




Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli 
sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, 
bilgi ve iletişim teknolojileridir. Günümüzde bilişim teknolojileri ve kurumsal 
çözümler tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece 
hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu bir alan özelliğindedir. Bu nedenle, 
bu alanda doğru zamanda, doğru yatırımların yapılması, aksatılmadan 
sürdürülebilmesi ve kalitesinin arttırılması için doğru planlamaların 
yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

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

Bu stratejik amaçlar doğrultusunda, ERP Komitesi & Kurumsal Dönüşüm 
Platformu bireysel ve kurumsal üyelerinin katkılarıyla hazırlanan bu 
çalışmayla Kurumsal Çözüm Önerileri ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Bu çalışma, Kobi Efor dergisi tarafından dağıtılan ve tüm şirketlerin 
istifadesine sunulan bir kaynak, referans doküman niteliği taşımaktadır ve 
çeşitli planlama, strateji geliştirme ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. 

Bununla beraber, ERP Komitesi & Kurumsal Dönüşüm Platformunun 
yaygınlaşması neticesinde artış gösterecek olan işbirlikleri ve iletişim 
platformu olma özelliği sayesinde, kurumlar farklı politikalara sahip olsa 
da yönetim sistemleri oluşturma, verimlilik artışı ve kurumsal dönüşüm için 
anlayış ve kuralların birlikte oluşturulmasına zemin teşkil ediyor olacaktır.

Her bölümde yer alan ilgili makaleler ve yazılar kurumsal çözüm kullanıcılarına 
yol gösterecek niteliktedir. Bu yönüyle kurumsal çözüm arayışındaki firmalar 
için güncel bir kaynak ve rehber olma özelliğinde olan 3. yayınımız “Kurumsal 
Çözüm Önerileri“ rehberini hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
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Dönüşüm

M. Göker SARP
Koordinatör
ERP Committee Turkey &
Enterprise Transformation Platform
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BU DERGİDEN NASIL 
FAYDALANIRIM



Bu rehberden nasıl yararlanabilirsiniz?

Kurumsal Çözüm Önerileri Rehberi, Kurumsal Çözümler Rehberi 
ve Kurumsal Başarı Hikayeleri çalışmalarımızdan sonra 3. yayını-
mızdır.

5 ay süren hazırlık evresiyle, 40 firmanın çözüm üreticisi firma, 
100’e yakın çözüm önerisi, 10’dan fazla çözüm kullanıcısı görüşü, 
8 akademisyen, yönetim danışmanı ve kullanıcı firma katılımıyla 
108 sayfalık bir referans kaynak oluşturulmuştur.

Bilgi edinmek istediğiniz konu hakkında ilgili bölümü bulduktan 

sonra, konuyla ilgili yönetim danışmanı, akademisyen ve kullanıcı 
görüşlerini okuyabilir, çözüm önerisi sunan firmaların size ve ku-
rumunuza sağlayacağı faydaları bulabilirsiniz. Aradığınız konunun 
kaynağını bulduğunuzda, iletişime geçmek için yayının arkasında 
çözüm önerisi sunan firmalar hakkında bilgi ve iletişim kaynakla-
rına ulaşabilirsiniz. 

M.Göker SARP
Koordinatör
ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu

KURUMSAL 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



1Günlük olarak kâr-zarar 
durumunu takip edebilme

- Hangi ürün, hizmet veya faaliyet 
grubumuzdan ne kadar kâr ediyoruz?

- Zarar ettiğimiz ürün, hizmet veya 
faaliyet alanımız var mıdır? Var ise 
hangileridir?

- Satınalımlarımızda veya satışları-
mızdaki genel nakliye tutarları, genel 
kâr-zarar oranımızı ne kadar etkiliyor?

- Direk işçilik genel maliyetlerimizde 
sağlayacağımız %10’luk tasarruf, 
genel kâr oranımızda ne kadarlık bir 
artış sağlar?

- Son 3 yılda maliyetlerimiz içindeki 
direkt işçiliklerin trendi artış mı yoksa 
azalış mı göstermektedir?

- Genel işçilik (personel) maliyetleri-
nin genel kârımız üzerindeki etkisi ne 
kadardır? 

- Seçili ürün grubundaki hammadde 
ve malzeme maliyetlerinde hangi 
orandaki artış ilgili ürün grubundaki 
kârımızı sıfırlar?

- Elektrik veya doğalgaz masrafla-
rımız, kâr-zarar yapısını ne oranda 
değiştirmektedir? 

Firmaların temel varoluş sebeplerinden 
olan “sürdürülebilir kâr elde etmek” ha-
yati önem taşıyan yönetim konu başlık-
ları arasındadır. Patronun kâr-zarar duru-
munu öğrenmek için istediği raporlar, 
firmada bölümlere veya kişilere bağımlı 
olarak, manuel işlemler sonucu hazır-

lanabiliyor ise, günümüzün rekabetçi 
iş ortamında bir adım öne çıkmak çok 
da mümkün olmayabilir. Kişilere bağlı 
ve manuel olarak hazırlanan kâr-zarar 
raporlarının doğruluğu çoğu zaman 
Yöneticiler tarafından sorgulanabilmek-
tedir. İlgili durumun oluşması, istenen ra-
porun uzun zamanda ve entegre çapraz 
sorgulamalar yapılmadan hazırlanma-
sından kaynaklanabilmektedir.  

ERP sistemleri, firmada departman-
lar veya kişilere bağımlı olmadan, 
otomatik ve gerçek zamanlı kâr-zarar 
durumunu görmek için tek platform-
dur. Satınalma, üretim, satış, stok, 
muhasebe ve finans gibi temel iş 
süreçlerinin birbirleri içinde tam bir 
uyum ile entegrasyon içinde çalışma-
larını sağlayan ERP sistemleri, Yöne-
ticilerin kendileri tarafından kâr-zarar 
durumunun görülmesini sağlar. 

Yöneticilerin ERP sistemlerinin kuru-
lumları esnasında kâr-zarar yönetimi 
kapsamında cevaplarını bulmak iste-
dikleri soruları temel alacak ‘tümden-
gelim’ prensibine uygun tasarım, sonuç 
odaklı doğru stratejiyi oluşturacaktır.      

YÖNETİM DANIŞMANI GÖRÜŞÜ

Yağmur KATİPOĞLU
KATİPOĞLU DANIŞMANLIK
Proje Yöneticisi

ERP sistemleri, firmada 
departmanlar veya kişilere 
bağımlı olmadan, otomatik 
ve gerçek zamanlı kâr-zarar 
durumunu görmek için tek 
platformdur.

KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ6



Günlük olarak kar-zarar durumunu takip edebilme

Kârlılığınızı her an inceleyebilirsiniz! 

Maliyetlerinizi görebilmek için ne ka-
dar beklemeniz gerekiyor? Muhasebe 
departmanı çalışmalarını tamamlama-
dan maliyet raporlarınıza ulaşmanız 
mümkün değil mi? Maliyetlerle ilgili 
bir aksaklık olduğunda, zamanın-
da müdahale edebiliyor musunuz? 
Beklenen ve fiili maliyetler arasındaki 
sapmayı raporlayıp aksiyon alabiliyor 
musunuz? Sadece TL olarak görebil-
diğiniz maliyetler, size doğru şekilde 
yön gösterebiliyor mu?

Netaş Dinamik içerisinde, sipariş 
aşamasından itibaren maliyetlerinizi 
izleyebilirsiniz. İrsaliye kesildiği anda 
oluşan miktarsal hareketler üzerinde 
beklenen stok maliyetlerinizi izleyebi-
lirsiniz. Maliyet raporlarınızı alabilmek 
için, muhasebenin işlemlerinin ta-
mamlanmasını beklemeniz gerekmez. 

Böylece anlık olarak maliyetlerinizi 
izleyebilir ve herhangi bir problem 
oluştuğunda anında müdahale edebi-
lirsiniz. Ayrıca, kendi belirleyeceğiniz 
ikinci bir para biriminde raporlama ile 
tüm maliyetlerinizi izleyerek, enflas-
yonun maliyetlerinizdeki etkisini de 
minimuma indirmeniz mümkündür. 

Netaş Dinamik’te kârlılıkla ilgili tüm 
raporlarınız sisteminizi açar açmaz 
sizi bekler. Günlük, haftalık ya da 
aylık olarak kârlılık raporlarınızı grafik 
olarak ana menünüzde izleyebilirsiniz. 
Herhangi bir rakamın detayını grafik 
üzerine tıklayarak görebilir, maliyeti 
oluşturan belgeye hızlıca erişebilirsi-
niz. Böylece müşteri, müşteri grubu, 
malzeme ya da malzeme grubu 
bazında kârlılığınız tek bir resim olarak 
karşınızda olur ve istediğinizde tüm 
detayıyla bu resmi inceleyebilirsiniz. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Seda ÇELİKKANAT
NETAŞ
ERP Birim Yöneticisi
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2 Nakit akışın 
izlenebilmesi

ERP sistemleri, doğru 
kurulduğunda, Firma 
Patronlarının nakit akım 
yönetimi ile ilgili tüm 
sorularına cevap verebilecek 
yegâne platformdur.   

- Tedarikçilerimize (satıcılarımıza) bu 
hafta kesinlikle ödememiz gereken 
tutar nedir?

- Bu hafta ödeme yapamayabileceği-
miz (vadesi geldiği halde) tedarikçile-
rimizin ödemeler toplamı nedir?

- Bu hafta içinde büyük olasılık ile 
tahsilatını yapacağımız müşteri ala-
caklarımız ne kadar?

- Vadesi bu hafta olduğu halde, tahsi-
latı şüpheli olan müşteri alacaklarımı-
zın toplam tutarı nedir?

- Her ayın bu haftası personel maaş 
ödemelerimiz var. İlgili haftada satı-
cılara minimum ödememiz gereken 
borç miktarımız ne kadardır?

- Bu hafta kesin ödememiz gereken 
satıcı borçlarımız ile tahsilatı yüksek 
olasılıklı müşteri alacaklarımız birbirle-
rini karşılıyor mu?

- Bu hafta kesinlikle ödemek zorun-
da olduğumuz satıcı borçlarımız için 
nakte ihtiyacımız var mı? Var ise tutarı 
nedir?

Yukarıda, Şirket Yöneticilerinin her 
hafta karşı karşıya oldukları nakit akım 
ile ilgili olan bazı sorular sıralanmış-
tır. İlgili soruların cevaplarını bulmak 
çoğu zaman kolay olmayabilmektedir.
ERP sistemleri, doğru kurulduğun-
da, Firma Patronlarının nakit akım 
yönetimi ile ilgili tüm sorularına cevap 
verebilecek yegâne platformdur.     

Günlük, haftalık, aylık veya yıllık nakit 
akım tablosunun ERP sistemlerinden 
takibinin yapılabilmesi için, her iş 
günü kasa ve bankalarda gerçekle-
şen tüm nakit işlem ile hareketlerin 
ERP sistemine düzenli olarak kaydı 
önemlidir. İlgili hareketler, kasa ve 
banka işlemlerinin ERP muhasebe 
kayıtları bağlantılı hesapları (müş-
terilerden tahsilatlar: 120 ve 340, 
satıcılara ödemeler 320 gibi) yoluyla 
elde edilecek ve ERP sistemindeki 
nakit akım tablolarına gerçek zamanlı 
olarak aktarılacaktır.

Burada kritik olan konu, kasa ve 
banka hareketlerine ilişkin muhasebe 
kayıtlarının güncel olarak ERP siste-
minde yapılmasıdır.

Nakit akım tablolarının işleyişinde ya-
pılan kurgu, manuel müdahale yapıl-
madan “güncel” muhasebe kayıtlarına 
dayanarak ERP sisteminde otomatik 
olarak sürdürülmelidir.

YÖNETİM DANIŞMANI GÖRÜŞÜ

Yağmur KATİPOĞLU
KATİPOĞLU DANIŞMANLIK
Proje Yöneticisi
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A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Cari 

Dönem
Önceki 
Dönem

1. Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) *

2. Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları** (-)

Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net Nakit Akışı (1-2)

3. Diğer Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit Girişleri +

4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)

5. Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)

6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki

7. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları (-)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Cari 

Dönem
Önceki 
Dönem

1. Yatırım Faaliyetinden Sağlanan Nakit Girişleri(+)

2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri

2. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+), (-)
Cari 

Dönem
Önceki 
Dönem

E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (+) 
(AZALIŞ) (-)

F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

G.DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 

Nakit Akışın İzlenebilmesinde 
Kullanılan “Nakit Akış Tablosu”

İşletmelerin faaliyetleri değerlendirilir-
ken en çok kullanılan ve bilinen mali 
tablolar Bilanço ve Gelir Tablosudur. 
Bilanço ve gelir tablosu, işletmenin 
varlıkları, borçları, gelir ve giderleri 
konusunda fikir vermekle beraber, tek 
başına değerlendirilmeleri işletmenin 
performansını tam anlamıyla görmek 
açısından yeterli değildir. İşletmenin 
belirli bir dönemde nakit yaratma 
potansiyeli, yarattığı nakdin kaynağı 
(faaliyet, borç, vs.), nakit mevcutlarını 
nerelerde kullandığı, ödemelerinin 
mevsimsel dağılımı, geçmiş nakit 
akışlarından hareketle gelecekteki 
nakit ihtiyaçlarının planlanması gibi 
birçok sorunun cevabı, nakit akış 
tablosu ile cevaplanabilmektedir.

Fon akım tablosunun nakde dönüş-
türülmüş hali de diyebileceğimiz nakit 
akış tablosu, işletmenin nakit girişle-
rini ve bunların nereden sağlandığını, 
nakit çıkışlarını ve bunların nerelere 
harcandığını, nihai olarak da işletme-
nin o dönemdeki nakit mevcudunu 
görmemizi sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere işletmenin nakit mev-
cutları Kasa ve Banka hesaplarıdır. 
Bunlara ilaveten, TMS 7 Nakit Akış 
Tabloları standardında vadesi 3 aydan 
kısa, değeri kesinlikle saptanabilen bir 
nakde dönüştürülmesi ve değerindeki 
değişim riskinin önemsiz olduğu kısa 
vadeli yatırımlar da Nakit Benzer-
leri olarak tanımlanmıştır. Nakit ve 
nakit benzerlerinin dışında TMS 7’de 

işletmenin faaliyetine göre ana gruplar 
aşağıdaki gibidir:

İşletme faaliyetleri: Bir işletmenin 
ana gelir getirici faaliyetleri ile yatırım 
ve finansman faaliyeti olmayan diğer 
faaliyetleri,

Yatırım faaliyetleri: Uzun vadeli 
varlıkların ve nakit benzerleri içerisin-
de yer almayan diğer yatırımların elde 
edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin 
faaliyetleri,

Finansman faaliyetleri: Öz kaynaklar 
(Öz sermaye) ile yabancı kaynak-
ların (borçlanmaların) yapısında ve 
tutarında değişiklik meydana getiren 
faaliyetleri ifade eder.

Nakit hesaplarındaki azalma hare-
ketleri “Nakit Çıkışlar” tersi de “Nakit 
Girişler” olarak nitelenir. Bu hareket-
lerin Nakit Akış Tablosundaki yeri de 
hareketin yukarıda belirttiğimiz sınıfla-
malardan hangisine girdiğine bağlıdır. 
Örneğin, işletmenin esas faaliyeti 
ile ilgili bir satış işlemine istinaden 
yapılan tahsilat, İşletme faaliyetlerine 
ilişkin nakit akışları grubunda, esas 
faaliyet gelirlerinden sağlanan nakit 
girişlerinde sınıflandırılır. Bazen tek 
bir işlem farklı şekilde sınıflandırılan 
nakit akışları içerebilir. Örneğin, bir 
kredi geri ödemesi hem faiz hem de 
anapara ödemesini içerir, faiz işletme 
faaliyeti olarak sınıflanırken anapara 
finansman faaliyeti olarak sınıflanır.
 
Hareketlerin nasıl sınıflanacağı TMS 
7 Nakit Akış Tabloları standardında 

etraflıca anlatılmıştır.

Pratikte bu tablonun bir ERP progra-
mında oluşturulabilmesi için tavsiye 
edebileceğimiz yöntem, işletmenin 
kullandığı hesap planındaki hesapların 
farklı bir alanda, nakit akış tablosunda 
öngörüldüğü şekilde gruplanmasının 
ardından, nakit ve nakit benzeri olarak 
gruplanan hesaplara yapılacak kayıtla-
rın “Nakit Giriş” ve “Nakit Çıkış” olarak 
sınıflandırılmasıdır.

Daha sonra, yukarıda belirttiğimiz 
kriterler dikkate alınarak nakit akış 
tablosu kolaylıkla oluşturulabilir. An-
cak burada dikkat edilmesi gereken 
husus, nakit hareket kaydının içeri-
sindeki karşı hesabın her zaman nakit 
akış tablosundaki gruplamaya refe-
rans olacak bir hesap olmayacağıdır. 
Mesela müşteriden yapılan bir tahsilat 
kaydında bir taraf banka bir taraf 
müşteridir. Bu durumda yapılan tahsi-
latın işletmenin esas faaliyetine ilişkin 
mi, yoksa diğer gelir ve karlardan mı 
sağlandığı bilinemeyecektir. Bunu 
çözmenin tek yolu tahsilat kaydı ile 
müşterinin borçlandırıldığı fatura kay-
dının eşleştirilmesi (denkleştirilmesi) 
işlemidir. Bu durumda fatura kaydın-
daki gelir hesabının sınıflandığı nakit 
akış tablosu grubu tespit edilebilecek 
ve tahsilat tutarı nakit akış tablosunda 
uygun yerde sınıflandırılabilecektir.

Nakit akış tablosu, iyi bir planlama 
çalışması ile işletmenin önümüzdeki 
dönemlerde ne kadar nakit ihtiyacı 
olduğunun hesaplanmasında da 
kullanılabilir.

KULLANICI GÖRÜŞÜ

Ozan YALÇIN
RÖNESANS HOLDİNG
Muhasebe Direktörü

Nakit akışın izlenebilmesi
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Bugün işletmelerin sürdürülebilirliği 
açısından nakit yönetimi hayati önem 
taşıyor.

İşletme faaliyetlerinin sürekliliğinde, 
alacakların tahsil edilebilmesi, borçların 
aksamadan ödenebilmesi ve nakit giriş-
çıkışlarının doğru yönetiminin büyük 
rolü var. Yöneticilerin yeni yatırım, 
kredi kullanımı ve nakit yönetimiyle 
ilgili kararlarında nakit akış tablosunu 
doğru analiz etmeleri gerekmektedir. Bu 
noktada, kullanılan ERP yazılımlarının 
işletmelerin tüm finans yönetimi ihti-
yaçlarını karşılaması gerekir. LOGO’nun 
küçük ölçekli işletmelerden kurumsal 
ölçeklilere kadar geniş yelpazede 
sunduğu çözümlerinin hepsi, işletmele-
rin finans yönetimi ihtiyaçlarını eksiksiz 
karşılamaktadır.

GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterp-
rise çözümlerinde yer alan finans 
modülü, alıcı ve satıcı cari hesapları-
nın, bankanın, kredi kartlarının, çek ve 
senetlerin takibini ve kasa işlemlerini 
kapsar, nakit akışını yönetir. Ödeme 
ve tahsilat planı tanımları ise her 
tür ihtiyaca cevap verecek şekilde 
esnektir.

Belirlenen limit ve kurallar çerçeve-
sinde risk takibinin yapılmasını sağlar. 
Bankalardaki ticari ve kredi hesapla-
rının hesap türü seçerek kaydedebil-
mesini ve bu hesaplara ait hareket-
lerin yerel para birimi yanında dövizli 
olarak da izlenilmesini sağlar. Kredi 
kartları ile ilgili banka hesapları tanım-
lanabilir, ilgili komisyonları girerek geri 
ödeme planları oluşturulabilir. Kredi 
kartları ile yapılan satışlarla ilgili ban-
kadan gelecek ödemeler izlenebilir. 

Ayrıca, banka kredi takip özelliği, 
bankalardan alınan ticari kredilerin 
etkin biçimde izlenmesini sağlar. 
Kasalar üzerinden cari hesap, banka, 
çek/senet, personel işlemi kaydedi-
lebilirken, kasa raporları da periyot 
seçerek alınabilir.

Microsoft Dynamics Ax Nakit Akışı 
Çözümü ile likidite planlama ve nakit 
akışı tahminleri yapılabilir. Şu anki ve 
gelecekteki nakit akışı; açık faturalar, 
kambiyo çek ve senetleri, bütçe, satış 
ve satınalma siparişlerinden beklenen 
tahsilatlar ve ödemeler dikkate alına-
rak hesaplanır. 

- Herhangi bir para birimi cinsin-
den nakit akışı hesaplanabilir.
- Modüler ve parametrik yapı 
sayesinde sadece ihtiyaç duyulan 
fonksiyonların hesaplamaya dahil 
edilmesi sağlanabilir.
- Sonuçlar grafik ortamda izlene-
bilir ve günlük/haftalık/aylık bazda 
detay sonuçlar analiz edilebilir.

Farklı sektörlerdeki işletmelere  
kurumsal çözümler sunan Birleşik 
Uzmanlar Bilişim, Microsoft Dynamics 

kurumsal kaynak planlaması (ERP) 
çözümlerinin satış, danışmanlık, eği-
tim, proje yönetimi, bakım ve destek 
hizmetlerini vermektedir. Başarılı pro-
jelere imza atmış uzman ve deneyimli  
kadrosu, sektöre özel uygulamaları ve 
koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi 
ile kurumlara değer katan çözümler 
üretmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Akın SERTCAN  
LOGO
İcra Kurulu Üyesi, KOBİ Ürünleri

Nakit akışın izlenebilmesi

Mahizer BALABAN DİK
BİRLEŞİK UZMANLAR BİLİŞİM A.Ş.
İş Geliştirme Müdürü
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Nakit akışınız dengede ise
işiniz kolay

Nakit girdi ve çıktılarını doğru şekilde 
analiz edebilmek, başarılı bir işletme 
için çok önemlidir. Nakit akışınızı 
doğru yönetebildiğiniz sürece, vadesi 
gelen ödemelerinizi sağlıklı şekilde 
yapabilir ve yatırımlarınızı doğru plan-
layabilirsiniz. 

Netaş Dinamik nakit akış modülü 
içerisinde nakit akış girdi ve çıktı ka-
lemlerini dilediğiniz şekilde belirleye-
bilirsiniz. Esnek ve parametrik yapısı 
sayesinde; 

• Muhasebe kayıtları, 
• Kasa ve banka bakiyeleri, 
• Müşteri cari bakiyeleri, 
• Açık satış/servis siparişleri, 
• Sabit kıymet satışları, 
• Sadece nakit akışı etkileyecek ma-
nuel gelir (kira, finansman geliri vb.) 
kalemleri, 
• Satıcı cari bakiyeleri, 
• Açık satınalma siparişleri, 
• Sabit kıymet bütçeleri, 
• Sadece nakit akışı etkileyecek ma-
nuel gider (kira, finansman gideri vb.) 

kalemlerinden istediklerinizi nakit akışı 
içerisine dahil ederek net bir tablo 
elde edebilirsiniz. 

Oluşan nakit akış bilgilerini, Netaş 
Dinamik içerisindeki raporlamalarda 
kullanabilir, ilgili kullanıcıların ana ek-
ranında grafik olarak gösterebilir veya 
Microsoft Office Excel’e aktararak 
analizlerinize devam edebilirsiniz.  

Nakit akışın sağlıklı işlemesini sağla-
yan bir diğer kriter, alacak ve borçların 
sağlıklı bir şekilde yaşlandırılabilmesi-
dir. Netaş Dinamik içerisinde, müşteri 
ve satıcılar ile anlaşılan vadeler, cari 
kartlar üzerinde tanımlanır. Tanımla-
nan bu vade bilgisi, belgeler üzerine 
aktarılır. Belge bazında bir değişiklik 
söz konusu ise, sipariş üzerinde bu 
bilgi değiştirilebilir.

Cari kart hareketleri içerisinde de 
vade tarihi bilgisi müşteriden alınan 
ödeme sözleri doğrultusunda gün-
cellenebilir. Böylece, müşteri/satıcı ile 
sözleşilen tarihlere göre yaşlandırma 
raporları çok daha sağlıklı bir şekilde 
oluşturulabilir.  

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Seda ÇELİKKANAT
NETAŞ
ERP Birim Yöneticisi

Nakit akışın izlenebilmesi
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3 Müşteriye zamanında 
cevap verebilme

Eskilerin deyimiyle 
“Müşteri velinimetimizdir” 
sözü, günümüzün iş 
dünyasında “koşulsuz 
müşteri memnuniyeti” 
olarak ifade edilebilir.   
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Binovist, Microsoft Dynamics platfor-
mu üzerinde KOBİ’lere özel geliştirdiği 
CRM sistemi ile kurumsal müşteri 
yönetimini başarıyla sağlamaktadır.

Firma ve Kontak Kişi Yönetimi: Aktif 
ve potansiyel müşteriler için Firma 
ekranı geliştirilmiştir. Burada firma adı, 
iletişim bilgileri, ticari bilgileri, kontak 
kişi bilgisi, sektörü, yıllık cirosu, 
müşteri türü (büyük, orta, küçük vb.) 
bilgiler tutulabilmektedir. Müşteri fir-
mada farklı pozisyonlarda çalışan tüm 
kontak kişiler isim, ünvan, firmadaki 
yetkisi, doğum günü, iletişim bilgileri 
ile kayıt altına alınabilir. 

Aktivite Yönetimi: KOBİ CRM ile 
müşteriler ile yapılan tüm temaslar 
(ziyaretler, telefon görüşmeleri, 

e-posta yazışmaları, sms bildirimleri 
vb.) kayıt altına alınabilmektedir. Bu 
temaslar belirli iş akış kurallarına uy-
gun olarak sistem tarafından otomatik 
olarak personele atanabilir. Örneğin, 
bir sözleşmenin bitiş tarihine bir ay 
kala sözleşme yenileme görevi sistem 
tarafından firmanın müşteri temsilcisi-
ne atanabilir.

Talep/Şikayet Yönetiminde Müşteriye 
Cevap Verme: İş akışları ile destek-
lenen sistem müşterilerden gelecek 
talep/şikayetleri iş kuyruğu yönetimiy-
le takibe imkân tanır. Gelen bir talep/
şikayet için karşılama bildirimi (SMS, 
e-posta vb.) otomatik gönderilebilir. 
Ayrıca, talep/şikayetin çözüm sürecin-
de istenilen aşamalarda müşterilere 
otomatik bildirimler de yapılabilir. 

CRM sistemi, firmanın web sitesiyle 
(örn: www.abcfirmasi.com\iletisim.
aspx) ve kurumsal e-posta adresiyle 
(örn: destek@abcfirması.com) entegre 
edilerek farklı kanallardan gelen talep/

şikayetlerin aynı havuzda toplanması-
nı ve ortak süreç ile çözümlenmesini 
sağlar.

CRM üzerinde tüm bu süreçler 
kolaylıkla raporlanabilir, talep/şika-
yet çözümünde çalışan performansı 
değerlendirilebilir.

Eskilerin deyimiyle “Müşteri velinime-
timizdir” sözü, günümüzün iş dünya-
sında “koşulsuz müşteri memnuniyeti” 
olarak ifade edilebilir. Nedir bu koşul-

suz müşteri memnuniyetini sağlayan-
lar? Kaliteli mal, uygun fiyat, zamanın-
da malı teslim etme, ar-ge hizmetleri, 
satış öncesinde ve sonrasında hiz-
mette mükemmellik. Peki müşteriye 
cevap verme noktasında Teknosol’un 
Vera ERP ve Asprova APS sistemleri 
bu sorulara nasıl cevap veriyor? 

Asprova APS (sonlu kapasite plan-
lama ve çizelgeleme) sistemleriyle, 
müşteri siparişlerine doğru termin 
verilmesi, araya acil sipariş girmesiyle 
mevcut planın nasıl değişeceğinin 
anlık izlenerek geciken siparişlerin 
belirlenmesine çözüm üretilmektedir. 
Üretim, satış, satınalma, lojistik de-
partmanlarının şeffaf bilgi ortamında 
uyumlu çalışması sağlanarak müşteri-
ye kısa sürede siparişi ile ilgili doğru 
cevap verilebilmektedir.  

Vera ERP sistemi ise şirketin envante-
rine sahip olması ile müşteri bağ-
lantılı her konuda çabuk dönüşlerin 
yapılmasını sağlar. Burada envanter 

olarak ifade edilen sadece stoklara 
hakim olma değil finansal hakimiyet, 
insan kaynakları hakimiyeti ve şirketin 
içindeki verilerin hakimiyetidir. 

Teknosol, Asprova APS ve Vera ERP 
sistemleri ile işletmenin farklı depart-
manlarının farklı beklentilerini karşıla-
maktadır. Birkaç başlıkla ifade edecek 
olursak, satış departmanı doğru 
teslimat sürelerini yakalayarak müşteri 
memnuniyetini sağlayacaktır; yönetim 
maksimum kâr, minimum stok ve ma-
liyeti elde edecektir; üretim ise mak-
simum verimlilik, kısa sürede değişen 
koşulları plana yansıtma, sonlu kapasite 
planlaması yaparak farklı senaryolar 
üretip firmanın en uygun kararı vermesi-
ne yönelik seçimini yapabilecektir.

Teknosol, tecrübeli danışman ve 
yazılım ekibiyle müşterilerine doğru 
ve kaliteli yaklaşımı sunarak Vera ERP 
projesi ve Asprova APS çizelgeleme 
sistemleri ile size gerçek anlamda 
çözüm hizmeti sunmaktadır.

Engin ALAN
BINOVIST BİLİŞİM
Genel Müdür

Filiz KAŞIKÇI 
TEKNOSOL
ERP Satış Yöneticisi

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Müşteriye zamanında cevap verebilme
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4 Etkin stok yönetimi 
yapabilme

Stok paradır ve rekabet 
edebilmenin ön şartı; 
ürününüzü en ucuz, en 
kaliteli ve en hızlı şekilde 
talebin oluştuğu yere 
ulaştırmaktır...
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ETKİN STOK YÖNETEBİLME 
NEDEN ÖNEMLİDİR?
 
Durak Tekstil, kurulduğu ilk yıllardan 
bugüne kadar, araştırma geliştirme 
faaliyetlerini hız kesmeden yürütmüş 
ve sektöründe daima ön saflarda 
olmayı başarmıştır. Yaptığı yatırımlar 
ve gelecek vizyonu ile 70’li yıllarda 
Türkiye Balık Ağı tüketiminin %80’ini 
üreterek karşılayan firmamız, 90’lı yıl-
ların başında ürün gamını genişletmiş 
ve bu süreci Ayakkabı sektörü yanın-
da Brode ve Ev Tekstili sektörlerine 
yüksek kalitede iplik üretimi yaparak 
devam ettirmiştir. Firmamız 2007 yılın-
da Çin’de fabrika yatırımına başlamış 
ve o yıldan bu zamana kadar üretim 
yaparak çalışmalarına devam etmiştir.

Gelelim konumuza: Stoklarımızı etkin 
bir şekilde yönetmek neden önemli-
dir?

2 kıtada üretim yaparak yüzlerce ürün 
çeşidi, 40.000’den fazla renk ve 3 
kıtada 20 ayrı satış-dağıtım ofisi ve 
temsilci ile çalışmanızda Etkin Stok 
Yönetimi yapabilmek çok ama çok 
önemlidir.

Engellenemez bir hızla dijitalleşen 
dünyamızda bilginin ve bilgiye sahip 
olmanın değerini bilerek ve bu gücü 
kullanarak ilerlemenin gereği tartı-
şılmaz. Güçlü ve global rakiplerle 
rekabet edecek maliyetler ile kendi 
bünyenizde üretimi organize etmek 
-ki bu müşteriye doğrudan hızlı servis 
vermemizde önemli bir etken- hem 
de bunu müşterimizin ayağına kadar 
istediği zaman ve şekilde götürmek, 
yani uçtan uca servis veren bir şirket 
olarak ayakta kalmak ciddi bir bilgi, 
beceri ve deneyim gerektirmektedir.
 
Hammadde alımı, üretimin plan-
lanması, gerekli organizasyonların 
yapılması ve gereken koşulların 
sağlanması bir yana, hızlı servis için 
ürünümüzün zamanında servise hazır 
olması -ki bunun farklı lokasyonlarda, 
farklı dillerde ve kültürlerde yapılması- 
çok ciddi ve etkin bir stok yönetimi, 
planlama ve iletişim gerektirmektedir. 
Günümüzde internetin iş hayatına 
girmesi ile Bulut teknoloijilerinin 
özellikle bizim gibi firmalarda kullanıl-

ması da ayrıca kaçınılmaz olmuştur. 
Çin fabrikamızdaki veya Avusturya 
ofisimizdeki Yöneticimizle anında 
kontak kurmak, ayrıca oradaki Stok 
ve Üretim bilgilerine anında ulaşmak 
bizim için kıymet ve değeri ölçüle-
mez niteliktedir. Ayrıca çalışmakta 
olduğunuz ve bulunduğunuz ülkelerin 
mevzuatlarındaki değişimlere anında 
uyum sağlamalı ve hızlı çözümler 
üretebilmek için esnek olmalısınız.

Firma olarak bunun bilinci ile hareket 
eden Yönetimimiz, kurmuş olduğu 
Sistem-Proje Departmanı ile, sis-
tem kurma ve yaşatma konularında 
tecrübeli uzman endüstri mühendi-
si, analist ve yazılımcıları ve kendi 
imkânları ile en gelişmiş teknolojileri 
kullanarak yazmış olduğu entegre 
özel çözümlerle kullanıcı ve yönetimin 
isteklerini gerçekleştirmiştir. Satış 
Departmanımızın verdiği bütçe ile 
başlayan bu ana süreçte, Planlama 
Departmanımızın üzerinde çalışma-
sı ile oluşan Stok Item ve Sipariş 
Kalemlerinin belirlenmesi ile (Talep 
tahmininde matematiksel modeller 
kullanılmaktadır) Sipariş ve Üretim 
arasındaki ilişkinin tamamen dijital 
ortamda yürütülmesi sağlanmış, Stok 
ve Satış Lokasyonlarımızda tutulan 
stok seviyeleri online izlenerek stok 
seviyelerine göre Üretim Emri açılması 
(Üretimin planlanması ve zamanında 
tetiklenerek servis gecikmelerini en-
gellemek ana amacımız) gibi otoma-
tikleştirmeler ile Hammadde, Yardımcı 
Malzeme ve Nihai Ürün Stoklarının 
firmanın üzerindeki yükünü azaltma 
yönüne gidilmiştir. 

Özetle, Etkin Stok Yönetimi sağla-
yabilmenin önemi bir yana, bunu 
gerçekten yapabilmek için firmaların 
üstün gayret içinde olmaları gerek-
mektedir.
 
Çünkü stok paradır ve rekabet 
edebilmenin ön şartı, ürününüzü en 
ucuz, en kaliteli ve en hızlı şekilde 
talebin oluştuğu yere ulaştırmak-
tır...

KULLANICI GÖRÜŞÜ

Orhan GÜNSAL
DURAK TEKSTİL
Sistem Proje Müdürü

Etkin stok yönetimi yapabilme
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ERP DESTEKLİ ETKİN
STOK YÖNETİMİ

Fason yönetimi: Fason konsepti de 
özellikle imalat yapan işletmelerde 
dikkatli kurgulanmalıdır. Elimizdeki 
parçayı dışarıya göndeririz; dışarıda 
işlem görür, yeni bir yarı mamül olarak 
bize geri gelir. Genelde iki tip çözüm 
önerilebilir: (1) Birincisinde, gönderi-
len parça ve işlenmiş parça için ayrı 
malzeme kodları açılır, ürün ağacında 
birbirine bağlanır. Fason işlem yapan 
firmalar aynı zamanda bir iş merkezi 
ve depo gibi tanımlanır. Alt parça-
lar gönderildiğinde bu iş merkezleri 
deposuna transfer edilir; böylece 
fasondaki malzemeleri takip etme 
imkânı olur. İşlem bitince, işletmemi-
ze işlenmiş şekilde geri geldiğinde, 
iş emrine onay verilir; yeni malzeme 
kodu ile stoklarımıza girer, iş emri 
kapanır. (2) Diğer yöntemde, bu gön-
derilen parçaları fason firmaya satış 
yaparız, peşinden işlenmiş malzeme 
kodu için satınalma siparişini açarız. 
İşlenmiş malzeme kodu ile işletmeye 
malzeme girişi gerçekleşir.

Belge eşleştirme: Sistemde belge-
lerin oluştuğu eşleşme kaynaklarına 
ulaşılabilmelidir. Bir iş emrinin hangi 
siparişlere istinaden açıldığı istenildi-
ği zaman görülebilmeli, üretim takip 
raporlarından listelenebilmelidir.

Veri toplama: ERP’ye geçiş öncesi 
tüm malzemelere, ambarlara ve takip 
edilmesi istenen raf ile lokasyonlara 

birer kod verilmelidir. İlgili yerlere kod, 
malzeme tanımı ve barkodunu içeren 
etiketler yapıştırılmalıdır. Stok hare-
ketleri ekranlarında barkod desteği 
bulunmalıdır. Bu hem zaman kazancı, 
hem de veri doğruluğu sağlayacaktır. 
Barkod sistemi işler hale geldikten 
sonra, üretim makinelerinden anlık 
veri toplama ve belli istasyonlarda 
ihtiyaç doğrultusunda RFID ile stok 
transfer yapılması çalışmaları kurgu-
lanabilir. Tüm bunlar için ön kural, iş 
kurallarının ve istisna durumların net 
belirlenmiş olmasıdır.

Barkod ve el terminali destekli 
sevkiyat hazırlama: Satış sevki-
yat programı ERP üzerinde depoya 
iletilir. Mevcut stoklar, lokasyonları 
ile siparişlere rezerve edilir. Sevkiyat 
önceliği ve depo içi dolaşım süresini 
kısaltacak şekilde bir sıralama ile 
toplama listeleri oluşturulur. Bu işler el 
terminalli depo kullanıcılarına atanır. 
Depocu işi seçer, lokasyona gidip 
malzemeyi bulur, malzemeyi okutur, 
lokasyonu okutur. Böylece otomatik 
olarak malzeme toplanır, stok transferi 
gerçekleşir. Toplama tamamlanınca, 
irsaliyesi kesilerek belge kapanır, stok 
çıkışı gerçekleşir.

Barkod basımı, satınalma giri-
şi: Tedarikçi firmanızın barkodu ile 
malzemeleri size gönderemiyorsa, 
satınalmaya bağlı stok girişi kaydı ile, 
malzeme barkodlu stok etiketi basımı 
sağlanmalıdır. Stok girişi ile oluşan 
etiket malzemeye yapıştırılır. İşlet-
me içi malzemelerde, lokasyonlarda 
Code39 barkod fontu kullanılabilir. 
Kayıt esnasında basılamayan veya 
kaybolan etiketler, daha sonra stok 
hareketleri raporu üzerinden seçilerek 
bastırılabilmelidir.

Barkod basımı, operasyon kartları: 
İş emrine istinaden üretimi yapılacak 
operasyon kartına barkod basılır.
Üretim bildirimi bu barkod okutularak 
operatörün giriş yapılacağı veri sayısı 
azaltılır.

Barkod basımı, ürün etiketi: Ürün 
etiketini kendiniz basıyor iseniz, etiket 
basan programınızın ERP veritaba-
nından verileri okuması size büyük 
kolaylık sağlayacak ve mükerrer veri 

yönetimini önleyecektir. Özellikle 
etiket programının seçiminde buna 
dikkat edilmeli, farklı marka barkod 
etiket yazıcı makineleri desteklemesi-
ne dikkat edilmelidir.

Raporlar-Stok analizi raporu: 
ABC analizi ve hareketsiz stokların 
analizi periyodik olarak yapılmalıdır. 
ERP’lerde standart uygulama şekilde 
bulunmayabilir. Stok değişimleri ve 
nedenleri analiz edilmelidir.

Raporlar-ROP hesap raporu: Eğer 
malzemeleri yeniden sipariş nokta-
sından yönetecek iseniz, bu değerler 
malzeme kartında otomatik olarak 
periyodik hesaplatılabilmelidir veya 
ayrı bir rapor ile hesaplamanız gerekir.

Raporlar-Üretim verimlilik raporu: 
Özellikle makine, operasyon ve per-
sonel bazında verimlilik izlenmelidir. 
OEE raporlamaları takiplerde stan-
dartlaştırma sağlamaktadır.

Raporlar-Planlanan/gerçekleşen 
raporları: Planlanan ve gerçekleşen 
üretim karşılaştırabilmelidir. Kapasite 
raporları daha çok “saat” birimi üze-
rinden yapılır, çünkü farklı malzemele-
rin birimleri farklı olabilir; ama makine 
doluluğunu gösteren ortak birim 
“süre”dir. Talep tahmini kullanılıyor 
ise, planlanan ve gerçekleşen sipariş-
ler de periyodik raporlanmalı ve varsa 
sapma nedenleri incelenerek sonraki 
dönemler için önlemler alınmalıdır.

Sonuç olarak, talep yapısına bağlı 
şekilde farklı planlama konfigüras-
yonlarını yapmak mümkündür. Bu 
sistemleri etkin kullanabilmek için veri 
doğruluğu güvence altına alınmalıdır. 
Sistemi ve işimizi doğru yönetebilmek 
için de raporlarımızı anlık ve siste-
matik yapmalıyız. Raporlar için hedef 
veya limit değerler tanımlanarak 
bunlardaki sapmalar sorgulanmalıdır. 
Veri hatası varsa hemen düzeltilmeli, 
yanlış giden bir iş varsa zamanında 
müdahale edilmelidir.

Kaynaklar:
Kocaoğlu, Batuhan, 2013. Sektör 
deneyimleri

AKADEMİSYEN GÖRÜŞÜ

Dr. Batuhan KOCAOĞLU
OKAN ÜNİVERSİTESİ
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Microsoft Dynamics Ax Stok yönetimi 
Modülü, stokların ve depoların etkin 
ve verimli bir şekilde yönetilmesi için 
gerekli tüm fonksiyonları sağlar. Baş-
lıca özellikleri ve faydaları aşağıdaki 
gibidir:

• Esnek bir envanter yönetimi sağlar. 
Stokların fiziksel ve finansal olarak 
detaylı izlenmesini sağlayan boyutlar 
(dimensions) tanımlanır. 

• Depolanan ürünün özelliklerine 
ve büyüklüğüne göre stok kayıtları 
detaylı tutulabilir. Bu detaylar stok bo-
yutları olarak adlandırılır (depo, parti 
no, seri no vb.) ve ürün veya ürün 
grupları bazında tanımlanabilir. 

• İzleme özelliği sayesinde ürünler 
farklı kriterlere ve boyutlara göre 
izlenebilir. 

• Karantina emirleri ile kontrol edile-
cek ürünler karantinaya alınabilir. 

• Stok ve Depo Yönetimi modülünün 
sağladığı özellikler sayesinde bir de-
podaki bir ürün kolaylıkla bulunabilir.
 
• Dahili ve harici transferlerde etkin 
yönetim sağlar.

• Daha etkin envanter yönetimi ve 
planlama ile stok seviyelerinde ve 
maliyetlerde azalma sağlar.

Birleşik Uzmanlar deneyimi ve 
Dynamics Ax çözümleri ile stoklarınızı 
etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Stok yönetimi, üretim, satın alma ve 
tedarik gibi diğer operasyonları da 
yakından etkileyen bir operasyon 
olması nedeniyle, aksaksız ve etkin 
yönetimi işletme sürekliliği açısından 
büyük önem taşıyor. Özellikle stokla-

rın toplam aktiflerin önemli bölümünü  
oluşturduğu endüstri kollarında stok 
yönetiminin doğru ve sağlıklı bir şekil-
de yapılması gerekiyor.

LOGO’nun her ölçekten işletmeye 
uygun ERP çözümleriyle firmalar anlık 
stoklarını, stok değer ve seviyelerini 
izleyerek yönetebilir, envanter mali-
yetlerini kontrol edebilirler. LOGO’nun 
GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterp-
rise çözümleri, işletmelerin stok ve 
envanter işlemlerini etkin bir şekilde 
yönetmelerini sağlar. Örnek vermek 
gerekirse, ürünleri seri ve lot nu-
maraları ile izleyebilir, malzemelere 
uygulanan ÖTV ve telekomünikasyon 
hizmetlerinde geçerli olan özel iletişim 
vergisi için geçerli olacak ek vergileri 
özellikleri ile tanımlayarak fiş ve fatu-
ralarda uygulayabilirler.

Ürün ile istenilen birimleri eşleştirebi-
lir, her birime sınırsız sayıda barkod 
atayabilirler. Maliyetlendirme işlem-
lerini ortalama, ağırlıklı ortalama, 
LIFO, FIFO ya da dönemsel ortalama 
değerleme yöntemlerinden istedikleri-
ni kullanarak yapabilirler.

Bunun yanında;

• Çeşitli birimlerle malzeme hareketle-
rini izleme,

• Stok yeri takibi ile planlı stok yerleş-
tirme ve çekme işlemleri,

• Son kullanım tarihi izleme,

• Üretici malzeme kodu takip edebil-
me,

• Tedarikçi yönetimi, tedarikçi bazın-
da temin süresi takibi,

• ABC analizi,

• Otomatik stok sayım işlemleri,

• Konfigürasyon yönetimi özelliklerini 
malzeme yönetimi işlemleri,

• Dinamik birim ve boyut izleme,

• Geriye dönük stok seviyesi izleme 
işlemlerini de gerçekleştirebilirler.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Akın SERTCAN  
LOGO
İcra Kurulu Üyesi, KOBİ Ürünleri

Etkin stok yönetimi yapabilme

Mahizer BALABAN DİK
BİRLEŞİK UZMANLAR BİLİŞİM A.Ş.
İş Geliştirme Müdürü
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5
ERP DESTEKLİ ETKİLİ
ÜRETİM PLANLAMA

Malzemelerin yönetim şekilleri-
nin belirlenmesi: Önce ABC analizi 
yapılmasında fayda vardır. Hangi 
malzemelerin MRP net ihtiyacından, 
hangilerinin yeniden sipariş noktasın-
dan yönetileceğine karar verilmelidir.

ROP (ReOrderPoint-Yeniden Si-
pariş Noktası) belirlenmesi: Klasik 
formül ROP = (günlük talep x temin 
süresi) ile hesaplanabilir. Özellikle 
C grubu malzemelerin yönetiminde 
tercih edilebilir. Yani tutarı düşük ve 
büyük hacimli satınalma yapılan ka-
lemlerde yönetim kolaylığı sağlar.

Parti miktarı: Parti miktarı hesa-

bı genelde, ERP’den bağımsız, 
ayrı bir sorundur. Stok maliyeti ile 
sipariş&hazırlık maliyetini dengeleye-
cek bir değer belirlenmelidir.

MRP’nin sonsuz kapasite ile 
çalışması: Standart MRP mevcut 
tezgahlar üzerinde iş olup olmadığını 
değerlendirmez. Gerçekçi ve günlük 
saatlik planlama yapılmak isteniyorsa, 
kapasite çizelgeleme uygulamaları ile 
beraber düşünülmelidir.

