazılımlar 
ile 2002 yılından itibaren Türkiye ve komşu ülkelerde lider firmaların 
iş süreçlerine değer katan projeler hayata geçiren Trinoks Yazılım A.Ş. 
çözümleri ile alanında öncü bir yazılım firmasıdır. İstanbul merkez ofisi 
ve Ankara, İzmir bölge ofisleri ile ülkenin her noktasında fayda üreten 
projeler hayata geçirebilmektedir. Trinoks, tüm sektörlerde projeler 
gerçekleştirmiş olmanın getirdiği deneyim ve kalite sayesinde çözüm 
arayışında olan firmalar için hep ilk sırada olmayı başarmıştır. Güçlü ve 
köklü bir ekibe sahip olan Trinoks, tüm projelerini kendisi yürütmekte 
ve analiz, yazılım geliştirme, kurulum, eğitim, devreye alma ve satış 
sonrası destek hizmetlerini birinci elden teslim etmektedir. Projelerde 
yazılım ile birlikte donanım temini, bakım ve onarım konusunda grup 
şirketlerinden Vector A.Ş. ‘nin desteği sayesinde projeleri tek elden 
yürütebilmesi önemli bir tercih unsuru olmaktadır.

Gökay Çiçek / Satış ve İş Geliştirme Müdürü
Küçükbakkalköy Mah. Barış Sk. N:2 K:3 Meriç Plaza Ataşehir, 
İstanbul
Tel: +90 (216) 417 71 82 • Faks: +90 (216) 417 84 95
info@trinoks.com.tr • www.trinoks.com.tr 

UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE 
TEKNOLOJİLERİ

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ; Kurumsal İş Sistemleri 
(ERP, CRM, HRM, BI) ve iDönüşüm (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, 
e-Bilet)’de, Türkiye’nin milli yazılım firmasıdır. 20 yıllık tecrübesi ile iş 
dünyasının merkezinde yer alan projeleri başarıyla yürüten Uyumsoft, 
45+ sektörde 500+ Kurumsal İş Sistemi projesine imza attı. 5000+ 
müşterisine hassas ve karmaşık e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv, e-Bilet, 
KEP, MTHS iŞirket, iMutabakat süreçlerinde servisleriyle değer katan 
Uyumsoft, müşteri sayısı ve teknik hizmet kapasitesiyle iDönüşüm 
uygulamalarında lider entegratör firmasıdır. Merkez Binası Yıldız 
Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark’ ında bulunan Uyumsoft’ 
un; Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Azerbaycan-Bakü’de şubeleri 
bulunmaktadır. .

Hüseyin Şahin / Genel Müdür
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı 
Çiftehavuzlar Mah., Eski Londra Asfaltı Cad., A1 Blok, K:2 N:201, 
34220 Esenler, İstanbul 
Tel: +90 (212) 467 33 33 • Faks: +90 (212) 613 56 52
uyumsoft@uyumsoft.com.tr • www.uyumsoft.com.tr