Kapasite çizelgeleme: MRP sonucu 
oluşan yeni iş emirlerini ve açık iş 
emirlerini, tanımlanmış kurallara göre, 
mevcut durumu dikkate alarak, üretim 
başlangıç ve bitiş tarihlerini yeniden 
hesaplar. Başlamış üretim iş emirleri-
nin tarihlerine dokunmaz, buna dikkat 

AKADEMİSYEN GÖRÜŞÜ

Dr. Batuhan KOCAOĞLU
OKAN ÜNİVERSİTESİ

Üretim planlama ve yönetimi

Üretim planlama
ve yönetimi
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edilmelidir. Ya da açılmış, uzun süreli 
bir iş emrini bölüp arasında iş yer-
leştirmez. Bu durumlar için, önceden 
açılması planlanan iş emri miktarını 
tekrar incelemek ve makul seviyelere 
çekmek doğru olacaktır. Özellikle 
sipariş gelmeden önce üretime baş-
lanıyorsa, bu konu önem taşır. Ayrıca, 
bu uygulama ile boştaki tezgahlara 
ve personellere iş atama daha doğru 
hale gelir. İlaveten, benzer üretim-
ler arası geçiş ilişkileri tanımlanarak, 
benzer işlerin peş peşe sıralanması 
sağlanarak, hazırlık kayıp zamanları mi-
nimuma indirilebilir. Tabiki bu sistemin 
işleyebilmesi için sistemdeki verilerin 
(zaman etütleri) doğru ve güncel olması 
önşarttır. İlaveten, yeni satış siparişi 
veya teklif üzerinden bir sanal iş emri 
açarak, yeni siparişe otomatik termin 
verme mümkün hale gelir.

Ayrı bir konu ise, üretimde kullanıla-
cak ilgili satınalma siparişinin duru-
mudur. Bu satınalma siparişinin ter-
mini değiştiğinde, ilgili tüketileceği iş 
emirlerinin tarihlerini de etkilemelidir, 

sistem bunları tekrar çizelgelemelidir 
veya uyarmalıdır. Pratikte yüzde yüz 
en iyi sonucu veren çözümü bulmak 
imkansız gibidir, gereğinden fazla 
enerji ve zaman kaybetmemek doğru 
olandır. Bu çalışmalarda kurallar belir-
lendikten sonra, belli kabuller yapmak 
daha etkili olacaktır.

Üst üste yüklemeler (overlapping): 
Bir makinede üretim başladıktan son-
ra, iş emri miktarının tümü bitmemiş 
olsa bile, üretimden çıkanlar, parça 
parça veya dolan kasalar bir sonraki 
istasyona gönderilerek ikinci ope-
rasyonun başlaması mümkün olur. 
Bu durumda, çizelgede merdiven 
basamağı görünümü geçersiz olur, 
basamaklar kesişir. Aşağıdaki şekilde 
görülmektedir. Bu yüzden “peş peşe 
operasyonlarda üst üste yükleme 
varsa, sonraki operasyon önceki ope-
rasyon başlangıç tarihinden, önceki 
operasyondaki bir kasadaki üretim 
miktarına denk gelen süre kadar 
sonra başlar” şeklinde bir tanımlama 
yapılabilir. 

Şekil: Üst üste yükleme durumu

Ortak parça durumu: Özellikle toplu 
miktarda iş emri açılmasında dikkate 
alınmalıdır.

İş emri bölme: Devam eden bir 
iş emrinin kalan miktarı başka bir 
makinede yapılmak istendiğinde, bu 
özellik ile kalan miktar yeni bir iş emri-
ne ayrılarak iş kolaylaştırılır.

Kaynaklar:
Kocaoğlu, Batuhan, 2013. Sektör 
deneyimleri

Üretim sahasında yöneticiler, ürünle-
rin istenilen zaman ve miktarda hazır 
olmasını sağlarken, bu süreçte ihtiyaç 
duyulacak zaman, hammadde, insan, 
makina gibi kaynakları nitelik ve 
nicelik olarak değerlendirerek üretimi 
planlamak zorundadır. Üretim planı 
yapılırken, satış bölümü ve müşteri 
temsilcilerinin talepleri gözetilirken, 
minimum maliyetlerde çalışmak ve 
kalite standartlarını karşılamak ana 
hedef olarak belirlenir. Dolaylı olarak 
da şirketin kârlılığının devam etmesini, 
pazarın taleplerine cevap verebilmesi-
ni ve rekabet gücünü kaybetmemesini 
sağlar.

Akdatasoft yazılımları sektörel uyar-
lamalar ile üretim planlama yapmak 
için gerekli veriyi sağlayan yardımcı 
bir araçtır. Akdata Üretim Yönetimi 
Sistemi yapılan planların üretim saha-
sında işleyişinin izlenmesi, planlanan 
akışa bağlı olarak çalışılmasını sağlar. 
Plan sonuçlarının kolayca değerlen-
dirilmesi, mevcut durumun hızlı analiz 

edilmesi sayesinde karşılaşılan sorun-
ların çözülmesi ve gelecek planlarının 
doğru yapılması sağlanacaktır. Tüm 
üretim süreçlerinin kayıt altına alınma-
sı ile üretimin analiz edilebilmesine ve 
firmaların ür-ge yapabilmesine imkân 
verecek, üretim kapasitesinden en iyi 
şekilde faydalanılacaktır.

Proses bazlı barkodlu üretim takip 
sisteminde ürünün süreç takibi yapıla-
rak fiiliyatta gerçekleşen tüm hare-
ketler kayıt altına alınmaktadır. İzleme 
modülleri sayesinde bu süreç gerçek 
zamanlı ekranlara yansıtılarak sorum-
lular tarafından takibi sağlanmaktadır. 
Programdaki bilgiler işletmenin çeşitli 
departmanlarının girdiği bilgiler ile 
anlık güncellenerek uyarılar ile işletme 
yönlendirilmektedir. Bu kapsamda 
miktarsal ve oransal olarak değerlen-
dirmeler yapılmakta, üretim süreç-
lerinin iş yükleri görülmekte, işletme 
kaynaklarının kullanım durumu ortaya 
çıkmaktadır.      

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Hakan AKALIN 
AKDATASOFT
Genel Müdür
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Günümüzde yaşanan yoğun rekabet, 
işletmeleri daima rakiplerinden bir 
adım önde olmaya zorlamaktadır. Bu 
nedenle, firmaların doğru ürünü, iste-
nen zamanda ve planlanan maliyet-
lerle müşterilerine sunması üretimin 
temel amacını oluşturmaktadır. Üretim 
sürecini sadece atölyelerde insan, 
makine, malzeme arasında geçen 
süreçlerden ibaret olarak varsaydı-
ğımızda, bu temel amaca ulaşmak 
mümkün olmayacaktır.

ERP ile üretim planlama – APS ile 
ileri seviye çizelgeleme

ERP yazılımlarında üretim planla-
ma modülünün etkin kullanımı için 
öncelikle ürün ağacı, operasyon 
rotası, alternatif rotalar ve diğer bazı 
parametrelerin doğru tanımlanması 
olmazsa olmazdır. Bunun yanı sıra 
doğru bir planlama, ancak bu fonksi-
yonun malzeme yönetimi, üretimden 
verilerin gerçek zamanlı olarak toplan-
ması, ana üretim planının belirlenen 
satış tahminlerine göre oluşması gibi 
diğer fonksiyonların sistemi beslemesi 
ile mümkün olacaktır.

Bu koşulları yerine getirip ERP ya-
zılımları ile sonsuz kapasite varsayı-
mına göre üretim planlama yapmaya 

başlayan üretici firmaların bir sonraki 
beklentisi, sonlu kapasite planlama 
ve ileri seviye çizelgeleme olmaktadır. 
Operasyon planlarını birebir uyulabilir 
hale getirmek, üretilen ürünlere ait 
operasyonları setup sayısını mini-
mize etme ve kaynak kullanımını 
optimize etme gibi çeşitli kriterlere 
göre sıralamak ve oluşan bu çizelgeyi 
gerektiğinde alternatif simülasyonlarla 
hızlı bir şekilde güncellemek isteyen 
firmaların, bu çözümü ERP yazılımın-
da değil ERP yazılımları ile entegre 
çalışabilecek APS yazılımında arama-
ları doğru olacaktır. 

abas Business Suite – Üretim plan-
lama ve APS hakkında:

abas Business Suite çözümü üretim 
planlama ile ilgili firmalara aşağıdaki 
fonksiyonları sunmaktadır:

- Üretim planlama ve çizelgeleme 
modülü
- Mobile Shop Floor (Üretim 
sahasından gerçek zamanlı veri 
toplamaya yönelik uygulama)
- APS (İleri Planlama Çizelgeleme) 
ve sonlu kapasite simülasyonu

abas ERP yazılımı ile üretim plan-
lama yapabilme ve bunun firmaya 
getirdikleri hakkında Kalde Klima 
üretim planlama yöneticisinin gö-
rüşleri aşağıdaki gibidir:

İSO ilk 500’de yer alan, %70 ihracat 
ağırlıklı bir firma olarak standart ERP 
süreçlerinin yanı sıra tüm satış sipariş 
verilerinin ERP sistemimize otomatik 
olarak aktarılması, üretimden iş bitti 
bildirimlerinin gerçek zamanlı olarak 
toplanarak sisteme aktarılması ve bu 
sayede stoklarımızın anlık takibi gibi 
özellikler, abas Business Suite yazılı-
mını seçmemizdeki sebeplerdendi.
Entegre bir yapı olmasının her alanda 

faydasını görüyoruz. Örneğin, sürekli 
kullanılan malzemelerin yanı sıra, 
çok nadir kullanılan, gözden kaçması 
mümkün olanları bile kontrol edebili-
yoruz. Ne, nerede, hangi malzemeden 
elimizde ne kadar kalmış, ne kadar 
ihtiyacımız var (tüm lokasyonlarımız-
da) gibi bilgilere kısa sürede ulaşabi-
liyoruz. 

abas’ı kullanmaya başladıktan sonra 
mevcut olanaklarla kapasitemiz arttı, 
üretim planlamamız da hızlandı. Eski 
yapıda, siparişlerde yapılan değişik-
liklerden üretimin imalata başladıktan, 
hatta bazen bittikten sonra haberi 
oluyordu. Bu da yanlış veya eksik/faz-

la mal üretimine sebebiyet verebiliyor-
du. Şimdi ise, üretim departmanının 
siparişlerde yapılan değişikliklerden 
anında haberi oluyor ve değişiklik 
hemen uygulanıp üretime müdahale 
edilebiliyor; gerekli düzenlemeleri çok 
daha hızlı yapma olanağı sağlıyor. 
Sonuç olarak, zamanı daha efektif 
kullanabiliyoruz, müşterinin değişken 
taleplerine hızlıca cevap verebiliyoruz. 
Müşteriye zamanında, hatasız mal 
teslimi de müşteri memnuniyetimizi 
arttırıyor. Biz hızla büyüyen ve geniş-
leyen bir firmayız. abas’la birlikte bu 
ivmeyi istikrarlı olarak devam ettiri-
yoruz.
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StokBar Panorama, Univera’nın 
sektörde uzun yıllara dayanan tec-
rübelerinin getirdiği bilgi birikimi ile 
işletmelerin depo ve üretim izleme 

problemlerini çözebilecek ve kontrol 
mekanizmasını geliştirecek web ta-
banlı ve esnek bir yapıya sahip OT/VT 
sistemlerine dayalı bir Depo ve Üretim 
Yönetimi çözümüdür.

StokBar Panorama, üretim planlama 
ve etkili stok yönetimi konularında 
firmaların sorunlarına çözüm üretir. 
Web tabanlı olması nedeniyle, güncel, 
hızlı ve doğru veriye ulaşma imkânı 
sağlar. Üretim ve depolama alanla-
rında önceden tanımlanan işlemler, 
kurallar dahilinde yapılır ve operas-
yonel hatalarda kullanıcı uyarılır ve 
yönlendirilir. Ayrıca, depodaki tüm 
alanlar, esnek tanımlama özelliği ile 
sisteme tanımlanır ve düzenli, etkili 
stok yönetimi sağlanır.

STOKBAR PANORAMA’NIN 
İŞLETMELERE GETİRİLERİ
• Hızlı ve doğru operasyonlar
• Artan çalışma kapasitesi ve işlem 
hacmi 

• Online işlemler sayesinde güncel 
veriler 
• Lokasyonlar (depo, alan, raf, göz, 
kat, dolap, çekmece...) için esnek 
tanımlama 
• Elleçleme-kabul-boşaltma-yerleştir-
me-yükleme gibi işlemler için önce-
den kural atama
• Ürün lokasyonu ve lot, batch, parti, 
seri no takip özellikleri ile geriye dö-
nük izlenebilirlik imkânı 
• Son Kullanma Tarihi kontrolü
• Müşteri özelinde ayrı kural belirleme
• Karantina, blokaj, hold, rezerve ku-
ralları ile problemli ürünlerin müşteri-
lere gitmesini önleme
• FIFO, LIFO, FEFO veya özel koşullu 
stok izleme 
• Ürün ağaçları sayesinde kontrollü 
üretim ve malzeme hareketleri  
• 3 boyutlu görseller sayesinde depo-
yu izleme 
• Araç yükleme modülü ile etkin rota 
ve sevkiyat belirleme

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Cüneyt ERSİN
UNIVERA
Genel Müdür

Müşterileriniz makineleriniz, perso-
neliniz, araçlarınız ve dökümünüzden 
önemli taleplerde bulunur. Onların 
ihtiyaçlarını karşılamak için üretim 
programlarınızı en iyi hale getirmeniz 
ve ürünlerinizi zamanında ve müm-
kün olan en az maliyetle sunabilmek 
için sınırlamalardan uzak durmanız 
gerekiyor. 

Demand Solutions Advanced Plan-
ning & Scheduling (DS APS) de aynen 
bunu yapmak için tasarlanmıştır. En 
yüksek düzey müşteri hizmeti suna-
bilmeniz için size şirketinizin planlama 
ve üretim durumu hakkında tam bir 
360 derecelik görünüm sağlayan 
güçlü ama kullanımı kolay bir üretim 
programlama çözümüdür. Etkinliği en 
üst düzeye getirmek için öğeleri sez-
gisel görsel bir arayüz içinde basitçe 
sürükleyip bırakarak siparişleri hare-
ket ettirebilirsiniz. Sistem, makinenizin 
sınırlamalarına otomatik olarak saygı 
gösterip başka işleri yeniden planla-
yacaktır.

DS APS ile şunları yapabilirsiniz: 

• Hedef ve koşullarınıza erişmek için 
en iyi hale getirme kurallarını kullana-
bilir ve 24/7 etkin üretimi güdümleye-
bilirsiniz. 

• Doğru ve gerçek zamanlı program-
lar oluşturabilirsiniz.

• Gecikme zamanlarını azaltabilir ve 
daha çok vaktinde teslim için güvenilir 
teslim tarihleri sunabilirsiniz.

• Envanterleri, fazla mesaiyi, süreci 
hızlandırmayı ve elle yapılan veri giri-
şini azaltarak maliyeti azaltabilirsiniz.

• Gerçek zamanlı izleme ve perfor-
mans göstergeleri sayesinde değişik-
liklere süratle ayak uydurabilirsiniz.

• Kritik üretim kısıtlamalarını yönetir-
ken birçok tesis arasında planlama 
yapabilirsiniz.

Üstün UÇTUM 
DST
Yönetici Ortak
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CPM MASTER ERP Üretim Yönetimi 
ile üretim hattınızın ve iş yüklerinin 
anlık izlenebilirliğini sağlayabildiğiniz 
gibi; iş emri, ürün reçeteleri ve üretim 
planlaması süreçlerinin de kolay yö-
netimini elde edebilirsiniz.

Siparişinizle üretim emirleriniz arasın-
da otomatik rezervasyon ilişkisi kur-
manızı sağlar ve tüm iş emirlerinizin 
operasyon adımları bazında izlene-
bilirliği gerçekleşir. Üretim darboğaz-
larını daha problem gerçekleşmeden 
görerek proaktif önlemler alabilmenizi 
sağlayacak geniş bir çözüm yelpazesi 
sunar.

Ayrıca, sonlu kapasite planlaması 
işlevselliği ile darboğazların planla-
nabilmesi ve izlenmesi, kompleks 
iş süreçlerinin ve paralel süreçlerin 
planlanabilmesi ve yönetilebilmesi 

sağlandığı gibi, çoklu sipariş ve ürün 
ağacı hiyerarşisi destekli planlama 
işlevselliği gerçekleştirilmektedir. Ürün 
reçetesinde ve operasyon adımların-
daki değişikliklerin kolayca gerçekleş-
tirilebilmesi, hurda/firelerin ve süreç 
kesintilerinin en aza indirilmesini 
sağlayacak işlevselliği sağlamaktadır.

Büyük projelerin planlamasını sağla-
yacak proje üretim planlaması işlev-
selliği ile üretim süreçleri tamamen 
kontrol altına alınmaktadır.

Proje ile ilgili görüşlerini aldığımız
CPM MASTER ERP müşterisi
Aytaç Karahancı:

“CPM Master ERP projesine başla-
madan önce, Yönetim ve Şirket olarak 
neler istediğimize ve nelerin ihtiyaç ol-
duğuna dair bir çalışma yaptık. CPM 
Master ERP yazılımının bu konuda bizi 
nereye kadar taşıyabileceğini net ola-
rak gördüğümüz için isteklerimizi ve 
ihtiyaçlarımızı her sene revize ettik.  En 

önemlisi de Fabrika ve Merkez arasın-
daki üretim süreçlerini takip ve kontrol 
edebilir konuma geldik. CPM Çözüm 
Ortağı Nerma Danışmanlık’ın firmamıza 
yapmış olduğu YAŞ Çay Alım Modülü 
ile; yaş çay ambarlarını, müstahsilleri, 
alım yerlerini, yaş çay alım maliyetlerini 
daha net görmeye başladık.”

“Bugünün üretimi için anahtar kelimeler: 
hız ve çeviklik. Gittikçe artan rekabetçi 
global ekonomide, üreticiler yeni pazarla-
rın ihtiyaçlarına yanıt vermek, sürekli ola-
rak operasyonlarında etkinlik sağlamak 
ve değişen koşullara hızlıca ayak uydur-
mak zorundalar. Giderek artan müşteri 
beklentileri tedarik zincirlerini talep mer-
kezli hale getirdi, pazara daha kısa gidiş 
süreleri büyümenin diğer adı olmaya 
başladı. Firmalar yeni ürünler, müşteriler, 
tedarikçiler ve çalışanları ile tepeden tır-
nağa inovasyon peşinde koşuyor.

Microsoft Dynamics, bu ihtiyaçlar için 
güçlü, esnek ve entegre bir üretim çö-

zümü sunar. Öngörülebilir proje adımları 
ile ilerlemeyi sağlayan, kolay implemen-
tasyon ve yüksek kullanıcı adaptasyonu 
için geliştirilmiş Microsoft Dynamics 
ERP ve CRM çözümleri, daha yüksek 
müşteri memnuniyeti için operasyonel 
etkinlik ve kalitede mükemmellik hedef-
lemektedir.

Dynamics AX, süreç, kesikli ve yalın 
üretim modellerini aynı anda destek-
leyebilir; sadece üretim planlama değil 
yürütme esnasında da geniş bir esneklik 
sağlar. Grafik arabirimler ile süreçlerin 
konfigürasyonu ve yönetimi son derece 
kolaydır.”
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Halil VURUCU
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Aytaç KARAHANCI
Karahancı Gıda
Genel Müdür

Mesut MERT
MICROSOFT TÜRKİYE
ERP Satış Müdürü
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Üretim sürelerini kısaltmak, maliyet-
leri azaltmak, kaliteyi yükseltmek, 
çok çeşitli müşteri taleplerine cevap 
verebilecek esnekliği kazanmak... 
Şirketlerin varlıklarını sürdürebilmek 
için yoğun çaba harcadıkları günümüz 
ekonomisinde ayakta kalmak için tüm 
bu hedeflerin aşılması gerekiyor. Tiger 
Enterprise ile işletmeler üretim faali-
yetlerini detay seviyede takip edebilir, 
finansal sonuçlarını da anlık olarak 
analiz edebilirler.

Tiger Enterprise ürününün Üretim 
Modülü’nde yer alan planlama ve 
lojistik fonksiyonları, sipariş üzerine 
ve seri üretim sistemlerinde, üre-
tim sisteminden istenen etkinlik ve 
verimliliğin gerçekleştirilmesini sağlar. 
Tiger Enterprise’ın Planlama Modü-
lü ile işletmenin tedarik güvenilirliği 
artırılarak, kaynak kullanım ve stok 
tutma maliyetleri düşürülebilir. Olası 
problemler önceden analiz edilebilir, 
önleyici ve düzeltici faaliyetler başlatı-
labilir. Bu şekilde zamanında teslimat 
performansı da artırılabilir. Planlama 
modülü ile ana üreticiler ve yan sa-
nayi karşılıklı olarak üretim planlarını 
paylaşarak tedarik zinciri üzerinde 
planlamanın optimize edilmesini 
sağlayabilirler.

Tiger Enterprise’ın üretim kontrol 
fonksiyonu, en kaliteli malı en düşük 
fiyata üretmenin yanı sıra, son kulla-
nıcıya zamanında ulaşmak ve pazar 
payınızı büyütmek gibi tüm temel 
hedeflerinizi gerçekleştirmek için 
benzersiz bir araçtır. Lojistik yönetimi 
sayesinde planlama için doğru girdiler 
oluşturarak sapmaları önleyebilirsiniz, 
dolayısıyla müşterilerinize verdiğiniz 
tüm taahhütleri yerine getirerek güve-
nilirliğinizi artırırsınız. Malzeme, işgücü 

ve makine kullanımını planlanan ile 
karşılaştırarak üretim verimliliğinizi 
analiz edebilirsiniz. Tüm bu özellik-
leriyle Tiger Enterprise, kısıtlayıcı ve 
standart üretim planlama yazılımla-
rından farklı olarak sektörel ihtiyaçları 
da karşılayan esnek bir çözüm olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
• Üretilen ürünler, sarf edilen mal-
zemeler için seri no ve lot takibi 
yapabilir,
• Ürün reçetesi oluşturma ve revizyon 
takibi yapabilir,
• Toplu standart reçete maliyeti he-
saplayabilir,
• Her bir sipariş miktarı için reçete 
maliyeti hesaplayabilir (yerel veya 
yabancı para birimi kullanarak),
• Toplu reçete güncelleyebilir (malze-
me ve miktarlar),
• Üretimde konsinye hammadde 
kullanabilir,
• Rota bazında standart reçete mali-
yetlerini görüntüleyebilir,
• Üretim emirleriyle bağlantılı giriş-
çıkış hareketlerini (satış siparişi, talep) 
izleyebilir,
• Sonlu/Sonsuz kapasite kullanabilir,
• Kaynak kapasite aşımı izleyebilir,
• Duraklamalarınızı kaydederek 
durma nedenlerini ve etkilerini analiz 
edebilir,

• Üretim emirlerini çizelgeleyebilir,
• Üretim emirlerinin planlanan, he-
saplanan ve gerçekleşen maliyetlerini 
izleyebilir,
• İleriye ve geriye dönük planlama 
metotları kullanabilir,
• Kaynak Kullanım, Malzeme Temin 
Önerileri, Standart Reçete Maliyetleri 
Listesi, Üretim Emri Maliyet Karşılaş-
tırma, Gerçekleşen Üretim Emri Ma-
liyeti, İş Emirleri Listesi, Üretim Emri 
Durum raporlarını kullanabilirsiniz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Netsis, rekabet avantajı elde etmenin 
sadece yeni pazar ve satış kanalları 
bulmaktan değil, daha üretim aşama-
sında tüm kaynakları etkili ve planlı 
kullanarak talepleri zamanında ve sıfır 
hata ile karşılamaktan geçtiğine inanan 
işletmeler için Üretim Planlama ve 
İleri Üretim Planlama ve Çizelgeleme 
çözümlerini hizmete sunuyor.  

Üretim sürecinde kritik başarı unsur-
ları hakimiyet, güncellik, bütünleşiklik, 
kontrol ve yeterlilik olarak sıralanıyor. 
Tüm bu beklentileri karşılayan işlevleri 
ile öne çıkan Netsis’in üretim planlama 
çözümleri ile farklı sektör ve ölçekler-
den şirketler uluslararası standartlarda 
bir BT altyapısına kavuşabiliyor. 

Üretim Planlama Modülü ile karmaşık 
ürün ağaçları kolaylıkla tanımlanabiliyor. 
Ayrıca ön maliyetler, barkod ve RFID 
sistemleriyle bütünleşik şekilde fabri-
kanın anlık işleyişi ve tezgahların bakım 
onarım takvimleri izlenebiliyor. 
 
Üretim Planlama Modülü ile ayrıca 
bütçe tahminlerinden üretim planı 
optimizasyonuna kadar farklı yetkinlik-

leri fabrikalara kazandırmak mümkün. 
Kullanıcı tarafından belirlenen bir süre 
için geçerli verileri baz alarak istatis-
tiksel modelleme yapan ve buna göre 
tahminler sunabilen çözüm, dengeli 
kapasite, iş gücü, makine, malzeme ve 
nihai olarak üretim planı oluşturulabil-
mesini destekliyor. 

Çizelgeleme ya da tezgah yükleme 
olarak da anılan İleri Üretim Planlama 

ve Çizelgeleme Çözümü, kağıt üzerinde 
ya da Excel’de manuel olarak hazır-
lanan üretim çizelgelerine son veriyor. 
Klasik üretim planlama çözümlerinin 
ötesinde sezgisel algoritma tabanlı 
çizelgeleme motoru bulunan çözüm, 
üretim sürecine ilişkin operasyonla-
rı, üretimde kullanılacak makinaları, 
malzemeleri, operasyon hazırlıklarını ve 
işlem sürelerini dikkate alarak kullanıcıyı 
yönlendirebiliyor.  

PFW, Airbus ve Boeing için üreti-
mini “Netsis’in İleri Üretim Plan-
lama ve Çizelgeleme Çözümü” ile 
güçlendirdi.

Dünyanın en büyük uçak üreticileri 
Airbus ve Boeing için parça üretimi 
yapan PFW Havacılık Sanayi, Netsis’in 
“İleri Üretim Planlama ve Çizelgeleme 
Çözümü” ile başarılı bir projeye imza 
attı. Ege Serbest Bölgesi’nde 2003’te 
faaliyete başlayan PFW Havacılık 
Sanayi, giderek kompleks hale gelen 
üretim sürecini Netsis ile daha kolay ve 
verimli yönetebiliyor. PFW, son olarak 
Netsis’in Celal Bayar Üniversitesi En-
düstri Mühendisliği Bölümü ile birlikte 
geliştirdiği Netsis İleri Üretim Planlama 
ve Çizelgeleme Çözümünü devreye 
aldı.  Böylelikle PFW, sağlıklı bir iş 
istasyonu yapısına kavuştu. Vardiya, 
makine bakım, stok, bekleme ve hazır-
lık süreleri gibi birçok kategori dikkate 
alınarak  uyarlanan proje  sonucunda, 
PFW, Netsis üzerindeki iş emirlerini 
baz alarak çizelgeleme yapabilir duru-
ma geldi. Böylece üretim planlamada 
hız ve verimlilik arttı.

İşletme yetkilisi Savaş Duman, “Sana-
yide üretim verileri ve üretim planları 
çok önemlidir. Netsis’in üretim akış 
kontrol çözümünü aktif duruma getir-
dikten sonra artık hangi işin ne zaman, 
ne kadar sürede, kimin tarafından ya-
pıldığı gibi bilgileri takip edebiliyoruz. 
Bu proje ile paralel olarak ileri üretim 
planlama projemizi de devreye aldık,” 
dedi. Duman ayrıca şunları söyledi: 
“Netsis ile ‘ileri üretim planlama ve  
çizelgeleme’ olarak çalıştırabilece-
ğimiz bu yeni uygulama sayesinde, 
hangi işi ne zaman, ne kadar sürede 
yapabileceğimizi görebiliyoruz ve 
planlayabiliyoruz. Bu yeni projenin 
analiz, test ve canlı kullanıma geçi-
rilmesi aşamalarında katkısı bulunan 
çalışma arkadaşlarıma, projede emeği 
geçen Netsis ekibine ve  akademik 
desteklerini esirgemeyen Celal Bayar 
Üniversitesi’ndeki değerli hocalarıma 
çok teşekkür ederim.” 

ÇÖZÜM KULLANICISI GÖRÜŞÜ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Savaş DUMAN
PFW HAVACILIK SANAYİ
Yönetici

Üretim planlama ve yönetimi
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Workcube Üretim Yönetimi, üretici 
firmaların üretim süreçlerini tüm 
boyutlarıyla yönetmeleri ve analiz 
etmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm 
fonksiyonları bir arada sunuyor.

Workcube Üretim Planlama 
Yönetim Modülü işletmede 
üretilen ürünlerin farklı kategorilerde 
ve varyasyonlarda (spectlerde) 
üretilmesine getirdiği kolaylıklar ile 
kullanıcı memnuniyetini arttırarak 
işlem yükünü azaltır.

Workcube Üretim Planlama 
Yönetim Modülü üretim yönetimine 
getirdiği kolaylıkları sunmaya ürün 
ağacı tasarımından başlar. Ürün 
ağacı tasarım ekranlarındaki sürükle 
bırak yöntemi ile hem stok hem 
operasyon seçilerek her bir ürün 
için sınırsız sayıda hızlı ve kolay 
ürün ağacı oluşturulabilir. Alternatif 
ürünlerin rahat tanımlanması için 
Spect yönetiminde yer alan alternatif 

soru yaklaşımı sayesinde, sipariş 
kaydedilme aşamasında, kullanıcı 
veya portal üzerinden müşteri kendisi 
de rahatlıkla istediği spectlerde ürün 
talebini otomatik oluşturabilir. Böylelikle 
üretime doğru özelliklere sahip ürün 
bilgisi hızlıca aktarılmış olur.

Sipariş ekranlarındaki termin 
hesaplama özelliği ile mevcut iş 
istasyonlarındaki iş emirlerinin 
durumuna göre sipariş kaydıyla 
birlikte müşterilere anında termin 
süresi verilebilir. 

Çizelgeleme ekranları ile iş 
istasyonlarının mevcut durumları, 
gecikmeler, fazla yükleme ve kapasite 
kullanım oranları görsel olarak 
takip edilerek, istenirse iş emirleri 
farklı istasyonlara görsel ekranlar 
üzerinden sürükle bırak yöntemi 
ile kolaylıkla aktarılabilir. Herhangi 
bir “t” anında, üretim emir ve/veya 
sonuç ekranlarından süreç butonu 
yardımıyla, ilgili üretime ait tüm 
tarihçe takip edilebilir.

Bağlı olduğu satış fırsatı (ihale vb.), 

satış teklifi, satış siparişi, sevkiyat planı, 
irsaliye ve eğer faturalandıysa fatura 
bilgilerine kadar tüm süreç gerçek 
zamanlı takip edilebilir.

Workcube Üretim Yönetimi, paket-
leme, fason üreticiler vb. üretimde 
birlikte çalışılan iş ortaklarını sürece 
%100 entegre ederek üretim zamanı-
nı ve maliyetlerini verimli hale getirir.

Üretim Optimizasyonu
“Üretim Planlamadaki hangi ürün ne 
zaman üretilsin, eğer bir ara ürünün 
üretilmesi gecikirse bunun son ürü-
nün teslimat zamanına ne gibi etkisi 
olur” gibi konular yazılım yardımıyla 
çözülmektedir.

Bu sayede üretim maliyetlerinde ve 
toplam üretim süreci sürelerinde 
%30-50 azalmalar olmakta, çeşitli 
senaryolar birbirleriyle karşılaştırılabil-
mekte ve yazılım üzerinden kuruluşun 
Best-Practice-Competence’a ulaşma-
sı sağlanmaktadır.

WASSERMANN yazılım grubunun 
avantajları şu şekilde sıralanabilir:

• Yazılım ayrıca kendi veri tabanını 
yaratmamaktadır. Böylece SAP’nin 
veya Microsoft Dynamics’in kendi veri 
tabanı kullanılmaktadır.
• Kullanılan SAP veya Microsoft 
Dynamics bağlantısı her iki firma tara-
fından onaylanmış bağlantılardır.

• Optimizasyon WASSERMANN’a 
özgü In-Memory Teknolojisi sayesin-
de RAM içinde gerçek zamanlı olarak 
hesap edilmekte, böylece haftada bir 
optimizasyon yerine, gün içinde defa-
larca optimizasyon yapılabilmektedir.
• Onlarca KPI (Key Performance Indi-
cators) hesaplanabilmektedir.
• Satın alım maliyeti ve hayata geçir-
me maliyeti olarak, SAP APO ve diğer 
ürünlerle karşılaştırıldığında daha 
hesaplıdır.
• Ürün Türkçeleştirilmiştir.

WASSERMANN’a özgü In-Memory 
Teknolojisi sayesinde verilerin 
ikinci bir veri tabanına kaydedilmesi 
gerekmemekte, böylece kopyalanmış 
ikincil veri tabanları oluşmamakta ve 
tek kaynakta oluşan veriler istenen 
yazılımlar tarafından anında, gerçek 
zamanlı olarak kullanılabilmektedir. 
Bu şekilde 4. Jenerasyon Endüstrinin 
(Industry 4.0) önkoşulu yerine getiril-
miş ve kuruluş geleceğe en iyi şekilde 
hazırlanmış olmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Üretim planlama ve yönetimi

Sayın Oral HAZIRAY 
WORKCUBE
Projeler Direktörü
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6
Bütçeleme 
(satınalma, üretim, 
satış, işçilik) 
yapabilme

ERP sistemleri kolay, doğru, 
pratik ve kısa zamanda 
bütçe yönetimi yapabilmenin 
temelini oluşturan firma 
stratejik yatırımlarındandır.
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ERP sistemleri içinde “bütçe 
yönetimi”nin yeri hususu aslında 
“kurumsal performans yönetimi” ile 
yakından ilgilidir. 

Masraf çeşitleri, masraf yerleri 
(merkezleri), masraf dağıtım anah-
tarları, muhasebe (mizan, bilanço), 
finansman (kredi), maliyet, dolayısı ile 
kârlılık; “kurumsal performans yöneti-
mi” temel bileşenlerinin ERP sistem-
lerinde öncelikle işletilebilmesi, bütçe 
yönetimi kavramı için temeli oluşturur. 
İlgili temel bileşenler ERP sistemle-
rinde yürütülmeden ERP sistemleri 
üzerinde bütçe yönetimi yapılamaya-
cağı aşikârdır. 

Bütçe yönetimi aslında farklı ge-
lir kalemleri, maliyet çeşitleri veya 
maliyet yerleri kırılımlarındaki tahmin-
ler bütünüdür. Pazarlama, Satış ve 
Dağıtım giderlerinin gelecek sene için 
tahmin edilmesi bütçe yönetiminin bir 
alt çalışmasına örnek olarak verilebilir. 
Bir ürün veya ürün grubunun 2015 yı-
lına ait aylık satış rakamlarının tahmini 
de yine bütçe yönetimi faaliyetlerin-
dendir.

Yapılan bütçe tahminlerinin fiili ger-
çekleşmeler ile karşılaştırılabilmesi 
de ERP sistemleri üzerinde kolaylıkla 
sağlanabilir (muhasebe ve finans ile 
ilgili verilerin sağlıklı olarak ERP siste-
minde işletildiği varsayıldığında).

Genel anlamda bakıldığında firmala-
rın bütçe yapmak için gereken temel 
bileşenler olan satış gelirleri, satıştan 
iadeler, satılan malın maliyeti, pazar-
lama/satış/dağıtım giderleri, genel 
giderler, işçilik giderleri, satınalma 
giderleri ile kredi giderlerini farklı 
bilgisayarlardaki dağınık yapıdaki MS 
Excel dosyalarından derlediği görü-
lebilecektir. Oysaki ilgili süreç hataya 
son derece açık bir prosesi tanımlar.

Yukarıdaki paragraftan yola çıka-
rak, ERP sistemleri üzerinde bütçe 
yönetimi yapmanın temel nedenleri 
arasında,

Veri doğruluğu,
Merkezi veri,
İş süreçleri ile paralellik,
Kısa zaman,
Konsolidasyon ve
İş gücü tasarrufu sayılabilir.

ERP sistemleri firmaların tüm iş 
süreçlerini birleştiren uygulamalar ol-
duğundan, bütçe yönetimi için gerekli 
olan personel bütçesi bordro veya 
insan kaynakları modülünden, yatırım 
bütçesi sabit kıymetler modülünden, 
masraf bütçeleri maliyet modülün-
den, satış gelirleri satış modülünden, 
üretim bütçesi üretim modülünden 
entegre olarak sağlanabilir. 

Sözün özü, ERP sistemleri kolay, 
doğru, pratik ve kısa zamanda bütçe 
yönetimi yapabilmenin temelini oluş-
turan firma stratejik yatırımlarındandır.

YÖNETİM DANIŞMANI GÖRÜŞÜ

Yağmur KATİPOĞLU
KATİPOĞLU DANIŞMANLIK
Proje Yöneticisi

Bütçeleme yapabilme
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İşletmelerde bütçe yönetiminde satış 
bütçesi, gider bütçesi, üretim bütçesi 
gibi farklı bütçe kalemleri yer almak-
tadır. Ülkemizde satış bütçesi yapan 
işletmelerin büyük bir bölümü büt-
çeleme yöntemi olarak “artışa bağlı” 
bütçelemeyi tercih etmektedir. Artışa 
bağlı bütçeleme, basitçe, bir önceki 
yılın gerçekleşen satış rakamlarının 
enflasyon oranı gibi belirli bazı katsa-
yılar ya da işletme tarafından konulan 
hedeflere bağlı katsayılar oranında 
arttırılmasıdır. İşletmelerin bu yöntemi 
tercih sebepleri arasında, kendilerine 
en uygun yöntem olarak görmeleri 
gibi pozitif sebepler yanında malesef 
başka bir yöntemi uygulayacak bilgi 
sistemi altyapısına sahip olmamaları 
da yer almaktadır. Bütçeleme yön-
temleri arasında yer alan diğer birçok 
yöntem iyi bir bilgi sistemleri altya-
pısına ihtiyaç duyar. ERP sistemleri 
tam da bu açığı kapatacak birtakım 
özellikler sunar. 

Örnek bir senaryodan gidelim. Satış 
bütçesi oluşturmak rakamsal de-
ğerlerin ötesinde kabaca ne kadar 
satılacağının tahminidir. Burada bir ya 
da birkaç kişinin sezgileri ile hareket 
etmek yerine ERP sisteminin zaten bi-
riktirdiği satış verileri baz alınabilir. Ta-
lep tahmini yapma kapasitesine sahip 
bir sistem evrensel olarak kullanılan 
yöntemler ile miktarsal değerlemeler 
yapabilir, geçmiş satış fiyatları veya 
fiyat listeleri ile tahminleri rakamsal 
değerlere dökebilir. Böyle bir yöntem, 
işletmenizi ve işletme çevresini içeren 
detaylı analizler sunacaktır. Rekabet 
ortamında satış bütçenizde işletme 

dışındaki etkenleri de göz önünde bu-
lundurmanız çoğu firma için mantıklı 
bir seçenektir. Oluşturduğunuz satış 
bütçesini kaba kapasite planlama 
özellikleri ile işletme kaynak kapasi-
teleri ile karşılaştırarak işletmenizin 
kısıtları ile hedeflerinizi örtüştürmek 
önemli bir adım olacaktır. Örneğin, 
yapmayı planladığınız satış için 
gerekli hizmeti sağlayacak iş gücü 
kapasiteniz ve makina kapasiteniz ile 
karşılaştırmalar yapmak, fazla mesai 
veya kapasite arttırım yatırımlarını de-
ğerlendirmek çok daha ayakları yere 
basan bir analiz sağlayabilir. Her birin-
den ayrı ayrı bahsedemesek de, ERP 
sistemi satış bütçesi dışında gider 
bütçesi, proje bütçesi, üretim bütçesi 
gibi farklı bütçe tiplerini yönetmenize 
olanak sağlayacaktır. Bütçe reviz-
yonları, bütçe gerçekleşen takipleri 
sistem üzerinde bütçelerin işletme ile 
birlikte yaşamasına olanak verir. Bu 
olanak aynı zamanda, sistemin gerekli 
zamanlarda gerekli kişileri uyarmasıy-
la, riskleri önceden görme ve önlem 
alma şansı da verebilir.

Microsoft Dynamis Axapta, işletmenin 
ihtiyaç duyduğu farklı bütçeleme ya-
pılarını gerçekleştirebileceği kabiliyet-
leri sunmaktadır. Tam entegre yapısı 
maliyetlerin doğru bütçe kalemleri ile 
takibini olanaklı kılar.  Kolay entegras-
yon yapısı ile örneğin bütçelerin excel 
ile entegre olarak yapılması sağlana-
bilir. Talep tahmin, üretim planlama 
entegrasyonu gibi birçok fonksiyon 
bütçeleme için farklı deneyimler sunar 
ve daha isabetli bütçeler yapmaya 
olanak sağlar.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Serdar AKSOY
AGC YAZILIM
Proje Koordinatörü

Bütçeleme yapabilme

KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ28



Bütçe Yönetimi Modülü, CANIAS 
ERP sistemine entegre edilmiş olarak 
sunduğu gelişmiş bütçe hazırlama uy-
gulamaları ile sadece satış planlama 
tahminlerinin ve ciro planlamasının 
hazırlanmasında kullanılmakla kalma-
yıp, aynı zamanda malzeme ihtiyaç 
planlaması, fason üretim planlaması, 
aktivite planlaması, kapasite planla-

ması, yatırım planlaması ve nakit akışı 
yönetim planlaması alanları için de 
kullanım sağlamaktadır. Ayrıca, her 
aşamada bütçede revizyon yapılabil-
mekte, bütçelenen–gerçekleşen vb. 
diğer yönetim raporlarıyla işletmelerin 
mevcut durumu analiz ve kontrol 
edilebilmektedir.

Üretim faaliyetlerini ambalaj ve 
plastik enjeksiyon sektörlerinde 
sürdüren ve 2011’den bu yana 
CANIAS ERP kullanmakta olan 
ETAPAK Ambalaj’ın Planlama 
Müdürü Ayşim Ural, şirketlerindeki 
bütçe çalışmaları hakkında şu 
bilgileri paylaşıyor:

“Etapak olarak yıllık bütçe onayı ile 
yeni yıla başlayıp piyasa ve üretim 
koşullarına göre 3 aylık dönemlerde 
revize ediyoruz.

Bütçe çalışmalarımıza satış depart-
manından aylık bazda Ciro–Ürün 
miktarı ve birim satış fiyatlarının sis-
teme girişi ile başlıyoruz. Makine hızı, 
setup süreleri ve çalışma takvimine 
göre üretim kapasite planlaması; 
üretim bütçesiyle işgücü ve malzeme 
ihtiyaç planlaması; işgücü planlaması 
ile mesai, ilave personel alımları aylık 
ve hat bazında yapıyoruz. Malzeme 
ihtiyaç planlamasına göre ise teda-
rikçi bazında istenilen kur ve masraf-
ların girilmesiyle satınalma bütçesi 
oluşturuyoruz. 

Satış, üretim ve satınalma bütçeleri 
oluşturulduktan sonra masraf merkezi 
bazında gider bütçesi sisteme giri-
liyor, dağıtım anahtarları da kullanı-
larak aylık bazda hammadde/işçilik/
amortisman/enerji ve genel gider 
birim maliyetleri hesaplanıp üretim 
maliyetleri sistem tarafından otomatik 
oluşturuluyor. Böylece, CANIAS ERP 
üzerinden yaptığımız bütçe çalışmala-
rı ile bütçe maliyetlerinden nakit akışı-
na kadar sistem üzerinde hesaplama 
ve raporlama yapabiliyor, değişimleri 
takip edebiliyoruz.”

ÇÖZÜM KULLANICISI GÖRÜŞÜ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ Bütçeleme yapabilme
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Personel performansının tespiti, 
takibi, kontrolü ve yönetiminin ERP 
sistemlerinde yapılabilmesi çoğu 
zaman zorlu bir süreci ifade etmekte-
dir. İlgili durumun başlıca sebebi ise 
Firma tarafından personelin yaptığı 
işe uygun hedeflerin belirlenememe-
sidir. Personelden ulaşması beklenen 
hedeflerin ERP sistemleri kapsamında 

tanımlanmasında; basit, ölçülebilir, 
ulaşılabilir, gerçekçi ve eş zamanlı 
olması tavsiye edilir. 

Personel performans değerlendirmesi 
için belirlenen hedeflerin ağırlıklan-
dırılması (% önem dereceleri) için 
gerekli altyapının ERP sistemlerinde 
bulunduğu işbu yazıda varsayılmıştır. 

Derece açıklaması:

1/1 Gerçekleşmedi Standartları karşılamıyor
2/1 Gerçekleşti Standartları karşılamıyor 
3/1 Hedefin üzerinde Standartları karşılamıyor 
1/2 Gerçekleşmedi Standartları karşılıyor
2/2 Gerçekleşti Standartları karşılıyor
3/2 Hedefin üzerinde Standartları karşılıyor
1/3 Gerçekleşmedi Standardın üzerinde
2/3 Gerçekleşti Standardın üzerinde
3/3 Hedefin üzerinde Standardın üzerinde

İlgili verilerin doldurulabilmesi ile, alakalı performans 
değerlendirme (PD) ve ilerleme & gelişim (PIG) formlarına 
ulaşımın ERP sistemine entegre Portal üzerinden olması 
tavsiye edilir.

“Tutar bazında %0,01’lik hatalı sevkiyat” gibi hedef giriş 
alanlarının ERP sisteminde “text” ve “zorunlu” olması talep 
edilebilirken, termin tarihi girişi için kullanılacak “zaman-
lama” alanı da zorunlu olabilir. “Bir hedefin ağırlığı (% 
önem derecesi) en fazla %40 olabilir” gibi kurallar da ERP 
sisteminde tanımlanabilmelidir. İlgili ağırlığın gelecekte de-
ğişebileceği gözönüne alınarak parametrik yapıda olması 
da sağlanabilmelidir.

7Personel 
performansına 
ve organizasyon 
yapısına göre uygun 
maaş belirleyebilme

Personel Değerlendirme Yılı Derecesi Değerlendiren Personel Form Kodu

1101 2014 3/1 1120 PD_1101_2014

1101 2014 3/3 1120 PIG_1101-2014

YÖNETİM DANIŞMANI GÖRÜŞÜ

Yağmur KATİPOĞLU
KATİPOĞLU DANIŞMANLIK
Proje Yöneticisi

Çalışanların performans değerlendirmelerini takip etmek üzere ERP sistemleri 
üzerinde oluşturulabilecek örnek form aşağıdadır:
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Bimsa’nın kendi bünyesinde geliştir-
miş olduğu HR-WEB İnsan Kaynakları 
ve Bordro Yönetimi çözümü, uzun 
yıllar boyunca edindiğimiz tecrübele-
rimiz ve iş dünyasının gereksinimleri 
göz önüne alınarak günümüz şartla-
rına uygun olarak geliştirilmiş bir web 
uygulamasıdır. Birçok farklı sektörün 
iş ihtiyacına cevap verecek şekilde 
oluşturulan HR-WEB çözümü, küçük 
ölçekten büyük ölçeğe kadar birçok 
kurum ve sektörde uzun yıllardan beri 
başarıyla kullanılmaktadır. 

HR-WEB uygulamasının bütün bi-
leşenlerine web tabanlı ekranlardan 
ulaşmak mümkündür. HR-WEB firma-
lar tarafından iki ayrı yöntemle kulla-
nılabilmektedir. Tercih doğrultusunda 
firmalar uygulamayı lisanslayarak 
kendi ortamlarında kullanabilmekte, 
ikinci alternatif olarak ise tüm uygu-
lama bileşenlerine internet üzerinden 
erişmekte (SaaS – Software as a 
Service) ve uygulamadan verilen yetki 
çerçevesinde yararlanabilmektedirler. 
İkinci alternatifi tercih eden müşterile-

rimiz ilk yatırım maliyeti yapmamakta 
ve sistem bakımı, güncelleme gibi 
maliyetleri minimuma indirmektedirler. 
HR-WEB uygulaması, müşterilerimizin 
değişen gereksinimlerine ve yasal 
değişikliklere göre sürekli gelişmekte 
ve yenilenmektedir.

HR-WEB çözümü 3 ana modülden 
oluşmaktadır. Bu modüller, İnsan 
Kaynakları Modülü, Bordro Modülü 
ve personelin kullandığı Portal (Self-
Servis) Modülüdür.

İnsan Kaynakları Modülü Eğitim Yö-
netimi, Performans ve Kariyer Yöne-
timi, Başvuru Takip, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği fonksiyonlarından oluşmak-
tadır. Bordro Modülü Aylık Tahakkuk  
İşlemleri (Bordro), Personel Bütçesi 
ve İzin İşlemlerinden oluşur. Portal 
Modülü ise personelin kendi bilgilerini 
görüntüleyebildiği, iş akışı formlarına 
giriş yapabildiği ve aynı zamanda yö-
neticilerin kendi ekiplerinin bilgilerine 
ulaşabildikleri bir platformdur.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bayram GÜVEN
BİMSA
Birim Yöneticisi 

Rixos Hotels, 7.500 çalışanıyla ilgili 
tüm İK süreçlerini BİMSA’nın HR-
WEB elektronik ortam çözümüyle 
desteklemeye karar verdi. 

2000 yılında kurulan ve dünyanın en 
hızlı büyüyen lüks otel zinciri olma 
özelliğini taşıyan Rixos Hotels, mi-
safirlerine sunmayı hedeflediği en iyi 
hizmet hedefinin temelinde etkin bir 
insan kaynağı gerekliliğine inanıyor.

“Rixos Hotels olarak yaklaşık 7.500 
çalışanımızla Türk misafirperverliğini 
üç kıtada dünyaya tanıtmaktayız. En 
önemli sermayesinin insan gücü oldu-
ğuna inanan grubumuzun uluslararası 
alanda işbirliği yapabileceği doğru 
İK partnerini bulmak çok önemliydi. 
Türkiye’nin en güçlü holdinglerinden 
Sabancı Holding bünyesinde, BİMSA 
tarafından geliştirilen HR-WEB ile 
tüm insan kaynakları iş süreçlerimizi 
elektronik ortama taşıdık. HR-WEB ile 

sürekli geliştirdiğimiz insan kaynakları 
süreç ve uygulamalarımızın global 
olarak yönetilmesini sağlıyoruz. Oluş-
turduğumuz veritabanı sayesinde tüm 
çalışanlarımıza ait bilgilerle Çalışan 
Hayat Döngüsünü takip etmemiz ve 
aksiyon almamız kolaylaşıyor.”

Hüseyin KÜCÜ
İnsan Kaynakları Müdürü
HR “Transformation” 
Rixos Hotels

HR-WEB’in kurumlara göre özelleştiri-
lebilen esnek yapısı sayesinde, Rixos 
Hotels, otelcilik sektöründe pek çok 
“ilk”e imza attı. Uygulamanın stan-
dart yapısında bulunmayan Vardiya 
Yönetimi Süreci, Günlük Maliyet 
Takibi, Fazla Mesai Yönetimi, Loj-
man Yönetimi, Bütçe Modülü, Rixos 
Talentbank-HR Web Entegrasyonu 
gibi uygulamalar Rixos Hotels ihtiyaç-

larına özel olarak geliştirildi. Ayrıca, 
mevcut modüllerde kullanım kolaylı-
ğını sağlayacak şekilde çok önemli ve 
kullanıcı dostu geliştirmeler yapıldı. 
İzin, Personel Talep, Seyahat Avans, 
Eğitim Talep, Duyuru ve Öneri süreç-
leri Portal üzerinden tüm kullanıcılara 
açıldı. Bu sayede, olabildiğince kağıt 
tüketmeden işleyen, kullanımı kolay, 
dinamik, esnek global bir İK destek 
altyapısı kuruldu. HR-WEB’in çeşitli 
modüllerinde, otelcilik sektörüne ve 
Rixos Hotels beklentilerine uygun 
geliştirmeler de halen devam ediyor. 

Böylece Rixos Hotels, proje baş-
langıcındaki merkezi İK yönetimi ve 
şeffaflık hedeflerine tüm Türkiye ve 
Azerbaycan’da HR-WEB ile ulaştı. 
BİMSA, uygulamanın bakım ve destek 
işlemleri için de Rixos Hotels’e hizmet 
vermeyi sürdürecek.

ÇÖZÜM KULLANICISI GÖRÜŞÜ

Personel performansına ve organizasyon yapısına göre uygun maaş belirleyebilme
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Maliyetlerin kontrol 
edilebilmesi ve
etkin maliyet yönetimi

İşletmeler yaptıkları üretimin 
maliyetlerini kontrol altına 
alamadıkları, kârlılıklarını 
hesaplayamadıkları sürece, 
gün gelir yok olmaya 
mahkum kalırlar.
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Maliyetlerin kontrol edilebilmesi ve etkin maliyet yönetimi

ERP sisteminin en güzel çıktılarından bi-
risi, gerçekleşen maliyetleri izleyebilmek 
ve kontrol altına alabilmektir. Günümüz 
işletmeleri ürün pazarında, çeşitlilik ve 
kalite anlamında ne kadar iyi olsalar da, 
yaptıkları üretimin maliyetlerini kontrol 
altına alamadıkları, kârlılıklarını hesap-
layamadıkları sürece, gün gelir yok 
olmaya mahkum kalırlar. 

Biz yıllardır yapmış olduğumuz çalış-
malarda bunun önemini bilerek ve gö-
rerek ilerledik. Yalın Üretim konusunda-
ki danışmanlarımızı da çalışmalarımıza 
dahil ederek hem yalın hem de gerçeğe 
yakın bir maliyet yapısı kurmaya çalış-
tık. Şu anda da, daha adil bir dağı-
tım amacıyla, dağıtım anahtarlarının 
revizyonu ile sistemimizi iyileştirmeye 
çalışmaktayız.

Maliyet sistemini kurabilmek için adım 
atıldığında, ERP sisteminin tamamını 
baştan sona tekrar sorgulamak, gerekli 
görülen yerlerde yeniden yapılanma-
ya gitmek gerekebilir. Maliyet sistemi, 
ERP’ye tepeden bakmayı da bir nebze 
zorlamış olacaktır. Datalarla boğuşur-
ken birçok problemli konuya girilmek 
ve incelenmek zorunda kalınacak ve 
buradan da iyileştirme çalışmaları tetik-
lenecektir.

Bu tür bir sisteme başlamadan önce 
muhasebesel açıdan masraf merkezleri 
belirlenmeli, gider kalemleri kırılımları 
iyi yapılmalıdır. Biz ERP sistemimizi 
muhasebe programından besleyerek, 
ilgili ay içerisinde gerçekleşen masrafla-
rımızı belirlediğimiz dağıtım yöntemleri 
ile üretimde gerçekleşmiş iş emirlerine 
dağıtarak aylık maliyet raporlarımızı 
çeşitli kırılımlarda oluşturmaktayız. 

Çalışmalarımıza ilk başladığımızda 
dağıtım anahtarlarımızı basit ve masraf 
merkezlerimizi daha genel ve az sayıda 
belirlemiştik. Zamanla yaptığımız 
analizlerle sürekli iyileştirmeyi hedef 
alarak, dağıtım anahtarlarımızı daha adil 
bir dağıtım sağlayabilmek ve masraf 
merkezlerimizi daha detaya inebilmek 
için de kırmak durumunda kaldık. Ancak 
sistem içinde kaybolmamak için yalın 
bir şekilde işe başlamak önemlidir.

Masraf merkezlerinin oluşturulması:
Masraf merkezi aslında üretime direkt 
etkisi olmayan destek bölümler ve iş 
yapış şekillerine, makine parkuruna ya 
da operasyon grubuna göre ayrıştırmak 
istediğimiz üretim merkezleridir. Masraf 
merkezlerini çok kırılımlı yapmak, veri 
analizinde detayda çalışmayı sağlaya-
caktır. 

Gider Kalemlerinin Belirlenmesi: 
Ana gider kalemleri, malzeme, işçilik, 
genel giderler vs. olarak gruplanabilir. 
Bu ana kalemlerin altı, görmek iste-
diğimiz ya da takip etmek istediğimiz  
maliyetlere göre kırılabilir. 

Maliyet Unsurlarının Belirlenmesi:
Literatürde maliyet unsurları yükleni-
lebilme durumlarına ve davranışlarına 
göre ayrıştırılır. Biz de maliyet unsurla-
rımızı; 

Yüklenilebilme durumlarına göre
• Direkt (Dolaysız) maliyetler: Mamul 
ürün üretilirken direkt etkisi olan unsur-
lar,

• Endirekt (Dolaylı) maliyetler: İlgili üre-
tim merkezinde direkt oluşmayıp, dolaylı 
olarak etkisi olan süreçlerden gelen 
maliyetlerdir. 

Davranışlarına göre
• Sabit maliyetler: Üretim miktarı değiş-
se de aynı kalan maliyetlerdir. Üretim az 
olsa da katlanmamız gereken maliyet-
lerdir.  

• Değişken maliyetler: Üretim mikta-
rına bağlı olarak değişkenlik gösteren 
maliyetlerdir. 

Ayrıca kurulacak yapıya göre
• Yarı sabit maliyetler 

• Yarı değişken maliyetler
de tanımlanabilir.

Atıl kapasiteyi de unutmamak gerekir. 
İlgili dönemde atıl kalan, kullanılamayan 

kapasitenin de maliyetlere etkisi model-
lenmelidir.

Altyapı kurgulandıktan sonra, aylık ola-
rak oluşan masraflar muhasebe prog-
ramı tarafından ERP sistemine aktarılır. 
ERP sisteminde ilgili ay için girilmiş olan 
tüm iş emirlerine belirlenmiş dağıtım 
yöntemlerine göre dağıtımlar yapılır. Her 
bir iş emri yani operasyon maliyetlenmiş 
olur. Ay içerisinde yarım kalmış işler de 
üretildikleri miktarlar kadar maliyetler-
den pay alırlar ve diğer ay devam eden 
üretimlerine eklenerek sipariş maliyetle-
rini oluştururlar. 

Tüm maliyet ve kârlılık analizlerinin altya-
pısını oluşturan bu sabit, değişken, direkt, 
endirekt ayrımlar tanımlandıktan ve dağı-
tım anahtarları ile maliyetler dağıtıldıktan 
sonra bir database oluşmuş olacaktır. Bu 
database kesinlikle iş emri bazına kadar 
veriye ulaşabilmeyi sağlamalıdır. Her bir 
iş emrinin maliyet rakamına ulaşılabildiği 
sürece, her türlü gruplandırma yapıla-
rak değişik analizler kurgulanabilir. Bu 
çalışmalar sonucunda her bir iş emri için 
sabit ve değişken, direkt ve endirekt tüm 
maliyet unsurları tutarsal olarak veritaba-
nına girmiş olacaktır. 

Peki bu veriler bizim ne gibi analizler 
yapmamızı sağlayacaktır? 

Üretim süreci içerisindeki tüm prosesleri 
(iş emirlerini) maliyetlendirdiğim için, 
artık ham madde girip, mamul olana 
kadar geçen aşamalarda nasıl maliyetler 
yüklendiğini izleyebilme şansım olmak-
tadır. Daha yukarıdan bakacak olursak, 
siparişin bütününün ne kadara mal 
olduğunu tespit edebildiğim gibi, benzer 
ürünler arasındaki maliyet çıktılarını 
karşılaştırıp, varsa farklılıkları sorgula-
ma fırsatım olmaktadır. Benzer ürünler 
arasında aynı prosesin farklı makineler-
de yapılmasından dolayı oluşan maliyet 
farklılıkları görülebilmektedir. Yapılan 
analizlerin sonuçlarına göre planlama 
aşamasında daha etkin planlama yapa-
bilmekteyim. İşin gereği gibi düşünüle-
rek alışılagelmiş üretim yöntemlerinde 
oluşan maliyetleri kaizenler yaparak 
düşürebilmekteyim.

Gerçekleşen üretimler maliyetlendikçe, 
geçmiş dönemlerin verilerini kullanarak 
kendimize standartlar oluşturabiliriz. 
İlerleyen dönemlerde kendi standartla-
rımızı kullanarak, ilgili dönemdeki ger-
çekleşen maliyetlerimizle karşılaştırmalı 
tablolar yaparak, ne kadar saptığımızın 
analizini yapabiliriz. 

KULLANICI GÖRÜŞÜ

Ayfer DOĞRU
SAVCAN TEKSTİL
Bilgi Sistemleri Müdürü
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İşletmelerin varlıklarını devam 
ettirmek için maliyet–kazanç denge-
sini kurabilmeleri şarttır. Bu dengeyi 

sağlamak amacı ile gelirler ile gider-
lerin izlenebilir olması ve sonuçların 
değerlendirilerek çalışma şartlarının 
düzenlenmesi gereklidir. Özellikle gü-
nümüzdeki rekabet ortamında üretim 
yapan işletmelerin kazançlarının satış 
bedeli arttırılarak düzenlenmesi çok 
mümkün değildir. Dengeyi kurabilmek 
için üretim maliyetlerinin azaltılması 
hedeflenmektedir. Bu nedenle, üretim 
maliyeti oluşturan hammaddelere, iş-
çiliklere ve süreçlere, ayrıca değişken 
ve sabit genel üretim maliyetlerine 
hakim olmak için Üretim Yönetimi 
yazılımları kullanılmalıdır. 

Akdatasoft yazılım, uyarlandığı işlet-
melere özelleşmiş yapısı sayesinde 
üretim safhalarının detaylandırılma-
sına olanak verir ve kurulacak olan 
üretim maliyet sisteminin güvenilirli-
ğini ve sonuçlarının başarısını sağlar. 
Yazılım kullanılması üretim maliyetleri-
nin takip edilebilir olmasını ve kontrol 
altına alınmasını sağlamaktadır. 
Böylece yönetimin üretim üzerindeki 

hakimiyeti artacak, gerekli müdaha-
leler yapılabilecek ve doğru kararlar 
alınabilecektir.

Proses bazlı üretim takip sistemi ile 
fiili sarfiyat bilgileri, tamirler, ilaveler 
gibi üretim süreçleri gerçek zamanlı 
takip edilebilmektedir. Proseslerin 
tamamlanmasında geçen fiili süreler, 
iş emri ve proses bazında izlenebil-
mektedir. Üretim esnasında oluşabile-
cek standart dışı işlemler olan proses 
tamirleri ve geri dönüşler kayıt altına 
alınmaktadır.

Tüm bu işletme detayı sayesinde 
kurulan maliyet sistemlerinde işlem 
sürelerine, tekrarlara, tamirlere, 
fiili reçete sarfiyatlarına göre sipariş 
bazında bir maliyet dağıtımı ve hesabı 
yapılabilmektedir. İşte bu işletme ger-
çeklerine dayalı maliyet de müşteri/
ürün/proses seçimlerinizin sonucunda  
kârlılık durumuna göre sipariş ayrımını 
yapabilmenize olanak vermektedir.

Hakan AKALIN 
AKDATASOFT
Genel Müdür

Rekabet koşullarının her geçen gün 
artması, üretim işletmeleri için, mali-
yetleri düşürme, bunu sağlamak için 
de sürekli ölçüm yapma ve düzel-
tici-önleyici faaliyetler gerçekleştir-
me gereğini doğurmuştur. Bunların 
yanında, üretimde harcanan zamanlar 
ile malzemenin üretim sahasında 
geçirdiği tüm süreçteki zamanları 
minimuma indirmek gerekmektedir. 
Bunlar işletmelerde üretim saha-
sını sürekli izlemek ve yönetmekle 
mümkün olabilmektedir. Bu amaçla 
kurulacak bilişim sistemleri ile, malze-
menin sipariş verilmesinden işletmeye 
gelene kadarki süreci, stokta kaldığı 

ve mamul olarak çıktığı zamana kadar 
geçen dönemi kontrol altına alınabil-
mektedir. 

İşletmeler standart maliyetlerini çeşitli 
parametrelerle hesaplayabilmekte-
dirler. Ancak rekabet avantajı için he-
saplanması gereken, işletmelerin fiili 
maliyetleridir. Fiili maliyetler ölçülerek 
gerçek işçilik kullanımları, malzeme ve 
enerji sarfiyatları vb. giderler kontrol 
altına alınabilmektedir. Fiili maliyetle-
rin ölçülebilmesi için işletmeler üre-
timlerini gerçek zamanlı ve bilgisayar 
sistemleri ile izlemelidirler.

Üretimin anlık izlenebildiği sistem-
ler literatürde MES (Manufacturing 
Execution System) olarak tanımlan-
maktadır. MES sistemleri ile üretim 
izlenebildiği gibi maliyeti oluşturan 
unsurlar fiili olarak sahadan toplana-
bilmektedir. İletişim Yazılım tarafından 
bir MES Sistemi olarak geliştirilen 
CoralReef®; Üretim Yönetim ve 
Denetim Sistemi ile üretimin tüm sü-

reçleri anlık olarak izlenebilmektedir. 
Hammaddenin girişinden mamulün 
çıkışına kadar tüm süreç bu sistem ile 
takip edilebilmekte ve ürünün gerçek 
maliyetini oluşturan unsurlar detaylı 
olarak bilinebilmektedir.

Ayrıca, mevcut kaynakların kapasi-
teleri ve kullanım oranları ölçülerek 
kayıplar da sistemden raporlana-
bilmektedir. İyileştirme yapılması 
gereken konular sistemden tespit 
edilebilmekte ve yapılan iyileştirme-
lerin de (Kaizen) sonuçları sistemden 
izlenebilmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Maliyetlerin kontrol edilebilmesi ve etkin maliyet yönetimi
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Rakiplerimiz bizim maliyet 
fiyatımıza satış yapıyorlar! 

Birçok firmada yöneticilerden duydu-
ğumuz şikayet bu. Haksız rekabetten, 
piyasanın bozulmasından şikayet 
ediyor yöneticiler. Çoğu, bu haksız 
rekabet eden, hesabını bilmeyen ve 
günü kurtarmaya çalışan “merdiven 
altı” firmaların ortadan yok olmasını 
bekliyor, piyasa temizlendikten sonra, 
“Biz kaldığımız yerden işimize devam 
edeceğiz,” diye ifade ediyorlar. 

Oysa fiyatlardaki bu altüst oluş, sade-
ce Türkiye için yeni. 1980’lerin başın-
da, dünyada üreticiler bu problemle 
karşılaştılar. Büyüyen piyasalardan 
pay almak isteyen birçok yeni firma 
ölümcül fiyat rekabeti ile işe girdi. 
Aynı beklentiler o dönemde de dile 
getirildi, ancak beklenenin aksine ne 
fiyatlar tekrar yükseldi, ne de yüksek 
fiyatlı firmalar piyasada eski yerlerine 
oturdu. 

Düşük fiyatla piyasaya giren firmaların 
bir kısmı büyüdü, güçlü firmalar haline 
geldi; eski mantığında ısrar eden 
firmaların çoğu ise kaybolup gitti.
 
Dünya piyasalarında aslında bir 
dönem kapanmış, yeni bir dönem 
başlamıştı: 

“Maliyetimiz + arzu ettiğimiz kâr marjı 
= fiyatımız” hesabının artık rekabet 

şansı kalmamıştı. Piyasada oluşan 
fiyatlarda satış yapacak, hem de bu 
fiyatlarla kârlı olacak şekilde maliyet-
lerini yönetmek zorunda artık firmalar. 
Türkiye, enflasyonun düşmesi ile bir-
likte dünyadaki bu değişime 30 yıllık 
bir gecikmeyle katılıyor. 

Nitekim, rakiplerinden şikayet eden 
firmaların maliyet hesaplarını biraz 
araştırınca her zaman  şu  üç  ölümcül 
hata ortaya çıkıyor:
 
1. Maliyetler yanlış hesaplanıyor, risk 
almamak için emniyet çarpanları kul-
lanıldığından maliyetler gereksiz yere 
şişirilerek artışa neden oluyor,
2. Hammadde alımından üretime, sa-
tıştan sevkiyata verimsizlikler düzeltil-
mediğinden şişen maliyetlerin üzerine 
yeni bir maliyet kalemleri eklenerek 
bir kez daha şişmeye neden oluyor,
3. Detaylı maliyet analizi yapılama-
dığından maliyetler yönetilemiyor, 
tasarruflar yanlış yerlerde yapılıyor, 
rekabet avantajı kazanılacağı yerde 
bunun tam aksine firma hızla kan 
kaybetmeye devam ediyor. 
 
6 Gen olarak, müşterilerimize hem 
Microsoft Dynamics NAV ERP’nin 
gücü, hem de sağladığımız uzman 
danışmanlık hizmetiyle rekabet 
avantajı kazandırıyoruz:

• Önce müşterilerimiz ile birlikte mev-
cut iş süreçlerinin üzerinden geçiyor, 
gerekli yerlerde düzenleme kararlarını 
birlikte alıyoruz. Hangi aşamada ne 
tür bilgilerin nasıl toplanacağını ve 
ne şekilde kayıt altına alınacağını bu 
aşamada belirliyoruz.
• Böylece sisteme doğru ve gerekli 
ayrıntıda bilgi girilmesini sağlıyoruz.
• Microsoft Dynamics NAV ERP’nin 
üzerinde kurduğumuz pratik dağıtım 
yönetimi sistemi ile maliyet muhase-
besini sağlıklı şekilde yaptırıyoruz.
• Maliyet analizi modülümüz ile 
maliyetlerin incelenmesini sağlıyor, 
müşterimizle birlikte maliyetlerin nasıl 
düşürüleceğini çıkartıyoruz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Mehmet Ali EMİR
6 GEN YAZILIM
Genel Müdür

Maliyetlerin kontrol edilebilmesi ve etkin maliyet yönetimi
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Nebim V3 perakendeci, toptancı ve 
üretici firmaların ihtiyaç duydukları 
tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde 
sağlayan ERP’dir.

Ürünlerinizi ürün hiyerarşisi ve sınırsız 
ürün özellikleri ile gruplandırarak 
esnek bir şekilde analiz edebilirsi-
niz. Ürün fiyatlarınızda yapacağınız 
değişikliklerin tarihçesini tutarak fiyat 
değişimlerini raporlayabilirsiniz. Pe-
rakende, toptan ve personeliniz için 
farklı indirim kampanyalarınızı esnek 
parametre ve filtreler ile belirleyerek 
kampanyalarınızı analiz edebilirsiniz.

Envanterinizi ve ürün satış hızınızı 
analiz edebilir, siparişten fatura-

ya kadar tüm aşamalarda kontrol 
sağlayabilir, üretim süreçlerinizi takip 
edebilirsiniz. Depo iş akış süreçlerinizi 
belirleyebilir ve envanterinizi anlık 
olarak takip edebilirsiniz.

Siparişe bağlı rezervasyon, sevk ve 
faturalama sayesinde toptan satış 
işlemlerinizi kontrollü bir şekilde 
yapabilir, pratik ve hızlı perakende 
satış arayüzü ile mağaza kasalarında 
hızınızı artırabilirsiniz.

Rekabetin ulusal boyuttan uluslararası 
boyuta kaydığı günümüz ticari koşul-
ları, işletmeleri sürekli olarak işlerini 
nasıl yönettiklerini değerlendirmeye 

yönlendirir. Bu rekabet koşullarında 
da ürün kârlılığı kadar müşteri, bölge, 
il hatta ülke gibi kırılımlarda da kârlılığı 
bilmek ve doğru takip edebilmek çok 
önemlidir. Kârlılık durumunun doğru 
ve net anlaşılması günümüz rekabetçi 
iş ortamında işletmelerin yaşamlarının 
devamlılığını sağlar.

Ürün, müşteri, bölge gibi detaylarda 
yapılan kârlılık analizleri, bu anahtar 
kırılımların işletmelere nasıl ve hangi 
oranda katkı yaptıklarını belirleme-
ye yardımcı olur. Bu noktada da, 
aktivite bazlı maliyetlendirme firma-
nın kârlılığını anlamasını kolaylaştırır. 
Kârlılık analizlerinden elde edilen bil-
giler, işletme için kazanmaya yönelik 
pazarlama, satış, ar-ge gibi birimlerin 
alacağı kararlara ve hedeflere rehber-
lik edecektir. 

Aynı zamanda  Aktivite Bazlı Maliyet-
lendirme hesaplamaları, mevcut mali-
yet muhasebesi sisteminin bir parçası 
olarak üretim faaliyetleri ile birlikte 
işletme içindeki tüm aktivitelerin ürün 
maliyeti üzerindeki etkisini ölçümle-

yebilmenize yardımcı olacaktır. Set 
Black ERP,  işletmenizin bir taraftan 
organizasyonel yapısını ve iş süreçle-
rini entegre bir şekilde takip etmenize 
olanak sağlarken, bir taraftan da 
maliyet muhasebesi modülü içinde 
yer alan Aktivite Bazlı Maliyetlendirme 
hesapları ile çok fazla çaba harcama-
dan süreç bazlı maliyetlerinizi net bir 
şekilde hesaplamanızı sağlayacaktır.

Her geçen gün rekabetin arttığı piya-
salarda sadece kârlılığın ölçümü değil, 
doğru, güvenilir, detaylı ve zamanında 
ölçümü sizleri bir adım öne çıkaracak-
tır. Depo hareketlerinizi, satın alınan, 
üretilen, iade edilen malları, oluşan 
fireleri ve diğer değişkenleri Black Erp 
ile sorgulayabilir ve ayrıca satışlarla 
ve satış aktiviteleri ile karşılaştırabi-
lirsiniz. Parti/Lot/Seri numaraları ile 
her aktivite için maliyetlerinizi sistem 
otomatik olarak üretir. Boyutlu muha-
sebe bağlantısı ile de aktivitelerinizi 
ve maliyetlerinizi ürün, müşteri, proje, 
maliyet merkezi, gider türü, araç, kişi, 
ekipman gibi farklı boyutlarda sorgu-
layabilirsiniz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Ahmet AKŞİT
SET YAZILIM
Genel Müdür
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NEBİM YAZILIM
Ürün Yöneticisi, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
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Son dönemde istikrarlı bir şekilde 
büyüyen Türkiye ekonomisi Avrupalı 
yatırımcılar için çekim merkezi olmaya 
devam ediyor. Hollanda merkezli, 
alanında Avrupa lideri konumundaki 
teknoloji firması Slimstock, Avrupa’da 
600’ün üzerindeki firmanın cirosunu 
arttıran stok optimizasyonu yazılımı 
Slim4 teknolojisi ile, Türk şirketlerini 
stok maliyetlerini azaltarak kâra 
geçirmek ve Türkiye’de mevcut olan 
müşterilerine daha verimli hizmet 
verebilmek adına 2012 yılında Türkiye 
ofisini açtı.

ERP sistemlerine eklenti olarak 
çalışan stok yönetimi ve satınalma 
öngörüsü yazılımı olan Slim4, 
şirketlerin, işletme sermayesi, 
operasyon maliyeti ve optimal hizmet 
kalitesi arasında bir denge kurmasını 
sağlar. Slimstock talep planlama, 
satınalma planlama ve stok kontrolü 
için bütünleşik bir çözümdür. Slim4 
“Beklenmeyeni Yönetmek” prensibi 
ile çalışır ve bu kesin ve güvenilir 
analizlere dayanır. Kısa süre içinde 
doğru zamanda, doğru mağazada, 
doğru stok sağlanır.

Bütünleşik bir yaklaşım sonuçları 
anında etkileyecektir.

Slim4 işletme sermayesi ile stok 
yatırımını dengeler. Bunun sonucunda 
stok fazlası ve stokta olmama durumu 
ortadan kalkar. Ortalama olarak %20 
ile %30 oranında stok yatırımı azalır. 
Slim4 bu sayede planlamacılara 
iletişim algı ve geliştirme için çok 
daha fazla zaman imkânı sunar.

Talep Profili

Her ürün için doğru tahmin yönetimi 
ve stok stratejisi uygulanması 
gerekmektedir. Bu nedenle, 
ürün tanımı için geçmiş talepler 
doğrultusunda ürünleri sınıflandırmak 
önemlidir. Slim4 bu talepleri otomatik 
olarak algılar. Ayrıca, sınıflandırmaları 

zaman aralığı ve isteğe bağlı boyutta, 
müşteri sipariş başına, ücret talep 
büyüklüğüne dayalı iken normal, 
yavaş, düzenli veya düzensiz ürün 
talebini tanımlar. Bu sınıflandırmalar 
kombinasyonu her tanımlama ile 
ilişkili en iyi tahmin yönetimini sağlar.

Ayrıca bir ürün sınıflandırılması da 
ilgili stok stratejilerini etkiler. Bir 
müşterinin gruplar halinde satın aldığı 
bir ürün için farklı, her seferinde bir 
defa satın alınan ürün için de farklı bir 
stok stratejisine ihtiyaç vardır. İstenen 
hizmet, uygun stok hesaplamaları 
sonucunda en uygun tahmin yönetimi 
ile kombine edilir. Stok planlamacıları 
bu tür değişiklikler için zaman 
ve dikkat göstererek ürün tanımı 
aşamasından sorumludur.

Ürün yönetimi

Etkin stok yönetimi doğru ürün 
portföyü ile başlar. Hangi ürünlerin 
değiştiği, gereken iş stratejisi 
tarafından belirlenmekle kalmayıp, 
aynı zamanda ürünlerin bireysel 
performansı ile ölçümlenmelidir. Hangi 
ürün, hangi yerde depolanmalıdır? 
Ne miktarlarda? Bütün bu dinamikler 
hakkında Silm4 gerekli bilgileri verir 
ve rehberlik sağlar.

Slim4 stratejik ve taktik düzeylerde 
ürünün stokta olup olmadığı ya da 
özel sipariş verilmesi gibi alınması 
gereken kararlar için etkili bir yönetim 
sağlar.

Slim4 teknolojisinin en önemli 
özelliklerinden biri de sağladığı katkı 
ile yatırım maliyetini maksimum 1 yıl 
içinde telafi etmesidir. %96 müşteri 
sadakat oranına sahip olan Slimstock, 
konusunda pazar lideri konumunu 
korumaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Songül SEZER
SLIMSTOCK
Ülke Müdürü
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9
Ürün, müşteri, 
bölge, ülke, il vb. 
kırılımlarda kârlılık ve
ciro analizi yapabilme

Günümüz rekabet 
koşullarında, kâr edebilmek 
için ya satış fiyatı arttırılmalı 
ya da bunu yapma şansımız 
yoksa maliyeti aşağıya 
çekmeye çalışmalıyız.
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Karlılık Analizi
Günümüz rekabet koşullarında, 
kar edebilmek için ya satış fiyatını 
arttırılmalı ya da bunu yapma şansı-
mız yoksa, maliyeti aşağıya çekmeye 
çalışmalıyız. Bu konuda doğru analiz 
edilmiş ve doğru kurulmuş bir ERP 
sisteminden çıkan raporlar yol gösteri-
ci olabilmektedir.

Etkin maliyet yapısı oluşturduktan 
sonra ikinci adım olarak, karlılığımızı 
da analiz edebilir hale gelmeliyiz. Sa-
tış-Maliyet = Kar yaklaşımından yola 
çıkarsak, maliyet dediğimiz hesaba 
nelerin girmesi gerektiğini öncelikle 
belirlemeliyiz. Üretim aşamasında 
gerçekleşen, sabit ve değişken mali-
yetlerimiz olduğu gibi, toplam maliyet 
hesabına girecek, müşteri veya ürün 

karlılığını etkileyen diğer giderlerimizin 
de hesaba katılması gerekmektedir. 
Bunların ne olduğunu iyi analiz edil-
melidir. Maliyetlendirme sonrasında 
diğer bu giderler belirlenen algoritma-
larda çalıştırılarak, maliyetlerin üzerine 
yüklenilmeli ve karlılık rakamlarına 
ulaşılmalıdır. 

Karlılık analizlerinin en alt kırılımı 
sipariş bazında yapılmalıdır. Maliyet 
hesaplarından gelen sabit ve değişken 
maliyetler toplamına, sipariş için bine-
cek diğer giderler ilave edilmelidir. Bu-
rada siparişin müşterisi önemlidir. Bu 
müşteri tanımında özel bir gruplama 
yapılması gerekiyorsa, (ülke, bölge) 
tanımlanarak değişik maliyet unsurla-
rından pay alması sağlanmalıdır. 

KULLANICI GÖRÜŞÜ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Süreçleri elden geçirirken, şirke-
tin kritik performans noktalarını da 
çıkartıyoruz. Yönetimin bu noktaları 
izleyebilmesi, gereken yerde müda-
hale edebilmesi için yönetim göster-
geleri (dashboard) ve özet verilerden 
ayrıntılı verilere geçebilen yönetim 
raporları tasarlıyoruz.

Böylece müşterimizin değişik kade-
melerdeki yöneticileri, işlerin doğru ve 
düzenli yürütüldüğünü izleyebilir hale 
geliyorlar.

Diğer bir problem de şu ki satış ya-
pan bu firmalarda 
• Eski dönemlerin alışkanlığı ile çoğu 
satıcı, refleks olarak ürünün sağlaya-
cağı fayda ve getiriyi göstermek yeri-
ne, indirim ve vade ile satış yapmaya 
çalışıyor. 
• Pazardan ne kadar pay alındığı ise 
izlenmiyor. 

Oysa, bu eylem sonucunda en önemli 
konu, firmaların büyüyen piyasalar-
dan pay alması, yeni ve kârlı müşteri 
ve ürün grubu bazında kârlılık analiz-
leri ile hangi ürünlere yatırım yapa-
cakları, hangi müşterileri edinmek ve 
kâr elde edilemeyen müşterilerden 
kurtulmak zorunda oldukları biçi-
minde ortaya çıkıyor. Bölge bazında 
alınan ciro ve kârlılık raporları büyük 
mucizeler yaratıyor bu konuda. Satış 
faaliyetlerini ülke, bölge, şehir, semt, 
ürün, ürün grubu bazında analiz 
ettiriyor; toplam ciroya değil, ilgili 
bölgelerde pazardan ne kadar pay 
alındığına bakılmasını sağlıyoruz.

Toplam satışından çok memnun olan 
müşterilerimizden biri, Türkiye’nin en 
gelişkin sanayi bölgelerinden sadece 
ikisinde ciddi ciro yaptığını, diğerle-
rinde çok düşük ciro yaptığını gör-
düğünde çok şaşırmıştı. Müşterimiz 
bu analizleri gördükten sonra aldığı 
tedbirlerle cirolarını son üç senede 
euro bazında iki katına çıkarttı. Birçok 
müşterimiz de, satışlarını ciro bazında 
değil de kârlılık bazında inceleyince 
şaşırıyor, satışlarının ciddi bir kısmının 
kârsız olduğunu fark ediyor.

Müşteri ve ürün grubu bazlı kârlılık 
analizleri ile, hangi ürünlere yatırım 
yapılacağını, hangi ürünlerin geliştiril-
mesi ve hangi ürünlerden de çıkılması 
gerektiğini analiz edebiliyorlar. Tabi 
ki aynı yöntemler ile Müşterilerini de 
analiz ederek verimli ve verimsiz ola-
rak ayrıştırabiliyorlar. Geliştirdiğimiz 
değerlendirme metodolojisi ile müş-
terilerimizin ne durumda, nasıl karar 
vereceklerine de yardımcı oluyoruz.

Sonuç: Müşterilerimizin “merdiven 
altı” firmalardan şikayet etmediğin-
den, fiyatların yükseleceği o “bir 
günü” beklemediğinden emin olabi-
lirsiniz.

Mehmet Ali EMİR
6 GEN YAZILIM
Genel Müdür

Ayfer DOĞRU
SAVCAN TEKSTİL
Bilgi Sistemleri Müdürü

Karlılık ve ciro analizi yapabilme
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Dynamics Ax Satış ve Lojistik Modül-
leri ile Müşteriler ve siparişler ülke, 
bölge, il gibi coğrafik özelliklerinin ya-
nısıra dağıtım kanalı, satış sorumlusu 
gibi Müşteriye özel bilgiler ile de takip 
edilebilir. Dynamics AX, takip edilen 
her özellik ile raporlama ve analiz 
imkânı verir. Hazır rapor seti ile isteni-
len kırılımlarda analiz imkânı ile birlikte 
Dynamics Ax’in açık kaynak kodlu 
yapısı ile Müşteriye özel raporlar da 
hazırlanabilir. Sipariş bazında maliyet 
takibi ile sipariş bazında kârlılık analizi 
yapma olanağı verir.

Örnek raporlar:
• Dağıtım Kanalı (fabrika satış, toptan, 
perakende, kurumsal müşteriler, butik 
müşteriler vb.) bazında yıl/hedef kar-
şılaştırmalı kârlılık analizleri

• Ülke/bölge/il bazında kârlılık analizleri

• Ürün bazında kârlılık analizleri

• Ana sorumlu bazında ürün kârlılık 
analizleri

• Müşteri risk raporu

Microsoft Dynamics Ax Satış ve Lo-
jistik Modüllerini kullanarak istenilen 
kırılımlarda kârlılık analizi yapan Bir-
leşik Uzmanlar Referans Müşterileri  
arasında siz de yerinizi alın. 

Bir ERP sisteminin iş yapma yetene-
ğini etkileyen en önemli  parametre-
lerden bir tanesi de kullanılacak olan 

kırılımların en iyi biçimde saptanmış 
olmasıdır. Özellikle, bu kırılımların, 
kârlılık ve ciro analizi yapma ko-
nusunda kullanılacağı konusuna 
geldiğimizde çok daha büyük önem 
taşımaktadır.

Beğendiğim ERP tanımlarından biri 
olan “Bir organizasyondaki anlık 
para ve ürün/hizmet akışını gösteren 
sistemdir” kavramından hareketle; 
organizasyonunuzun bulunduğu ülke 
ve uluslararası konum, Üretim/Top-
tan/Perakende yapılanmasına göre iş 
yapma biçimi, ERP’nin 5M si; Money-
Para/Sermaye, Man–İnsan kaynağı, 
Material–Malzeme, Machinery–Maki-
ne/Teçhizat ve Management–Yönetim  
kaynakları gözönüne alınarak, üretim 
biçimi (seri, siparişe göre, kesikli, sü-
rekli, karışık vb.), tedarikçiler (ulusla-
rarası, ulusal vb.), personel, ülke, para  
birimi, fiyat tipleri (toptan, perakende, 
son kullanıcı, bayi, konsinye vb.), 
iskonto, kampanya, ithalat/ihracat, 
malzeme, yarı mamul, mamul, ürün 

hiyerarşisi; ana ürün grubu, alt ürün 
grubu/grupları, yıl, model, üretim yeri 
(kendi bünyesinde/dışarıda), fason, 
çok boyutlu ürün yapısı (örneğin 
tekstil sektöründe; renk/beden/drop), 
cinsiyet, tema, garanti süresi, raf 
ömrü, ürün devir hızı, fiyat seviyesi, 
benzer ürünler, birleştirilmiş ürünler, 
depo/depolar, birim, hammadde cinsi, 
marka, sipariş biçimi, ana ortağı ve 
iş ortağı yapısı, tarih (üretim tarihi, 
sevkiyat tarihi, termin tarihi vb.), M 
müşteri, MA müşteri adayı, B bayi, BA 
bayi adayı, muhakkak olması gereken 
en önemli kırılımlar listesidir. 

Organizasyon için saptanan bu  
kırılımlar listesi, projede seçilen  
uyarlama metodolojisi kullanılarak 
hazırlanan proje yönetim yazılımı ve 
danışmanlar ile test edilerek gerekli 
iyileştirmeler yapılıp onay alınarak  
hayata geçirilmelidir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Feyzullah OKTAY
GİLTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Karlılık ve ciro analizi yapabilme
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Yönetim raporlarınız istediğiniz 
kadar ayrıntılı mı? 

Microsoft’un tüm dünyada yaygın bir 
şekilde kullanılan ERP çözümü Dyna-
mics NAV’ın, tamamen Türk mevzu-
atlarına uygunlaştırılıp yerelleştirilmiş 
versiyonu “Netaş Dinamik” ERP sis-
teminin en güçlü yanlarından biri, çok 
boyutlu raporlama ihtiyaçlarına uygun 
bir veri altyapısı ve raporlama araçları 
sunmasıdır. Gelir, gider ve kârlılık 
analizlerinizi istediğiniz kriterlere göre 
yapabilmenizi sağlayacak BOYUT 
yapısı ile ihtiyaç duyduğunuz her 
türlü raporu tek bir tuş ile alabilmeniz 
mümkündür. 

Bir ürünün satışını etkileyen faktör-
ler nelerdir? Hangi dönemde, hangi 
bölgelerde, hangi ürün gruplarından 
daha fazla satış yapılıyor? Kam-
panyaların satışa etkisi nedir? Satış 
temsilcilerinizin performansları bu 
tabloya ne kadar katkı sağlıyor? Peki, 
hangi satışlarda daha kârlısınız? Ger-
çekleşen maliyetleriniz ile bütçeleriniz 
arasında ne kadarlık bir sapma var? 

Netaş Dinamik içerisinde, isterseniz 
tüm operasyonlarınızda, isterseniz be-
lirli aşamalarda farklı boyutları zorunlu 
hale getirerek, raporlamada ihtiyaç 

duyduğunuz verilerin doğru şekilde 
oluşmasını garanti altına alabilirsiniz. 
Kartlar üzerindeki ön tanımlı boyutlar 
sayesinde, raporlama ihtiyaçlarınızın 
veri girişlerini yavaşlatmasını engel-
leyebilirsiniz. Üstelik, ihtiyaçlarınız 
değiştiğinde sadece tanımlamalarınızı 
değiştirerek, hiçbir yazılım desteğine 
ihtiyaç olmadan, yeni boyutlarınızı da 
devreye sokabilirsiniz. Böylece siz 
hızla büyür ve değişirken, işinize yön 
verecek raporları da düzenli olarak 
alabilmeniz mümkün olur. 

Netaş Dinamik içerisinde sonsuz 
sayıda boyut ve boyut değeri tanım-
lama imkânınız vardır. Bu boyutları 
satış, satınalma, üretim, muhasebe ve 
finans, envanter ya da cari hareketler 
üzerinden alacağınız raporlarınızda 
kullanabilirsiniz. Oluşturacağınız 
raporları, isterseniz ana menünüzde 
grafik olarak görüntüleyebilirsiniz. 
Standart web arayüzü sayesinde, 
dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden 
herhangi bir internet tarayıcı ile bu 
raporları görüntüleyebilirsiniz. İleri 
Excel entegrasyon özellikleri sayesin-
de, Excel üzerinde dilediğiniz raporları 
Netaş Dinamik verisi üzerinden ha-
zırlayabilir ve tek tuşla güncelleyerek 
kullanabilirsiniz.     

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Seda ÇELİKKANAT
NETAŞ
ERP Birim Yöneticisi

Kârlılık ve ciro analizi yapabilme
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Şirketlerde karar verme ve strateji 
belirleme noktasında, bilgisayar sis-
temlerinde depolanan verilerin sağlıklı 
bir şekilde analiz edilmesi ve objektif 
olarak karar vermeye dahil edilmesi 
gerekmektedir.

Çağımızda pek çok firmanın elinde iş-
lenebilecek muazzam büyüklükte veri 
bulunmakta, ancak firmalar bir adım 
öteye giderek bu veriyi anlamlı bilgiye 

çevirememektedir. Bunun başlıca 
sebebi analizi yapabilecek uzmanlıkta 
insan kaynağına sahip olmayışlarıdır. 
Uzman personel istihdamı oldukça 
maliyetli görülmekte, istihdam edilse-
ler dahi doğru yönlendirme yapılmadı-
ğı için istenen verim alınamamaktadır. 

En çok yapılan yanlışlardan birisi şir-
kete ve/veya mesleğe yeni başlayan 
tecrübesiz elemanların analist olarak 
görevlendirilip kendilerinden strate-
jik karar vermeye baz teşkil edecek 
önemli analizleri yapmalarının bek-
lenmesidir. Sonuç genellikle hüsran 
olmakta, kitabi bilgilerle yapılmaya 
çalışılan uygulamalar yanlış sonuçlar 
üretmekte, bu da yöneticilerin analitik 
çalışmalara olumsuz yaklaşmasına ve 
önyargılı davranmalarına yol açmak-
tadır.    

Oysa analitik yöntemlere hakim bir 
uzman desteği, eldeki verilerin en 
iyi şekilde analiz edilerek satınalma, 
stok, satış politikaları gibi bir şirket 
için zaruri ve ehemmiyetli çalışmaların 
en az maliyetle en çok kâr getirecek 
şekilde planlanmasını sağlayabilir. 

Yaklaşan bir krizin önceden tesbiti ve 
önlem alınması mümkündür. Bu nok-
tada danışmanlık müessesi devreye 
girer. Gelişmiş ülkelerde firmalar kendi 
işlerine yoğunlaşıp bu tarz analizlerde, 
alanlarında uzmanlaşmış profesyo-
nel danışmanlık ekiplerinden destek 
alır. İyi bir danışman hangi verilerin 
kullanılacağını, bu verilerin ne şekilde 
değerlendirileceğini ve işleneceğini, 
hangi analiz araçlarının ne şekilde kul-
lanılacağını ve sonuçların ne şekilde 
yorumlanacağını bilir, şirkete zaman 
ve para kaybettirmez. 

Sevindirici olan Türkiye’de de özellikle 
kurumsallaşmaya çalışan firmalarda 
bu farkındalığın artması ve gerek 
anahtar performans göstergelerinin 
belirlenmesinde, gerek eldeki verilerin 
bu göstergeler doğrultusunda ana-
lizinde, gerekse yeni ve çağdaş veri 
sağlama yöntemlerinin kullanımında 
destek almalarıdır. Sektör çok kırılgan 
olduğu için bu konuda hem hizmet 
veren hem de hizmet alan firmaların 
son derece dikkatli olması ve profes-
yonelce davranması gerekmektedir. 

Dr. Ayşe Cilacı Tombuş
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

10 Firma yönetim 
stratejisine yön 
verecek anahtar 
performans 
göstergelerinin (KPI) 
izlenebilmesi, veri 
analizi ve sağlıklı 
karar verebilmenin 
sağlanması

AKADEMİSYEN GÖRÜŞÜ
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Firma yönetim stratejisine yön vere-
cek anahtar performans göstergeleri-
nin (KPI) izlenebilmesi, veri analizi ve 
sağlıklı karar verebilmenin sağlanması

Günümüzün rekabetçi uluslararası iş 
ortamı, yöneticileri yeni yöntem ve 
teknikleri araştırmaya ve uygulamaya 
itmektedir. İş hayatının gittikçe karma-
şıklaşması ve en küçük işletmelerde 
bile yönetilecek onlarca iş ve bunları 
yönetmek için onlarca yolun ortaya 
çıkması, diğer bir deyişle seçenek 
bolluğu, yöneticilerin hangi işin nasıl 
yapılması gerektiği konusunda önce-
likler koymasını gerektirmektedir. Yö-
neticilerin işlere önem derecesine göre 
öncelik vermesine yardımcı olacak 
bir yöntemin yokluğu ise, onların işi 
değil işlerin onları yönetmesi sonucu-
nu doğurmaktadır. Şirketler büyüyüp 
uluslararası pazarlara doğru genişle-
dikçe bu sorunlar karmaşıklaşmakta 
ve işlerin yönetimini daha da içinden 
çıkılmaz bir hale getirmektedir. 

İşletmeler, üretim, finansman, stok-
envanter yönetimi, lojistik ve müşteri 
yönetimi gibi alanlardaki faaliyetle-
rini insan etkisinden uzaklaştırmak, 
kontrol etmek, performans ölçmek 
gibi farklı amaçlarla ERP yazılımları 
kullanmaktadır. Bu yazılımlardan elde 
edilebilen raporlar, tek tek işletme 
fonksiyonlarının performansını veya 
bir diğer fonksiyonlar ilişkisini ortaya 
koymaya ve kıyaslamaya imkân ver-
mektedir. Örneğin; 

• Tedarikçilerin teslimat performans 
raporları ile müşterilere yapılan zama-

nında teslimat raporları arasında ilişki 
kurma veya
 
• Ürün ve müşteri grubu bazlı kârlılık 
raporları ile ürün portföy analizi yap-
ma, böylelikle hangi ürünlerin piyasa-
da kalması gerektiğine hangi ürünlerin 
ise piyasadan çekme zamanı geldiği-
ne hızla karar verme yeteneğine sahip 
olan yöneticiler performansları iyileşti-
rebilmek adına daha kolay bir biçimde 
KPI’lar belirleyebilmektedir.

Ancak bir adım öteye giderek, şirketin 
stratejisinin ve stratejik planının ERP 
ile entegre edilmesi, bütçesinin ERP 
sistemleri üzerinden yönetilmesi, iş 
zekası (BI) yazılımları ile desteklen-
miş şirket stratejisinin tamamının bir 
ERP sistemi üzerinde yönetilebilmesi 
konusu, ele alındığında, işletme fonk-
siyonlarının ERP entegrasyonundan 
daha hassas ve riskli bir alanı oluş-
turmaktadır. Zira üretim, pazarlama, 
satınalma gibi işletme fonksiyonları ve 
süreçleri taktiksel üstünlük sağlama 
kapasitesine sahip olsalar da, kısa 
dönemde rakipler tarafından kolay 
taklit edilebilir oluşlarından ötürü 
genellikle rekabet üstünlüğü yaratan 
alanlar olarak değerlendirilmemekte-
dir. Savaş sanatı ustası Sun Tzu’nun 
yüzyıllar önce söylediği gibi, “Ra-
kipleriniz başarıya giden yolda sizin 
taktiklerinizi izleyebilirler, ancak size 
başarıyı sağlayan asıl unsur benzersiz 
ve izleme imkânı bulamadıkları stra-
tejinizdir.” Diğer bir deyişle, rekabet 
üstünlüğünün yaratıldığı alan strateji 
alanıdır.

İşletmenin stratejik planının ERP 
sistemine entegrasyonu, kurumsal 
hedef ve bütçenin işletme fonksiyon-
ları ile senkronize edilmesi, bölümlerin 
hedeflerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve 
takip edilmesindeki en önemli araçlar 
ise anahtar performans göstergeleridir 
(KPI). Bu amaçla öncelikle KPI’ların 
stratejik amaçlar doğrultusunda 
belirlenmesi gerekmektedir. Standart 
KPI listelerinden (internette bulu-
nan listeler, danışmanların önceden 
oluşturmuş olduğu şablonlar veya 
yazılım tedarikçisinin önermiş oldukla-
rı) yararlanılarak oluşturulmuş KPI’lar, 
işletmenin özgün stratejisinden kay-
naklanmamakta ve kurum stratejisi ile 
uyumlu olmayan işletme çıktılarının 

takibine yol açmaktadırlar. İşletmeler 
bir süre sonra kopyala-yapıştır KPI’lar 
ile başarılarını ölçmeye çalışmakta, 
rakiplerinden farklılaşma imkânlarını 
kaybetmektedirler. Bir örnek vermek 
gerekirse, stratejik amaçları,

• Mevcut müşterilerine daha sık ve 
daha çok satmak,

• Ürünleri müşterilerin tam istediği 
zamanda teslim etmek olarak belir-
lenmiş bir işletmenin standartlaşmış 
KPI’lar yerine, üretimde mevcut 
ürünlerin iyileştirilmesi ve üretim sü-
relerinin kısaltılmasına yönelik KPI’lar, 
pazarlamada ise müşteri sadakatini 
ölçmeye ve lojistik operasyonlarını 
mükemmelleştirmeye yönelik KPI’lar 
üzerine odaklanması gerekmektedir.

Diğer bir deyişle, kullanılacak olan 
KPI’ların işletme stratejisine uygun 
olması ve işletme operasyonlarının 
strateji doğrultusunda yönlendirilip 
yönlendirilmediğini ölçmeye imkân 
vermesi gerekmektedir. Bu anlamda 
anahtar performans göstergelerinin 
belirlenmesi ve strateji ile uyumlu hale 
getirilebilmesi için izlenmesi gereken 
yol, öncelikle firma strateji evinin 
oluşturulmasıdır. İşletmeler ancak 
sahip oldukları veya elde edebildikleri 
kaynakları ile inşa edilmiş stratejiler ve 
bu stratejiler doğrultusunda gerçek-
leştirilen operasyonlar ile stratejik 
hedeflerine ulaşabilmektedirler. 

İşletmelerin stratejileri doğrultusunda 
yönetildiğinin tespit edilebilmesi için 
gerekli olan anahtar başarı göster-
gelerinin belirlenmesi için izlenmesi 
gereken yol: İş tanımı > Stratejik 
amaçlar > Fonksiyonel planlar > Ope-
rasyonel planlar > Eylemler

Hakan Zobu
ZOBU CONSULTING

YÖNETİM DANIŞMANI GÖRÜŞÜ Anahtar performans göstergelerinin 
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ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÇÖZÜM KULLANICISI GÖRÜŞÜ

İş Zekası sistemleri, karmaşık ve çok 
boyutlu veriyi çözümleyerek kullanıcı-
lara hızlı ve kolay biçimde sunar. Bu 
sistemlerle ilgili ayrıntılı bilgiye ilgili 
literatürden ulaşılabilir. Geliştirdiği-
miz İş Zekası çözümüyle, AKSAN’da 
yapılan analizleri gördüğümüzde, 
bilişimBI’ın KOBİ’lere yarar sağlama 
potansiyelinin hayal ettiğimizin de 
ötesinde olduğunu anladık.

bilişimERP gibi kapsamlı bir ERP sis-
temini başarıyla kullanan AKSAN’ın, 
bir sonraki adım olarak İş Zekası 
sistemini kullanmaya gerek duyması 
dünyadaki bu eğilimi doğrulamaktadır. 

İş Zekası Sistemleri yıllarca kurulması 
zor, pahalı danışmanlık hizmetleri 
gerektiren yazılımlar olarak görüldü. 
Kaynakları kısıtlı KOBİ’ler, bu neden-
le İş Zekası Sistemlerini kullanma 
konusunda istekli olamadılar. Bilişim 
Ltd., bu pazar koşullarını ve iş zekası 
alanında dünyadaki son teknolojik 
eğilimleri göz önüne alarak bir Ar-Ge 
projesi çerçevesinde, çevik, kolay 
kullanılabilen, uzun süreli danışmanlık 
gerektirmeyen ve neredeyse tüm ERP 
ve veri tabanı markaları ile çalışabi-
len yeni nesil bir İş Zekası sistemi 
geliştirdi.

AKSAN‘ın bilişimBI ile ilgili yorumu:
“İş Zekasını kullanmadan önce, 
bölümler ERP’den kendi çektikleri 
sorgularla performans raporları 
hazırlıyor, standart olmayan 
bu raporları rutin toplantılarda 
sunuyorlardı. bilişimBI ile yöneticiler 
görmek istedikleri performans 
göstergelerinin (KPI) bulunduğu 
örnek bir raporu bir kez tasarlayıp 
bunu çalışanlara iletiyor, sonraki 
toplantılarda o raporun güncel hali 

inceleniyor. İstediğimiz KPI’ların 
bulunduğu standart raporlar bilişimBI 
tarafından otomatik olarak üretilmekte 
ve ilgili yöneticilere belirlenen 
rutinlerle sistem tarafından e-posta ile 
gönderilmektedir. Bu kullanım modeli 
ile, tüm yöneticilerin aynı doğru veriye 
bakarak karar almaları sağlanmış, 
bölümlerin ayrı ayrı rapor hazırlaması 
ortadan kaldırılarak işgücü ve 
zamandan büyük ölçüde tasarruf 
edilmiştir.”

Ulaş KULA
BİLİŞİM LTD.
Bilişim İş Zekası Proje Yöneticisi

Anahtar performans göstergelerinin (KPI) izlenebilmesi

bilişimERP olarak üretim yönetimin-
deki başarımızı sürdürmek ve geliş-
tirmek için görsel üretim izleme ve 
planlama ürünü bilişimPM’i geliştir-

dik. ERP paketimizde standart olarak 
yer verdiğimiz bu ürün web tabanlı 
olarak bilişimERP ile internet üze-
rinden bütünleşik çalışıyor. Böylece 
sistem, üretim yöneticileri, planlama 
mühendisleri, sipariş ve satış sorum-
luları, şirket yönetimi tarafından hem 
iş ve performans takibi hem de gantt 
şemaları üzerinden sürükle bırak 
yöntemiyle manuel üretim planlama 
amacıyla kullanılıyor. Ayrıca, tablet 
gibi mobil cihazlara da entegre olabi-
len ürün, üretim yönetiminin sahadan 
veri toplama kabusuna ekonomik ve 
uygulanabilir bir çözüm sunuyor.

Ürünün hedefi ERP üzerinde üretim 
yönetimiyle ilgili olarak, liste veya 
tablo halinde biriken detaylı bilgiyi bir 
bakışta anlaşılabilecek gelişmiş görsel 
grafiklerle sunmak ve aynı zamanda 
ERP’yi geri besleyecek şekilde ekran 

üzerinden güncellemeye olanak 
vermektir. Örneğin, zaman çizgisi 
üzerinde gerçekleşmiş ve planlanmış 
işler istenilen bölüm, makine, sipariş, 
iş emri bazında izlenebilir, yakınlaştır-
ma ve uzaklaştırma işlevleriyle aylık 
görünümlerden saatlik detaya kadar 
inilebilir. İş emirleri gantt çizelgesi 
olarak görüntülenip ileri geri sürükle-
nerek diğer işlerle etkileşimli olarak 
yeniden planlanabilir.

Bölüm, makine ya da tüm tesisin 
kapasitesi günlük/haftalık/aylık olarak 
dikey bar grafiklerle izlenip kapa-
site aşımları ve boşlukları önceden 
kolayca fark edilebilir. İlgili görsellerin 
üzerine tıklandığında ise o iş için tü-
ketilen malzemeler, hangi sipariş için 
üretildiği, hangi işçilerin çalıştığı gibi 
detay bilgilere bile ulaşılabilir.

bilişimPM Üretim İzleme & Planlama Çözümü ile Üretim Yönetiminde Tam Hakimiyet

M. Sedat YILMAZ
BİLİŞİM LTD.
Bilişim ERP Proje Yöneticisi
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CANIAS ERP üzerinden tek
Platformda KPI ölçümleri

CANIAS ERP’nin ortak bir veri plat-
formu sunması, başka ortamlarda 
tutulan verilerin bir araya getirilmesi 
ya da taşınmasına gerek kalmaksızın 
tek platformdan uygulama ve rapor 
geliştirilmesini, bu sayede ilerleme ve 

iyileştirme aşamalarının tanımlanıp 
ölçülmesini sağlar. CANIAS ERP’nin 
standart olarak sunduğu kurumsal 
karneler, mobil platform desteği, İş 
Zekası gibi çözümlerle dinamik, gün-
cel ve doğru veriler üzerinden, ölçüle-
bilir ve pratik Performans Göstergeleri 
oluşturulabilir. 

CANIAS ERP’den sayısal olarak iz-
ledikleri örnek Performans Göster-
geleri konusunda çalışmalar yapan 
Atermit Endüstriyel, “atermit” 
denildiğinde ilk akla gelen şirketler-
den biri. 

Türkiye’de 500’den fazla bayi tarafın-
dan satılan ve dünyadaki 60 ülkeye 
ihraç edilen kaplama ve yalıtım mal-
zemesi üreten Atermit’in Bilgi İşlem 
Md. Yard. Esma KARADENİZ, firmala-
rında KPI ile ilgili yaptıkları çalışmaları 
şu şekilde özetliyor: 

• Ürün Karlılık Oranı: CANIAS ERP 
içerisinde yaptığımız aktivite bazlı 
fiili maliyet çalışmasıyla her ürün için 
dönemsel bazlı, detaylı maliyetler 
oluşturabiliyoruz. İster aktivite, ister 
safha, ister ürün bazında kârlılık 
analizlerini sayısallaştırıp karşılaştıra-
biliyoruz. Böylece sektördeki kârlılık 
ortalamasının neresinde olduğumuzu 
kolaylıkla izleyebiliyoruz.

• Müşteri/Bayi Risk Katsayısı: Müş-
teri ve bayi risk faktörüne açık hesap, 
ödenmemiş çek, açık sipariş gibi satış 

ve muhasebe kaynaklı veriler temel 
teşkil eder. CANIAS ERP’nin ilgili mo-
düllerinden bu verileri harmanlayarak 
müşteri/bayi risk faktörlerini hesapla-
yabiliyor ve karar mekanizmalarımızda 
kullanabiliyoruz.

• Zamanında Sevkiyat Yüzdesi: Her 
bir sipariş kalemi bazında, belge akışı 
üzerinden, planlanan ve gerçek sevk 
tarihini bularak, genel sevkiyat sapma 
yüzdesini hesaplayabiliyoruz.

ÇÖZÜM KULLANICISI GÖRÜŞÜ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ Anahtar performans göstergelerinin (KPI) izlenebilmesi
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Farklı kararlar için farklı raporlama 
araçları

İşletmelerde farklı kademelerde farklı 
raporlama ihtiyaçları vardır. Netaş 
Dinamik, işletmenin tüm kademele-
rinin raporlama ve veri analizi ile ilgili 
ihtiyaçlarını karşılayacak raporlama 
araçları ile donatılmıştır.

Kullanıcıların, yaptıkları işe ve rollerine 
özel raporlama ihtiyaçları için Netaş 
Dinamik içerisindeki ana menüler, 
rapor ve formlar kullanılabilir. Ne 
kadar açık sipariş var? Hedefler ile 
gerçekleşen arasında ne kadar fark 
var? Vadesi geçen ödemeler nelerdir? 
Dönemsel olarak hangi müşteriden ne 
kadar sipariş alındı? Bu tür bilgilere 
hızlıca ulaşmak mümkündür.

Firmanın yönetim kademesinde ise, 
işin başarısını takip edebilmek için 

‘dashboard’lar, grafikler ve veri analiz 
ekranları kullanılır. Bu aşamada, Netaş 
Dinamik içerisindeki ana menülerde 
yöneticilerin günlük olarak takip et-
mek istedikleri veriler grafik olarak yer 
alırken, istenilen tüm verilerin Excel 
üzerinde de güncellenebilir raporlar 
olarak hazırlanması mümkündür. Kâr/
zarar durumum nedir? Bütçem ile 
gerçekleşenim arasındaki fark nedir? 

Firmanın üst yönetim kademesi için, 
firmanın gelecekle ilgili kararlarına 
yön verecek bilgiyi sunmak üzere çok 
boyutlu sorgu ve analizler mevcut-
tur. Bu aşamada, istediğiniz bilgiye 
daha hızlı ulaşmanızı sağlamak üzere, 
Excel’in ‘PowerPivot’ ve ‘PowerVi-
ewer’ uygulamaları ile entegrasyon 
yetenekleri kullanılabilir. Böylece, 
istediğiniz kadar farklı boyutta analizi 
tek bir ekran üzerinde izleyebilirsiniz. 
Kârlılığım yıllara göre nasıl değişmek-
tedir? Müşteri, lokasyon, satış temsil-
cisi ve ürün grubu bazında kârlılığımız 

nedir? Firmayı ne yönde büyütmemiz 
gerekiyor? 

Netaş Dinamik’in iş zekası ve rapor-
lama araçlarını kullanarak, firmanızın 
her kademesinde işinizi doğru şekilde 
yönlendirebileceğiniz anlık ve güveni-
lir verilere ulaşabilirsiniz. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Seda ÇELİKKANAT
NETAŞ
ERP Birim Yöneticisi

KPI (Anahtar Performans Göstergele-
ri), ERP seçim sürecinde üst yöneti-
min en önemli beklentileri arasında 
yer alır. Eskiden ulaşılması zor ve 
pahalı olan bu çözümlerin ulaşılabi-
lirliğinin artması ile artık hemen her 
yönetim kademesinin bu göstergeler-
den faydalanabildiğini görüyoruz. KPI 
sistemi aslında bir pilotun kokpitine 
benzer. Şirketin damarlarında dolaşan 
bütün bilgiyi takip eder ve bu bilgiler-
den elde ettiği özet bilgileri bir bütün 
halinde kullanıcısına sunar. Böylelikle 
ERP sistemini kullanan bir kişi kendi 
sorumluluk alanı hakkındaki bilgiye 
tek bir merkezden hakim olur.

Göstergeler üzerinde tanımlı hedef-
ler ve gerçekleşmeler performansın 
kolaylık ile izlenebilmesini sağlar. 
Bugünün teknolojisi ile ERP sistem-
lerinde KPI analizleri yapmak teknik 
olarak oldukça kolay. 

KPI sisteminin sağlıklı işleyebilmesi 
için 2 konuya dikkat etmemiz gerekir: 
Öncelikle, KPI sistemi için sektörel  
baz oluşan bazı endüstri standartlar-
dan bahsedebiliriz. İşletme bazında 
özelleştirmeler yapılsa da endüstri 
standardı göstergelerin ERP sistemi 
içerisinde sunulması önemlidir. Böyle-
likle, ERP sistemi sadece bir teknoloji 
sunmak yerine aynı zamanda bir bilgi 
birikimi ve bir kültür sunacaktır. İkinci 
önemli konu ise ERP sistemi ile veri 
bütünlüğünün sağlanabilmesidir.

Bir işletmenin KPI sistemi yardımı ile 
yönetilebilmesi işletmede değer katan 
tüm süreçlerin izlenebilmesi anlamına 
gelir. Doğal olarak ERP sisteminiz tüm 
bu süreçleri entegre olarak işlete-
bilecek kabiliyette olmalıdır. Kısıtlı 
bir KPI yönetimi için dar kapsamlı 
ERP sistemleri yeterli olabilir, ancak 
işletmenin tüm performansını ölçebil-
mek için, uygun kabliyetlerde bir ERP 
sistemine ihtiyaç olacaktır. Burada 
karar verirken gelecekteki ihtiyaçlar 

da göz önünde bulundurulmalıdır. 
Microsoft Dynamics Axapta işletmeler 
için uçtan uca çözüm sunan entegre 
bir ERP sistemidir.

Adım adım devreye alınabilen yapısı 
ile belirli bölümlerde KPI yönetimi 
yapılmasına olanak sağlayabileceği 
gibi, sunduğu entegrasyon yapısı ile 
tüm işletmenin performansını izleye-
cek veriyi sağlayabilecek olanaklara 
sahiptir. Doğal olarak KPI sisteminizin 
adım adım kurulumuna imkân sağ-
lamaktadır. Microsoft’un raporlama 
teknolojileri ile doğal entegrasyonu ve 
Microsoft’un sunduğu görselleştirme 
araçları ile KPI’ların kolayca oluştu-
rulmasına ve konforlu kullanımına 
olanak sağlar. Microsoft Dyanamics 
Axapta’nın kısa proje teslim süreleri 
ve kolay adaptasyonu, işletmenizin 
KPI sistemine en kısa sürede sahip 
olmasını sağlayacaktır. 
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Bill Gates’in 1999 yılında yayınlanmış 
olan Business @ the Speed of Tho-
ugh (Türkçeye de Digital Sinir Sistemi 
olarak çevrilmişti) kitabı, gelecekte iş 
dünyasının nasıl bir hızla değişeceği 
yolunda önemli bir milat oluşturmak-
taydı. Bu kitaptaki  en temel iddia tek-
noloji ve internet uygulamalarına bağlı 
olarak her gelecek on yılın geçmişteki 
elli yıldan daha fazla değişeceğiydi.   
                                                          
Geçen koca bir on yıl, her şeyin nasıl 
değiştiğini deneyimleyerek ve bizzat 
oyuncusu olarak yaşadık. Hız ve 
değişim var olmanın neredeyse tek 
kuralı olarak iş dünyasının temelinde 
yer aldı.

Bu yarışta var olmak zorunda olan 
şirketler, server teknolojisi ve internet 
altyapısının hızla gelişmesi, mobil 
uygulamalarda yaşanan inanılmaz 
ilerlemeler sonucunda başta CRM 
ve İş Zekası Uygulamaları ile verilere 
anında ve derinlemesine ulaşabilmeye 
başladılar. Şirketler ERP yazılımlarını, 
büyük meblağlarda para ve zaman 
harcayarak temel amaç olan anahtar 
performansları görme ihtiyaçlarını 
gidermek için kullandılar.

İşte KPI tam olarak burada gündeme 
geldi. Şirketlerin anahtar performans 
göstergelerine (KPI’lara) hızlı bir şekil-
de, sürekli ve kesintisiz olarak ulaşa-
bilmeleri sürekli değişim içinde olan iş 
dünyasında bu kadar yatırımın sonucu 
olarak hayati bir hale gelmiştir.

Peki bu kadar yaşamsal olan bu 
KPI’ları nasıl ve nereden elde ede-
ceğiz?  Hangi KPI şirketimiz için 
uygundur? Bu değerlerin doğru olup 
olmadığını nasıl bileceğiz? Oluşan 
KPI’ları nasıl okuyacağız (bize ne ifa-
de edecekler)? Gelecekte var olmamı-
za nasıl yardımcı olacak? Bu bilgilere 
ne kadarlık bir yatırımla ve ne kadar 
sürede sahip olabiliriz? KPI’ların 
önemli rolü olduğunu kabul ettiğimiz-
de ve uygulamaya başladığımızda 
yukarıdaki temel sorular gündeme 
gelmektedir.

Verimsoft Yazılım olarak tam olarak 
bu noktada şirketlere Nebim ERP 
ve İş Zekası uygulamaları ile hem de 
danışmanlıklarımızla komple çözüm-
ler sunmaktayız. Tecrübelerimizin 
ışığında ölçülmüş verilerle aşağıdaki 
sonuçlara kısa sürelerde ulaşabilmek-
teyiz:

• Şirketlerin cirolarının %15-%30 
oranında artması
• Stok devir hızlarının en az 1 kat 
azaltılması veya azalması
• Mevcut ürün portföyünde %10-
%20 arasında azalma
• Şirketin karar verme doğrulunda en 
az %25 iyileşme
• Karar verme süreçlerinde en az 
%35 hızlanma
• Toplam kârlılıklarda %5- %15 artış
• Toplam satış ve pazarlama maliyet-
lerinde %5-%10 oranında azalma

Sonuçlar kısa sürede elde edilmeye 
başlamakta ve etkileri hemen görül-
mektedir. Bunun olabilmesi için de 
yukarıda sorduğumuz sorulara doğru 
cevaplar vermek ve doğru uygulan-
malarını sağlamak gerekmektedir.

Doğru KPI’ların belirlenebilmesi,  
şirketlerin, stratejik planlama ve buna 
bağlı mal/hizmetlerin konumlandı-
rılması, iş planları, satış ve dağıtım 
stratejileri, pazarlama planları, rekabet 
için gerekli pazar araştırmaları ve 
rakip/marka konumlandırmalarıyla iliş-
kilendirilmesi ile mümkündür. Finansal 
KPI değerleri de oluşturulacaksa  
bu planlara gelir/gider bütçeleri de 
katılmalıdır. 

Serhat DURAS
VERİMSOFT
Genel Müdür

ÇÖZÜM ÖNERİSİ Anahtar performans göstergelerinin (KPI) izlenebilmesi

KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 47



11Tedarikçilerle 
ilişkileri 
düzenleyebilme, 
yönetebilme ve 
tedarikçi portalleri

KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ48



Pratis.net 2001 yılında kurulan, 
Sabancı Holding Bimsa A.Ş. çatısı 
altında faaliyet gösteren, kurumların 
ihtiyaç duydukları direkt, endirekt 
ürün ve hizmetleri tedarik edebildik-
leri, Satınalma talebinden Satınalma 
siparişine kadar olan tüm aşamaların 
elektronik ortamda yürütüldüğü bir 
elektronik satın alma ve satış plat-
formudur. Pratis.net, 14.000’den 
fazla kayıtlı tedarikçi havuzu bulunan 
ve gerçek ticari hayatta kullanılan 
pazarlık ve sipariş süreçlerinin web 
ortamında düzenlenebildiği, tamamen 
bulut bilişim üzerinden çalışan bir 
altyapıyı barındırmaktadır.

Pratis.net kullanarak, Satınalma sü-
reçleri boyunca ihtiyaç duyulan Teda-
rikçi Performans Yönetimi ve Seçimi, 
Fatura Ödeme Süreçleri, Satınalma 
Talep Süreçleri, Kontrat Yönetimi, 
Elektronik Onay ve İş Akışı Yönetimi, 
Harcama Analizi, Uzun Vadeli Anlaş-
malar ve Katalog Yönetimi, Sipariş 
Süreçleri gibi birçok şirket içi fonk-
siyonun yönetimi süresince ihtiyaç 
duyulacak uygulamayı web üzerinden 
kullanabilir, satınalma biriminin ihtiyaç 
duyacağı bu süreçler için raporlarınıza 
hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu işlemleri, ek 
bakım, geliştirme, güvenlik ve uygu-
lama operasyon maliyetine katlanma-
dan Pratis.net’in zengin içeriğinden 
faydalanarak yapabilirsiniz.

Satınalma 
Bir ürün, hizmet ya da üretim fonksi-
yonunun piyasa fiyatından temin edil-
mesi ve bu temin süresince ihtiyaç, 
talep, onay, araştırma, tedarikçi seçi-
mi, pazarlık, karşılaştırma, sözleşme, 
sipariş onayı, teslimat ve kontrol gibi 
birçok fonksiyonu barındıran süreçle-
rin bütünüdür.

Tedarik Performans Modülü 
Tedarikçi seçimi ve ölçümlenmesi 
satınalma sürecinin en önemli aşama-
larından biridir. Satınalma gereksinim-
lerinin tanımlanması, satınalmacının 
piyasa araştırmasına başlaması, 
teknik satınalma söz konusu ise ürün 
özellikleri, hizmet alımı söz konu-
su ise şartnamelerin oluşturulması 
vb. konuların hazırlık aşamasında 
tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca 
maliyetlerin öngörülmesi (geçmiş 

dönem tekliflerin karşılaştırılması 
ve rekabetçi fiyat kriteri), tekliflerin 
alınması öncesindeki hazırlık dönemi 
içerisinde değerlendirilmektedir.
Pazarlıklarınıza davet edeceğiniz 
tedarikçi seçimini yapmak veya 
tedarikçilerinizi değerlendirebilmek 
adına performans parametreleri 
belirleyebilir, alıcı firma rolüyle kendi 
kriterlerinizle detaylı değerlendirme 
yapabilir, kullanılan ERP programı ile 
entegrasyon kurarak tüm işlemlerin 
sonucunda firmaya özel veya plat-
form genelindeki performans rapor 
sonuçları inceleyebilirsiniz.

Fatura Ödeme ve İrsaliye Modülü
Satınalma süreci ve pazarlıkları so-
nunda ulaşılan uzun vadeli anlaşmalar 
ya da spot satınalma sonucu oluş-
turulan satınalma siparişleri gerçek 
manada satınalma sürecinin sonu 
değildir. Sevkiyat aşamasında sevki-
yat planlaması, yükleme aracı tahsisi, 
gümrükleme, beyanda bulunma, sev-
kiyat takibi faaliyetleri de yer almakta-
dır. Zamanında teslimatın sağlanması, 
sevkiyat modelinin optimum şekilde 
belirlenmesi, müşterilere sevkiyat 
bilgisinin hatasız olarak ulaştırılması 
temel amaçlardır. 

Satınalma Talep Modülü
Talep modülü satınalma süreci 
içerisinde ihtiyacın belirlenmesinden 
sonra ihtiyaç için gereken talebin 
tanımlanması ve şirket içerisinde 
mevcut prosedürel onay sürecinden 
geçirilmesi, onay esnasında stok 
kontrolünün yapılması, stok içerisinde 
bulunmaması durumunda satınalma 
teklif ve pazarlık sürecine hızlıca ge-
çilmesi aşamalarını kapsamaktadır.

Elektronik Onay ve İş Akış Yönetimi
Satınalma yapısı içerisinde birden 
fazla ve farklı rollerde çalışanın dahil 
olacağı ve süreç içerisinde işin başın-
dan sonuna kadar takip edilebilmesi 
önemli ihtiyaçlardan biridir. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Levent ŞAHİN
BİMSA
Birim Yöneticisi 
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Workcube Üye Yönetimi, bir 
işletmenin ilişki içerisinde olduğu 
tüm kişi ve kurumlar ile olan 
ilişkilerini, kolaylıkla ve merkezi 
olarak yönetebilmesini sağlıyor.

Workcube’da ilişkide olunan her kurum 
ve kişi sisteme üye olarak kaydedilir ve 
bu üyenin hangi kategoride (müşteri 
mi, tedarikçi mi, iş ortağı mı, cari mi, 
potansiyel mi, abone mi vb.) olduğu 
daha sonra tanımlanır. Bir şirket 
müşterimiz olabileceği gibi tedarikçimiz 
de olabilir. Cari olarak ilişkiye 
geçilmemiş tüm üyeler potansiyel 
olarak yönetilebilir. Potansiyel üyeler 
ile olan her türlü ilişki ve faaliyet de üye 
yönetiminden yürütülebilir. Bu sayede 
Üye Yönetimi Modülü çok güçlü bir 
adres bilgi bankası olarak da görev 
görmektedir.

Workcube Üye Yönetimi Modülü alt 
şirketlere, şubelere, departmanlara 

sahip çok uluslu şirketlerle bile çok 
kademeli ve katmanlı ilişki kurma 
imkânı verir. Her katman ve kişi için 
faklı kontak bilgileri düzenlenebilir. 
Kurumsal üye çalışanlarının B2B 
Portal’e ulaşmasında her bir 
kullanıcının erişim ve yetkilerini ayrı 
ayrı yönetme imkânı verir. Şubeler, 
çalışanlar, anlaşmalar, muhasebe 
ve finans bilgileri, analizler, banka 
hesapları, kredi kartları vb. üyeye ait 
temel bilgileri bütünsel bir şekilde bir 
arada görebilir ve yönetebilirsiniz. 

Workcube’da tek bir tıklama ile 
Leadler Fırsata, Fırsatlar Teklife, 
Teklifler Siparişe, Siparişler Faturaya 
dönüşür. 

Workcube’da müşteride bir fırsat 
oluşmasından siparişe, faturaya 
hatta satış sonrası servise kadar olan 
süreç bir zincirin halkası gibi birbirini 
takip ederek ilerler. Tüm bu süreçte 
müşteri ile yapılan tüm görüşmeler 
etkileşim olarak sisteme kaydedilir. Bir 
müşterinin ekranı açıldığında ekranı 
açan kişi müşteri ile ilgili geçmişten 

bugüne yapılan tüm yazışmaları, 
toplantıları, cari hesap ve ödeme 
bilgilerini, fırsat kayıtlarını, iletişim 
bilgilerini, ilişkili tüm dijital belgeleri, 
kampanya kayıtlarını, satış veya satın 
alma siparişlerini, servis başvurularını, 
faturaları, sistemde müşteri ile ilişkili 
iş kayıtlarını ve projeleri gerçek 
zamanlı veriler ile görebilir. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Ferdi FIRAT
WORKCUBE
İş Geliştirme Direktörü

Müşterilere verilen teklif ve görüşmeleri  takip edebilme, 
kurumsal müşterileri daha etkin yönetebilme

Binovist, Microsoft Dynamics platfor-
mu üzerinde KOBİ’lere özel geliştirdiği 
CRM sistemi ile kurumsal müşteri 
yönetimini başarıyla sağlamaktadır.

Firma ve Kontak Kişi Yönetimi: Aktif 
ve potansiyel müşteriler için Firma 
ekranı geliştirilmiştir. Burada firma adı, 
iletişim bilgileri, ticari bilgileri, kontak 
kişi bilgisi, sektörü, yıllık cirosu, 
müşteri türü (büyük, orta, küçük vb.) 
bilgiler tutulabilmektedir. Müşteri fir-
mada farklı pozisyonlarda çalışan tüm 
kontak kişiler isim, ünvan, firmadaki 
yetkisi, doğum günü, iletişim bilgileri 
ile kayıt altına alınabilir. 

Satış Fırsatı Takibi: Müşteri ve potan-
siyel firmalarla ilgili satış süreci Satış 

Fırsatı ekranı üzerinde takip edilebilir. 
Satış Fırsatı’nın ürünü/ürünleri, fırsatın 
müşterisi, temas halinde olunan 
kontak kişisi, tahmini geliri ve kapanış 
tarihi, fırsatın durumu vb. bilgiler kayıt 
edilebilir. 

Satış fırsatının durumu teklif aşaması-
na geldiğinde ürün, birim fiyat ve fiyat 
listesi, yapılan indirimler (tutar ya da 
yüzde), teklif tutarı gibi bilgiler yine 
aynı ekranda kayıt edilebilir. Sürecin 
aşamalarına uygun şekilde Fırsatın 
Durumu “teklif hazırlanıyor, verildi, 
kabul edildi, revize ediliyor” şeklinde 
yönetilebilir. Sistem üzerinden teklifin 
çıktısı otomatik olarak hazırlanarak 
müşteriye e-posta ile gönderilebilir.

Satış Fırsatı olumlu kapatıldığında 
siparişe ya da hizmet sektörü için 
sözleşmeye dönüştürülebilir. Olumsuz 
kapatıldığında ise “satış fırsatı kay-
bedildi” olarak kayıt altına alınabilir, 
rakip bilgisi işlenebilir. Süreç boyunca 

yapılan müşteri ziyaretleri, telefon 
görüşmeleri ve gönderilen e-postalar 
CRM’de kayıt edilebilir. 

Sistem, müşterileri, satış fırsatlarını 
ve tüm aktiviteleri raporlamaya imkân 
verir. İş akışları ile süreç kolaylaştırı-
labilir.

Engin ALAN
BINOVIST BİLİŞİM
Genel Müdür

KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 51



13
Üretim öncesi, 
AR-GE süreçlerini 
yönetebilme

Üretim öncesi Ar-Ge 
süreçleri tüm boyutları 
ile değerlendirildiğinde,
işletmeler için her türlü 
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Üretim öncesi, AR-GE süreçlerini yönetebilme

İşletmeler için üretim öncesi Ar-Ge 
süreçlerini yönetebilme: inovasyon 
ve işbirliği stratejisi.

Ar-Ge ve inovasyon, özellikle işletme-
lerin rekabetçiliğini, yenilikçiliğini ve 
inovasyon yeteneklerini artıracak her 
türlü yapısal ve organizasyonel altya-
pıyı destekler. Bu sayede, işletmeler, 
üretim öncesi ve sonraki aşamalarda 
yeteneklerini geliştirerek teknolojik 
yenilikler yapabilme (inovasyon) bil-
gisine ve yeteneğine sahip olabilirler. 
Tüm bu ilişkili süreçlerde, işletmeler 
için teknolojik yenilik yapabilmenin 
altyapısını ise, teknolojik yetkinlikler 
belirlemektedir. Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyeti gerçekleştiren işletmeler, 
gerek teknolojik yetkinliklerini geliş-
tirmek gerekse sürdürülebilir biçimde 
yeni fikir ve proje geliştirebilme yete-
neğini kazanmak için üretim öncesi 
süreçlerde, ağırlıkla diğer işletmeler 
ile aralarında yeni işbirliklerini geliş-
tirmeye yönelik stratejileri benimse-

yerek ilgili yeteneklerinin geliştirilmesi 
yolunu tercih edebilirler.

İşletmeler için üretim öncesi işbirlik-
lerini ve dolayısıyla teknoloji yeteneği 
geliştirme faaliyetlerinin çok boyutlu 
ve çok sektörlü yapısı vardır. Bu 
durum, işletmelerin, üretim öncesinde 
(ve sonrasında) farklı birçok araştır-
ma alanında eşgüdüm ve işbirlikleri 
kurmasını gerektirmektedir. Ayrıca, 
işletmeler, üretim öncesi Ar-Ge yö-
netimi süreçlerinde, kalıcı ve güven 
tabanlı işbirliklerinin tahsis edilebilme-
si için, stratejilerini hedefli ve odaklı 
bir biçimde yeniden yapılandırma 
yolunu tercih edebilirler. Bahsettiği-
miz bu yeniden strateji yapılandırma 
süreçlerinin ana yönü ise bütünleşik 
inovasyon sürecinin tanımlanması ve 
uygulanmasıdır.

UNUTULMAMALIDIR Kİ, İNOVASYON 
VE AR-GE PAHALI VE SONUÇLARI BA-
KIMINDAN BELİRSİZ BİR FAALİYETTİR.

İşletmeler için etkili bir bütünleşik 
Ar-Ge ve inovasyon süreci, üretim 
öncesinde işletmenin işbirliklerine 
yönelik olarak bütün paydaşların 
aktif olarak katılımını esas koşar. 
Unutulmamalıdır ki, inovasyon ve 
Ar-Ge pahalı ve sonuçları bakımından 
belirsiz bir faaliyettir. Bu sebeple, 
işletme, işbirliğine dönük bir üretim 
öncesi inovasyon stratejisi benimser 
ise, teknolojiyi kullanım ve geliştirme 
yeteneğine göre aşağıdaki gibi bir 
strateji izlemeyi tercih edebilir:
• Teknoloji izleyicisi (sonradan tekno-
loji kazanımı için çalışan) bir işletme 
için önceye kıyasla daha az teknolojik 
belirsizlik bulunacaktır ve işletme, 
sınırlı olan kaynakları nedeniyle, stra-
teji olarak “ne kadar Ar-Ge”den çok 
“hangi Ar-Ge”yi hedefleyebilir.
• Teknoloji yaratan (teknolojiyi kendisi 
geliştiren) bir işletme için ise, yine 
önceye kıyasla daha az teknolojik 
belirsizlik bulunacaktır. Belirsizlik riski 
ise, teknoloji izleyicisi konumuna göre 
daha fazla olacaktır, ancak işletme 
son ürüne önem vererek (odaklana-
rak), yine de, kendisi için nihai ürün-
den kazanım elde etme imkânını daha 
uzun ve zor bir sürece yayan “Ar-” 
(araştırma) stratejisini seçebilir.
 
ÜRETİM ÖNCESİ AR-GE 
SÜREÇLERİ TÜM BOYUTLARI İLE 
DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE İSE, 
İŞLETMELER İÇİN HER TÜRLÜ TEKNİK 
VE İDARİ BİLGİYE ERİŞİM ESASTIR.

Üretim öncesi Ar-Ge süreçleri tüm 
boyutları ile değerlendirildiğinde ise, 
işletmeler için her türlü teknik ve idari 
bilgiye erişim esastır diyebiliriz. İlgili 
süreçte, Ar-Ge ve yenilik için gerekli 
olan fikirlerin kaynağını ise genel ola-
rak teknoloji ve pazar bilgisi oluştur-
maktadır. Öte yandan, işletmeler için, 
bilginin hangi kaynaktan elde edildiği-
ni de bilmek, yenilik sürecinin başlan-
gıcı ve gelişimi için oldukça önemlidir. 
Bilgi kaynaklarının bilinmesi ise:
• İşletmeye, üretim öncesinde yapıla-
cak her türlü teknolojik araştırma için 
teknik ve beşeri kaynakları en uygun 
şekilde tahsis etme imkânı sağlar,
• Teknik ve örtük (gizli) bilgilerin ve 
ilişkili teknolojilerin hangisinin yeni 
ürün ve hizmet oluşturmada önemli 
bir potansiyele sahip olduğunun bilin-
mesini sağlar,
• İşletmenin bulunduğu sektör içinde 
potansiyel teknolojik gelişmeler ve 
yeni pazarların tanınması konusunda 
önemli ipuçları sunar.

Bahsettiğimiz tüm bu farklı açılardan 
çıkarabileceğimiz bir sonuç olarak, 
“Sektör ayrımı yapılmaksızın, her-
hangi bir üretim alanında faaliyet 
gösteren işletmeler, Ar-Ge ve ino-
vasyon stratejilerini, öncelikli olarak 
yeni üretim ve iş geliştirme işbirlikleri 
sayesinde edindikleri bilgi, beceri 
ve deneyimleri sürekli paylaşır hale 
getirmelidirler,” denilebilir. İşletmeler, 
ancak bu ilişkili strateji ve yaklaşım 
sayesinde, üretim süreçleri öncesinde 
tanımladığımız (ve benzer) bazı Ar-Ge 
süreçlerini başarı ile yöneterek daha 
verimli, etkin ve başarılı çalışabilirler. 

Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Bakan Müşaviri

Prof. Dr. Erkan ERDİL
ODTÜ – TEKPOL
Merkez Müdürü

Hadi Tolga Göksidan
ODTÜ – BTO
Koordinatör V. ve Proje Yürütücüsü
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Sanayi devrimi ile oluşan arz-talep 
dengesi neredeyse üretilen herşe-
yin satılabilmesi üzerine kurulu idi. 
Bugünün dünyasında ise bu denge 
çok farklı. Önceleri bir şirketin değeri 
yalnızca üretim kapasitesi ile ölçü-
lürken artık Ar-Ge gücünden, patent 
sayılarından bahsediyoruz. Bugünün 
dünyasında insan sermayeniz, yeni-
likçi gücünüz ve müşteriye ne kadar 
yakınlaşabildiğiniz önem arz ediyor. 
Bu değişim ERP sistemleri için de 
değişimi zorunlu kılıyor. Başlangıçta 
stok ve malzeme yönetimi üzerine 
odaklanan ERP sistemleri gittikçe de-
ğerlenen mühendislik, Ar-Ge ve Ür-Ge 
süreçlerine de odaklanmak durumun-
da. Elbetteki değişim ERP sistemle-
rinin vizyonları ile şekilleniyor. Doğal 
olarak bazı sistemler bu değişime 
çoktan cevap vermiş durumda iken, 
bazıları henüz geçiş aşamasında yer 
alıyor. Benzer durum işletmeler için 
de geçerli. Birçok işletmenin ERP’den 
stratejik beklentileri arasında Ar-Ge 
süreçlerinin etkinliğinin arttırılması 
yer alıyor ve sayı gittikçe artıyor. Bu 
durumda bir ERP sisteminden Ar-Ge 
süreçlerinde katma değer sağlamasını 
talep ettiğimizde aslında nelere dikkat 
etmemiz gerektiği de önem kazanıyor.

Öncelikle, ERP sistemi içinde Ar-Ge 
departmanlarının “proje bazlı çalışma” 
mantığına uygun çalışabilmesi gere-
kiyor. Bu durumda Ar-Ge projelerinin 
belirli aşamalar ile takibini yapabi-
lecek ve ERP’nin diğer modülleri ile 
entegre olabilecek “Proje Yönetimi” 
modülün ERP sistemi içerisinde yer 
almalı. Örneğin, personel dosyaları ile 
entegre olması en basit anlamda Ar-
Ge çalışanlarının proje üzerindeki za-
man raporlamalarını takip edebilmesi 
ve proje bazlı olarak maliyetlerinin 
doğru izlenebilmesi anlamına geliyor. 
Birçok projede yalnızca bu sürecin 
işlemesi bile önemli bir katma değer 
sağlıyor. IK ile diğer entegrasyonları 
yetkinlik yönetimi, doğru işe doğru 
kişinin atanması, performans yöne-
timi gibi ek özellikler sunabilir. Proje 

modüllerinin satınalma ve üretim 
modülleri ile entegrasyonları projeler 
için gerekli satınalmaları ve üretimleri 
Ar-Ge üzerinden tetiklemenizi ve ta-
kibini sağlayabilir. Benzeri kabiliyetler 
işletme içerisinde bütünsel bir planla-
manın yapılabilmesini, aynı zamanda 
proje üzerinden de ilgili tüm hareket-
lerinin izlenebilmesini sağlayacaktır. 
Ar-Ge süreçlerinin işletmenin diğer 
süreçleri ile entegre olarak izlenmesi 
projelerin bütçelerinin oluşmasında ve 
maliyet takibinde de ciddi bir altyapı 
sunmaktadır. Elbetteki uygulayacağı-
nız entegrasyonların sınırları üzerinde 
ERP sisteminizin kabiliyetleri kadar 
işletme kültürü ve hedefleriniz de etkili 
olacaktır.

ERP sistemlerinden beklenen bir 
diğer önemli konu ise CAD sistemleri 
ile entegarasyonudur. Ürün tasarım-
larının yapıldığı bu sistemler ürün 
resimleri ve parça listeleri üretebilme 
kabiliyetlerine sahiptir. Her iki çıktı 
da ERP için sisteme dahil olması 
gereken önemli birer değerdir. Bura-
daki aktarımın kullanıcılar tarafından 
yapılmasını beklemek zaman yönetimi 
açısından etkin olmadığı gibi hataya 
da açık bir süreçtir. CAD sisteminiz ile 
ERP sisteminiz arasında entegrasyon 
kabiliyetleri olması önemlidir. 

Microsoft Dynamics Axapta yukarıda 
bahsi geçen tüm entegrasyonları yap-
ma kabiliyetine sahiptir. Proje yönetimi 
modülü, Ar-Ge projelerini rahatlık ile 
yönetebilmenize olanak sağlar. Harici 
sistemler ile entegrasyon olanakları 
sunar. Bir Microsoft ürünü olarak 
Ar-Ge departmanlarının alışık olduğu 
görsel kullanımı sunar. Bu nedenle 
adaptasyon ve kullanılabilirlik nokta-
larında önemli avantajlar sunar. Geniş 
IK uygulamaları, tüm lojistik ve üretim 
süreçlerinde sağladığı entegrasyonlar 
Ar-Ge yönetimini çok daha etkin yap-
manızı sağlar. Esnek bütçe ve maliyet 
yapısı, Ar-Ge departmanınızın finansal 
süreçlerini farklı kırılımlarda izlemenize 
olanak sağlar.  

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Ar-Ge birimleri, gerek kullanılan 
yüksek teknolojili araçlar gerekse iş 
akışlarının kompleksliği açısından 
işletmelerdeki diğer birimlerden fark-
lılaşmaktadır; dolayısıyla, kendi prog-
ram dillerinde konuşabilen bir sistem 
ile yönetilmesi önemli bir konudur. 
Aslında birçok işletme incelendiğinde 
aşağıdaki sıkıntılardan en az biriyle 
karşılaşıldığı görülmektedir:
• Ar-Ge’de başlayan en ufak hatalı 
bir parça tasarımının ilişkili işlemler 
neticesinde çok büyük boyutlarda 
hatalara neden olması,
• Ar-Ge biriminde yetersiz veri yöne-
timi sebebiyle tasarım aşamasında 
harcanan fazladan zamanın ürünün 
piyasa sunulma süresini ciddi olarak 
ötelemesi,
• Şirketin en önemli değerleri içeri-
sinde yer alan, ürünlerinin tasarım 
ve imalat datalarının 90’lı yıllardan 
kalan bir sistem ile şirket sunucula-
rında yetersiz güvenlik tedbirleri ile 
depolanması ve bunun sonucu olarak 
kopyalanmış rakip ürünlerin piyasada 
dolaşması, 
• Ar-Ge birimlerindeki mühendislerin 
tasarım aşamalarında geçirdiği zama-
nın analiz edilememesi ve sonucunda 
tasarım sürelerinin gereğinden fazla 
sürmesi,

• Birikmiş ve doğru istiflenmemiş on 
binlerce verinin bir parça kütüpha-
nesinden ziyade parça çöplüğüne 
dönüşmesi,
• Tasarım aşamalarında mühendis-
lik değişim emirlerinin (Engineering 
Change Order) düzgün takip edile-
memesi sonucu kim tarafından ve 
ne zaman onaylandığı belli olmayan 
ürünlerin imal edilmesi vs.

Yukarıdaki ve benzer sıkıntıları mini-
mize edebilmek ve bu tarz sıkıntılara 
mahal vermemek adına Veri Yöneti-
mi Sistemleri tedarik edilmelidir. Bu 
sistemler çalışanların işbirliği içerisin-
de bir bütünün parçaları mantığında 
çalışmalarını sağladığı gibi, efektif 
veri yönetimi sayesinde tasarımcıların 
daha önceden tasarladıkları parçalara 
benzer yeni parçalar yapmaları ha-
linde yeniden çizmek yerine eskisine 
revizyon yaparak zaman kazanmala-
rına imkân vermektedir. Veri Yönetimi 
sistemi ile ERP sisteminin entegras-
yonu sayesinde, işletmenin imalatının 
henüz en başındaki bir aşamasından 
mamul olana kadar geçen tüm sü-
reçlerin yönetimi sağlanabilmektedir. 
Aslında belki işin özü, “Ölçülemeyen 
bir sistem Yönetilemez, Yönetilmeyen 
sistem kontrol edilemez” olmaktadır.

Günümüz iş dünyasında piyasadaki 
rekabet koşullarına uyum sağlayabil-
mek adına şirketler müşterilerinden 
gelen taleplere minumum işletme 
maliyeti ile çok hızlı cevap verebil-
meyi istemektedirler. Bu şekilde hızlı 
değişen bir arz-talep ilişkisi içerisinde 
hiç şüphe yok ki yönetimsel araçlar 
büyük önem arz etmektedir.

Şirketlerin organizasyonları içe-
risindeki satış, muhasebe, depo, 
pazarlama vb. birimlerin yönetimi 
çok önemli olsa da, satış biriminin 
topladığı talepleri işleme alan tasarım, 
prototip ve analiz iş akışlarını bünye-
sinde barındıran Ar-Ge birimlerinin 

efektif bir şekilde yönetilmesi de çok 
kritiktir. Ar-Ge birimlerinden çıkan tüm 
verilerin depolanmasını ve yönetimsel 
anlamda tüm mühendislik süreçlerinin 
planlanıp kontrol edilmesini sağlamak 
amacıyla Autodesk® Vault ürünü uzun 
yıllardır bu ihtiyaca cevap vermek-
tedir. Autodesk ürün ailesindeki 
tasarım programları olan Autodesk® 
AutoCAD®, Autodesk® Inventor® ve 
Autodesk® Revit® ile entegre çalış-
ması Ar-Ge birimleri için çok büyük 
avantaj sağlamaktadır. Şirketin tama-
mına hakim olan kurumsal kimliğin ve 
kurumsal kültürün Ar-Ge birimine özel 
yapılandırılmasına imkân tanımaktadır. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Mustafa Munib FAKIOĞLU
PENTA
Satış Sorumlusu

Didem Eker
PENTA
Ürün Yöneticisi

Üretim öncesi, AR-GE süreçlerini yönetebilme

KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 55



ERP ile talep tahmini ve ötesi
Gerek işletme gerekse kapsamı çok 
daha geniş olan tedarik zinciri yöne-
timindeki tüm planlama kararlarının 
temelinde “talep tahmini” yer alır. 
Üretim çizelgelerinden kapasite plan-
lamaya, satış kadrolarının belirlen-
mesinden bütçe çalışmalarına, ürün 
lansmanından promosyon alımlarına, 
doğru envanter hedefleri koymaktan 
fiyatlandırmaya kadar pek çok iş faa-
liyeti talep tahminini baz alır. Diğer bir 
deyişle, ERP de onun tedarik zinciri 
tamamlayıcısı olan İleri Planlama ve 
Çizelgeleme (İPÇ) Sistemleri talep 
tahminleri ile beslenir.

Bu kadar önemli olması, talep tahmi-
ninin doğru yapılabilmesi için çok sa-
yıda tekniğin doğmasına yol açmıştır. 
Bu teknikler nitel ve nicel olarak ikiye 
ayırılır. Nitel teknikler sübjektif, yargıya 
dayalıdır. Aralarında pazar araştırma-
ları, jüri görüşleri, senaryo çalışmaları, 
Delphi tekniği bulunur. Nicel teknik-
lerin üç alt başlığı bulunur: nedensel 
modeller, zaman serileri ve simülas-
yon tabanlı yaklaşımlar. Nedensel 
modeller talep üzerinde etkisi olan 
faktörlerle talep arasında korelasyon 
bulunması halinde kullanılırlar. Zaman 
serisi modelleri ise talebin tarihsel 
verilerini kullanarak tahmin yapar. 

Buradaki varsayım tarihin devam ede-
ceğidir. Simülasyon tabanlı yaklaşım-
lar ise makro ekonomik modellerden 
yararlanır.

Yazılımlardaki tahmin araçları
ERP ve İPÇ yazılımları içinde yalnızca 
zaman serisi modelleri yer alır. Ne 
nitelde diğer nicel teknikler bulunmaz. 
Ek olarak yeni ürünlerin satış potansi-
yellerinin kestirilmesinde bulunmadığı 
için tarihsel veriler kullanılamaz. Dola-
yısıyla, kullanılan teknikler ve modeller 
de bu yazılımlar içinde bulunmaz. 

ERP ve İPÇ yazılımlarındaki zaman 
serisi modelleri içinde ortalamalar, 
hareketli ortalamalar, ağırlıklı hareketli 
ortalamalar, basit üstel düzgünleştir-
me, doğrusal üstel düzgünleştirme, 
sezonsal üstel düzgünleştirme, trend 
ve sezonsal üstel düzgünleştirme 
modelleri bulunur. Seçenek bu kadar 
çok olunca talep tahmin problemine 
bir de hangi metodun uygun olduğu-
nu belirleme zorluğu da eklenebilir. 
Anılan yazılımlar bu aşamayı otomatik 
model seçimi fonksiyonu sunarak 
kullanıcının işini kolaylaştırmışlardır. 
Bununla beraber kirli veri, pazar 
değişimi, rakiplerin tutumu, ekonomik 
durum, sosyal olaylar, hatta hava 
durumu gibi etmenler zaman serileri 

ile yapılan tahmini bozarlar. Ayrıca, 
talep normal dağılıma uygun gerçek-
lememiş de olabilir. Özünde istatistik 
bulunduğu için zaman serisi analizleri 
“istatistikçi dün yaptığı tahminlerin 
bugün neden çıkmadığını yarın bile-
bilecek kişidir” deyişini doğrular. Bu 
bakımdan ERP araçları ile gerçek-
leştirilen tahminler nitel tahminler ile 
düzeltilmek zorundadır.

İyi tahminin yararları
Talep tahmin yeteneklerini geliş-
tiren firmalar kendilerini daha iyi 
anlamakta, yeteneklerini daha iyi 
kullanabilmekte, yönlerini daha iyi 
belirleyebilmekte, kaynak dağılımını 
iyileştirmekte, envanter düzeylerini 
azaltabilmekte, müşteri hizmet düze-
yini yükseltebilmekte, ürün iadelerini 
sıfırlamaktadırlar. İyi tahmin tedarik 
zinciri içindeki firmalar arasında sık 
sık yaşanma potansiyeli bulunan ça-

14 Etkin talep 
tahmini 
yapabilme
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İşinizde şimdiye kadar olanların he-
sabını tutmak istiyorsanız elektronik 
tablolar işinize yarar. Ama satışları 
tahmin edebilmek ve daha kârlı büyü-
meyi güdümlemek isteğiyle geleceğe 
bakmaya çalışıyorsanız, gerçek bir 
talep planlama çözümüne ihtiyacınız 
vardır. 

Demand Solutions Forecast Ma-
nagement size elektronik bir tablo-
nun temel özelliklerinden çok daha 
fazlasını sunar. Tüm tedarik gücü, 
yönetiminizin tam görünürlüğünü 
her zaman koruyabilmeniz için güçlü 
talep planlaması ve döküm planlama 
özelliklerini elinizin altına koyar.

Demand Solutions ile güvenli stok 
yatırımları ve müşteri hizmetleri 
düzeyleri arasındaki doğru dengeyi 
en sonunda bulabilirsiniz ki bu da 
daha etkin ve yararlı bir tedarik zinciri 
oluşturur. 

Demand Solutions Forecast Mana-
gement ile çalışırken şunları yapabi-
lirsiniz: 
• En kârlı ürünlerinizi belirleyip düşük 
performans gösterenlerden kurtulabi-
lirsiniz. 
• Yeni ya da yeniden tasarlanmış 
ürünler konusunda daha doğru tah-
minler yapabilirsiniz. 
• Şirket içi ve dışı ekibinizin görüşle-
rini de dahil ederek daha iyi tahminler 
oluşturabilirsiniz. 
• Yerel iş istihbaratımız tarafından 
sağlanan görüş ve analizleri temel 
alan daha iyi kararlar verebilirsiniz. 
• Sosyal işbirliği aracılığıyla tahminle-
rinizi tüm ekibinizle paylaşabilirsiniz. 

Elektronik tabloların sizi çok doğru 
tahminlerden geri tutmasına izin ver-
meyin. 75’den fazla ülkedeki müşteri-
ler, bulut ya da yerinde sunulan güçlü, 
sezgisel satış tahmin çözümlerine 
güvenmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Üstün UÇTUM 
DST
Yönetici Ortak

tışma maliyetlerini de düşürür. Talep 
tahmin yeteneğinin geliştirilmesi, 
şirketleri pazara reaksiyon vermenin 
ötesine de taşır. Tahmin yapmayı bir 
öğrenme süreci olarak gören şirketler 
pazara doğru reaksiyon vermeye ek 
olarak trend değişikliklerini de öngö-
rüp kendilerini buna göre hazırlayabilir 
ve trend üzerinde etki yapmayı başa-
rabilirler. Bunun için tahminlere ilişkin 
doğruları bilmek gerekir. 

Tahminlerle ilgili gerçekler
• Tahminler her zaman yanlıştır. Diğer bir 
ifade ile hem beklenen değeri hem de 
hata faktörünü içerir. Bu nedenle tahmin 
hatalarını da ölçmek önemlidir. Bu ölçüm 
tampon stoklarınızın düzeylerini belirleme-
nize yardım edecektir.
• Uzun dönemli tahminler kısa dönemli 
tahminlerden daha az doğrudur. Dolayısıy-
la tahminler olabilecek en geç zamanda 
yapılmalıdır. Bunun için temin süresini 
(lead time) kısaltmak gerekir. Araştırma-
lar, temin zamanındaki her bir puanlık 
düşüşün tahmin hatasında da bir puanlık 
düşüşe yaradığını göstermiştir. 
• Toplu tahminler tek mal tahminlerinden 
daha doğrudur. 
• Pazardan uzak verilerle yapılan tahmin-
ler pazar verileriyle yapılan tahminlerden 
daha az doğrudur. Tedarik zinciri içinde bir 
firmaysanız tahmininizi diğer firmalardan 

size gelen siparişlere bakarak değil son 
müşterinin talebine bakarak yapmalısınız. 
Diğer bir deyişle, kamçı etkisini bertaraf 
etmelisiniz. 
• Hedef %100 doğru tahmin değildir, yapı-
labilecek en doğru tahmindir. Tahminin her 
zaman olanaklı olmadığını hatırlayalım.

Tahmin yeteneğini geliştirmek
İyi tahmin yapabilmek için talebin ya-
pısını bilmek büyük önem taşır. Genel 
olarak talep beş farklı parçadan olu-
şur. İlki ana parçadır. Bu hiçbir etki ol-
madığı varsayıldığında gerçekleşmesi 
beklenen taleptir. İkinci kısım periyo-
dik etkileri gösterir. Mevsimsel ya da 
kısa dönemli konjonktür nedeniyle 
olacak değişmeleri yansıtır. Üçüncü 
kısım uzun dönemli değişim eğilimi-
dir. Örneğin, genel refah düzeyinin 
artmasının lüks mallara olan talebi 
arttırması. Dördüncü bileşen tanıtım 
faktörüdür. Talepteki bazı değişiklikler 
doğrudan pazarlama çalışmalarından 
kaynaklanabilir. Beşinci parça da 
güvenlik aralığıdır. Her tahmin için bir 
hata payının öngörülmesi uygundur. 
Özetle, talep tahminlerinin bu beş bi-
leşenin değerlerini gösterecek tarzda 
yapılması gerekmektedir.

Güvenilir bir tahmin modeli gerçek-
leştirmek için aşağıdaki ilkelere uygun 
davranmak gerekir:

- Talebi anla, gerçekten anla! Geçmiş talep 
paternine bakmakla yetinmeyin, talebi 
etkileyen faktörleri, neden-sonuç ilişkilerini 
ve önem derecelerini görmeye çalışın. 
Örneğin, tepe noktaları neyin sonucu? 
Fiyat indiriminin mi, birkaç yeni müşteri 
kazanmanın mı, pazarlama kampanyasının 
mı? Bu olayları etkileyen etmenler nelerdir 
ve hangi koşullarda tekrar edebilir?
- Pazar trendini izle! Sadece medya 
haberlerine dayalı karar verme eğiliminden 
kaçının. Onun yerine pazar dinamiklerine 
vakıf olun. Bunun için dost rakiplerle, 
bankacılarla, müşterilerle sürekli iletişim 
halinde olun. Bu iletişim zaman alsa da 
çok değerlidir.
- Ana endikatörleri tanımla ve izle! Müşteri 
kitlenizin talep paterninin dalgalanmasına 
yol açan öncü göstergeleri belirleyin ve 
değişimini gözlem altında tutun.
- Ürün yaşam çevriminin hangi aşamasın-
da olduğunuza bakın! Bu çevrimin fazları-
nın her biri talebin farklı olduğu dönemleri 
gösterir ve temel talebi belirleme gücüne 
sahiptir. 

Talep tahmini sıradan, rutin bir 
işlem değil, şirket amaçlarına eriş-
mek için önemli bir araçtır.

Etkin talep tahmini yapabilme
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İhracat ERP’nizin zayıf halkası mı?

Bir ERP uygulamasının dış ticarete 
çözüm üretebilmesi için aşağıdaki 
süreç ve entegrasyonları sağlaması 
gereklidir. Bu kapsamda ihracatın 
sadece bir satış faturası ve gümrük 
beyannamesinden ibaret olmadığının 
farkına varılması gerekir. Aşağıda 
tipik bir ihracat sürecinin ERP ile olan 
bağlantıları anlatılmıştır.

İhracat için her şey satış siparişi ile 
başlar. Dış ticaret çözümünün birden 
fazla satış siparişini kısmi olarak ihraç 
edebilecek şekilde ihracat sürecini 
başlatabilir olması gereklidir. Bu kısım 
aynı zamanda sevkiyat planlaması da 
demektir, dolayısıyla doğrudan depo 
hareketlerinizi de belirlemiş olur. Bir 
dış ticaret işlemi için gümrük beyan-
namesi, gümrük beyannamesinin 
açılabilmesi içinse ilgili ihracatın fatu-
rası gereklidir. Bir dış ticaret çözümü 
ERP uygulamasından bağımsız olarak 
faturayı kesebilmeli ve bu durumdan 
ERP’nin de haberi olup mükerrer bir 
fatura oluşturmamalıdır.

İhracat departmanı için sorun olan 
bir başka bölüm ise satış fiyatlarıdır. 
Dış ticaret evraklarında teslim şekline 
göre birim fiyatlar belirlenir. Oysa ERP 
üzerinde genellikle tek bir fiyat vardır 
ve bu da çoğunlukla EXW fiyatıdır. Dış 
ticaret departmanı bu fiyat üzerine en 
azından sigorta ve navlun gibi diğer 
maliyetleri ekleyerek CIF birim fiyat 
oluşturur.

İhracat süreci içerisinde en büyük 
zorluklardan biri de doküman yöneti-
midir. Mevzuat ve alıcı kurum gereği 
birçok farklı dil ve biçimde evrak 
üretmeniz gerekir. Dış ticaret çözümü-
nün ihracat uygulama kısmı dediğimiz 
bu bölümü de desteklemesi gerekir. 
Bu kapsamda eksiksiz bir çözümün 
de ofis uygulamaları ile entegre ve 
doğrudan ERP içerisinde olması 
kaçınılmazdır.

Gerçekleştirilen işlemin muhasebeye 
yansıtılması ve alıcıdan gelen ödeme-
nin hem cari hem de kambiyo olarak 
işlenmesi de çözümün bir parçasıdır.
Görüldüğü gibi ihracat gerek temel 
tanımlama bilgileri (müşteri, kalem vs) 
gerekse de süreç içerisinde oluşan 
belgeleriyle ERP uygulaması ile içiçe-

dir. Dolayısıyla, bir dış ticaret çözümü 
de A’dan Z’ye ERP ile benzersiz ve 
tam entegre olmalıdır.

İthalat maliyetini doğru
hesaplamak 

Üretim ya da satışınızın temeli ithal 
edilen mamul ya da yarımamulden 
geçiyorsa harcadığınız her bir kuruşun 
hesabı önemlidir. Öyleyse doğru bir 
ithalat maliyeti hesabı için izlenecek 
adımlar nelerdir?

Masraf kalemleri dağıtım anahtarları-
na göre tasniflenmelidir. Bir masrafın, 
ithal kalemi üzerine hangi dağıtım 
anahtarı ile yansıtılacağı birim maliyeti 
etkileyecek en önemli unsurlardan 
biridir. Bu anlamda bir banka masrafı 
eşit olarak dağıtılırken, sigorta kıymet, 
navlun ise ağırlık üzerinden ithal ka-
lemler üzerine dağıtılır.

İthalat süreci içerisinde birçok kurum 
ve firmadan maliyeti oluşturan belge-
ler toplanır. Bunların çoğu doğrudan 
yapılan işlemle ilgilidir. Ancak bazen 
bir nakliyeci ya da bir taşeron firmanın 
faturası birden fazla ithalatı içeren bir 
hizmete ait olarak gelir. Bu durumda 
gelen faturanın hangi ithalat işlemleri 
ile ilişkili olduğu tespit edilmeli ve 
hangi oranda ithalat dosyalarına akta-
rılacağı hesaplanmalıdır. Antrepodan 
yapılan ithalat antrepodaki masrafını 
da üzerinde taşımalıdır. Antrepo-
dan yapılan ithalatların üzerine ithal 
kalemin antrepoda beklediği süre 
içerisinde üzerine binen maliyeti de 
aktarılmalıdır.

Tüm bu adımlar tamamlandıktan 
sonra her bir ithalat dosyanızdaki her 
bir kalemin ne tuttuğu ve orada bir 
maliyeti taşıdığı hesap edilir ve satın 
alınan malın maliyeti hesaplanır. Bu 
noktada maliyetin birden fazla döne-
me yayılması, ithal kalemin dönem 
içerisinde tüketilmesi gibi karar veril-
mesi gereken durumlar da vardır.

Muhasebe dönemsel bir kavram 
taşıdığı için gerçek birim ithal maliyet 
ancak yukarıda anlatılanları kapsayan 
bir dış ticaret modülü ile hesaplana-
bilir. Böylece, dönemden bağımsız 
başlangıcından sonucuna tüm süreç-
leri kapsayan bir maliyet çalışması 
kaçınılmazdır.

ÇÖZÜM ÜRETİCİSİ GÖRÜŞÜ

Cem YAŞİN
NOVAFORTIS YAZILIM DANIŞMANLIK
Genel Müdür 

İthalat maliyetleri ve dış ticaret yönetimi
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İçinde  bulunduğumuz piyasa koşul-
larında firmalar sürekli olarak pazar 
paylarını artırmaya çalışırken, bir 
yandan da maliyetlerini düşürmeyi 
hedeflemektedirler.

Tedarik zinciri kavramının önemini 
arttırdığı günümüzde, yalnızca müş-
terilere istenilen ürünleri zamanında 
ve gereken şekilde ulaştırmak değil, 
renk/beden bazında bu operasyonu 
gerçekleştirmek gereklidir. Teda-
rikçilerle etkin bir şekilde çalışarak 

gereken hammadde ve malzeme, 
zamanında ve en düşük maliyetle 
tedarik edilmelidir. Böyle bir sistemin 
oluşturulabilmesi ve rekabet düzeyi-
nin devamı için etkin ürün renk/beden 
yönetiminin sağlanması gerekmek-
tedir.

SentezLive ERP ile etkin ürün renk/
beden yönetimi, temel olarak müşteri 
tercihleri çevresinde odaklaşan ve 
mağazalar ile bütünleşmeyi temel 
alan bir altyapı sunmaktadır.

Etkin renk-beden yönetimini tek 
konu olarak algılamak yanlıştır. 
Satın alma süreci ile başlayan 
serüven, üretim süreçle-
rinin yönetimi, doğru 
üretim kararlarının 
verilmesi, üretilen 
malın depolanması 
ve mağazalara sev-
kiyatı ve tüketiciye 
ulaştırılması ile 
devam eder.  Her 
biri kendi içinde iyi 
yönetilmesi gere-
ken bu iş süreçleri, 
bir zincirin halkaları 
kadar iyi entegre 
olabilmelidir. Etkin 
bir yönetim ile müşteri 
istekleri daha hızlı ve etkili 
bir şekilde analiz edilebilir 
ve istenilen sonuca efektif bir 
şekilde ulaşılabilir. 

SentezLive ERP sayesinde tüm satış /
tedarik süreçlerinin renk/beden bazın-
da takibi ve yönetimi sayesinde ge-
rekli olmayan malzeme alımlarının en-
gellenmesi, üretim süreçlerine müşteri 
beklentilerine göre yön verilmesi, 
ürünlerin uygun zamanda ve istenilen 
şekilde müşteriye ulaştırılması sonucu 
müşteri memnuniyetinin artması ve 
satışların, kazancın ve rakip firmalar 
arasındaki rekabet gücünün artırılma-
sı sağlanmaktadır. 

Ayyıldız bünyesindeki Üretim-
Mağaza entegrasyonu, etkili stok 
yönetimi ile katma değer sağlıyor.

Dünya devleriyle rekabet edebilmek 
için yalnızca modayı yakından takip 
etmek, doğru ve hızlı ürün üretmek 
yetmez. Günümüzün artan rekabet 
koşullarında başarılı olmak ve daha 
önemlisi başarıyı sürekli hale getirebil-
mek için sistemli çalışmak gerekir. 

Çok çeşitli ürün, onlarca mağaza ve 
binlerce müşteri yalnızca mükemmel 
bir IT desteği sayesinde yönetilebilir. 

Ürünlerimizin yapısı gereği yalnızca 
ürün takibi yeterli değildir. Ürün ve 
renk-beden yönetimini de çok iyi 
yapıyor olmanız gerekir. Bu aşamada 
ihtiyacımız olan çözüm için arayışa 
geçtiğimizde yaptığımız araştırmalar 
sonucu bizim için en uygun çözümün 
Sentez Yazılım ürünleri olduğuna ka-
rar verdik. Birçok özelliğinin yanında 
Sentezi tercih etmemizin en önemli 
nedeni etkin renk-beden yönetimi 
oldu. Her müşterinin çok büyük öne-
me sahip olduğu günümüzde, müşteri 
tercihlerine paralel istenilen renk ve 
bedende ürünün doğru sunulması an-

cak etkin bir sistemle mümkün oldu.
 
Yurt genelinde mağazalarımızın oto-
masyonunda SentezLiveSHOP kul-
lanmaya karar verdikten sonra üretim 
ve satış entegrasyonu ile stoklarımızı 
optimize edebiliyor, İş Zekası modülü 
ile değişik satış analizleri ve tahmin-
leri yaparak bu stokların renk-beden 
bazında hareketlerini ve pozisyonlarını 
en verimli şekilde konumlandırabiliyo-
ruz. Böylelikle, üretim verimliliğinde, 
stok yönetiminde ve doğru ürünleri 
doğru yerlerde sunarak çok ciddi 
iyileştirmeler elde ettik.

ÇÖZÜM KULLANICISI GÖRÜŞÜ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Levent KOCAMAN
SENTEZ YAZILIM
Genel Müdür Yardımcısı

Oğuz BAŞ
AYYILDIZ

Genel Müdür

Etkin renk ve beden yönetimi
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Konusunda uluslararası bir saygınlığa 
sahip olan PMI (Project Management 
Institute), projeyi “yeni bir ürün veya 
hizmet oluşturmak için başlangıcı 
ve bitişi olan geçici bir çaba” olarak 
tanımlar. Proje bazlı sipariş ve üretim 
yönetimi de bu temel proje tanımını 
içerisinde taşır. Her bir sipariş yeni bir 

üründür ve yeni bir üretim anlamına 
gelir. Elbetteki daha önce ürettiğiniz 
ürünlere belirli oranlarda benzeştir-
meniz mümkün olabilir, ancak proje 
tipi üretim için gerçekten bir yeniliktir 
ve bu yeniliği elde etmek için özel bir 
çaba gerekir. Diğer üretim modellerine 
göre, müşteriye göre en çok özelle-
şen ve standartları en az olan model 
olduğunu söyleyebiliriz.

Aslında bu karakteristik yapısı klasik 
ERP anlayışı ile bir çelişki doğurur. 
ERP sistemleri iş kuralları koyarak ve 
belirli standartlar oluşturarak işlet-
meyi daha ölçülebilir, izlenebilir ve 
kurumsal bir yapıya oturtmaya çalışır. 
Üretim yönteminizin standartlardan 
uzak olması klasik ERP anlayışında 
baştan bir kabul hatası oluşturur. Re-
kabet ortamı müşteriye özel hizmet ve 
çözümleri gittikçe daha ön plana çı-
kartmaktadır; gün geçtikçe daha çok 
firma proje bazlı üretime yönelmekte-
dir. Buna paralel olarak, modern ERP 
sistemleri standartları oluşturmayı 
yeniden tanımlamaktadır. 

Modern ERP sistemleri proje yönetim 
modülleri ile kaynak planlamaya yeni 
bir çerçeve, yeni bir standart anlayışı 

getirir. Bu modüller projenin bütçe, 
zaman ve kaynak (iş gücü, makina 
vb.) yönetimini farklı bir anlayış ile 
yaparken bir yandan da standart ERP 
modülleri ile (üretim planlama, üretim, 
satınalma, satış, finans&muhasebe 
vb.) entegrasyonu sağlarlar. Böy-
lelikle, klasik ERP felsefesini terk 
etmeden, proje bazlı süreç yönetimi 
ve izlenebilirlik için yeni bir pencere 
açabilirler. Bu pencerede ihtiyaç du-
yulan proje bazlı iş yükü dengeleme, 
proje bazlı stok ve proje bazlı maliyet 
gibi birçok farklı kavramı kullanıcıları-
na sunarlar.

Microsoft Dynamics Axapta bahse-
dilen modern ERP mimarisini tüm 
fonksiyonları ile sunmaktadır. İşlet-
melere proje bazlı üretim yöntemini 
diğer üretim yöntemleri ile birlikte 
aynı sistem içerisinde kullanma 
imkânı sunar. Axapta ile örneğin bir 
ürün grubunuzda katalog üzerinden 
satış yaparken bir diğerini proje bazlı 
çalışabilir ve tamamını aynı işletme 
çatısı altında takip edebilirsiniz. Sahip 
olduğu entegrasyon mimarisi projele-
rinizin işletme kaynakları ile bir bütün 
olarak yönetilmesine ve takip edilme-
sine olanak sağlar.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Microsoft Dynamics AX, firmanızın 
tüm süreçlerini tek bir platformda 
birleştiren yeni nesil ERP çözümü-
dür. Dynamics Ax; müşterileriniz, iş 
ortaklarınız, personeliniz ve tedarikçi-
leriniz ile başarılı iş birlikleri kurmanız 
için gereksinim duyacağınız güçlü bir 
sistemin temelini oluşturur.

Proje bazli siparislerin Dynamics 
Ax entegre çözümü ile takibinde 
aşağıdaki faydalar kısa sürede elde 
edilebilir:

• Proje bazlı takip ile siparişteki bilgi-
lerin üretime aktarılması

• Etkin planlama ile zamanında üretim

• Hızlı iş akışları, uyarı mekanizmaları 
ile teslim sürelerinde iyileştirme

• Proje bazlı maliyet ve kârlılık takibi

• Bilgi akışının proje bazlı sağlanması 
ve proje bazlı izlenebilirlik

• Yönetim maliyetlerinde azalma

• Müşteri memnuniyetinde artış

Birleşik Uzmanlar, proje bazlı sipariş 
ve üretimlerinizi yönetmek için dene-
yimli kadrosu ile hazır çözümler sunar.   

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Serdar AKSOY
AGC YAZILIM
Proje Koordinatörü

Proje bazlı sipariş ve üretimin yönetimi

Mahizer BALABAN DİK
BİRLEŞİK UZMANLAR BİLİŞİM A.Ş.
İş Geliştirme Müdürü
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Talebin yüksek üretimin az olduğu yıl-
larda, üretilen her şey rahatça müşteri 
bulabilmekteydi. Kitlesel üretimin söz 
konusu olduğu o dönemlerde üreti-
ciler ve satıcılar ürün ve hizmetlerin 
her ayrıntısını tek yanlı olarak rahatça 
belirleyebiliyordu.   

Günümüzde ise arz-talep dengesi 
tamamen tersine dönmüş durumda. 
Artık talebin çok üzerinde üretimler 
söz konusu. Refah düzeyleri artan 
tüketicilerin tüketim kalıpları, değer ve 
yarar kavramları da değişmekte. Yeni 
ekonomide tüketiciler standart hiz-
metler ve ürünlerle yetinmiyor, “ken-
dilerine özel” olanları arıyor ve tercih 
ediyorlar. Daha da fazlasını ödeme 
pahasına, tamamen kendi zevklerine 
özel tasarım ve üretimler istiyorlar.

Gelişen bu yeni pazar pek çok üreti-
cinin iştahını kabartıyor. Ancak, özel 
müşteri taleplerini eksiksiz, zamanın-
da, doğru yerde ve doğru biçimde 
karşılayabilmek göründüğü kadar 
kolay değil. Zira, kitlesel üretime uy-
gun altyapı ve sistemlerle buna yanıt 
verebilmek neredeyse olanaksız. Mut-
laka, bu konuda uzmanlaşmış olmak 
ve işin doğasına uygun sistemlerle 
çalışmak gerekiyor.  

Login, müşteriye özel üretim yapan 
firmaların tüm iş süreçlerini etkin bir 
şekilde yönetebilecekleri gerçek bir 
“sistem çözümü” sunuyor. Bunu, 
uzun AR-GE çalışmaları sonucu ge-
liştirdiği “konfigüratör” özelliğini Login 
ERP içerisindeki tüm üretim, stok, 
satış ve maliyet süreçlerine entegre 
ederek sağlıyor.

Login ERP ile, müşterinin istediği özel 
ürünün tasarımı, sipariş anında birkaç 
tuşa basılarak kolayca gerçekleşti-
rilebiliyor. Üretilecek ürüne ait ürün 
ağacı, sisteme daha önceden tanım-
lanmış olan dinamik ürün ağacından 
“anında” yaratılıyor. Bu sayede, mil-
yonlara ulaşabilecek statik ürün kodu 
ve ürün ağacını sistemde tutmaya da 
gerek kalmıyor. 

Ürünün değiştirilebilir özellikleri belir-
lenirken varsa ek işçilikler de dikkate 
alınarak gerçek maliyetleri sipariş 
anında görülebiliyor. Stokların ve 
atölyelerin durumuna bağlı olarak ürü-
nün üretilip üretilemeyeceği kontrol 
edilebiliyor, müşteriye gerçekçi fiyat 
ve teslim tarihi verilebiliyor.     

Login ERP bünyesinde yer alan başka 
bir uygulama sayesinde, içerisinde 
özel tasarlanmış ürünlerin yer aldığı 
toplu satış veya ihalelere hazırlık 
aşamasında ayrıntılı maliyet analizleri, 

üretilebilirlik kontrolleri, teklif hazırla-
ma ve revizyonları çok kısa sürelerde 
yapılabiliyor.    

Login ERP, müşteriye özel üretim 
yapan otomotiv, makine, elektronik, 
mobilya, mutfak, tekstil, ambalaj gibi 
pek çok sektörde faaliyet gösteren 
firmaların aradığı çözümdür.

Parametre Değişkenleri

Ürünlerin konfigüre edilebilecek tüm 
özellikleri ve alabileceği değerler 
tanımlanır. 

Parametre Grupları

Bilgi girişi sırasında hangi değişken-
lerin sorulacağı, fiyatı hangi değiş-
kenlerin belirleyeceği, ürünün üzerine 
yapıştırılacak barkod etiketinde hangi 
özelliklerin olacağı, standart ürün 
boyutları dışında istek olduğunda 
(genişlik, derinlik vs.) ek fiyat alınıp 
alınmayacağı, ek fiyat liste kodu ile 
bilgi giriş sırası belirlenir.

Ürün Ağacı Şablonu

Ürün için kullanılacak bileşenler ve 
miktarı standart olarak hep aynı ise 
direkt olarak bileşen kodu ve miktarı 
yazılır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Eğer kullanılacak bileşen kodu ve 
miktarı ürünün herhangi bir özelliğine 
(renk, model, en, boy, derinlik vb.) 
bağlı ise, bileşen kodu ve miktarı 
alanlarına yazılacak formüller sayesin-
de belirlenir. 

Örneğin; (case when ‘[yaylı_stop]’= 
‘E’ THEN ‘$var47$’ ELSE ‘$var8$’ 
END) 

Ürün için seçilen konfigürasyon seçe-
neklerinde ‘Yaylı Stop’ seçeneği  ‘E’ 
Evet ise ‘var47’ adlı bağlı değişkeni, 
‘H’ Hayır ise ‘var8’ adlı bağlı değişke-
ni kullan anlamına gelir. 

Bağlı Değişkenler

Bağlı değişken tanımları ürünün 
herhangi bir özelliğine bağlı olarak 
ürün ağacında kullanılacak bileşen 
kodunun bulunmasını sağlar.

Sipariş Girişi

Konfigüre edilebilen ürünlerin siparişi 
sırasında ürünün değiştirilebilen özel-
liklerini gösteren ekran açılır. 

Ekrana gelecek sorular ürün stok 
kartında tanımlı şablondan getirilir.
Bu ekrandan ürüne ait değiştirilebilen 
özelliklere ait alternatifler seçilerek 
ürünün konfigürasyonu belirlenir. Bu 
seçim manuel yapılabileceği gibi daha 
önce ürün için tanımlanmış standart 
konfigürasyon tanım tablosundan da 

çağrılabilir. Bu sayede giriş aşamala-
rında hız kazanılmış olur. 

Standart Konfigürasyonlar

Ürünlerin muhtemel konfigürasyon-
ları tanımlanarak hızlı giriş imkânı 
sağlanır. 

Sipariş Girişinde Otomatik 
Fiyatlama

Ürünün değiştirilebilir özellik ekra-
nından ek fiyat alınacak özellikler de 
belirlenebilir. 

Örneğin; ürünün standart genişliği 
150 cm iken 140 cm olması isteniyor 
ise, sistem daha önce tanımlanmış 
olan Ek fiyat listesinden ürünün ge-

nişliğinin azaltılması için alınacak ek 
fiyatı ekrana taşır. Ekrana taşınan ek 
fiyat ürün liste fiyatı ile toplanır, ürün 
miktarı ile çarpılarak satır tutarının bu-
lunması sağlanır. Hangi değişkenin ek 
fiyata tabi olduğu Ürün Konfigüras-
yonu Parametre Grup şablonu tanım 
ekranında belirlenir.

Ek Fiyatlar

Ek fiyatlar tanım ekranından ek fiyatın 
geçerlilik tarihi, fiyatın döviz cinsi, 
hangi ürünler için ne kadar ek tutar 
alınacağı bilgileri tanımlanır. 

Örneğin; A00%’nin anlamı A00 ile 
başlayan ürün kodları demektir.

Konfigürasyon Kısıtları

Ürün bazında kullanılabilecek konfi-
gürasyonlar belirlenerek, tanımlanan 
konfigürasyonların dışında giriş yapıl-
masının önüne geçilir.

Ürün Ağacı

MRP çalıştırıldığında ürün için ta-
nımlanan konfigürasyon ve şablon 
tanımları kullanılarak ürün ağaçları 
sistemde otomatik olarak oluşturulur.

Barkod Etiketi

Ürünün konfigürasyon özelliklerine 
istinaden ürün üzerine yapıştırılacak 
barkot etiketi sistemden barkot prin-
terlerine gönderilebilir.  
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Üretimde bütün talebi gözlemlemek 
adına üretim-kaynak, işçi ve malzeme 
ihtiyacının düzenlenmesi ve bu süreç-
leri yönetmek için de ekstra zaman 
veya çalışan atanması gerekir. 

Maliyetleri detaylı bir biçimde ince-
lemenin yanı sıra yalnızca firmanız 
ve müşterileriniz arasındaki değil 
tedarikçilerinizle olan ilişkileri de takip  
etmek zorunda kalınmaktadır.

JD Edwards EnterpriseOne Manu-
facturing-ETO Foundation desteği ile 
proje bazlı ETO süreçlerini, proje dön-
güsündeki bütün aşamalar boyunca 
yönetmek mümkün. Bu modülün 
kazandırdıkları:

• Proje Tahmin ve Teklifi: proje bazlı 
detaylandırma ve maliyetlendirmeyi 
yönetme,

• Proje Takvimi: iş hiyerarşisindeki 
yapı (WBO) ve iş emirleri arasındaki 
ilişkiyi koruma,

• Gerçek Maliyet Muhasebesi: her bir 
projedeki en düşük WBO seviyesin-
den bu hiyerarşi arasındaki üst/ast 
hiyerarşi detayına kadar fiili maliyeti 
takip etme,

• Proje İhtiyaçları ve Planlama: 
üretim planlayıcılar için kazançları ve 
tedarikçi düzenlemelerinin yönetimi 
ve ön fikir vermesi adına fiyatlandırıl-
mış proje için talep-tedarik detayını 
irdeleyebilme.

ETO ile proje planını oluşturmak için 
yol gösterebilecek tüm çözümlere hız-
lı bir biçimde ulaşabilirsiniz. Bütçeyi 
ve teklif edilecek olan miktarı belirle-
mek adına planlanan ve tahmin edilen 
maliyetler ile çalışabilirsiniz. 

Fiyat kabul edildikten sonra proje 
gerçeğe dönüşür ve bu aşamada 
Proje İhtiyaç Planlamasını çalıştırarak, 
süreç hiyerarşisindeki detaya göre 
satın alma siparişleri ve iş emirlerini 
oluşturursunuz. Buna ilaveten, JD 
Edwards EnterpriseOne Configu-
rator ile olan entegrasyonu aracılığı 
ile, yapılandırılan satın alma ve iş 
emirlerini kullanabilir ve yönetimin her 
aşamasını kontrol altına alabilirsiniz. 
Uzun vadede daha karmaşık projeler-
de ETO Foundation ile JDE Costing 
arasındaki bağlantı sayesinde maliyet 
yönetimini de daha üst düzey bir 
biçimde gerçekleştirmeniz mümkün.

JD Edwards EnterpriseOne Project 
Costing ile son değer tahminleri veya 
maliyet uygulamaları ile aşırı mali-
yetlerden doğacak olan problemlerin 
önceden farkında olursunuz.

Gelecekteki Proje Performansınızı 
Geliştirin

• Projeyi kapatmadan önce Project 
Close Analyzer’ı çalıştırarak tüm 
üretim ve satın almadaki tamamlanan, 
iptal edilen ve ihtiyaçları karşılayan 
tüm aktivitelerden haberdar/emin 
olabilirsiniz.

Proje bazlı çalışmalarda;
  
• Proje tahminleme ve fiyatlandırma 
sistemi,

• Proje, müşteri veya talep üzerinde 
kârlılık değerlendirmesi,

• Tüm üretim yöntemlerinin gerek-
sinimlerinin görülürlüğü ile rakipleri-
nizden bir adım önde olma fırsatını 
yakalayabilirsiniz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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Değişen iş koşulları ve ihtiyaçlar, 
fabrikasyon üretimin yanında özel 
üretimin de aynı hassasiyet ve kusur-
suzlukta olmasını ister.

Özel üretim kişiye ve/veya işletmeye 
ait dinamikler barındıran ve iş süreç-
lerinin diğerlerinden ayrı olarak takip 
olarak edilmesini gerektiren işlerden 
oluşur. Kısaca, işletme içerisindeki 
faaliyetlerin başlangıcı olan müşteri 
siparişinin alınmasıyla onay meka-
nizması çalıştırılmakta ve sipariş 
projelendirilerek, üretim için gerekli 
olan reçeteler hazırlandıktan sonra, 
üretiminin gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli olan hammadde ve yarı mamul 
stok kontrolü yapılmakta ve ilgili satın 
alma faaliyetleri yapıldıktan sonra 
üretim faaliyetlerine başlanmaktadır.

Bu işlem adımlarının her biri ilgili 
proje kartına bağlanarak izlenebilirliği 
sağlanmaktadır. 

SentezLive’ın sunduğu barkodlu 
üretim takibi olanağı ile her bir iş emri 
barkodu basılmakta ve barkod oku-
yucularla sahadan toplanan üretim 
hareketleri bilgileriyle projenin online 
olarak takibi sağlanmakta ve kaynak-
ların izlenebilirliği ve verimliliği anlık 
olarak raporlanabilmektedir.

SentezLive ERP sistemi ile işletme 
içerisindeki çalışanların görev tanım-
ları netleştirilmekte ve yönetimsel ka-
rarların alınmasında en önemli faktör 
olan raporlama sistemi, işletmenin ih-
tiyaçlarına maksimum düzeyde cevap 
verebilmektedir. Özellikle proje bazlı 
üretim faaliyetlerinin barkodlu takibi 
sistem üzerinde alınacak raporlarla 
kaynakların izlenebilirliği ve müşteri 
siparişinin durumu gibi bilgilere kolay-
lıkla ulaşılabilmektedir.

Proje bazlı siparişlerimizin 
üretim aşamalarını SentezLive ile 
yönetiyoruz.

Paslanmaz çelik bazlı ürünlerin 
üretimi konusunda uzmanlaşan, 
dünyanın sayılı endüstriyel makina 
üretim firmalarından biri olarak birçok 
sektöre çözümler sunmaktayız. 
Bunun için firmamızda kullanacağımız 
ERP yazılımının esnek ve geliştirile-
bilir olması bizim için çok önemliydi. 
Uzun görüşmeler sonucu SentezLive 
ile yola çıkmaya karar verdik. İyi ki de 
bu kararı vermişiz. SentezLive ile iş 
süreçlerimizi yakından takip ederek 
müşterilere belirtilen teslim tarihine 
sadık kalmayı ve proje maliyetinin 
izlenebilirliğini sağladık. Bu bağ-
lamda sipariş karşılama ve stoklara 
hakimiyet yeteneklerimizi geliştirerek 
verimliliğimizi önemli ölçüde artırmak 
firmamız için hayati önem taşıyordu.
ERP projesi ile işletme içerisindeki 
faaliyetlerin başlangıcı olan müşteri 
siparişinin alınmasıyla onay meka-

nizması çalıştırılmakta ve sipariş 
projelendirilerek üretim için gerekli 
olan reçeteler hazırlanmaktadır. Üreti-
min gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
olan hammadde-yarı mamul stok 
kontrolü yapılmakta ve ilgili satın alma 
faaliyetleri yapıldıktan sonra üretim fa-
aliyetlerine başlanmaktadır. Bu işlem 
adımlarının her biri ilgili proje kartına 
bağlanarak izlenebilirliği sağlanmak-
tadır. SentezLive’ın sunduğu barkodlu 
üretim takibi olanağı ile her bir iş emri 
barkodlu basılmakta, barkod okuyu-
cular sayesinde sahadan toplanan 
üretim hareketleri bilgileriyle projenin 
online takibi sağlanmakta, kaynakların 
izlenebilirliği ve verimliliği anlık olarak 
raporlanabilmektedir.

SentezLive ile makine-personel bazlı 
performans değerlendirmeleri yapıl-
makta, İş Zekası modülü ile bütün 
süreçler ve veriler analiz edilerek 
geleceğe yönelik tahminler ve iyileştir-
meler sağlanmaktadır.

ÇÖZÜM KULLANICISI GÖRÜŞÜ
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Bizim gibi yıllardır Bilişim sektörü 
içinde çırpınanlar bilirler: Sistemler 
kullanıcı dostu değilken, merkezi yapı 
ile kurulmuş ana makinalar üzerinde 
koşan aptal terminallerden oluşan 
networklerde büyük sistemler koş-
maktaydı, dolayısıyla sunucuya hakim 
sistem yönetimi tüm sisteme hük-
medebilirdi. Sonra ne olduysa oldu, 
bir-iki marka çıktı, Kişisel Bilgisayar 
(PC) dedi ve bir rüzgarla savrulduk, 
pencereler havalarda uçuştu. Kul-
lanıcı Dostu ama Sistemci Düşmanı 
dediğimiz PC’ler her yeri sardı ve 
geldiğimiz noktada dokunmatikler, 
tabletler, kişisel bilgisayarlar artık o 
kadar kişisel oldu ki fotoğraf çekip 
müzik dinlediğimiz, oyun oynadığımız 
telefonlara dönüştüler.
 
İşte burada bir paragraf açarak söze 
BULUT TEKNOLOJİLERİ ile bunun ne 
ilgisi olduğuna gelelim. Bundan sene-
ler seneler önce sistemler merkezîydi 
ya, hani sistemcilerin dostu kullanı-
cıların düşmanı idi :) Şimdi sistemler 
BULUT TEKNOLOJİLER ile HEM 
SİSTEMCİ DOSTU HEM DE KUL-
LANICI DOSTU OLMAYA GİDİYOR. 

Yani sözün özü Bulut Teknolojiler bizi 
merkezî yönetime geri götürüyor, ama 
bunlar için network altyapılarınızın, 
sunucu sistemlerinizin çok güçlü 
olması gerekiyor ve ayrıca bulutu 
kullanan cihazınızın işletim sistemi 
ve gücü ön plana çıkıyor. Tabii bunca 
güzelliğin yanında güvenlik sorunları 
baş gösteriyor. Hesaplarınızı tek şifre 
ile yönetirken (Gmail, Facebook, Ins-
tagram, Twitter... Şaşırmayın, bunlar 
bulut teknolojileriyle tanışmamızın 
yolunu açan sadece sosyal faaliyet 
siteleri değiller) bunların korunması 
başka problemleri gündeme taşıyor. 
 
Bilgi işlemcilerin işi yeni sistemlerle 
belki biraz daha kolaylaşacak gibi 
görünüyor. Aslında, Sanallaştırma, 
Sunucularda Storage kullanımları, 
Felaket durumlarında veri kurtarma 
sistemi en hızlı şekilde geri getirme 
vs. müthiş kolaylıklar, ama her yeni  
teknolojinin getirdiği ve götürdüğü 
şeyler düşünüldüğünde, sektörün 
dinamiklerinin son kullanıcıya anla-
tılması sorunları da hepimizin ciddi 
sorunlarından biri. Kalın sağlıcakla...

KULLANICI GÖRÜŞÜ

Orhan GÜNSAL
DURAK TEKSTİL
Sistem Proje Müdürü
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AGC Yazılım, şirketinize Office 365’e 
geçmek için teknik destek ve danış-
manlık hizmeti sunuyor. Office 365’in 
sunacağı olanaklara ve imkânlara hızlı 
ve kolay bir şekilde kavuşmanızı sağ-
lıyor. Size dünyanın neresinde olursa 
olsun, iş arkadaşlarınızla, üstelik 
sadece mobil cihazlarınızı kullanarak 
bile aynı odada bulunuyormuşcasına 
rahat bir çalışma ortamının avantaj-
larına, en kısa sürede ve güvenli bir 
şekilde geçiş imkânı sunuyor.

Cebinizdeki ofis: Office365
Office 365 uygulamalarını kullanarak, 
örneğin cep telefonunuzdan bir excel 
dosyasını düzenleyebilir, hiç mailleş-
meden farklı bir ülkedeki bir çalışanla 
aynı anda aynı dosyayı açıp iki farklı 
paragrafını değiştirebilir, şirketiniz 
içinde ortak çalışmak için ya da dışa-
rıdaki müşterilerinize yönelik siteler 
oluşturabilir, müşterilerinizle ortak 
çalışıp haberleşebilecek ortamlar 
kurabilirsiniz.

Ekonomik çözüm: Office365
Ekonomik açıdan Office 365’i ince-
lersek, satın aldığımız programlar 
(Microsoft Office gibi) ortalama olarak 
6 yılda bir şirketlerce yenilenmekte-
dir. Microsoft da genelde 9 yıl içinde 
çıkardığı bir üründen teknik desteğini 
çekmekte ve bu ürünün değiştirilmesi 

mecbur hale gelmektedir. Ayrıca, bu 
ürünlerin bakımı ve istedikleri altyapı 
şirketler için ciddi bir kaynak aktarımı 
ihtiyacı doğurur. Office 365 sayesin-
de, çalışanlarınızın sadece ihtiyaç 
duydukları paketleri, ihtiyaç duyulan 
sayıda ve sadece ihtiyaç duyulan süre 
için kullanabilir, istediğiniz anda bu 
üyelik sayılarını arttırıp azaltabilir, bu 
sayede sadece kullandığınız miktarda 
ödeme yaparsınız. Bu uygun paket 
seçimi, alışılagelmiş yöntemlerden 
çok daha az kaynak gerektirmekte 
ve dinamik bir yapı sağlamaktadır.  
Tamamen çevrimiçi ortamda çalışabil-
me imkânı da şirketinizde bir sunucu 
kurma zorunluluğunu ve IT üstündeki 
bakım yükünü ortadan kaldırmaktadır.

İhtiyaçlarınıza uygun yapı:
Office365
Office 365’in birçok paket seçeneğiy-
le geldiğinden daha önce bahsetmiş-
tik. Yazımı bitirmeden bu paketler ve 
içerikleri hakkında biraz bahsetmek 
istiyorum.

Ticari amaç olmadan Office 365 
kullanmak için tercih edebileceği-
niz paketler:

Office 365 Home Premium: Lync ve 
InfoPath dışında Office uygulama-
larını bulabileceğiniz 5 cihaza kadar 
yükleme yapma olanağı (Mac dahil) 
20GB OneDrive (eski adıyla SkyDrive) 
ek deposu ve aylık 60 dakika Skype 
uluslararası arama imkânı.

Office 365 University: Üniversite öğ-
rencilerine özel bu planın Office Home 
Premium’dan başlıca farkları, 5 yerine 
2 cihaza yükleme yapılabilmesi ve 4 
yıllık özel indirimli bir fiyatla sunulması 
diyebiliriz.

Küçük ve orta ölçekli şirketler için 
tercih edebileceğiniz paketler:

Office 365 Small Business: Hosted 
Exchange Servisi, SharePoint ve  
Lync servisi [28].

Office 365 Small Business
Premium: IT alanında sınırlı tecrübesi 
olan, 1 ila 10 arası çalışanı bulunan 
şirketler için uygun bir seçim. Her kul-
lanıcı için 5 taneye kadar aygıta kuru-

labilme özelliğiyle Office aplikasyon-
ları, hosted Exchange servisi (25GB 
posta kutusuyla) sharepoint 10GB artı 
her kullanıcı başına 500MB’lık depo 
alanı ve Lync servisi.
 
Office 365 ProPlus: 25 kullanıcıya 
kadar kullanıcı başına 5 ayrı cihaza 
yüklenebilecek Office 2013 Professio-
nal Plus uygulamaları.

Office 365 Midsize Business: 10 ila 
250 arası çalışanı olan işyerleri için 
düşünülmüş bu paket Office 2013 Pro 
Plus uygulamaları, Sharepoint, hosted 
Exchange servisi ve Lync servisi 
sunmaktadır.

Office 365 Enterprise Paketleri: 
Office 365 imkânlarını sonuna kadar 
kullanabildiğiniz bu paketlerde 
kullanıcı sınırı yokken, diğer seçenek-
lerden farklı olarak büyük bir esneklik 
sağlayabiliyorsunuz. Çalışanlarınızın 
farklı ihtiyaçları için farklı Enterprise 
paketleri seçip, örneğin bir bölümüne 
sadece hosted Exchange sağlarken 
başka bir gruba ihtiyaçları doğrul-
tusunda Office 2013 uygulamaları 
içeren bir paketi seçebiliyorsunuz. 
Günümüzün hızla değişen şartlarına 
uygun olarak, istediğiniz gibi Exc-
hange paket türlerini ve sayılarını 
değiştirebiliyor, bu sayede sadece 
kullandığınız kadar ödeyip her zaman 
en güncel programları kullanarak hem 
kâr sağlayıp hem yüksek performans 
elde edebiliyorsunuz. 

TEKNOLOJİ ÖNERİSİ
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KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik 
ekonomik ve kullanımı kolay finans 
yönetim sistemi sunan Edefter.com 
ile işletmeler faturalarını kolayca oluş-
turup bastırabilir, tahsilat süreçlerini 
hızlandırırken ödemelerini atlamadan 
zamanında yapabilir.

Edefter.com tahmini ödenmesi gereken 
KDV bilgisini sunarak işletmelerin nakit 
ihtiyacını daha doğru belirleyebilme-
sini, şirket harcamalarını gruplayarak 
kolayca takip edebilmesini ve gelir ve 
giderlerinin büyüme eğilimini izleyebil-
mesini sağlar. Edefter.com ile banka ve 
kasa bazında nakit akışını izleyebilen 
işletme gelecek nakit ihtiyacını kolayca 
tespit edebilir, en çok hangi hizmet ve 
ürünlerden ya da müşterilerden gelir 
elde ettiğini anında görüntüleyebilir.

Edefter.com’u kullanmak için yazılım, 
donanım yatırımı gerekmiyor. İnternet 
bağlantısı olan herhangi bir yerden 
www.edefter.com’da kullanıcı bilgileri 
ile giriş yapılarak istenilen bilgilere 

anında erişiliyor. Edefter.com’u kullan-
mak isteyen işletmeler, aylık abonelik 
yoluyla hizmet alabilir.

Edefter.com, e-Faturaya (elektro-
nik fatura) geçiş yapması beklenen 
pek çok işletmenin gereksinimlerini 
karşılamaya yönelik e-Fatura hizmet-
lerini de sunacak. Henüz e-Faturaya 
geçiş yapmayan kullanıcıları için fatura 
yazdırma ve gönderme hizmeti ve kredi 
kartı ile online tahsilat gerçekleştir-
me de sunulacak hizmetler arasında. 
Bankalar ile yapılacak entegrasyon ile 
uygulama içinden anlık bakiye bilgisine 
erişim sağlanacak. Ayrıca, Edefter.com 
kullanıcıları IOS ve Android telefon ve 
tabletlere özel geliştirilmiş uygulamalar 
sayesinde, rahatlıkla mobil cihazla-
rından da Edefter.com’un sunduğu 
hizmetlerden faydalanabilecek. 

Edefter.com, Hollanda merkezli 
Revo Capital ve ABD merkezli Ribbit 
Capital’dan aldığı yatırım desteği ile 
faaliyetlerine devam etmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Nergis SUNGUR 
EDEFTER.COM
Pazarlama Direktörü
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SucessFactors baştan uca İnsan 
Kaynakları süreçlerinin yönetilmesini 
sağlayan bir üründür. SAP tarafından 
2012 yılında yaklaşık 3.5 milyar US 
dolara satın alındı. Bu süreci yakından 
takip eden Detaysoft, bir SAP şirketi 
olan SuccessFactors’ün Türkiye’deki 
ilk lokal iş ortağı olmuştur.

SuccessFactors bulut bilişim çözü-
müdür. En büyük avantajlarının başın-
da internete erişebildiğiniz herhangi 
bir noktadan IOS, Android, Black-
berry tabanlı tabletlerden, telefonlar-
dan ya da ihtiyaç duyduğunuz anda 
herhangi bir internet erişim noktasın-
dan sisteme ulaşıp insan kaynakları 
süreçlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. 
Ayrıca projelerinizi 6-8 hafta gibi çok 
kısa sürelerde kullanıma alabilirsiniz.

Bulut bilişim teknoloji özelliğinden 
dolayı bakım-donanım yatırımı gibi 
maliyet ayırma ihtiyaçlarını ortadan 
kaldırır.

SuccessFactors işe alımdan perfor-
mans ve hedef yönetimine, kalib-
rasyondan kariyer ve yedeklemeye, 
eğitimden ücret yönetimine kadar tüm 
insan kaynakları süreçlerinizi birbir-
leriyle %100 entegre bir şekilde tek 
bir platform üzerinden yürütmenizi 
sağlayan ve Gartner raporlarına göre 
2013 yılının En İyi İnsan Kaynakları 
Sistemi seçilen bir üründür.

SuccessFactors kapsamındaki ürün-
leri genel başlık altında aşağıdaki gibi 
listeyebiliriz:

SuccessFactors Çalışan Merkezi 
(Employee Central)
SuccessFactors Hedefler, 
Performans, Kalibrasyon ve Gelişim 
Planı
SuccessFactors Ücret Yönetimi
SuccessFactors Kariyer ve 
Yedekleme
SuccessFactors E-İşe Alım
SuccessFactors E-Öğrenme

Halil ARKÖSE
DETAYSOFT
İş Geliştirme Yöneticisi
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Diva, perakende sektöründeki her öl-
çekten firmanın satış ve satış sonrası 
servis gibi hizmet kanalındaki tüm 
noktaları tek merkezden yönetmesini 
sağlayan bir “bulut” çözümü. Bugün 
Vestel, Arzum, Groupe SEB, Delonghi 
gibi sektörün önde gelen firmaları 
başta olmak üzere toplam 5000’den 
fazla satış ve satış sonrası servis 
noktasında kullanılan Diva, perakende 
sektörünün dinamizmine tam uyum 
sağlayacak şekilde tasarlandı.

Rekabetin en yoğun yaşandığı sektör-
lerden biri olan perakendede, işletme-
lerin artan müşteri taleplerine kolayca 
ayak uydurabilecekleri, iş süreçlerini 
düşük maliyetlerle ve hızla optimize 
edebilecekleri bir yapıda kurgulandı. 
Diva, distribütörlerin, depoların ve 
tüm şubelerin merkezle tam entegre 
çalışabilmesini sağlarken, “bulut” sis-
teminde çalışması sayesinde zaman 
ve mekandan bağımsız bilgi akışını da 
mümkün kılar.

Gelişmiş Bulut Teknolojisi
Diva, işletmelere en ince detaylarıyla 
kurgulanmış, global standartlarda ve 
gelişmiş bir bulut teknolojisi sunar. 
Ayrıca bir terminal, sunucu vb. dona-
nımlara yatırım yapmaya gerek kal-
madan, bilgiler kullanıcılarımıza özel 
ayrılan “bulut”ta güvenle kaydedilir, 
korunur ve yedeklenir. Kullanıcılarımı-
za ait veriler tek bir noktada güvenle 
saklanırken, aynı zamanda tüm 
perakende kanalından bu bilgilere 
istenilen zamanda ve yerden hızlıca 
ulaşılabilmesini de sağlar. Örneğin, 
merkez ofis tarafından tanımlanan bir 
kampanya tüm satış kanalında anında 
uygulanır veya perakende kanalındaki 
tüm hareketler merkez tarafından an-
lık olarak takip edilerek raporlanabilir.

Düşen Maliyetler, Artan Verim
Diva, hızlı bilgi akışının yanı sıra 
önyatırım maliyetlerini de tamamen 
ortadan kaldırır. Sunucu, yazılım, ağ 
donanımı, enerji, bakım ve güncelleş-
tirme maliyetlerinizi ciddi oranlarda 
azaltır. Ek bir maliyet olmadan her 
zaman en güncel sürümü kullanırsınız. 

Türkiye’nin İlk SaaS Çözümü
Türkiye’nin ilk Hizmet Modeliyle Yazı-
lım Kullanımı yani SaaS (Software as 

a Service) modelini sunan Diva aylık/
yıllık kira öder gibi kullanılıyor. SaaS 
modeli maliyetleri düşürürken ihtiyaç-
lara göre de ölçeklendirme esnekliğini 
sunuyor. 

Satış ve Satış Sonrası Servis
Yönetimi
Diva, perakende satış  kanalınıza ait 
tüm stok, satın alma, satış, nakit akışı, 
kasa ve banka işlemlerini yönetirken 
Ortak Müşteri Veritabanı sistemi ile 
eksiksiz müşteri hizmeti sunulma-
sını ve detaylı analizler yapılmasını 
sağlar. Diva Servis Yönetimi de satış 
sonrası servis süreçlerinin diğer tüm 
süreçlerle entegre olarak yönetil-
mesini mümkün kılar. Diva ile teknik 
servise aktarılmış bir ürünün teslim 
alınmasından tamir edilip müşteriye 
teslimine kadar olan süreç anlık ve 
online olarak takip edilebilir. Aynı 
zamanda, tüm servislerin merkezle 
olan haberleşmesi, arıza bildirimi, 
servis formu hazırlama, garanti takibi, 
ücretlendirme süreçleri, aksesuar ve 
yedek parça satış işlemleri pratik bir 
şekilde gerçekleştirilir.

Mobil Uygulamalar
Diva, “zaman ve mekandan bağımsız 
hızlı bilgi akışı” prensibinin bir uzantısı 
olarak mobil uygulama seçenekleri 
de sunuyor. Günümüz ihtiyaçlarına 
göre sürekli geliştirilen Diva mobil 
uygulamalar, perakende kanalına ait 
raporlama, mobil ekip yönetimi vb. 
fonksiyonları sunar.

Entegrasyon Seçenekleri
Diva, kullanıcılarımızın kusursuz bir 
perakende yönetim sistemine sahip 
olabilmeleri için başka dikey/sektörel 
çözümlerle ve ERP ürünleriyle enteg-
rasyon imkanı sağlar.

Merkezinizde veya dağıtım ağınızdaki 
muhasebe, ithalat, satın alma, malze-
me yönetimi, üretim yönetimi gibi tüm 
iş süreçlerinizi LOGO veya başka ERP 
çözümleriyle yönetiyorsanız, satış ve 
servis noktalarınızı da Diva’ya entegre 
edebilirsiniz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Serdar ÖNER 
LOGO
Grup Satış Müdürü

Bulut teknolojileri
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Office 365, masaüstünüzdeki Office’i 
bulut tabanlı hizmetlerle bir araya 
getirir. Böylece hayat sizi nereye 
götürürse götürsün, fikirlerinizi de ya-
nınızda taşıyabilirsiniz. Belgeleriniz ve 
ayarlarınız (hatta Office uygulamaları-
nızın kendileri) sizinle birlikte geliyor. 
Office 365’i internete bağlı herhangi 
bir Windows 7 veya Windows 8 yüklü 
bilgisayara anında aktarabilirsiniz. 
Bıraktığınız Word belgesini okumaya 
kaldığınız yerden devam edebilir, 
başkalarıyla gerçek zamanlı olarak 
çalışabilirsiniz.  

Office 365 seçenekleri arasında, 
kullanıcı ihtiyaçlarına en uygun 
esnekliği sunabilecek birkaç Office 
365 planı bulunuyor.

Office 365 Small Business Premium: 
En fazla 10 çalışanı olan işletmeler 
için ideal olan bu seçenekle, her 
kullanıcı kendine ait en fazla beş 
PC’ye Office’i yükleyerek, Office 
365 ProPlus’ta bulunan uygulama-
lara sahip olabiliyor ve profesyonel 
e-postanın, paylaşılan belgelerin, HD 
video konferansın keyfini sürebiliyor.
 
Office 365 Enterprise: Office 365 
ProPlus’ın avantajlarını, arşivleme 
ve şirketinizin buluttaki e-postalarını 
tamamen yönetme yasal olanakları da 
dahil olmak üzere, Exchange Onli-
ne ile birleştirebilirsiniz. Bu sürüm, 
belgelerinizi yönetmek ve paylaşmak 
için SharePoint Online’ı, toplantılar 
düzenlemek ve uzaktaki ekipleriniz ve 
ekip üyelerinizle birlikte çalışmak için 
Lync Online’ı da içeriyor.

Kurumlar için Office 365
Windows tabanlı PC’ler, tabletler ve 
mobil telefonlar için güncel Office 
uygulamaları ile her yerden işlerinizi 
sürdürebilirsiniz. Exchange, SharePo-
int ve Lync gibi güçlü, kolay yönetilen 
çevrimiçi hizmetler tüm kurumları 
birinci sınıf olanaklarla donatıyor. Her 
boyutta kuruma uygun, farklı plan 
seçenekleri sunan Microsoft, Office 
365 sunucuları için %99,99 oranında 
finansal destekli çalışma garantisi de 
sağlıyor.

İşletmeler için Office 365, Lync’te 
yüksek çözünürlüklü ve çok partili 

video konferans, ekip iletişimini ve 
belgelerini tek bir noktada topla-
yan SharePoint Ekip Siteleri, siteleri 
izleyen haber akışları, gerçek zamanlı 
yanıtlar sunan belgeler ve tartışmalar 
gibi yeni araçlarla her zaman irtibatta 
kalmanıza yardımcı oluyor. 

Office 365, SharePoint ile çalışanların 
irtibatta kalmasına yardımcı olmak 
üzere tasarlanmış iş odaklı bir sosyal 
ağ olanağı sunuyor. Son gelişme-
lerden haberdar olmak için kişileri, 
ekipleri, belgeleri ve siteleri takip 
edebilirsiniz. Geliştirilen Outlook Web 
Uygulaması da tüm önemli tarayıcılar-
da çalışabilme ve dokunarak gezinme 
için optimize edilmiştir. Exchange 
ActiveSync ile de kullanıcılar e-posta, 
kişi, takvim ve görevlerine çeşitli mo-
bil cihazlardan erişebiliyor. 
 

İşletmelere özel
Bugün Office 365 müşterilerinin 
yüzde 90’ından fazlası küçük işletme-
lerden oluşuyor. Office 365, Balerin 
Kozmetik gibi e-ticaret şirketlerinden 
ve Çelikel Alüminyum gibi üretim 
işletmelerine kadar binlerce küçük 
ve orta ölçekli işletmenin rekabet 
avantajlarını sürdürmelerine yardımcı 
oluyor.

Office 365, küçük işletmelerin büyü-
mesi, rekabet etmesi ve en iyi yap-
tıkları iş olan müşterilerine hizmete 
odaklanmaları için ihtiyaç duydukları 
güveni sunuyor. İşletmelerin birlik-
te çalışma ve kurumsal seviyede 
e-posta, online toplantı ve belgelere 
herhangi bir yerden erişim ihtiyaçları 
da dahil ihtiyaçlarına özel çözümlere 
ek olarak, güvenlik ve gizlilik ihtiyacın-
dan kurumsal sınıfa uygun özelliklere 
kadar her alanda küçük işletmeler 
Microsoft’un kanıtlanmış deneyimine 
güveniyor.

TEKNOLOJİ ÖNERİSİ

Erdem ERDOĞAN
MICROSOFT TÜRKİYE
İş Ortağı Teknoloji Stratejisti

Bulut teknolojileri
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e-FATURA
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AXIS/ISIS Microsoft Dynamics için 
e-Fatura Çözümü yılbaşından beri 
birçok müşteride başarıyla kullanılıyor. 
Microsoft’un ERP Yazılımı Dynamics 
AX için geliştirilmiş olan konnektör 
ile ISIS’in geliştirmiş olduğu e-Fatura 
Portalı uygulamalarının entegre olarak 
çalıştığı ürün, Dynamics AX 4.0, 2009 
ve 2012 versiyonları için destekleni-
yor. Çözümü, entegrasyon (yerinde 
kurulum) ve özel entegratör (bulut) 
tipinde iki ayrı şekilde lisanslama ile 
kullanmak mümkün.

AXIS Genel Müdürü Atilla Filizler 
Çözümü şöyle tarif ediyor: “e-Fatura 
konusunda 2011 yılından beri çalışma 
yapıyoruz. Bu süre zarfında yeni mev-
zuatlar, farklı formatlar ile ilgili birçok 
değişiklik oldu.

Geriye dönüp baktığımızda ISIS gibi 
konusunda uzman ve uzun süredir 
konuya yatırım yapan bir özel enteg-
ratör ile çalışmış olmamızın ne kadar 
doğru bir karar olduğunu anlıyorum. 

ISIS ile ortaklaşa geliştirdiğimiz kon-
nektör ve bu konnektörde kullandığı-
mız standartlar sayesinde Dynamics 
AX tarafında sürekli yazılım güncel-
lemesi yapmak zorunda kalmıyoruz. 
Ürünümüzün en kuvvetli olduğu yön-
lerinden birisi bu. Bir diğeri de stan-
dart paketimizde değişiklik yapmaya 
gerek kalmadan, müşteri sistemlerine 
özel ek verilerin veya kontrollerin 
kolayca eklenmesini sağlayan esnek 
mimarimiz.

Bugün tüm müşterilerimiz aynı yazılı-
mı kullandığı halde kimi otomotiv ana 
sanayisi için özel alanları güncelleyip 
bunları kontrol edebiliyor, kimi sağlık 
sektöründe özel iskonto veya fatura 
tipi gibi alanları kolayca yönetebiliyor. 
Şimdi e-Defter çalışmalarımızı da 
devreye almaya başlıyoruz.

Gelecek yıldan itibaren e-İrsaliye, 
e-Banka gibi pek çok uygulama için 
ISIS ile birlikte hazırlıklarımızı gerçek-
leştiriyoruz.”

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Atilla FİLİZLER
AXIS
Genel Müdür

E-Fatura

Dynamics Ax üzerinde geliştirilen 
e-Fatura çözümümüz entegrasyon ve 
entegratör yöntemi ile çalışabilmekte-
dir. Avantajları:
• Ax e-Fatura modülü ile tek sistem 
üzerinden tüm yükümlülüklerinizi 
yerine getirirsiniz 
• Ayrı bir portal veya sisteme ihtiyaç 
duyulmaz.
• Mevcut AX süreçleriniz ile bütünle-
şiktir.
• AX ortamınıza minimum müdahale 
ile kurulum gerçekleşir.
• Fatura verilerinin arşivlenmesi, ar-
şivden getirilmesi kolay ve hızlıdır.
• Kullanıcı yönetim ve yetkilendirme 
imkânı sağlar.
• e-Defter ve e-Beyanname gibi diger 
süreçlere entegre edilebilir.
• Uygulamanın izlenebilir bir altyapısı 
vardır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Mahizer BALABAN DİK
BİRLEŞİK UZMANLAR BİLİŞİM A.Ş.
İş Geliştirme Müdürü
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Türkiye’de kağıt faturada maliyet 
ortalama 6 TL kadar olup buna 
kaçırılan yönetsel hız ve fırsatlar 
eklendiğinde e-Faturanın işletmeler 
için ciddi oranda avantajları olduğunu 
söyleyebilirim. Ayrıca, kağıt ortamdaki 
ortalama 5 günlük süreç, e-Fatura ile 
1 dakikanın altına inebilmektedir. 

e-Fatura arşiv maliyetini azaltırken, 
ibraz sürelerini de kısaltmaktadır. 
Fatura kesiminden itibaren otomatik 
veri kaydı ile muhasebesel işleme ve 
ödemelerde hata ihtimalini en aza 
indirir. Verinin, işletmelerin sisteminde 
çoklu görüntüleme ve hızlı sirkü-
lasyonu, faturaları anında kontrol 
edilebilir, doğrulanabilir yapar. Online 
sistem üzerinden ret, onay ve iade ile 
anlık uyuşmazlık çözümlerini des-
tekler. Kısa sürede tahsilatı sağlar, 
nakit akışında hız ve öngörülebilirliği 
arttırır. Tüm bu özellikleriyle şirketlerin 
operasyonel ve finansal süreçleri için 
avantajlıdır.

Finansal olarak ise, eFinans’ın gelişi-
me açık yapısı ve ortaklık yapısındaki 
banka desteğiyle firmalar tüm bu 
sürece banka uygulamalarını da dâhil 
edebilirler. eFinans’la çalışan e-Fatura 
müşterileri Finans Yıldızı, eFinans 
portal ve Android mobil uygulama-
sını da kullanarak her yeni elektronik 
bankacılık uygulamasını kolayca kul-
lanabilir, uçtan uca ticaret döngüsünü 
otomatikleştirebilir. ERP sistemlerine 
tam entegre olabilen eFinans eko-
sistemi, en erken tahsilat ve en geç 
ödemeyi hatasız sağlar.

eFinans müşterilerine özel olarak 
Finansbank ile, e-Faturaları ilk defa 
teminat türleri arasına sokmuş ve 
e-Fatura karşılığı nakit kredi sistemini 
başlatmıştır. Artık vade bilgisi taşıyan 
e-Faturalar ödeme aracı olan çek-
senetten bağımsız olarak vadeden 
önce iskonto edilerek nakde çevrile-
bilir.

Detaysoft e-Fatura uygulaması SAP 
ve SAP dışı sistemler üzerinden 
güvenli, hızlı fatura akışını sağlayan 
ve bu sistemlerle bütünleşik çalışan 
adaptasyonu yüksek bir uygula-
madır. Detaysoft, Logo AS-400 ve 
Netsis gibi SAP harici sistemlerle de 
sorunsuz çalışmaktadır. SAP ERP 
içinde gerçekleşen e-Faturaya ilişkin 
süreçler yetki temelli olmaktadır. ERP 
sisteminden işlenen ve arşivlenen fa-
turaların web tarayıcı üzerinden veya 
PDF tabanlı matbu şeklinde görüntü-
lenmesini sağlar.

Süreç Yönetimi
İletişim Yönetimi ile: Gelen ve giden 
fatura için geri bildirimler yaparak, 
onay iş akışlarıyla iş takibini sağlar. 
Giden ve gelen fatura süreç kontrolle-
rini oluşturarak, fatura ret süreçlerinde 
SAP ERP de otomatik ters kaydının 
alınması ve kayıtlı kullanıcılara e-mail 

ile bildirim gibi reaktif veya 7 iş günü 
kontrolü ve muhasebeleşme süreci-
nin tamamlanmasını sağlamak gibi 
proaktif yaklaşımlar sergiler. 

İlke ALTIN
eFİNANS
Satış Müdürü

E-Fatura

Onur PEKERTAN
DETAYSOFT
Ürün Yöneticisi
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Nebim V3 e-Fatura sayesinde, 
perakende ve toptan müşterilerin 
e-Faturaya tabi olduklarını belirleye-
bilir, fatura kesme esnasında vergi 
numarasına göre kontrol ederek müş-
terinin e-Faturaya tabi olup olmadığını 
anlayabilirsiniz. GİB’den e-Faturaya 

tabi firmaların listesini alarak Nebim 
V3’e yükleyebilirsiniz. e-Fatura keser-
ken GİB’in öngörmüş olduğu formatta 
tekil bir seri numarası oluşturabilirsi-
niz. e-Faturaları GİB’e göndermeden 
önce kontrol edebilir, gönderime hazır 
olan e-Faturaları GİB’in öngördüğü 
formata (UBLTR) dönüştürebilirsiniz.

Tedarikçilerinizin firmanız için düzen-
lemiş oldukları e-Faturaları alabilir, 
Nebim V3’e işlenebilecek formata 

çevirebilirsiniz. Ürün ve tedarikçi eş-
leştirmelerini kontrol ederek ve varsa 
sipariş ya da irsaliye ile bağlantıyı 
kurarak gelen e-Faturaları Nebim V3’e 
kabul edebilirsiniz.

e-Faturalarınızla ilgili süreçleri birlikte 
çalıştığınız özel entegratör ile Nebim 
V3’ü entegre ederek yürütebileceğiniz 
gibi (BIMSA, eFinans, ING), alternatif 
olarak Nebim V3’ü GİB’in portalı ile 
entegre ederek de yürütebilirsiniz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ E-Fatura

Abdullah BEKMEZCİ
NEBİM YAZILIM
Ürün Yöneticisi, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
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Elektronik fatura (e-Fatura); şirketler 
arasındaki faturalaşma sürecini elekt-
ronik ortama taşıyarak hızlı ve güvenli 
yapılmasını sağlayarak, mükellefleri 
belge bastırma, yazdırma, gönder-
me ve arşivleme gibi maliyetlerden 
kurtarmaktadır. e-Fatura kullanımına 
ilişkin usul ve esaslar 5 Mart 2010 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Yeni 
Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği 
düzenlemelerden biri olan e-Fatura 
uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından açıklanan 421 sıra numaralı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uya-
rınca 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren 
gerçek kişiler, anonim ve limited şirket 
statüsündeki zorunlu mükellefler için 
uygulanmaya başlanmıştır.  

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile; 
(a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 
kapsamında madeni yağ lisansına 
sahip olanlar ile bunlardan 2011 
takvim yılında mal alan mükellefler-
den 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 
25 milyon TL brüt satış hasılatına 
sahip olan, (b) Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki 
malları imal, inşa veya ithal edenler 
ile bunlardan 2011 takvim yılında mal 
alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi 
itibariyle asgari 10 milyon TL brüt 
satış hasılatına sahip olan, mükellef 
gruplarına elektronik defter tutma ve 

elektronik fatura uygulamasına dahil 
olma zorunluluğu getirilmiştir. 

Şirketler e-Fatura işlemlerini üç türlü 
yapabiliyorlar. Buna göre: (1) Bilgi 
İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi 
Yoluyla Kullanım (2) e-Fatura Portalı 
Aracılığı ile Kullanım (3) Özel Entegra-
tör Aracılığı ile Kullanım.

300.000’den fazla şirketin Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na 
(GİB) e-Fatura sistemine geçiş baş-
vurusu yapması bekleniyordu. Yakın 
zamanda 19.000 şirketten fazlası 
e-Fatura hizmetinden yararlanma-
ya başladı. 1 Ocak 2014 itibariyle, 
30 bin şirketin e-Fatura sistemine 
geçmesi bekleniyordu. Ancak 27 
Aralık 2013 tarihinde Maliye Bakan-
lığı tarafından yapılan açıklamaya 
göre, e-Faturaya geçişte teknik sıkıntı 
yaşayan mükellefler için 3 ay daha 
ek süre tanındı. e-Fatura zorunlulu-
ğu kapsamında olup başvuru yapan 
bütün mükelleflerin kullanıcı hesapları 
01.01.2014 tarihine kadar Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nca aktive ediliyor. Ancak 
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan 
mükellefler için e-fatura gönderme ve 
alma zorunluluğu 01.04.2014 tarihi 
itibariyle başlayacak. Bu tarihe kadar 
mal veya hizmet satışı dolayısıyla 
fatura düzenlemek zorunda olan mü-
kellefler, genel hükümler çerçevesinde 
e-Fatura düzenleyebilecekleri gibi 
kağıt fatura da düzenleyebilecekler. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Koray GÜLTEKİN BAHAR
FIT SOLUTIONS
Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
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GİB e-Fatura zorun-
luluğu kapsamında 
olan bir firmayız. 
İş ortaklarımızla 
iş devamlılığımızı 
sağlayabilmek adına 

hemen faaliyete geçtik. Bunun yanı 
sıra bu projeyi Sipariş-Tedarik-Ödeme 
süreçlerimizi dijitale geçirip iyileştirme 
anlamında da büyük bir adım olarak 
görüyoruz.

FIT Solutions B2G alanında dene-
yimli bir firma. Bunun yanısıra GIB’e 
yakın olması GIB’e bağlılığı bu kadar 

fazla olan bir proje için çok büyük bir 
avantaj sağladı.

Bu proje kapsamında FIT Solutions 
e-Fatura SAP entegrasyon çözümünü 
kullandık. Büyük bir şirket olduğumuz 
ve kendi iç yapımızın kompleks olma-
sından dolayı tam entegrasyon meto-
dunun bizim için uygun olacağına FIT 
Solutions ile birlikte karar verdik.

Proje sayesinde iş ortaklarımız ile iş 
süreçlerimize bugün aksama olmadan 
devam edebiliyoruz. Bunun yanı sıra, 
hükümetin zorunlu kıldığı gereksinim-
leri yerine getirerek mali uyumsuz-
luk riskini ortadan kaldırdık. Bütün 
bunların dışında, aslında proje ile 
birlikte en büyük kazanımlarımızdan 
birini de, dijital dünyanın olanaklarını 
en iyi şekilde fırsat olarak kullanıp iş 

süreçlerimizi kolaylaştırmak olarak 
görüyoruz. Bu yolda projenin ilk 
fazında yapamadığımız daha birçok 
iyileştirme yapmayı planlıyoruz.

P&G olarak yeniliğe çok büyük önem 
veren ve bu yolda büyük yatırımlar 
yapan bir şirketiz. Bu konudaki en-
düstri liderliğimizi bu alanda da öncü 
olarak ispatlamış olduğumuz için 
mutluyuz. Ama henüz amaçladığımız 
yolculuk bitmedi. Bahsettiğim gibi, iş 
süreçlerimizde teknolojiyi kullanarak 
projenin ilk fazı ile birlikte başlatmış 
olduğumuz dönüşümü & iyileştirmeyi 

tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii buna 
paralel olarak Maliye Bakanlığının 
açıkladığı e-Defter ve B2G alanında 
daha pek çok proje var. Dolayısıyla, 
buna uzun soluklu bir dönüşüm ola-
rak bakmak lazım. 

P&G olarak projeye pek çok diğer 
firmadan sonra başlamış olmamıza 
rağmen, FIT Solutions’ın profesyonel 
çözüm ortaklığı ve P&G kültürünü 
birleştirerek başarı elde ettik. P&G bü-
yüklüğünün getirmiş olduğu sistemsel 
ve organizasyonel kompleksiteye 
rağmen, projeyi bizim ölçeğimizdeki 
diğer örneklere göre (P&G içinde & 
dışında) neredeyse yarı zamanda 
tamamladık.

Pınar SÖNMEZOCAK
P&G
Proje Yöneticisi

ÇÖZÜM KULLANICISI GÖRÜŞÜ
Merkezi ABD’de bulunan, özellikle kimyevi tüketici ürünleri üreten çok 
uluslu bir şirketiz. Yaklaşık 127.000 çalışanımız var. Türkiye’deki çalışan 
sayımız 900 civarında. P&G olarak endüstrinin marka yaratma lideri ola-
rak konumlandırılıyoruz. Satışı 1 milyar doları geçen 22 markamız ve yarım 
milyar doları bulan 19 markamız ile endüstrideki en güçlü ürün portföyünü 
oluşturmuş bir şirketiz. Milyar dolarlık markalarımızdan 11’i global olarak 
kategorisinde Pazar payı lideri, geri kalanların büyük çoğunluğu da 2. sıra-
da yer almakta.

E-Fatura
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e-DEFTER
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Detaysoft e-Defter, ERP ile tam an-
lamıyla bütünleşerek defteri kebir ve 
yevmiye defterlerinin kopyasını alarak 
beratlarını oluşturur ve gönderime 
hazır hale getirir. Detaysoft e-Defter 
uygulaması GIB ile akredite olmuş bir 
platformdur.

e-Defter İş Akışı
Detaysoft e-Defter çözümü, Gelirler 
İdaresi ile SAP veya non-SAP ERP 
sisteminiz arasında verilerin alınma-
sından bu verilerin işlenmesi ve arşiv-
lenmesine kadar ilişkili tüm finansal 
süreçlerinizi bütünleşik bir platform 
üzerinden yönetmenizi sağlar.

Proje Yaklaşımımız
e-Defter, uygulanması basit bir çözüm 
olmasına rağmen, doğru uyarlanma-
dığı noktada büyük aksaklıklara yol 
açabilecek kapasiteye sahiptir. 

e-Defter kullanıcılarına muhasebe ka-
yıtlarının GIB’in belirlediği mevzuat ve 
parametreler doğrultusunda oluşması 
gerektiği ve sistemin buna göre ya-
pılandırılması gerektiği anlatılmalıdır. 
Buna paralel olarak, e-Defter uygu-
laması içerik validasyonu ile sistemin 
bütünlüğünü sağlamaktadır.

Dynamics Ax üzerinde geliştirilen Bir-
leşik Uzmanlar e-Defter çözümümüz, 
e-Defter Vergi Usul Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 
tutulması zorunlu olan defteri kebir 
ve yevmiye defterlerini GİB’in istediği 
format ve standartlara uygun biçimde 
elektronik dosya biçiminde hazırlan-
ması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, 
değişmezliğinin, bütünlüğünün ve 
kaynağının doğruluğunun garanti altı-

na alınması ve ilgililer nezdinde ispat 
aracı olarak kullanılabilmesine imkân 
tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik 
düzenlemeler bütünüdür. 

e-Defter çözümü defteri kebir ve yev-
miye defterleri ham bilgilerini GİB’in  
istemiş olduğu XBRL formatında oluş-
turma, mali mühür ve zaman damgası 
ile mühürleme ve berat oluşturma 
işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleş-
tirme imkânı sağlamaktadır.

Özellikleri: 

• Çözüm Vmware çalışabilecektir.
• GİB’in istemiş olduğu imzalama 
mali mühür usb okuyucu ile yapılır.
• Dökümanların imzalanması ve imza 
validasyonları yapılır.
• Yetkiye göre ekranlara erişim ve 
kullanıcı yönetimi sağlanır.
• Defter görüntüleme yapılabilir.
• İşlemler ile ilgili loglar görüntülene-
bilir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ E-Defter

Tahir ÖZ
DETAYSOFT
Teknoloji Danışmanı

Mahizer BALABAN DİK
BİRLEŞİK UZMANLAR BİLİŞİM A.Ş.
İş Geliştirme Müdürü
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e-Defter, mevcut defterleme yapısına 
göre firmalara kağıt ortamında defter 
tutma, defterleri noterde tasdikleme, 
arşivleme gibi işlemlerden tasarruf 
sağladığı için birçok avantaj sağla-
maktadır. 

eFinans, e-Defter’in bu avantajla-
rından farklı hizmetler sağlayarak 
firmalara yeni pencereler açmayı 
planlamaktadır. Bu nedenle, eFinans, 
e-Defter Bulut Projesi ile e-Defter’e 
yeni bir bakış açısı getirmektedir.

Elektronik Defter’de, defterlerini 
elektronik ortamda oluşturmak, 
kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek 
firmanın yükümlülüğündedir. eFinans 
Bulut ortamında defterlerinizi oluştur-
ma, kaydetme ve muhafaza yüküm-
lülüklerini kendi üzerine almaktadır. 
ERP sistemleriniz ile entegre çalışarak 
bu verilerin eFinans sistemlerinde 
işlenmesi sağlanmaktadır.

eFinans e-Defter Bulut projesi ile bir-
likte verileri ERP ve Muhasebe Prog-
ramlarının da dışına çıkararak defter 
verilerinizi Bulut sisteminde saklarken, 

aynı zamanda izin verilen finansal 
ve denetim kurumları tarafından da 
değerlendirilebiliyor olmasını sağla-
yacaktır. Aylarca üzerinde çalışılan ve 
değerlendirme için dönem sonlarının 
beklendiği finansal raporlar eFinans 
e-Defter Bulut ürünü ile birlikte bir tık 
kadar kolay ulaşılabilecektir. Verilerin 
bulutta tutuluyor olması veri payla-
şımı ve analizini kolaylaştıracaktır. 
Defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından aylık düzenlenmesi talep 
edildiği için belirtilen finansal raporlar 
artık aylık olarak hesaplanabilecektir. 
e-Defter Bulut projesini kullanan müş-
teriler piyasadaki diğer firmalara göre 
kredibilite ve denetim kolaylığı konu-
sunda daha verimli ve doğru verilerle 
bir adım daha önde ilerleyeceklerdir. 

eFinans, e-Defter Bulut çözümü ile 
birlikte, e-Defter’in teknolojik altya-
pısından yararlanarak defter bilgisini 
sadece gerekli kurumlara bildirim için 
düzenlenen veri topluluğu olmaktan 
çıkarıp, firmalar için yararlı, analiz 
edilebilir ve katmadeğer sağlayan bir 
veri topluluğu haline getirecektir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Aysel Bilay KAHYA
eFİNANS
Satış Müdürü

GİB Yazılım Uyumluluk Onayı almış 
bir uygulama olan Nebim V3 e-Defter 
sayesinde, ERP’de e-Deftere kay-
nak olan tüm hareketlerin muhasebe 
fişleri, otoritenin e-Defter için ön-
görmüş olduğu zorunlu bilgiler ile ve 
şart koşulan formata uygun şekilde 

oluşturulmalarını garantileyebilirsiniz. 
Dönemsel e-Defterlerinizi öngörülen 
formatta hazırlayabilir, beratlarını 
oluşturup GİB’e beyan edebilirsiniz. 
GİB tarafından onaylanan beratlarınızı 
kendi sisteminize alarak saklayabilir-
siniz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

E-Defter

Abdullah BEKMEZCİ
NEBİM YAZILIM
Ürün Yöneticisi, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
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ÇÖZÜM ÖNERİSİ E-Defter

Koray GÜLTEKİN BAHAR
FIT SOLUTIONS
Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan-
lığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 
ortak olarak yayımlanan 1 sıra nolu 
e-Defter tebliği ile yevmiye defteri 
ve büyük defterin elektronik defter 
olarak, duyurulan format ve standart-
lara uygun biçimde elektronik dosya 
olarak hazırlanması; bastırılmaksızın 
kaydedilmesi; değişmezliğinin, bütün-
lüğünün ve kaynağının doğruluğunun 
garanti altına alınması, ilgililer nezdin-
de ispat aracı olarak kullanılabilmesi 
ile ilgili hukuki ve teknik düzenlemeler 
getirilmiştir. İlerleyen dönemlerde en-
vanter defteri, karar ve işletme defteri 
gibi diğer yasal defterlerle ilgili duyuru 
yapılacağı belirtilmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, yevmiye 
defteri ve büyük defterlerini elekt-
ronik defter biçiminde oluşturmak, 
kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek 
isteyen mükelleflerin birtakım koşul-
ları yerine getirmelerini istemektedir. 
GİB’in koşullarına göre; (a) Gerçek 
Kişi Mükellefler için: 5070 Sayılı 
Elektronik İmza Kanunu hükümleri 
çerçevesinde üretilen nitelikli elekt-
ronik sertifikaya sahip olunması; 
(b) Tüzel Kişi Mükellefler için: 397 
Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği çerçevesinde elektronik fatura 
uygulamasından yararlanma iznine 
sahip olunması ve bu çerçevede Mali 

mühür temin edilmiş olması,
elektronik defter tutulması, kayde-
dilmesi, onaylanması, saklanması ve 
ibrazında uyumluluk onayı almış bir 
yazılım kullanılmasıdır. 

Defterlerin elektronik ortamda ha-
zırlanması için XML formatında bir 
standart olan ve uluslararası kullanı-
ma sahip XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language) Genişletilebilir 
İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.
 
e-Fatura uygulamasına geçen her 
mükellef aynı zamanda e-Defter 
uygulamasına da geçmek zorundadır. 
e-Defter uygulamasını kullanmak iste-
yen mükellef ise e-Fatura uygulaması-
na geçmiş olmalıdır. Şirketler, e-Defter 
uygulaması için yazılımlarını kendileri 
geliştirerek ve GİB tarafından yapılan 
testleri tamamlayarak onay alabilir 
ya da www.edefter.gov.tr adresinde 
yayınlanan uyumluluk onayı alan bir 
ticari e-Defter yazılımı temin ederek 
e-Defter uygulamasından yararlanabi-
lirler. Uygulama kapsamında defterler 
aylık dönemler itibariyle oluşturulacak 
ve mükellefler tarafından mali mühür 
ya da elektronik imza ile imzalanacak 
ve deftere ait özet bilgileri içerir berat 
dosyası oluşturacaktır. Daha sonra 
bu berat dosyası internet üzerindeki 
e-Defter uygulaması aracılığıyla GİB 
sistemine yüklenecektir. 
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e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 
tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir 
İdaresi Başkanlığının web sitesinde 
duyurulan format ve standartla-
ra uygun olarak elektronik dosya 
biçiminde hazırlanması; bastırılmak-
sızın kaydedilmesi; değişmezliğinin, 
bütünlüğünün ve kaynağının doğ-
ruluğunun garanti altına alınması ve 
ilgililer nezdinde ispat aracı olarak 
kullanılabilmesine imkân tanımayı 
hedefleyen hukuki ve teknik düzenle-
meler bütünüdür.

Belirtilen standartlara uygun olarak 
hazırlanan elektronik defterlerin de-
ğişmezliğinin, kaynağının ve bütünlü-
ğünün sağlanmasında gerçek kişiler 
için güvenli elektronik imza ve tüzel 
kişiler için mali mühür kullanılır. Ayrı-
ca, imza veya mühür değerinin Elekt-
ronik Defter Uygulaması üzerinden 
bildirimi suretiyle, söz konusu defterin 
ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı 
olarak kullanılabilmesi sağlanır.

e-Defter uygulamasına ilişkin elektro-
nik oluşturulan defterler:

Yevmiye Defteri
Defteri Kebir (Büyük Defter)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
e-Defter Uyumlu Yazılımlar Listesi’nde 

de yerini alan Login ERP Uygulaması 
ile e-Defter dosyalarınızı Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu for-
mat ve standartlara uygun bir şekilde 
hazırlanabilmektedir. Sadece Login 
Entegre ERP kullanıcıları değil, yevmi-
ye fişlerini bilgi işlem sistemlerinden 
dışarı alabilen tüm kullanıcılar Login 
ERP e-Defter Uygulamasını kullana-
bilir. Dosya imzalama, berat dosyası 
oluşturma ve diğer gerekli işlemler 
menü seçenekleri ile kolaylıkla ger-
çekleştirilebilir.

Oluşturulan paketli xml dosyaları, su-
nucuda daha önceden belirlenen bir 
dizine yerleştirilir. Bu dizindeki dosya-
lar gün bazında yedeklenir. Dosyalar 
hem orijinal dizinde hem yedekleme 
diskinde olacağı için tekrar ibraz 
edilmesi istendiğinde rahatlıkla beyan 
edilebilecektir. Kullanıcı talebine göre, 
oluşan dosyayı şifrelemek ya da şifre-
siz kullanmak mümkündür.

Paketli dosyanın kaybolması du-
rumunda aynı dosya veri tabanı 
üzerinden tekrar oluşturulabilir. İlgili 
döneme ait işlem yapılmasını Login 
ERP uygulaması “Dönem Kapatma” 
yöntemiyle sağladığından, geçmiş dö-
nemlerin verilerini tekrar çalıştırıp xml 
dosya oluşturmak mümkündür.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Levent SILAY
LOGIN
İş Geliştirme Yöneticisi

E-Defter
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Bilgi İşlem Teknolojilerinde son 
yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, haya-
tın her alanını derinden etkilemeye 
devam ederken iş hayatını da büyük 
bir hızla değiştiriyor ve yepyeni tek-
nolojik vizyonlar getiriyor. Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 
yasal düzenlemeler ile birlikte içine 
girilen e-Dönüşüm süreci ve getirilen 
zorunluluk kapsamlarıyla elektronik 
faturaların ve elektronik defterlerin
iş hayatına entegrasyonu her geçen 
gün daha önemli hale geliyor. 

e-Devlet uygulamalarının Türkiye’de 
de kapsamlı olarak hayata geçirilme-
si için, Türkiye uygulama yazılımları 
pazarının lider markası LOGO da sü-
reçteki yerini alıyor; iş hayatının daha 
çevreci, modern, verimli ve denetimi 
kolay hale getirilmesinde etkili olacak 
e-Fatura ve e-Defter çözümleri sunu-
yor. e-Fatura ve e-Defter Uygulamala-
rına geçmek için çevreye katkısından 
sağladığı maliyet avantajlarına kadar 
pek çok nedeniniz var:

• Zamandan tasarruf
• Baskı, postalama ve arşivleme 
giderlerine son
• Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı 
veri iletişimi
• Artan iç denetim ve yönetim kalitesi
• Mali mühür ile veri bütünlüğü ve 
inkar edilemezlik
• Kağıt tasarrufu
• Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve 
kullanıcı hatalarına son
• Onay maliyetlerinde azalma
• Standart raporlar

LOGO e-Fatura Çözümü
LOGO e-Fatura uygulamasıyla 
düzenlenen elektronik faturaların 
GİB’e aktarımı, LOGO e-Fatura Portal 
Çözümü ile manuel olarak kullanıcı 
tarafından veya LOGO’nun e-Fatura 
uygulamasıyla birlikte entegrasyonu 
sağlayacak olan sunucu yazılımını da 
içeren e-Fatura Entegrasyon Çözümü 
ile otomatik olarak gerçekleştirile-
biliyor. Bir diğer seçenek olarak da 
e-LOGO Özel Entegratörlük Hizmeti 
ile e-Faturaların hemen alınıp gönderi-
mi olanaklı kılınabiliyor.

e-Fatura Portal Çözümü
e-Fatura uygulamasına ait temel fonk-
siyonların internet üzerinden genel 
kullanımı sağlanırken, GİB’in sunduğu 
e-Fatura portalı üzerinden e-Faturalar 
manuel olarak alınıp gönderilebiliyor.

e-Fatura Entegrasyon Çözümü
Kullanıcılar, belirlenen standartlara 
uygun entegrasyonu sağladıkları 
takdirde, kendilerine ait bilgi işlem 
sistemleri aracılığıyla, Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın sistemine entegre 
olarak e-Fatura uygulamasını kullana-
biliyor, böylelikle e-Faturaların alım ve 
iletim işlemleri otomasyona geçirile-
biliyor.

e-LOGO Özel Entegratörlük 
Hizmeti
Özel Entegratör 7/24 aktif çalışan, 
hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını 
kullanıcı firma adına üstleniyor. Böy-
lelikle, elektronik fatura gönderme ve 
alma işlemleri teknik yeterliliğe sahip, 
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel en-
tegrasyon izni almış Özel Entegratör 
Hizmet sağlayıcısı e-LOGO’nun bilgi 
işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleşti-
riliyor.

LOGO e-Defter
LOGO e-Defter Çözümüyle, Gelir 
İdaresi Başkanlığı tarafından elekt-
ronik olarak tutulmasına izin verilen 
Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir bel-
geleri, yine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
belirlediği standartlarda kolayca 
hazırlanabilir ve hazırlanan defterlerin 
elektronik olarak GİB’e gönderilmesi 
sağlanır. Elektronik defter tutulma-
sı, onaylanması ve saklanmasında 
kullanılabilecek ilk onaylı yazılımlar-
dan olan LOGO e-Defter Uygulaması, 
GİB’in belirlediği ortak format ve 
standarda göre geliştirildiğinden, 
kurumların uluslararası standartlara 
uyum sağlamasında da etkilidir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Fatma ASLANTEKİN TARPİNOF
LOGO
İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama ve Kurumsal İletş.

E-Defter
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e-ARŞİV

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
belgelerin yönetiminin işiniz için ne 
kadar kritik olduğunu biliyoruz. Bir 
organizasyonun verilerinin %80’i 
yapılandırılmamış veri olup bu durum 
düşük verim, yüksek risk, uyum so-
runları ve yüksek maliyete yol açar.

Newgen iş belgeleri sayısallaştırarak 
merkezi bir online depolama sağlar. 
Bu, kağıt dokümana erişim ihtiyacını 
ortadan kaldırarak belgelere elektro-
nik formatta her zaman ve her yerde 
erişim sağlar.

Üretim şirketleri için Newgen Çözü-
mü:
• Satınalma süreç otomasyonu
• Satış süreç otomasyonu
• Tedarikçi yönetimi
• SAP vb. ERP’lere doküman görün-
tüleme yetkinliği kazandırma
• Sözleşme dokümanlarının yönetimi
• Doküman arşivleme ve fiziksel do-
kümanın takibi

Çalışanların kayıtlarının yönetiminde 
Newgen çözümü:
• Çalışan ile ilgili tüm evrakları elekt-
ronik ortamda saklayın.
• Masraf dokümanlarını elektronik 
ortamda yönetin.
• Tüm çalışan kayıtlarınızın her zaman 
her yerden erişilebilecek şekilde onli-
ne olmasını sağlayın.

Yasal evrakların yönetimi:
• Kısıtlı erişim ve güvenli ortamı ile 
tüm önemli yasal belgelerin elektronik 
formatlarını koruyun.

Global bir çözüm olan Newgen, 
dünyada hem ECM hem de BPM çö-
zümleri ile Gartner Magic Quadrant’ta 
yer alan 5 şirketten biridir. Dünyada 
50 ülkede 900’den fazla kurulum 
Newgen platformunda çalışmaktadır. 
Dünyadaki en büyük kritik uygulama 
çözümlerinin bir kısmı Newgen ürün-
leri üzerinde çalışmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Üstün UÇTUM 
DST
Yönetici Ortak
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Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt or-
tamında düzenlenmek, muhafaza ve 
ibraz edilmek zorunluluğu bulunan fa-
turanın elektronik ortamda düzenlen-
mesine ve ikinci nüshasının elektronik 
ortamda muhafaza ve ibraz edilme-
sine imkân tanıyan bir uygulamadır. 
Bu tebliğ kapsamında, elektronik or-
tamda oluşturulan faturanın, alıcısına 
kağıt olarak gönderilen veya elekt-
ronik ortamda iletilen şekli belgenin 
aslı, düzenleyen tarafından muhafaza 
edilen elektronik hali ise ikinci nüsha 
hükmündedir. Bu tebliğ kapsamında, 
Başkanlık’tan e-Arşiv uygulaması izni 
alan mükellefler, elektronik ortam-
da oluşturdukları faturayı elektronik 
ortamda muhafaza edebilirler.

Bu tebliğ kapsamında e-Arşiv uy-
gulamasını kullanmaya izin almış bir 
mükellef;  

- mevcut e-Fatura uygulamasına 
kayıtlı ise ve yine mevcut e-Fatura 
uygulamasına kayıtlı bir mükellefe 
fatura kesiyor ise, e-Fatura uygulama-
sı üzerinden elektronik fatura kesmek 
zorundadır.

- mevcut e-Fatura uygulamasına 
kayıtlı olmayan bir mükellefe fatura 
kesiyorsa, e-Arşiv uygulaması kapsa-
mında fatura oluşturacak, bu faturayı 
basacak, bu faturayı 

elden müşteriye teslim edecek, ikinci 
nüshalarını ise basmayarak doğrudan 
elektronik olarak arşivleyecektir.

- firma mükellef olmayan gerçek 
kişiye fatura keserken müşterilerinin 
talebi doğrultusunda faturayı elekt-
ronik ortamda iletmeye veya müşteri 
isterse kâğıt ortamında göndermeye, 
oluşturulan faturaların ikinci nüshasını 
elektronik ortamda muhafaza etmeye 
ve istenildiğinde ibraz etmeye zorun-
da olacaklardır.

e-Arşiv uygulamasından yararlana-
bilmek için yayınlanmış tebliğin 4. 
bölümünde belirtilen esaslara göre 
başvuru yapılması gerekmektedir.

Mükellefler e-Arşiv uygulamasını, ken-
di bilgi işlem sistemi veya Başbakan-
lıktan izin almış özel entegratör bilgi 
işlem sistemi üzerinden olmak üzere 
iki yöntemle kullanabilirler. Uygulama-
yı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde 
kullanmak isteyen mükellefler, www.
efatura.gov.tr internet adresinde ya-
yımlanan e-Arşiv Uygulaması Başvuru 
Kılavuzu’nda açıklanan şartlara uygun 
olarak başvuru yaparlar. e-Arşiv 
Uygulamasını Başbakanlıktan e-Arşiv 
izni almış özel entegratörlerin bilgi 
işlem sistemi üzerinde kullanmak 
isteyen mükellefler, doğrudan özel 
entegratöre başvuracak olup ayrıca 
Başbakanlığa başvuruda bulunmazlar. 
Özel entegratörler, kendilerine başvu-
ran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri 
www.efatura.gov.tr internet adresinde 
yayımlanan kılavuzlarda yer alan açık-
lamalara uygun olarak Başbakanlığa 
elektronik ortamda bildirmek mecbu-
riyetindedirler. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ E-Arşiv

Koray GÜLTEKİN BAHAR
FIT SOLUTIONS
Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
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Günümüzde insanlar herhangi bir 
konuda bilgi sahibi olabilmek için 
doğrudan mobil cihazlarına yöne-
liyorlar. Mobil teknolojilerin iletişim 
alışkanlıklarını, içeriğini, biçimini ve 
kapsamını zenginleştirdiğini, kullanıcı-
ların hayatının her noktasına yerleş-
tiğini görebiliyoruz. Son zamanlarda 
yapılan araştırmalardaki bazı rakamlar 
da bu görüşlerimizi destekler nitelik-
te. İnsan nüfusunun %91’inin mobil 
telefonu var; akıllı telefonlara sahip 
olanların oranı ise %56 ve bu oran her 
geçen gün daha da artıyor. İstatis-
tikler Türkiye için de durumun farklı 
olmadığını, hatta mobil penetrasyon 
bakımından birçok ülkeyi geride bıra-
karak gelişmiş ülkelerle yarış halinde 
olduğumuzu gösteriyor.

Mobil cihaza sahip olma yaşının 
13 olduğu, kullanıcıların %44’ünün 
bildirimleri kaçırmamak için telefo-
nu ile birlikte yattığı günümüzde iş 
dünyasındaki yeni kuşak çalışanların 
da artık akıllı telefonları ve tabletleri ile 
yaşadıklarını, bu cihazlar ile neredey-
se bütünleştiklerini görmek oldukça 
sıradan bir durum. İş hayatımıza yıllar 
önce e-postalarımızı okuyup cevap-
layabilme olanağı sağlayarak giren 
mobil cihazlardan bugünkü beklenti-
miz ise bundan çok daha fazlası. Artık 
hepimiz ERP yazılımımızda yaptığımız 
işlerimizi bu cihazlar üzerinden de 
yapmak, iş ilişkilerimizi bu cihazlar 
üzerinden yönetmek, bu nedenle iş 
uygulamalarına bu cihazlar aracılığıyla 
da erişmek istiyoruz. Ancak, özel-
likle yeni kuşak çalışanlar, bazı ERP 
çözüm sağlayıcılarının önerdiği “VPN 
üzerinden dizüstü bilgisayarınızla 
ERP yazılımınıza istediğiniz yerden 
erişebilirsiniz” gibi geçmişte kalmış 
bir yaklaşımın mobil ERP ihtiyaçlarını 
karşılamadıklarının da farkındalar. Bu-
günün çalışanlarının mobil ERP’den 
esas beklentisi kolay kullanılabilir, 
daha sade tasarıma sahip ve istedik-
leri akıllı telefon veya tablet üzerinden 
erişebilecekleri fonksiyonel uygula-
malar.

ERP tamamen mobil mi olmalı? 
Kısa vadede olmasa da ileriki dönem-
lerde geleneksel ERP sistemlerinin 
tamamen mobil uygulamalar haline 
dönüşmesini öngörebiliriz. Ancak 
günümüzde, kişisel bilgisayarımızda 

kullandığımız ERP çözümü ile birlikte 
ofis dışındayken ERP sistemimize 
mobil uygulamalar üzerinden erişim 
sağlanması en doğru yaklaşım olarak 
görülüyor.

Hangi ERP fonksiyonları mobilde 
olmalı?
İşletmeleri incelediğimizde mobil 
uygulamalara en çok ihtiyaç duyanlar 
genelde sahada bulunan satış ve ser-
vis departmanı çalışanları ile kısmen 
üretim planlama yöneticileri. Muhase-
be, insan kaynakları gibi işlerini ofiste 
gerçekleştiren çalışanların mobil 
uygulama ihtiyacı ise yok denecek 
kadar az.

ERP seçiminde mobilite açısından 
nelere dikkat edilmeli?
ERP uygulamalarındaki mobil çözüm-
ler artık trend olmaktan öte, yazılımın 
olmazsa olmaz kriterleri arasına gir-
mekte. Bu nedenle işletmeler ERP se-
çim süreçlerinde fonksiyonel içerikle 
ilgili kriterlerine “mobil uygulamalar”ı 
mutlaka eklemelidirler. Bunun yanı 
sıra, ERP yazılımı ile sağlanan mobil 
çözümlerin içerikleri incelenerek, ilgili 
uygulamaların standart halinin firma-
nın mobil işgücü ihtiyaçlarını ne ölçü-
de karşıladığı tıpkı diğer modüller gibi 
incelenmelidir. Son olarak gelecekte 
saha çalışanlarının olası ihtiyaçları ve 
ERP tedarikçi firmanın mobil uygula-
maları bu ihtiyaçlara göre uyarlayabil-
me yeteneği ve canlıya alabilme hızı 
da dikkate alınmalıdır.

abas Business Suite – Mobile Apps 
hakkında
abas Business Suite çözümü standart 
sürümünde aşağıda belirtilen mobil 
uygulamaları içermektedir:
• Mobile Sales: Satış çalışanları için,
• Mobile Service: Servis çalışanları 
için,
• Mobile Purchase: Satınalma çalı-
şanları için,
• Mobile Shop Floor: Üretim 
sahasından veri toplamaya yönelik 
uygulama.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Y. Serhan ORALP
ABAS TÜRKİYE
Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Yöneticisi

Mobil teknolojiler

abas Business Suite - Mobile Apps
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Tabloid, Akıllı ve Hızlı: “AppsERP”

AppsERP, ERP fonksiyonlarının 
akıllı telefon ve tabletlere uyarlanmış 
halidir. Bu ürün, ERP mobil uygula-
malarının daha hızlı ve pratik şekilde 
kullanılmasını sağlıyor. AppsERP 
ticaretteki mobil hayatın vazgeçilmezi 
olmaya aday; çünkü rapor görüntü-
leme ve bildirimler, müşteri ilişkileri, 
stok işlemleri, cari işlemler, sipariş 
işlemleri gibi belli başlı aktiviteler 
AppsERP sayesinde artık hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilebiliyor.  

AppsERP’yi geliştirmemizdeki amaç, 
ERP fonksiyonlarını kullanıcılara her 
türlü mobil platformda sunabilmekti; 
çünkü erişilebilirlik ve zaman kul-
lanımı eskiye göre çok daha fazla 
önem kazandı. Bu yüzden, AppsERP 
Windows, IOS ve Android işletim 
sistemleri üzerinde çalışır hale geti-
rildi. Böylelikle işletmelerin mevcut 
saha ekipleri ve sisteme dahil olacak 
bayileri yeni, kullanışlı ve kolay bir 
teknolojik çözüme sahip oldular.

Mobil teknolojilerin getirdiği avantaj-
lardan faydalanarak basit ve fonksi-
yonel araçlarla tasarlanan arayüzler 
sayesinde, saha ekipleri zaman ve 
mekandan bağımsız olarak mevcut 
sisteme zahmetsizce entegre edilebi-
liyorlar. 

Süreçleri hızlandıran ve kararları 
destekleyen AppsERP’nin sunduğu 
çözümler kısaca şöyle: 
 
• Saha sipariş toplama ve yönetimi
• Uyarı ve bilgilendirme mesajları
• CRM aktivite işlemleri
• Mobil onay mekanizmaları
• Mobil raporlama
• Çevrimdışı kullanım desteği (Native)
• ERP entegrasyonu
• Platform bağımsız altyapı
(Windows, WEB, IOS, Android)

Sistemin son kullanıcı ve operasyon 
tarafında kullanılan istemci program-
lar ise üç grupta tasarlandı:

• Web İstemci: PC, tablet ve akıllı te-
lefonlarda, tarayıcı üzerinde çalışacak 
şekilde optimize edildi. Doğrudan 
Web Servis verilerini kullanıyor. 

• Windows İstemci: PC üzerinde daha 
çok özellik barındıran ve iç kullanıcı 
olarak adlandırılan plasiyerlere yönelik 
optimize edildi. İşlem yapabilmek 
için Web Servis’e erişim zorunluluğu 
bulunmuyor. Sepet oluşturma ve fiyat 
sorgulama işlemleri offline olarak 
yapılabiliyor. Veri senkronizasyonu, 
sisteme erişim sağlandıktan sonra 
gerçekleştirilebiliyor. 

• Mobile Native İstemci: Android ve 
IOS ortamı üzerinde kullanım için 
optimize edildi. Off-line çalışma özel-
liği gibi Windows İstemci özellikleri 
barındırıyor. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Soner ÇALIMLI
DENGENET
Kurucu Ortak

Mobil teknolojiler
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SAP Mobil Çözümler ile, gelişen 
ihtiyaçlarınızı ve kurumsal uygulama-
larınızın önemli parçalarını hızlı 

takip edebilecek ve stratejik kararla-
rınızı hızlı yönetebileceksiniz. SAP’nin 
mobilite stratejisinde ön plana çıkar-
dığı temel teknolojilerden SAP Mobile 
Platform, Syclo ve Fiori uygulamaları, 
süreçlerinizi hızlı, düşük maliyetlerde 
ve yüksek güvenlik seviyelerinde ge-
liştirmenize imkân sağlamaktadır.

SAP Mobile Platform ile SAP ve Non-
SAP sistem entegrasyonları yapabilir-
siniz ve platformun sağladığı araçlar 
ile kurumsal süreçlerinize uygun, hızlı 
veya kompleks uygulamalar geliştire-
bilirsiniz. 

SAP Mobile Platform’un sağladığı 
yüksek seviye güvenlik ve authen-
tication mekanizmalarını kullanarak 
ERP sistemlerine güvenli bağlantı 
kurabilirsiniz. SAP Mobile Platform 
ve platform bağımsız uygulamalar 
geliştirebilirsiniz; bir defa geliştir-
diğiniz uygulamayı aynı anda IOS, 
Android işletim sistemli ve Blackberry, 

Windows Mobile cihazlarında çalıştı-
rabilirsiniz.

SAP Fiori yeni nesil arayüz teknolo-
jileri ile geliştirilmiş İnsan Kaynakları, 
Satın Alma, Müşteri İlişkileri yönetimi 
ve SAP ERP’nin diğer birçok süreçle-
rine özel geliştirilmiş hazır uygulama 
paketleri ile mevcut süreçlerinize uy-
gun olanlarını hızlı ve düşük maliyet-
lerle entegre edebilirsiniz. SAP Fiori 
uygulamalarını akıllı cihazlarda veya 
Windows PC’lerinizde kullanmanıza 
imkân sağlamaktadır.

Syclo uygulamaları ile operasyon 
sahalarında süreçlerinizi el terminal-
leri ya da akıllı tabletlerle offline ya 
da online ortamlarda yürütebilme-
nizi sağlamaktadır. Kolay ve esnek 
geliştirme araçları ile uygulamalarınızı 
geliştirebilir ve SAP ERP sistemine 
uygun altyapısı ile entegrasyonu 
yapabilirsiniz. 

EnRoute Panorama, perakende satış 
noktalarındaki satış koşullarının ana 
firmanın üst yönetimince denetlene-
bilmesi, tüm satış noktaları verilerine 
hakim olunabilmesi, mevcut veriler-
den gerekli analizler ve değerlendir-
melerin yapılarak sağlıklı yönetsel 

kararlara ulaşılabilmesi amacıyla 
geliştirilmiş bir Mobil Satış Dağıtım 
Yönetimi çözümüdür.

EnRoute Panorama, firmalara saha-
dan günlük veri akışını sağladığı için, 
nakit akışı, kâr-zarar durumu, maliyet 
kontrolü, bütçeleme, rakip analizi, 
etkili stok yönetimi, ürün, müşteri, 
bölge bazında kârlılık analizi yapabil-
me imkânı verir ve sahada büyük bir 
hakimiyet sağlar. Ayrıca, saha perso-
nelinin performans değerlendirmesi 
de günlük verilere göre analiz edile-
bilir, müşterilerden alınan siparişler 
ve ziyaretler takip edilebilir. EnRoute 
Panorama sayesinde, hatasız ve hızlı 
işlemlerle müşteri memnuniyeti en 
üst seviyede tutulur ve operasyon 
maliyetleri minimuma indirilir. 

ENROUTE PANORAMA’NIN 
İŞLETMELERE GETİRİLERİ

• Saha hakimiyeti – merkezi yönetim 
ve kontrol
• Müşteriye ayrılan zamanda artış
• Satış temsilcisi kontrolü, hatasız ve 
hızlı işlemler

• Hızlı satış/faturalama/ziyaret frekan-
sında artış
• Gün sonu/gün başı işlemlerinde 
hızlanma
• Esneklik – zamanında aksiyon/re-
aksiyon
• Güçlü enformasyon altyapısı/doğru 
verilerle çalışma
• Stok maliyetlerinde azalma
• Üretim/tedarik maliyetlerinde azal-
ma
• Organizasyon maliyetlerinde azalma
• Operasyon maliyetlerinde azalma
• İşletme optimizasyonu
• Müşteride güven artışı: tüm rakam-
ların bilgisayarla hesaplanması
• Müşteriye zamanında ulaşma/yakın-
lık/müşteri sadakati
• Kampanya promosyon uygulamala-
rında etkinlik
• Bulunurluk/penetrasyon artışı
• Rakip analizleri/benchmarking 
olanakları
• Maliyetlerin düşürülmesi
• Hızlı reaksiyon verme yeteneği ve 
esneklik
• Güçlü analiz altyapısı

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Mobil teknolojiler

Cüneyt ERSİN
UNIVERA
Genel Müdür

Tahir ÖZ
DETAYSOFT
Teknoloji Danışmanı
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LOGO mobil çözümlerini yöneticilerin 
işletmelerindeki durumu anlık takip 
ve analiz etme ihtiyaçlarından yola 
çıkarak geliştirdik. Tiger Enterprise, 
Tiger Plus, GO Plus, LOGO Mariner 
ürünleri için geliştirilmiş olan mobil 
uygulamalarla işletmenizin güncel 
durumunu zaman ve mekan bağımsız 
görebilirsiniz. Kurulumu ve kullanım 
için herhangi bir destek almaya gerek 
yoktur. Bilgilerinizi günlük, haftalık, 
aylık ve yıllık detaylarda grafikler 
halinde görebilir, bu grafikleri kişisel-
leştirebilir, verilerinizi yerel para birimi 
ya da raporlama para birimi üzerinden 
görüntüleyebilirsiniz.

Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO 
Plus ürünleriyle çalışan LOGO Mobile 
ile;

• Kasalarınızdaki ve banka hesapları-
nızdaki toplam tutarlar ve detaylarına,

• Tüm çeklerinizin toplam tutarlarına, 
en yüksek miktarlı ve en yakın vadeli 
olanlarına,

• Satış/Sipariş/Satın Alma Siparişleri 
toplamlarınıza, en çok satış yaptığı-

nız/sipariş veren müşterilerinize, en 
çok sipariş verdiğiniz tedarikçilere, en 
çok satılan ürün ve hizmetlerinize,

• Borçlarınızın/Alacaklarınızın toplamı-
na, en çok borçlu/alacaklı olduğunuz 
cari hesaplar ve müşterilere,

• Stok ve envanter durumunuza, 
miktarına ve değerine göre malzeme 
detaylarınıza,

• Listelenen malzeme ve cari he-
sapların detay bilgilerine erişebilir ve 
fotoğraflarını görüntüleyebilirsiniz.
Denizcilik sektörüne özel sundu-
ğumuz LOGO Mariner çözümü için 
geliştirilen LOGO Mariner Mobile 
ile de gemilerinizin işleyişini kontrol 
edebilir, uygun önlemleri zamanında 
alabilir, operasyonel risklerinizi düşü-
rebilirsiniz. Yetersizlik (Defficiency), 
Arıza-Hasar (Defect), Uygunsuzluk 
(Non-Conformity), Malzeme Talep 
siparişleri analizlerini ilgili vaka bilgisi 
ofise gönderildiği anda otomatik ola-
rak mobil uygulamada görebilirsiniz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ Mobil teknolojiler

Fatma ASLANTEKİN TARPİNOF
LOGO
İcra Kur. Üyesi, Pazarlama ve Kurumsal İletişim
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Şirket içi tüm departmanların tek bir 
yazılım üzerinden birleşmesini ve 
yönetilmesini ERP sistemiyle sağla-
yabiliyoruz. Şirket içi departmanların 
yanı sıra, şirket bünyesine bağlı farklı 
coğrafi konumlardaki şubelerini de 
yine ERP sistemine dahil edebiliyoruz. 
Peki, şirket bünyesinde çalışan, sabit 
bir bilgisayarı ve konumu olmayan, 
işlerini sürekli olarak dışarıda sürdü-
ren saha elemanlarını nasıl sisteme 
ekleyeceğiz? Saha elemanlarından 
anlık ve güncel bilgi alımını nasıl sağ-
layacağız? 

Bu sorunların üzerine ve çağımız 
bilgi teknolojilerinin, mobil cihazların 
da gelişmesiyle birlikte ortaya ERP 
Mobil sistemler çıkmıştır. Akıllı mobil 
cihazlar veya tabletler üzerinde çalı-
şabilen bu yazılımlar saha elemanla-
rının da kolaylıkla sisteme bağlanma-
sını sağlar; ayrıca günlük işlemlerin 
daha kolay ve etkin yapılmasına ve 
bununla birlikte satışların otomatikleş-
tirilmesine de katkıda bulunur. Bu, şir-
ketler için çok büyük bir artıdır. İşlerin 
daha hızlı ve güvenilir olmasını düşük 
maliyetle sağlar. İşlerin hızlı ve güveni-
lir bir şekilde aynı zamanda düşük 
maliyetle halledilmesi, hem şirketin 
kârını hem de müşteri memnuniyetini 

arttıracaktır. Şöyle ki; sahadaki bir sa-
tış temsilcisi, mobil cihazında bulunan 
bu yazılımlar üzerinden daha müşte-
risinin yanında iken, sahadan topla-
dığı verileri, bu verilerin sonuçlarını 
ve gerekli sipariş bilgilerini sisteme 
girebilir. Bunun yanı sıra, yine saha 
elemanları herhangi bir toplantıya gi-
derken ilgili müşterilere bağlı bilgileri, 
bu müşterilerle ilgili daha önceden 
alınmış notları, müşteriye ait tamam-
lanması gereken görevleri ve müşteri-
nin bakiyelerine, borçlarına ait bilgileri 
görebilir. Yine bu mobil ERP sistem-
leri, şirketinizin servis personelleri için 
de kullanılabilir. Servis personelleriniz, 
mobil cihazları üzerinden haftalık iş 
planlarını sahadayken görebilir, ata-
nan işleri tamamlayıp bu işlerle ilgili 
bilgileri anında sisteme girebilir veya 
sahada bulunan malzemelerin bilgile-
rine ulaşabilirler. Saha elemanlarının 
malzeme bilgilerine bulundukları 
yerden online olarak ulaşıyor olması, 
depolardaki sayım hatalarına, yanlış 
ve gereksiz siparişlere da son vermiş 
olur. Depodaki malzemelerin yerleri ve 
stok durumları hakkındaki bilgilere de 
erişim sağlanabildiği için, bir depodan 
diğerine hızlı bir şekilde sevkiyat da 
sağlanabilir. 

NAVmobile/AXmobile Nedir? 
Bahsettiğimiz mobil ERP sistemlerin-
den birisi de Microsoft Dynamics ERP 
sistemlerine eklenen bir yazılım olan 
NAVmobile/AXmobile uygulamasıdır. 
Bu uygulamayla birlikte saha eleman-
ları tüm işlemlerini hareket halinde 
iken gerçekleştirebilir ve yapılan 
işlerle ilgili bilgileri takip edebilir. Bu 
mobil uygulama sayesinde şirket ça-
lışanlarının hata payları azalıyor, daha 
güvenilir, daha verimli ve daha hızlı bir 
çalışma ortaya çıkıyor. NAVmobile/
AXmobile sayesinde, şirketler ERP 
yatırımlarından maksimum seviyede 
yararlanabiliyor.

Neden NAVmobile/AXmobile Tercih 
Edilmeli?
Sürekli bir internet bağlantısı 
gerekmez.
Bu uygulama hem çevrimiçi hem de 
çevrimdışı çalışmayı destekler. En 
önemli özelliklerinden ve tercih edilme 
sebeplerinden biri de budur. Böylece 
herhangi bir internet erişimi gerek-

meksizin, herhangi bir yerde, herhangi 
bir zamanda saha elemanları ERP 
sistemindeki verilere erişebilir.

Çalışma mantığınıza uyum 
sağlayabilir. 
NAVmobile/AXmobile uygulaması, 
standart Satış ve Depo modülleri-
ne sahiptir. Fakat içerisinde Yazılım 
Geliştirme Kiti (SDK) bulunur, bu 
sayede uygulama şirketin ihtiyaçları-
na, beklentilerine göre geliştirilebilir ve 
değiştirilebilir özelliktedir. 

İşlemlerin kesintiye uğramadan 
sürmesini sağlar.
Bu özellik, NAVmobile/AXmobile’ın 
tercih edilmesinin en önemli ikinci 
sebebi olarak görülebilir. Şirketin 
bünyesinde bulunan yazılımların 
teker teker güncellenecek olması 
çok büyük sıkıntılar oluşturur, işlerin 
aksamasına neden olabilir. Fakat 
NAVmobile/AXmobile’da bulunan bu 
özellikle birlikte, herhangi bir kurulum, 
çeşitli ayarlar veya güncellemeler 
gerektiğinde şirket içi bilgisayarla-
ra, mobil cihazlara yahut tabletlere 
uzaktan erişim sayesinde yüklenir. Bu 
yükleme sırasında çalışanların görev-
leri ya da iş süreçleri aksamaz. Bu da 
uygulamanın kullandığı Over The Air 
yani OTA cihaz ve yazılım yönetimi 
teknolojisiyle sağlanır. 

İşleri hızlandırır ve çalışanların 
verimliliğini arttırır.
Uygulamanın kullandığı arayüz sade 
bir yapıya sahiptir, bu nedenle öğre-
nilmesi ve kullanılması kolaydır. Per-
soneller kolayca uygulamaya adapte 
olabilir, kolay kullanımı sayesinde 
işlemler daha hızlı halledilir ve bu da 
iş verimliliğini arttırmaya katkı sağlar. 
 
İşlemler arası döngülere her cihaz-
dan ulaşılmasını sağlar.
NAVmobile/AXmobile uygulaması, 
ürün alımından ürünlerin satışı için 
gerekli olan görüşmelere, fiyat teklif-
lerine, alınan siparişlerin sevkiyatları 
ve faturalarıyla ilgili düzenlenmelerin 
tümüne farklı cihazlar üzerinden eri-
şim imkânı sağlar. Bu da daha önce 
de belirttiğimiz gibi, şirketin maliyetini 
azaltacak bununla birlikte ise müşteri 
memnuniyetini arttıracaktır. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Emir ÖNGÖR
MOBILE AFFAIRS
Regional Sales Manager 

Mobil teknolojiler
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OT / VT

Üretimden veri toplama çözümümüz 
MAS ile işletmenizde verimliliğinizi 
arttırıp maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.  
Proaktivite kültürü kazanır, şeffaf, katı-
lımcı, ölçülebilir bir üretim süreci elde 
edersiniz. Sahadan gerçek zamanlı 

toplanan veriler ile TEEP, OEE, MTBF, 
MTBR, PPM gibi parametreleri takip 
edersiniz. Plastik, otomotiv, metal ve 
gıda sektörlerinde 60 firma ve 1,500 
üzerinde makinada çalışan, donanım-
ERP bağımsız ürünümüz MAS ile 
sahada konumlanan görsel paneller 
kullanarak, kısa sürede başarılı ve 
etkin projeler gerçekleştirirsiniz.

Rekabet ve yenilik üzerine odakla-
nan firmalara ilk adım olarak MAS ile 
üretim verilerini toplamalarını öneri-
yoruz. Sektör özel dikey çözümler ve 
uzman ekibimiz ile kısa sürede üretim 
sürecinizi takip edip, sonu gelmez 
spekülasyonlardan kurtulur,  iyileştir-
me çalışmalarına geçebilirsiniz.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Alper YURTOĞLU
EGEBİMTES
Üretim Yönetim Sistemleri Yöneticisi  
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NiceLabel çözüm ortakları müşterile-
rinin işlerini barkod ve RFID tekno-
lojileri kullanarak hızlandırmalarında 
yardım ediyor. Tasarım araçlarına ek 
olarak NiceLabel size özel yazdırma 
çözümleri oluşturacağınız araçlar 
sunuyor. İnsan hatasını ortadan kal-
dırmanın ve üretkenliği artırmanın tek 
yolu size özel tasarlanmış çözümler 
kullanmanız. Etiketlemenin karmaşık-
lığını ve maliyetini NiceLabel ile azal-
tın - etrafınızdaki yüzlerce, binlerce 
firma gibi.

Barkod Etiketlerinizi Dakikalar 
İçinde Tasarlayın

Etiket formatlarını tasarlamak ve 
güncel tutmak için daha az zaman 
harcayın.

NiceLabel en kolay şekilde standart 
uyumluluk etiketleri yanında müş-
teriye veya firmanıza özel barkod 
etiket şablonları tasarlamanızı sağlar. 
Tasarım kütüphanesi, 70 adet barkod 
sembolojisi, geniş küçük resim ga-
lerisi ve seç ve tıkla arabirimi kaliteli 
tasarımları zaman kaybetmeden 
bitirmenize yardımcı olur. Genel etiket 
formatı aynı formatı farklı ürünler için 
farklı yazıcılarda kullanmanız anlamı-
na gelir.

Verimliliği ve Hassasiyeti Artırın

Daha fazla verimlilik, data az hata ve 
daha az maliyet. NiceLabel Power-
Forms yazdırma arabirimini işinizin ve 
kullanıcının ihtiyaçlarına göre adapte 
etmenize imkan verir. Özelleştirilmiş 
çözümler elle veri girişini en aza 
indirirken insan hatalarını da ortadan 
kaldırır, veri doğruluğunu artırır.

Mevcut sistemlerinizden yazdırın

NiceLabel Automation ürünleri mev-
cut uygulamalarınıza (depo yönetimi, 
yükleme, üretim yönetimi gibi) yazdır-
ma işlevini de eklemenizi sağlar. Dahili 
bağlantı araçları yazılım ve donanımı-
nızda herhangi bir değişiklik yapmaya 
gerek olmadan verileri çeker. NiceLa-
bel Automation, kullanıcıların başka 
bir uygulamaya geçiş yapmadan 
verimli ve doğru bir şekilde yazdırma-
sına imkân verir.

Karmaşayı Azaltın ve Etiketlemeyi 
Standart Hale Getirin

Tutarlılık, kalite, verimlilik. Global 
olarak.

NiceLabel Enterprise ürünleri SAP, 
Oracle ve diğer lider kurumsal 
uygulamalar ile entegrasyon yapa-
bilmek için tasarlanmıştır. Birçok 
büyük organizasyon etiket ve marka 
tutarlılığı, güvenli merkezi kontrol ve 
yasal gereksinimlere uygunluk için 
NiceLabel’a güveniyor.

NiceLabel kurumlara tedarik zinciri 
verimliliğini maksimize etme, maliyet-
leri azaltma ve müşteri geri bildirimini 
artırmada yardım eder.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Mustafa ÇOLAK
EMS SİSTEM OTOMASYON
Genel Müdür

OT /VT

İşinize Uyum Sağlayan Etiketleme ve Barkod Çözümleri
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Organizasyonlar ne kadar mükem-
mel olurlarsa olsunlar, kuruldukları 
dönemde ne kadar etkin ve verimli 
çalışırlarsa çalışsınlar, ilerleyen za-
manda kontrol edemedikleri çevresel 
etkenler ve kendilerinden daha hızlı 
gelişen teknolojik ve ticari unsurlar ile 
rekabetin etkisi karşısında varlıklarını 
sürdürmek için değişime ihtiyaç duy-
maktadırlar. Bu değişim için işletme-
nin durmaya, değişim için bir zaman 
dilimi boyunca bulunduğu rekabet 
ortamından uzaklaşmaya tahammülü 
yoktur. Bir diğer deyişle, gerekli olan 
değişimin, tüm işletme fonksiyon-
ları aktifken ve rekabet ortamında 
faaliyet gösterilirken gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Bu anlamı ile yeniden 
yapılanma projelerindeki en önemli ve 
odaklanılması gereken konu değişim-
den ziyade değişimin nasıl yönetilece-
ği konusudur. 

Her yeniden yapılanma projesinin 
başlangıcında işletmenin işinin, stra-
tejisinin ve içinde bulunduğu rekabet-
çi ortamın analizi gerekmektedir. İş 
tanımının ve kurum stratejisinin, deği-
şen çevresel etkenler altında gözden 
geçirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, kurumsallaşma ve yeni-
den yapılanma projelerindeki temel 
hedefler;

• Bireylerin etkisinden olabildiğince 
bağımsız olmak, İşletme fonksiyon-
ları ve operasyonlarının bireylerden 
bağımsız olarak çalıştırılabilir olması, 
işletmenin tek tek bireylere olan ihti-
yacının azaltılması, bireylerden ziyade 
yetkinliklere odaklanılması kurum-
sallaşma felsefesinin temelinde yer 
alan olgudur. Bir diğer deyişle, kişisel 
hafızadan kurumsal hafızaya geçilme-
si için görevler ve bu görevleri yerine 
getirmek için gerekli yetkinliklerin bü-
yük bir keskinlik ile tanımlanabilmesi 
gerekmektedir. 

• Çoğaltılabilir –çoklanabilir– olmaktır. 
Kişisel hafızadan kurumsal hafızaya 
geçilmesi, nasıl ki kurumsallaşma 
felsefesinin temelinde yer alan olguy-
sa, çoklanabilir bir kurum hafızasına 
erişilmesi, iyi uygulama örneklerinin 
bir sistematik dâhilinde çoklanabil-
mesi, bireysel deneyimden kurumsal 
deneyime geçilmesidir.

Bu anlamı ile kurumsallaşma proje-
lerinde, işletme stratejisinin gözden 
geçirilmesinin ardından, her işletme 
fonksiyonu için stratejik amaçlara 
uygun operasyonel planların ve bu 
operasyonel planlara uygun görevlerin 
ortaya konulması, ortaya konulan bu 
görevlere uygun yetkinlik planlarının 
yapılması gerekmektedir. Bu nokta-
da en fazla odaklanılması gereken 
konu, işletmenin hali hazırdaki görev 
operasyon planları ve görev tanım-
larının, yeni yapılanmaya uygun olup 
olmadığının kontrol edilmesi konu-
sudur. Değişim projeleri genellikle 
bu aşamada kesintiye uğramaktadır. 
Çeşitli nedenlerden kaynaklanan 
değişime direnç (personel, yönetimin 
değişim sorumluğunu üstlenmemesi 
vb.) mevcut operasyonel planlar ve 
görev tanımlarında revizyonlar yapa-
rak yeni sisteme geçiş yapma eğilimi 
göstermektedir. Gerçekten yapılması 
gereken kurumsal dönüşümün kar-
şısındaki en büyük tehditle, mevcut 
sistem üzerinde revizyonlar gerçek-
leştirerek yeni bir organizasyona 
erişmeye çalışırken karşılaşılmaktadır. 
Bu engelin aşılmasının tek yolu, şirket 
üst yönetiminin değişim kararlılığıdır.

Değişim yönetimindeki en önemli 
konu ise, tasarlanan sistemin yukarı-
da da belirtildiği gibi, bireysel etken-
lerden olabildiğince uzak ve çokla-
nabilir olmasıdır. Bu iki gereksinimi 
karşılayabilmek için esnek ve kurum 
beklentilerine uyum gösterebilen bir 
kurumsal kaynak planlama yazılımı 
kullanılmasıdır. Değişim projeleri-
nin büyük çoğunluğunda işletmeler 
kullandıkları ERP yazılımlarını değiştir-
mek zorunda kalabilmektedirler. Zira 
hâlihazırdaki sisteme hizmet ver-
mek üzere tasarlanmış olan yazılım, 
yeniden yapılandırma projesi sonucu 
ortaya çıkacak yönetsel modele uyum 
sağlayamamaktadır. Bu durumun 
engellenebilmesi için olabildiğince 
esnek ve farklı yönetim modelleri-
ne uyum sağlayabilecek kurumsal 
kaynak yazılımlarının kullanılması 
gerekmektedir.

Hakan Zobu
ZOBU CONSULTING

YÖNETİM DANIŞMANI GÖRÜŞÜ Kurumsal dönüşüm
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ERP DESTEKLİ KURUMSALLAŞMA VE 
YENİDEN YAPILANMA
ERP Arayış Nedenleri ve 
Kurumsallaşma: Neden ERP?  
Kurumsallaşma yoluna girebilmek için, 
değişim ve yeniden yapılandırma için 
bir araç arayışı; dünyaca kabul görmüş 
iş kurallarından faydalanmak ve kurallar 
ile çalışmaya zorlaması ve kurumsal 
hafızanın oluşması; veriye anlık erişim, 
hızlı raporlama, mükerrer veri girişinin 
önlenmesi; etkin, hızlı ve doğru karar 
verebilme; testi kırıldıktan sonrasını gös-
termek olarak değil de zamanında “dikkat 
et, testiyi kırabilirsin” diyebilecek yapı 
oluşturabilmektir.

ERP kullanmak > Kurallar ile çalışmak 
> Standardizasyon > Kurumsallaşma 
(işlerin kişiye bağlı olmaması) 
İş kurallarındaki “değişim” kararının he-
men yazılım üzerinde uygulanması, hızlı 
ve göz boyayıcı ama kısa vadeli ve mali-
yetli bir çözümdür. Kalıcı sonuç sağlaya-
bilecek asıl çözüm, değişimi “önce süreç” 
üzerinde gerçekleştirmek, belli bir süre 
izlemek, varsa modifikasyonları yapmak, 
artık iyice oturduktan sonra “yazılım” 
üzerine geçirmektir. Değişim iki şekilde 
gerçekleşebilir. Aşağıdaki şekilde değişi-
min süreç ya da yazılımda gerçekleşmesi 
seçenekleri, farkları ile gösterilmiştir.

Şekil: Değişimin Süreç ya da Yazılımda 
Gerçekleşmesi Seçenekleri

“Kurumsallaşma” kısaca, bir işletme-
nin, faaliyetlerini belirli kişilerin varlığı-
na bağlı olmadan sürdürebilmesini ve 

geliştirebilmesini sağlayan bir yönetim ve 
organizasyon yapısı oluşturması olarak 
tanımlanabilir. ERP kurallar ile çalışır, 
tanımlı kurallara uymaya ya da kendi 
kurallarını, standartlarını oluşturmaya 
zorlar. Böylece işler kişiye bağlı olmaktan 
çıkar, kurumsallaşma yolunda büyük bir 
yol alınır. ERP, iş süreçlerinin, enformas-
yon sistemi etrafında tekrar dizaynına 
vesile olmaktadır. ERP uygulamaları iş 
süreçlerinin yeniden yapılandırılmasında, 
yıllarca tecrübe edilmiş en iyi pratikleri 
uygulamaktadır.

ERP’de doğru bilgi akışını sağlamak için, 
işleri doğru sırada ve şekilde yapmak 
gereklidir. Bilgi akışının kesildiği nokta, 
aslında işletmedeki sorunları, yanlışları 
ortaya çıkarmaktadır. Bu akışları incele-
yerek, hataları tanımlayarak ve çözümle-
yerek yol almak, şirkete verimlilik artışı ve 
kurumsallık konusunda çok şey kata-
caktır. Aslında, ERP sisteminin firmaya 
kazandırdığı asıl fayda budur.

Organizasyonlar iç ve dış faktörlerdeki 
değişimler, yaşanan problemler, ortaya 
çıkabilecek fırsatlar sebebiyle, “yeniden 
yapılanma” ihtiyaçlarıyla karşı karşıyadır. 
ERP uygulamaları, sadece teknolojik bir 
çözümden ziyade, “iyileştirme fırsatı” 
olarak düşünülmelidir. ERP yazılım pro-
jeleri, değişim ve yeniden yapılandırmayı 
tetikler.

Dikkat Edilecek Noktalar
ERP projesi “öncesinde” gerçekleştiri-
lecek süreç analizi ve optimizasyonu, 
uygulama projesinin daha etkin ve daha 
verimli bir şekilde hayata geçirilmesini 
sağlamaktadır.

ERP uygulamaları, yaşayan sistemlerdir. 
ERP projesi sonrası da, süreçlerde ve 
sistemdeki iyileştirme potansiyeli takip 
edilmelidir.

ERP projeleri bütünleşik bir yapıyla ele 
alınmalıdır: İnsan-Süreç-Teknoloji-Orga-
nizasyon.

Periyodik ERP kullanıcı ve kılavuz audit 
sistemi oturtulmalıdır.

Performans raporlamaları oluşturulmalı ve 
izlenmelidir.

İş kuralları ve görev tanımlarının, ERP bil-
gi akışı ile uyumlandırılması, tek kaynak-
tan çalışır hale gelmesi sağlanmalıdır.

Dökümantasyon: ERP konfigürasyonuy-
la ilgili çok ayrıntılı bir doküman hazır-
lanmalıdır. Eğer dökümanlara yeterince 
önem verilmezse, tekrar dışarıdan yardım 

almak zorunda kalınacaktır. Neyin, nasıl 
yapılacağının yazılı hale getirilmiş olması, 
uygulamanın başarısını etkileyecektir. 
Ayrıca her firma, kendi departmanlarına 
ve iş yapışlarına uygun, kendi kullanım 
kılavuzlarını hazırlamalı, belli periyodlarla 
revize etmelidir. 
İş Akışı ve Prosedürler: İşletmenin iş 
akışına uygun, yazılım üzerinde de belli 
noktalarda iş kuralları tanımlanabilmelidir. 
Bir iş bitmeden diğerinin başlatılamaması, 
bir iş bittiğinde diğer bir işin otomatik 
başlatılması veya onay mekanizmasın-
da bekletilmesi gibi uygulamalar, hem 
hataları azaltacak hem de tam kontrollü 
bir yönetim ortamı sağlayacaktır.
Başarı için Yaklaşım, USA Prensibi: 
Başarılı işletmeler iş süreçlerini, (1) önce 
anlamaya çalışmakta, (2) daha sonra 
bunları basitleştirmekte ve (3) son olarak 
bu süreçleri otomatize etmektedir. “The 
USA Principle” yaklaşımı, süreçlerin or-
ganizasyona kurulumunun iyi bir şekilde 
yapılmasını sağlamaktadır. OTOMATİK-
LEŞTİRME aşaması; çalışanların süreci 
anlayıp, sadeleştirip, canlı kullanıma 
geçişine karar verme aşamasıdır. Bu 
yaklaşım, çalışanların ERP implemen-
tasyonu projesine katılımını artırmakta, 
değişime olan direnci azaltmakta ve 
yüksek derecede verimlilik sağlamaktadır.
(Kapp, 1997) 

Şekil: USA Prensibi

Başarısız firmalar ERP uygulamalarına, 
süreçleri otomatize etmekle başlamak-
tadırlar. Bunlar işleri otomatize etmenin, 
tek başına performansı ve verimliliği 
artıracağına inanmaktadırlar. Ancak 
süreçleri anlamadan ve basitleştirmeden 
otomasyon, verimsiz süreçleri sadece 
kronikleştirmektedir. 

KOBİ’lerin Kurumsal Dönüşüm ve ERP 
Projelerinde Dikkate Alması Gerekenler
KOBİ’lerin yapı itibariyle şu avantajlara 
sahip olduğunu görebilmekteyiz: konuya 
üst yönetimin direkt desteği ve kararların 
hızla hayata geçebilmesi.

Aksi şekilde dezavatajları ile KOBİ’ler 
aşağıdaki konularda dikkatli olmalıdır: 
çok şeyi, çok kısa zamanda yapmaya 
çalışmak; az zaman, az analiz = çok özel 
geliştirme; iş kurallarının çok sık değişe-
bilmesi ya da tanımlanmaması; personel 
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sirkülasyonu; çakışan, kesişen, değişen 
görev tanımları; yetkilendirmenin zorluğu; 
yeni personelin sistemi alışmış olduğu 
sisteme uydurma çabası; geçici ve istisna 
olarak yapılan işlemlerin kalıcı kurala 
dönüşmesi; süreç sorunlarının ilk başta 
yazılım sorunu olarak ifade edilmesi; ek-
sik prosedür, dökümantasyon; bitmeyen 
kullanıcı talepleri; yönetimin çabuk sonuç 
beklemesi, çabuk vazgeçebilmesi.

Kurumsallaşma Çalışmaları ve ERP 
Destekli Kurumsallaşma ve Proje 
Yaklaşımı
Başlangıçta işletmenin fotoğrafını ve 
beklentilerini çıkaracak, SWOT analizi ça-
lışması yapılması faydalıdır. Uzun dönemli 
stratejik hedefler, orta vadeli planlar ve 
günlük operasyonlar ile ilişkilendirilmelidir.
İş süreçleri tanımlanmalı, gerçekçi ve 
pratik prosedürler oluşturulmalıdır. Orga-
nizasyon şeması net şekilde ortaya koyul-
malı ve iş tanımları ile gerekli eşleştirme-
ler, onay mekanizmaları belirlenmelidir. 

Kurumsallaşma çalışmalarında, işlerin ta-
nımlandırılması, standart hale getirilmesi 
temel noktadır. Sürekli akılda bulunması 

gereken şey, “Bu kişi olmadığında, 
aynı iş nasıl yapılır?” sorusuna cevap 
oluşturacak bir sistematik kurmaktır. 
Sonrasında, “Tanımlanan bu iş nasıl 
denetlenir?” sorusu sorulmalıdır.

İşler ölçülebilir hale getirilmelidir. Bu sa-
yede performansı izlemek mümkün olur. 
İşler için anahtar performans göstergeleri 
(KPI) koyulmalıdır. Bunlar şirket tepe 
stratejisi ile uyumlu ve bağlantılı olmalıdır. 
Kurumsal bir performans izleme isteminin 
kurulması ile, işler kendi kendini denetle-
yebilir hale gelebilir.

Sorunların tespiti ve çözümü proje 
yaklaşımında ele alınabilir ve şu adımlar 
sıra ile uygulanabilir: (1) Mevcut durum 
analizi (AS IS) (2) İstenen durum analizi 
(TO BE) (3) Aradaki farkların ve eksiklikle-
rin saptanması (GAP) (4) Uygun çözümün 
kurgulanması (5) Çözümün uyarlanması 
ve uygulanması (6) Bakım ve destek

ERP sistemlerinin uygulanmasında tüm 
bu çalışmaların yapılması yeterli olma-
yacaktır. Yeni gelişen iş teknikleri, yeni 
modüller, mevcut modüllere ilaveler 

mevcut sistemde iyileştirme gerektire-
cektir. Bu nedenle, uygulama sonrasında 
sürekli eğitim, değerlendirme ve siste-
min çalışmasını denetleyecek bir ortam 
yaratılmalıdır.

Kaynaklar: Kapp, K.,M., (1997), 
“The USA Principle: The Key to ERP 
Implementation Success”, APICS The 
Performance Advantage.

Kocaoğlu, Batuhan, 2013. Sektör 
deneyimleri

Şekil: ERP Proje Yaklaşımı

Kurumsal Dönüşüm &
ERP Sistemleri: Türkiye’de kurum-
sallaşma sürecini henüz tamamlaya-
mamış bazı şirketlerde, birden fazla 
rol/görev tanımı bazen aynı kişi ile 
yapılabiliyor. Bu durum, ERP sistem-
lerinin veri güvenliği açısından ele 
alındığında istenmeyen bir durumdur, 
zira ERP sistemlerinde veri bütünlüğü 

ve güvenliği büyük önem arz eder. 
Örneğin, bilgiyi sisteme giren kişi ile 
onaylayan kişinin prensip olarak farklı 
kişiler olması gerekir. Bazı durumlarda 
da kullanıcının bütün formlara ve veri-
lere ulaşması istenmeyebilir. Örneğin, 
maaş verilerinin sadece İK departma-
nında belirli kişilerce görüntülenmesi 
ve işlemleri sadece izin verilen kullanı-
cıların yapması istenir. Bunun yanında 
kullanıcılar ihtiyaç duyduğu form, 
buton ve raporlara da sorunsuz olarak 
erişebilmeli ve işlem yapabilmelidir.
Microsoft ERP (Dynamics AX) siste-
minde ilk versiyondan beri yetkilen-
dirmeye büyük önem verilmiş ve her 
yeni versiyonda bir yenilik getirilmiştir. 
AX 2012’de yeni bir güvenlik yapısı 
geliştirilmiştir. Rol tabanlı güven-
lik ismi verilen yeni sistemde AX’a 
bağlanan her kullanıcının bir role 
bağlanması gerekmektedir. Bir role 
atanan kullanıcı o role verilmiş görev 
ve ayrıcalıklar üzerinden form ve tab-
lolara erişebilir. Kullanıcı herhangi bir 
role atanmazsa hiçbir tablo ve forma 
erişim yetkisi olmamaktadır.

Rol tabanlı güvenlik yapısı iş süreçle-
rine uyumlu bir şekilde çalışır. Kulla-
nıcılar şirketteki sorumluluklarına ve 
iş süreçlerindeki yerlerine göre rollere 

atanırlar. Sistem yöneticisi erişim izin-
lerini programdaki bir element yerine 
rol içindeki tanımlı bir göreve verir. 
Görev üzerinden tanımlama daha 
parametrik bir yapı sağlar. Yetki deği-
şikliklerinde teker teker kullanıcı veya 
roller üzerinden değiştirmek yerine 
görev üzerinden yetki değiştirmek çok 
daha kolaydır.

Rol tabanlı güvenlik yapısı hiyerarşik 
bir yapıdadır. Hiyerarşideki her bir ele-
ment farklı bir detay seviyesini temsil 
eder. Güvenlik izinleri (Permissions) 
hiyerarşinin en alt kısmındadır ve tab-
lo, menü öğesi gibi nesnelere erişim 
izinleri güvenlik izinleri ile yönetilir.

Güvenlik ayrıcalıkları (Privileges) AX 
içindeki işlemleri yapabilmek için gü-
venlik izinlerinin birleşiminden oluşan 
yapıdır. Görevler (Duties) ayrıcalıkların 
birleşimidir ve belirli bir departmanın 
iş süreçlerini temsil eder. Görevler de 
daha düzenli bir çalışma için Süreç 
döngüleri (Process cycles) altında 
toplanır ve bu sayede daha iyi yöne-
tim sağlanır. Tanımlanan görev ya da 
ayrıcalıklar rollere verilerek o role bağlı 
kullanıcıların formlara ve tablolara 
erişmesi sağlanır. 

ÇÖZÜM ÜRETİCİSİ GÖRÜŞÜ
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Kurumlar hangi sektörde faaliyet 
gösterirse göstersinler, günümüzde 
rekabet gücüne sahip olmanın teme-
linde rakip firmalardan daha etkin ve 
verimli çalışabilmek yatmaktadır. ERP 
sistemlerinin ve kurumsal çözümlerin 
de çıkış noktası olan bu kavram, tüm 
büyüklükteki kurumlar için önem-
li, kobiler için daha da önemlidir. 
Kurumların ERP ve kurumsal çözüm 
kullanma nedenleri farklılık gösterir. 
Ancak kurumlardaki ortak olan nokta, 
“herkesin bireysel başarı sağlamak 
adına çalışmıyor olmasıdır”. Kurum-
sal Yazılım projeleri ile operasyonel 
verimliliği artırıcı ortak bir çalışma ve 
denetleme düzeni oluşturulur; kişilerin 
hedeflediği bireysel başarılardan 
bütünsel olarak faydalanılabilir.

Firmalar her ne kadar yerine getirdik-
leri fonksiyonları ile organize olmuş-
larsa da kurumların temel çalışma 
modeli kendi süreçleridir. ERP sistem-
leri ve kurumsal çözümler de depart-
manlara ilişkin modüler yapılarının 
altında süreç tabanlı işleyişe sahip-

tirler. Tüm süreçlerin bütünsel bakış 
açısıyla kurulması ile ERP sistemleri 
ve kurumsal çözümlerin kullanımında 
başarı yakalanabilir. 

Kurumsal Dönüşüm Platformu

ERP komitesi olarak başladığımız yo-
lumuza CRM, İş Zekası, Cloud, SCM, 
MES, HCM, PLM komitelerinin de 
desteği ile “Kurumsal Dönüşüm Plat-
formu” olarak devam ediyor olacağız. 
Bu başlık altında potansiyeli büyük 
bir organizasyon yaparak kurumların 
bu konuya olan ilgilerini artırmayı ve 
henüz haberdar olmamış kurumların 
da dikkatlerini çekmeyi planlıyoruz.

4 Bölgede (izmir, Bursa, Ankara ve 
Antalya) bölgesel temsilcilerimiz gö-
revlerine devam ediyorlar. Yakın dö-
nemde Eskişehir, Konya, Gaziantep, 
Adapazarı, Kayseri şehirlerinde de 
temsilcilerimizi belirleyip ülke çapında 
Kurumsal Çözümlere ve Kurumsal 
Dönüşüme olan farkındalığı artırmaya 
devam edeceğiz.

ERP sistemleri ve kurumsal çözümler, 
firmalara operasyonel etkinlik ve daha 
iyi karar verebilme, bilgiye hızlı erişim 
gibi getirileri sağlayarak, şirketin 
rekabetçi olması için fırsat sunan 
projelerdendir. Dünyadaki değişime 
karşın kendi içinde yenilenme fırsatı 
bulamayan firmalar için ERP projeleri 
bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden ERP 
sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak 
değerlendirip sunduğu stratejik önemi 
gözden kaçırmamak gerekir. 

ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm 
Platformu, Türkiye’deki Kurumsal 
çözüm kullanıcıları, akademisyenler, 
yönetim danışmanları ve stratejistle-
rin yanı sıra ticaret, sanayi ve hizmet 
sektöründeki kuruluşlar ile iş uygula-
maları sektöründe faaliyet gösteren 
firmalardan oluşan marka bağımsız 
bir platformdur. 13 Şubat 2012’de 
kurulan ERP Komitesi’nin 3.000’in 
üzerinde bireysel ve kurumsal üyesi 
bulunuyor. www.erpcommittee.org

Kurumlara faydalar

Sektörel olarak kurduğumuz çalışma 
grupları ile ERP, CRM ve İş Zekası vs. 
adayı firmaların yararlanabilmesine 
yönelik kurumsal çözüm kullanımı 
raporları oluşturuyoruz. Kurumsal 
çözümleri ve proje yönetimini anlattı-

ğımız seminerler ve adaylara yönelik 
terapi aktivitelerinden oluşan Adım 
Adım ERP, CRM ve İş Zekası prog-
ramlarımız var. Farkındalık yaratan 
tanıtım kampanyaları düzenliyoruz. 
Firmaların mevcut durumlarını farket-
meleri ve yol haritalarını oluşturabil-
meleri için gönüllü analiz ziyaretleri 
düzenliyoruz. Akademisyenler tara-
fından kaleme alınan kitap, referans 
kaynak vs. dökümanlarımızı ücretsiz 
olarak paylaşıyoruz. 

Türkiye’de ERP Kullanımı

“ERP pazarı, dünya genelinde be-
lirli bir kullanım yaygınlığına ulaşmış 
durumda. Türkiye’de henüz büyük 
şirketlerin tamamı ERP kullanmıyor, 
kobilerde kullanım oranı daha düşük; 
küçük ölçekli firmalarda ise ERP 
kullanım oranının %5’in çok altında 
olduğu tahmin ediliyor.”

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile en-
tegrasyonunun 2000’li yılların başına  
kadar sınırlı kalması, henüz endüstri 
topluluğu yolculuğumuzun başlarında 
olmamız, Türkiye’deki mevcut dış 
kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların 
Kurumsal İş Çözümlerine kanalize 
ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı 
olması, ERP sistemlerinin Türkiye’de 
yaygınlaşmasını yavaşlatmış ve 
geciktirmiştir. Bu koşullara rağmen, 
Yurtiçi ve Yurtdışı kaynaklı olarak 
ERP çözümlerinin firmalara sağladığı 
katkılar ve alınan sonuçların duyulma-
sı ile son bir iki yıl içinde Türkiye’de 
ERP kullanımının gelişimi hızlanmış 
ve özellikle 2011 yılında çok ciddi bir 
ivme kazanmıştır. 

Türkiye’de 90’lı yıllarda ERP prog-
ramlarının piyasaya girişinden itibaren 
yaklaşık 7.000 orta ve büyük ölçekli 
firmada (çalışan sayısı >50) ERP pro-
jesi gerçekleşti. 2012 TÜİK verilerine 
göre, bu büyüklükteki toplam işletme 
sayısı 39.711 olarak belirlenmiştir. 
Yani günümüzde Türkiye’deki büyük 
ve orta ölçekli firmaların yaklaşık 
%17,6’sında ERP projesi gerçekleşti-
rilmiş durumda. Henüz bu işletmeler-
deki ERP kullanımına yönelik bir kulla-
nım araştırması gerçekleştirilmediği 
için bu projelerdeki kullanım oranı ve 
yaygınlaşma durumu hakkında bilgi 
sahibi değiliz.

ERP ve Kurumsal 
Çözümler, 
kurumlar için 
önemli rekabet 
avantajı sağlayan 
kurumsal 
dönüşümü 
sağlar!

M. Göker SARP
Koordinatör
ERP Committee Turkey &
Enterprise Transformation Platform
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ABAS Türkiye

29 ülkede, 1.000’e yakın danışman ve 65 iş ortağı ile 
3.000 müşterisine hizmet sunan ABAS, ürünü olan 
abas Business Suite ile müşterilerine standart ERP 
modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yöneti-
mi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), 
APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman 
Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, 
E-Fatura ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.

Y. Serhan Oralp / Dan. Hiz. Bölüm Yöneticisi
Zeytinlik Mah. Yakut Sok. No:58 34140 Bakırköy / İstanbul
Tel: +90(212)  466 22 27  Faks: +90 (212) 355 35 38   
bilgi@abasturk.com • www.abasturk.com

6 Gen 

1979 Yılından bugüne farklı sektörde edindiği tecrübesiyle 
Microsoft Dynamics üzerine kurulan dünyada, sektörel özel 
çözümler, hizmet, tekstil, perakende, kesikli üretim, proje bazlı özel 
üretim, inşaa, e-ticaret, müşteriye özgü özel  çözümlerinin yanında 
“İş Zekası” çözümleri ile tüm kurumsal süreçlerin verimliliğini 
arttırmak için her projede kişilerden bağımsız ve gelecekteki 
ihtiyaçları da karşılayacak şekilde tasarlanan, yatırımın en kısa 
sürede geri dönüşü hedefleyerek süreç ve yönetim danışmalığı, 
eğitim, uygulama ve uyarlama hizmetleri vermektedir.

Mehmet Ali EMİR / Genel Müdür 
Merkez Ofis: İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Çıkmazı Tahsin 
Bey Apt. No: 9 D: 3 İçerenköy Ataşehir / İstanbul  
Ankara Ofis: Sümer 2 Sok. Angora İş Merkezi No: 31 D: 6 
Kızılay Çankaya Ankara 
Tel: +90(216) 455 67 67   +90 (312) 230 67 70
Faks: +90 (216) 455 50 70    
bilgi@6gen.com.tr • www.6gen.com.tr

Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

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

Ertaç Yıldız  / ERP Danışmanı
Merkez: Cyberpark, Beytepe Köyü Yolu 5/A, Kat:4, 06530 
Bilkent, Ankara  / Şube: Yıldız Tek. Üni. Teknopark B2 Blok
No: 419 34220 Davutpaşa Esenler / İstanbul 
Merkez: Tel: +90 (312) 266 11 44  Faks: +90 (312) 266 11 40
Şube: Tel: +90 (212) 483 73 49  Faks: +90 (212) 483 73 52
Merkez: bilisim@bilisim.com.tr
Şube: bogazici@bilisim.com.tr • www.bilisim.com.tr

Akdatasoft Yazılım ve Bilgisayar San.Tic.Ltd.Şti. 
   
Akdatasoft Yazılım, geliştirdiği Üretim Yönetimi Ya-
zılımları ile işletmelerin iş süreçlerinin iyileştirilmesi, 
geliştirilmesi ve sürekliliğin sağlanmasını amaçlaya-
rak Bilgi ve Teknoloji ile Sistem ve Proje danışman-
lık hizmetleri vermektedir. 

Hakan Akalın / Genel Müdür
Kazımiye Mh. Aşık Veysel Sk. Çamlık St.
B-Blok D.No:14  Çorlu 
Şube: Çorlu Nkütek: Namık Kemal Üniversitesi 
Şube: Edirne Trakya Teknopark: Trakya Üniversitesi
Tel: +90(282)  6531389 Faks:  +90 (282) 651 72 46   
info@akdata.com • www.akdata.com.tr

AGC Yazılım
   
AGC Yazılım “Microsoft Certified Gold Partner” olup “Business 
Solutions ve Information Worker” uzmanlıklarına sahip 
Microsoft “Kurumsal İş Ortağı” dır, 2006 yılında kurulmuştur 
ve bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme göstererek aralarında 
Borusan Mannesman, Kale Endüstri Holding, Inve, Telenity gibi 
farklı sektörlerde 100’den fazla müşteriye ulaşmıştır. Şu anda 
İstanbul ve İzmir’deki ofislerinde 40 dan fazla bilişim teknolojileri 
danışmanıyla Dynamis AX, Dynamics CRM, Sharepoint, Project 
Server, Office 365 gibi MS ürünleri  için ürün konumlandırma ve 
danışmanlık hizmetleri sunmaya devam etmektedir.

Serdar Aksoy / Proje Koordinatörü
Büyükdere Caddesi, Oya Sokak, Devran Apartmanı,
No: 2/1, Daire: 3, Gayrettepe / İstanbul
Tel: +90 212 275 71 32 Faks: +90 212 275 71 30
www.agcyazilim.com

AXIS Information Technologies

AXIS 2003’den beri, Otomotiv, Perakende, Kesikli 
Üretim, Dağıtım gibi sektörlere Dynamics AX ve ta-
mamlayıcı ürünler ile çözümler sunmaktadır.Bu sa-
yede müşterilerinin doğru ve hızlı yönetimsel karar-
lar alarak daha etkin iletişim sağlamasnı, değer ve 
kâr bazlı yönetim imkanı ile iş dünyası dinamizmini 
yakalamasını sağlamaktadır. 

Atilla Filizler / Genel Müdür
Atatürk Cad. Önder Sok. No:20 Selimoğlu Ata-5 Kat:6 
D:11 34750 Ataşehir / İstanbul 
Tel: +90 (216) 372 50 90    Faks: +90 (216) 372 40 90 
info@axis-it.com • www.axis-it.com 
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Binovist Bilişim Danışmanlık A.Ş.

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 
Kuştepe Mah. Mediciyeköy Yolu Cad. Tomurcuk Sok.
No: 6 İzmen Sitesi A1 Blok Kat: 10/47 34387 Şişli / İstanbul    
Tel:+90 (212) 356 10 01
engin.alan@binovist.com • info@binovist.com
www.binovist.com

CPM Bilgisayar Yazılım ve Donanım Tic. A.Ş.

1989 yılında ticari yazılımların geliştirilmesi, yaygınlaştırılma-
sı, bu yazılımlara ait ek taleplerin uygulanması, özel proje-
lerin uyarlanması ve danışmanlık destek taleplerinin karşı-
lanması amacı ile kurulmuştur. 1999 yılından itibaren grup 
şirket bünyesinde yer alan CPM SOFT tarafından geliştiri-
len CPM MASTER ERP ürününü entegre iş çözümü olarak 
Kobi ve Kobi üstü pazarda uygulamaya almıştır. CPM Soft 
yazılım altyapısının verdiği avantajlar ile Bankacılıktan, Teks-
tile, Kimya’dan, Metal sektörüne kadar çok çeşitli sektör ve 
alt sektörlerde, değişik müşteri segmentlerinde başarı ile 
400’den fazla özel projeyi gerçekleştirmiştir.

Serkan Ahtagil / Yönetim Kurulu Üyesi 
Kayışdağı Cad. No:111 Bilgi Plaza K:3 D:5 Ataşehir/İst. 
Tel:+90 (216) 577 51 51  Faks: 0216 577 63 23
info@cpm.com.tr • www.cpm.com.tr

Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri
Sanayi ve Dış Tic. A.Ş. 

SAP’nin Türkiye’deki Gold  Partner’ı ve  büyük iş ortaklarından De-
taysoft 1999 yılında kuruldu.  SAP is Zekâsı Uygulamaları, SAP İnsan 
Sermayesi Yönetimi, SAP Tedarik Zinciri Yönetimi, SAP Finansal-
lar, SAP NetWeaver, SAP Teknoloji Danışmanlığı, Mobil Uygulama 
Danışmanlığı alanları dâhil olmak üzere, SAP’nin tüm ürün ailesini 
kapsayan konularda ve Ar-Ge Projelerinde danışmanlık hizmetleri 
veriyor. 250 çalışanı ile 400’den fazla başarılı proje üreten Detaysoft, 
zamanla sektörünün en deneyimli danışman firmaları arasına girdi. 
Ürettiği başarılı projeler, özgün çözümler ve uzun vadeli ortak ça-
lışma anlayışı ile ortaklarının sayısını arttıran Detaysoft,  önemli bir 
büyüme ivmesi yakaladı. 2007 yılında Dubai ofisini açan firma, 2008 
yılında Sivas ofisini açarak ilk kez Anadolu’da SAP danışman kadro-
su oluşturdu. 2012 yılında ise Elazığ ofisini kurdu. 

Evrim Akpınar / Direktör/Satış ve Pazarlama
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No: 111/4 Üsküdar / İstanbul  
Tel:+90 (216) 443 13 29  M: +90 (533 953 79 42)
Faks: +90 (216) 443 08 27
info@detaysoft.com • www.detaysoft.com 

Birleşik Uzmanlar Bilişim A.Ş. 
   
Farklı sektörlerdeki işletmelere kurumsal çözümler 
sunan Birleşik Uzmanlar Bilişim, Microsoft 
Dynamics kurumsal kaynak planlaması (ERP) 
çözümlerinin satış, danışmanlık, eğitim, proje 
yönetimi,bakım ve destek hizmetlerini vermektedir. 
Başarılı projelere imza atmış uzman ve deneyimli 
kadrosu, sektöre özel uygulamaları ve koşulsuz 
müşteri memnuniyeti ilkesi ile kurumlara değer 
katan çözümler üretmektedir.

Mahizer Balaban Dik / İş Geliştirme Müdürü
Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237
Kat: 3 Daire: 310 34398 Maslak / İstanbul     
Tel: +90 (212) 286 48 12  Faks: +90 (212) 425 10 49 
www.birlesikuzmanlar-it.com

Dengenet Proje ve Danışmanlık Ltd. Şti. 

Dengenet, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, distribü-
törlüğünü üstelendiği ERP ürünlerinin satış ve satış son-
rası danışmanlık hizmetlerini sunmak üzere 1998 yılında 
kuruldu. Netsis Kurumsal Çözüm ortağı olarak faaliyetle-
rine başlayan Dengenet; AppsERP adını verdiği platform 
altında, B2B , Mobil Onay, Mobil Raporlama gibi konular-
da kendi özgün uygulamalarını da geliştirdi. Portföyünde, 
Türkiye’nin kendi sektöründe lider kuruluşlarının yanı sıra 
farklı ölçeklerde çok sayıda işletme yer alıyor. 

Özgür Doğan / Yönetici Ortak 
Sedef Cad. Ata 2-1 K: 15 D: 244 Ataşehir / İstanbul 
Tel: +90 (216) 456 18 51-456 73 65
Faks: +90 (216) 455 67 04 
info@dengenet.com.tr • www.dengenet.com.tr 

Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş.

1975 yılında Sabancı Holding bünyesinde kurulan 
BİMSA, 39 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.

Murat Atıcı / Kurumsal Satış ve Pazarlama Direktörü
Acarlar İş Merkezi D Blok K: 3-4 34805 Kavacık / İstanbul  
Tel:+90 (216) 425 10 50  +90 (216) 538 78 00
Faks: +90 (216) 425 10 49 
bilgi@bimsa.com.tr • www.bimsa.com.tr
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Edefter.com / OYT Yazılım Teknolojileri A.Ş. 

Kobilerin ihtiyaçlarına yönelik ekonomik ve kullanımı 
kolay finans yönetim sistemi sunan Edefter.com ile 
işletmeler, fatura ve ödeme planı oluşturma, vadesi 
geçen ve gerçekleşen tahsilat ve ödeme bilgisi, 
tahmini ödenmesi gereken KDV miktarı, nakit akışı, 
şirket harcamaları, satış ve alış faturalarındaki trend 
analizi gibi her KOBİ için kritik olan temel hizmet ve 
bilgileri alabilir.

Nergis Sungur / Pazarlama Direktörü
Sean Yu / Genel Müdür   
Kazancı Yokuşu No: 41/3 Beyoğlu İstanbul 
Tel:+90 (212) 292 04 94 
iletisim@edefter.com • www.edefter.com 

Egebimtes Bilgi İşlem Makineleri Teknik Servis
San. Tic. Ltd. Şti. 

Egebimtes 23 yıldır, anahtar teslimi otomasyon sistemleri kuru-
luş projelerine başarı ile imza atmış, uzman bir kuruluştur. Bu-
gün de çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği bilgi sistemleri-
ni, donanım, yazılım, güvenlik ve iletişim alanlarında dünyanın 
en yeni ve en gelişmiş bilgi teknolojilerini kullanarak oluştur-
maktadır. Egebimtes, danışmanlık, proje tasarımı ve kuruluşu, 
eğitim, teknik destek ve servis hizmetlerini, bünyesindeki uz-
man kadronun desteği ile sizlere sunmaktadır.

Alper Yurtoğlu / Üretim Yön. Sis. Yöneticisi
Merkez: 1370 Sokak, No:42 Yalay İş Merkezi D.403
35230 Montrö-İzmir
Tel: + 90 (232) 489 00 60 Faks: + 90 (232) 489 99 08
İstanbul Ofis: Göksu Evleri Sitesi Üst Çamlık Cad.
B110A Villa Anadoluhisarı-İstanbul
Tel: +90 (0216) 680 24 44  Faks: +90 (0216) 680 27 22
egebimtes@egebimtes.com.tr • www.egebimtes.com.tr 

efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
   
eFinans, Finansbank ve Cybersoft ortaklığı ile kurulmuş; başta 
e-Fatura ve e-Defter olmak üzere tüm elektronik ticari uygulama-
lar için servis sağlayıcılığı, bankacılık ve finans çözümleri sunarak 
müşterilerine yeni dünya ticaretinde danışmanlık yapmayı hedefle-
yen bir hizmet şirketidir. e-Fatura entegrasyonu, e-Fatura özel ser-
vis sağlayıcılığı, e-Fatura arşivlemesi, e-Defter uygulaması ve portal 
üzerinden online uygulama çözümleri konularında hizmet sunan 
eFinans, kısa zaman içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) geti-
receği yeni uygulamalar kapsamında, e-Arşiv, e-İrsaliye ve benzeri 
hizmetleri de portföyüne ekleyerek güvenilir, yenilikçi, çözüm odaklı 
ve memnuniyete dayalı hizmetlerine devam etmeyi planlamaktadır.

Okan Murat Dönmez / eFinans Genel Md. Yrd.
Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 85
Stadhan Kat:1 Şişli / İstanbul 
Tel: +90 (212) 370 42 00 Faks: +90 (212) 212 00 35  
info@efinans.com.tr • www.efinans.com.tr 

EMS Sistem Otomasyon Elektronik Kağıt Matbaa 
Teks. San. Tic. Ltd. Şti.

EMS Sistem Otomasyon 2003 yılında kurulmuştur. İstanbul ili 
Anadolu yakası Kartal ilçesinde yerleşiktir ve barkodlu otomas-
yon sistemleri satışı ile ilgili faaliyet göstermektedir. Yurtiçi ve 
yurtdışı 20’den fazla markanın temsilciliğini yapmaktadır. Anah-
tar teslim proje üretme faaliyeti yanında temsil ettiği markaların 
teknik servisini vermekte ve ilgili sarf malzemelerinin üretimini 
de kendi bünyesinde yapmaktadır. Ülkemizin öne gelen kuru-
luşlarının katma değerli proje ihtiyaçlarını donanım ve yazılım 
çözümlerimiz ile karşılamak ve kendi üretimimiz olan sarf mal-
zemelerinde tedarikçi konumunda yer almak istemekteyiz.

Mustafa Çolak / Genel Müdür
Çanakkale Cad. Büklü Sok. Büklü Center K2 34862
Kartal / İstanbul
Tel: +90 (216) 517 27 00  Faks: +90 (216) 517 27 67 
info@emssistem.com.tr • www.emssistem.com

ETG Danışmanlık

ETG, kurumsal iş uygulamaları (ERP & CRM) alanında 
hizmet vermektedir.  İş zekâsı (BI), İnsan Kaynakları ve 
Dynamics eğitimleri konularında ayrı yapılanmaları bu-
lunan ETG, bitirilen proje sayısı, sunduğu hizmetler, da-
nışman sayısı, dikey ve yatay çözümlerindeki uzmanlığı 
ile Microsoft Dynamics’in Türkiye’deki en büyük Gold 
Enterprise Resource Planning (ERP) çözüm ortakların-
dan birisidir.

Umut ALTINAY / İş Geliştirme Müdürü
İnönü Caddesi, Çetinkaya İş Merkezi
No:92 Kat:5 34742 - Kozyatağı Kadıköy / İstanbul
+90 (216) 380 60 00
bilgi@etg-it.com • www.etg-it.com

DST Danışmanlık Yazılım Bilişim Ltd. Şti. 

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 üzerinde programlar 
ve hizmetler sunmaktadır. 

Üstün Uçtum / Yönetici Ortak 
Atatürk Cad. Önder Sok. No:20  Selimoğlu Ata-5
Kat:6 D:11 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 (216) 577 50 65  Faks: +90 (216) 577 52 36 
info@dstdanismanlik.com • www.dstdanismanlik.com  
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FIT Bilgi İşlem Sistemleri Serv. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Türkiye’de 1999 yılında faaliyete başlayan, bugün Hollanda 
ve KKTC’de de faaliyetini sürdüren FIT Solutions, deneyimli 
ekibiyle inovatif teknoloji çözümleri ve profesyonel hizmetler 
sunan bir yazılım firmasıdır.  ‘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,  
‘e-Defter’, ‘e-Fatura’, ‘e-İrsaliye’, ‘e-Arşiv’, ‘e-Bilet’ ve ‘e-İmza’ gibi 
uygulamalarla,  iş verimliliğini artıran, maliyet ve zaman yönetimini 
kolaylaştıran ‘Kurumsal Değer Mühendisliği’ projeleri sunmaktadır. 

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

Giltaş 

1986 yılında İzmir Pamuk Mensucatı T.A.Ş. (İPM)  bünyesinde kurulmuş 
İzmir’in enköklü BT şirketlerinden olup,  aynı bünyede kurulmuş olan 
Türkiye’nin İlk  Bilgi İşlem Merkezlerinden ve 1970 -1980 li  yıllarda ilk 
MRP ve ERP yazılımlarını geliştirmiş olan SERTAŞ’ın kardeş şirketidir.   
Büyükboy bilgisayarlar (mainframe)  ile çalışan SERTAŞ’ın yanında, 
ilk kişisel  bilgisayarların Türkiye pazarına girdiği yıllarda  sektöre gi-
ren  Giltaş öncelikle donanım ağırlıklı ve ticari yazılımlar ağırlıklı  olarak 
çalışmaya başlamış daha sonra da BT pazarının değişen yapısı gere-
ği  tamamı ile yazılım sektörüne yönelmiştir.  Şuan  Nebim Yazılım V3 
ERP yazılımları  Ege Bölgesi Gold Çözüm ortağı olup,  ERP (Kurumsal 
Kaynak Planlaması)  sektöründe ve özellikle üretim-toptan-perakende 
çözümlerinde  sistem bütünleştirici   olarak pazarda  yer almaktadır.  
Türkiye ilk  Bilişim 500 şirketi listesinde yer almaktadır. KOSGEB ve 
Turquality danışman firma üyesidir.

Feyzullah Oktay / Yön. Kur. Üyesi / foktay@giltas.com.tr
Necatibey Bulvarı Ege Yıldız İş Hanı 14/4 Çankaya İzmir 
Tel: +90 (232) 446 82 52
info@giltas.com.tr • www.giltas.com.tr
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IAS Bilgi İşlem ve Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. 

IAS, kurumsal yazılım çözümleri üretip, ürettiği 
caniasERP yazılımının danışmanlığını ve eğitim 
hizmetlerini vermek üzere 1989 yılında Almanya’da 
kurulmuştur. Global operasyonlarını yürüttüğü 
Türkiye, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri 
Ofislerinde ve partnerleri aracılığı ile 25 ülkede 
yazılım geliştirme, Ar-Ge, danışmanlık, satış ve 
eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

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

Kora

1998 yılında entelektüel sermaye ile kurulan Kora, bilgi teknolojilerin-
deki uzmanlığını iş süreçlerindeki deneyimiyle birleştirerek şirketlerin 
ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiren yazılım ve danışmanlık deneyimli, 
Oracle sertifikalı kadrosuyla hizmetler sunan en fazla Oracle İş Zeka-
sı Projesi yapmış Oracle Platinum İş Ortağıdır. Kora, bir   işletmenin  
Kurumsal Kaynak Planlama ile ilgili   tüm gereksinimlerini   CRM’den   
Teklif,Sipariş, Üretim, Satış, Lojistik, SatınAlma,Maliyet,Finans,Muhase
be,İnsan Kaynakları,Proje Yönetimine kadar olan   tüm süreçleri  içine 
alan   ‘JDE  in a Box ‘  donanım  ve yazılım çözümü  ile  karşılamaktadır.                                                                                    
Kora,  Kurumsal şirketlerin  operasyonel  ve analitik   uygulamaları  için   
Oracle ürün ailesinde  yer  alan  Exadata, Exalogic, Exalytics, ODA, Sun 
Server ve  Storage    donanım   sistemleri  sunmaktadır.                                                                                                                              

Betül Onat / Genel Müdür 
Göksu Evleri Sitesi Ihlamur Cad. B13-a Villa No: 73 34810 
Anadoluhisarı / İstanbul  
Tel: +90 (216) 668 02 64   Faks: +90 (216) 668 02 63  
info@kora.com.tr • www.kora.com.tr

İletişim Yazılım / İletişim Bilgisayar Yazılım 
Sistemleri İhracat İthalat San. ve Tic. Ltd. Şti.    
  
İletişim Yazılım, 20 yılı aşkın süredir; ‘Sürdürülebilir gelişim 
için bilgi temelli yönetim.’ anlayışıyla ileri teknolojilere dayalı 
bilgi sistemleri çözümleri geliştirerek, işletmelerin global 
dünyadaki rekabet güçlerini artırmaktadır. Bu çerçevede 
Turquality kapsamında danışmanlık veren firmalar arasında 
‘Bilişim Danışmanlığı’ alanında akreditedir.

Fatih Tuncer Hatunoğlu / Genel Müdür 
Merkez Ofis: Gazcılar Cad. Bozkaya İş Merkezi C Blok K: 3 
No: 301-310 Osmangazi / Bursa  
Tel: +90 (224) 251 41 00   Faks: +90 (224) 271 66 84    
Ar-Ge Ofis: Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Ulutek 
Teknoloji Geliştirme Merkezi Kat:3 No: 303 Bursa
Tel:+90 (224) 280 84 84
iletisim@iletisimyazilim.com • www.iletisimyazilim.com  

Login Bilgisayar Yazılımları A.Ş.

Login Yazılım, 1989 yılından beri Özelleştirilmiş Kurumsal Yö-
netim Bilişim Sistem Çözümleri sunmaktadır. Hedef müşteri 
kitlesi olan orta ve büyük ölçekli müşterilerine kendi geliştirdiği 
ürünlerle hizmet vermektedir. Login Yazılımın kuruluş amacı, 
şirketlerin müşteri odaklı iş yönetimi performanslarını yükselt-
meyi ve değişen iş şartlarına her an hazır olmalarını sağlaya-
cak; böylelikle bilgiye ulaşmak, onu ortaya çıkarmak ve kul-
lanmakta büyük beceri gösteren başarılı şirketler arasında yer 
almalarına imkan tanıyacak yazılım ürünlerini geliştirmektir.

Levent Sılay / İş Geliştirme Müdürü
Zeynep Gürdal / Projeler Müdürü
Kısıklı Mah. Alemdağ yanyolu Kasran Plaza No: 24
Üsküdar / İstanbul 
Tel:+90 (216) 461 94 94   Faks: +90 (216) 329 73 83 
bilgi@login.com.tr •  www.login.com.tr
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Nebim   

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki iş uygulamalarıyla kurum-
ların 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 mağa-
zalar ve optik yazılımlarında Türkiye’nin  en fazla tercih edilen yerli yazı-
lım 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 9.000’den 
fazla firma ve 60.000’den fazla kullanıcıya hizmet vermeyi sürdürmek-
tedir. Nebim’in geliştirdiği Kurumsal Kaynak Planlaması, Tedarik Zinciri 
Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Perakende Yönetimi ve Kurumsal 
Performans Yönetimi iş yazılımlarından ve hizmetlerinden yararlanan fir-
malar; işletme kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmekte ve iş süreç-
lerini verimli yönetebilmektedirler.

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

Netsis Yazılım A.Ş.

1991 yılında kurulan Netsis, farklı sektör ve ölçekteki firmalara çağ-
daş ve uluslararası kriterlere uygun kurumsal iş yazılımları geliştir-
mektedir. Netsis yılların deneyimi ile, 40 bine yakın kuruluşa uçtan 
uca iş otomasyonları sağlamaktadır. Yüzde yüz müşteri memnu-
niyetine odaklı uzman proje ekibi, çağrı merkezi, geleceğin tekno-
lojilerini bugünden ürünlerine entegre edip müşterilerinin işlerinde 
farklı ve rekabetçi olabilmelerini sağlayan vizyonu, sektörüne ve öl-
çeğine göre her işletmenin yapısına kolayca uyarlanabilen ürünleri 
ile Netsis, başarı grafiğini her gün yükseltmektedir.

Altuğ Özmen / Satış Direktörü
Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 55 D: 309 34398
Maslak / İstanbul 
Tel: +90 (212) 285 11 00   Faks: +90 (212) 276 36 75 
Merkez Ofis: Şehit Nevres Bulvarı Kızılay İş Merkezi No: 3 Kat: 6 35210 
Alsancak / İzmir 
Tel: +90 (232) 463 90 00  Faks: +90 (232) 463 48 82 
www.netsis.com.tr  

ÇÖZÜM ÜRETİCİLERİ

Netaş   
   
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yenilikçi ve yaratıcı çözüm-
lerle, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılar ve kurumla-
ra uçtan uca katma değerli çözümler, sistem entegrasyonu ve tek-
noloji hizmetleri sunan Netaş, sahip olduğu yetkinlik, geniş bilgi ve 
güçlü deneyimle iş verimliliğinin artışı için çalışıyor. 47 yıllık deneyi-
me sahip Netaş, bilişim teknolojileri alanındaki faaliyetlerini, güçlü 
bir birikime sahip yeni nesil ArGe biriminin katkılarıyla sürdürüyor. 
Netaş, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yenilikçi çözümler ile 
müşterilerine iş fırsatları yaratan danışılacak ilk şirket olma vizyonu 
doğrultusunda kamu, telekomünikasyon, finans ve genel sektör-
den önde gelen şirketlere geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Esra Şenalp / Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi
T:+90 216 522 59 00 F:+90 216 522 59 09 
Buyaka 2 Sitesi, Kule 2, K: 15-16
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No: 8B 
Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul
www.netas.com.tr

Logo Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.

LOGO, son teknolojileri kullanarak, Türkiye’nin en 
yaygın satış, destek ve hizmet ağıyla sunduğu, ERP, 
İş Zekası, İK, sektörel çözüm, e-devlet uygulamaları 
ile her ölçekten işletmenin verimliliğini ve kârlılığını 
artırıyor. LOGO çözümleri kurulduğu 1984 yılından beri  
toplam 42 ülkede 170.000 firmaya ve 1milyon 300bin 
kullanıcıya ulaşmıştır.

Akın Sertcan / İcra Kurulu Üyesi, KOBİ Ürünleri
Hakan Alpaslan / İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal Ürünler
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No:609
41480 Gebze / Kocaeli
Tel:+90 (262) 679 80 00  Faks: +90 (262) 679 80 80 
www.logo.com.tr

Microsoft Türkiye

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

Mesut Mert / ERP Satış Müdürü
Erdem Erdoğan / İş Ortağı Teknoloji Stratejisti
Levent Sok. No:7 Levent İstanbul İletişim Hattı: 4446787
Santral : 0212 370555; Fax: 0212 3705556
www.microsoft.com.tr

Mobile Affairs

Mobile Affairs, Microsoft ERP Mobil dünyasındaki 
en yeni ürünlerin ve son teknolojik gelişmelerin yakın 
takipçisi olarak, danışmanlık tecrübesini sürekli 
geliştirmekte ve yalnız bugünün değil geleceğin 
beklentilerini de karşılayacak çözümler sunarak 
global olarak müşteri ağına sahip şirkettir, Microsoft is 
ortağı olarak 4000’den son kullanıcıya ve 15 ülkedeki 
müşterilerine avantajlı ve rekabetçi mobil çözümler 
sunmaktadır.

Emir Öngör / Regional Sales Manager
Kayışdağı cd.,1.Bayraktar sok. Ülker Ünver Plz.,No.9/D.5 
K.bakkalköy, Ataşehir / İstanbul
Tel: 0543 658 44 30
sales@mobile-affairs.com • www.mobile-affairs.com
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Slimstock

1993 yılında kurulan Slimstock, 600 den fazla müşterisi ile Avrupa Pazar 
lideridir. Komple bir yazılım paketi olan Slim4, talep planlama, öngörü 
ve stok yönetimini kapsamaktadır. Doğru zamanda, doğru stok, doğru 
yeri sağlamak için çalışan Slim4 ciddi bir başarı oranına sahiptir. Yazılım 
çözümü dışında, proje bazlı destek, profesyonel eğitim, koçluk hizme-
ti ve analiz hizmetleri de Slimstock uzmanları tarafından kullanıcılarına 
sağlanmaktadır. Katıldığımız ve katılacağımız tüm organizasyonlarda, 
eğitimlerde, başarı, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaktayız. Stok mali-
yetinizi düşürürken, servis seviyenizi yükseltmek için asistanlık hizmeti 
tarafımızdan talep halinde verilmektedir. Bu çalışmaya bağlı olarak ma-
liyetler düşerken ciro artacaktır. Slim4 yatırım maliyetinin yaklaşık bir 
sene içinde geri dönmesi beklenir ve biz bu konuda çalıştığımız işletme-
lere garanti vermekteyiz.

Songül Sezer / Ülke Müdürü 
Bayer Cad. Gülbahar Sok. No:17 D:23 Perdemsac Plaza
34742 Kozyatağı / İstanbul
Tel:+90 (0) 216 549 20 49 Faks: +90 (0) 216 587 30 20
info@slimstock.com • www.slimstock.com.tr

Sentez Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.
  
Sentez Yazılım 1992’den günümüze, birçok sektörde, her 
ölçekteki işletmenin daha iyi yönetilmesi ve daha rekabetçi 
olabilmesi için çözümler sunmaktadır. İşletmelere en kaliteli 
ve hızlı çözümleri en uygun fiyat ile sunmayı kendine her za-
man temel felsefe edinmiştir. Bir kurumun gelişmesindeki en 
önemli unsurun “sürekli Değişim” olduğuna inanarak ulusla-
rarası gelişimin üst düzeyde olduğu BT sektöründeki müşteri, 
çalışan ve çözüm ortakları ile yüksek standartlarda ürün ve 
hizmetler üretmeyi başarmıştır. Sentez Yazılım sunmuş oldu-
ğu ERP çözümleri birçok sektörün gelişmesinde de önemli 
katkılar sağlamıştır. Sentez Yazılım iş çözümleri birçok ülkede 
ve sektörde farklı dillerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Levent Kocaman / Genel Müdür Yardımcısı
Hürriyet Cad. Ekin İş Merkezi Kat: 4,5,6 Şirinevler / İstanbul
Tel: +90 (212) 452 15 15 pbx  Faks: +90 (212) 452 15 33
info@sentez.com • www.sentez.com

Set Yazılım
  
Set Yazılım 1993’ten beri edindiği deneyim ile kuruma özel 
hizmet veren bir teknoloji firması olarak yurtiçi ve yurtdışındaki 
birçok kurum ile yazılım projeleri geliştirmekte, iş çözümleri 
implemente etmektedir. ERP, CRM ve Özel Yazılım proje 
uygulamaları ile proje bazında %100 kuruma özgün çözümler 
üreten bir yazılım firması olarak ana ürünü SET B’LACK ERP 
yazılımı bir çok değişik sektörde başarıyla kullanılmaktadır. 
Kendi AR-GE çalışmaları ile geliştirip ürettiği yazılımlarının 
da kalite güvenirliliğine sahip olduğunu ISO 9001:2000 ile 
belgelendiren Set Yazılım’ın çözüm ve hizmetleri TURQUALITY 
desteği kapsamına alınmıştır.

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

Penta  Teknoloji Ürünleri Dağıtım Tic. A.Ş.

Penta kurulduğu 1990 yılından bugüne Türkiye’de 
teknoloji dağıtıcısı ana şirketler arasında daima 
ilk sıralarda yer alarak, sektör içerisindeki yerini 
sürekli büyütmektedir. Penta 150’yi aşkın küresel 
markanın Türkiye dağıtıcılığını yaparken, her geçen 
gün iş ortakları için yeni katma değerler yaratmayı 
sürdürmektedir.

Abdullah Doğan / Satış Yöneticisi
Organize Sanayi Bölgesi, NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775 
Yukarı Dudullu, Ümraniye/ İSTANBUL
Tel: +90 (216) 528 00 00   Faks: +90 (216) 415 23 27
autodesk@penta.com.tr • www.penta.com.tr

Novafortis Yazılım Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti.   

Novafortis tüm projelerinde yazılım mühendisliği yaklaşımı uygu-
layarak hızlı, etkin, kaliteli, işlevsel ve kullanıcı dostu programlar 
üretmektedir. Yazılım hizmetlerinin yanı sıra iş süreçlerinizin ana-
lizi, iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırması, kurumsal kimlik, iş 
disiplini ve entegrasyonu için gerekli yazılım ve altyapıların kuru-
munuza en uygun şekilde uyarlanmasını sağlar. Uzmanlık konuları 
arasında Dış Ticaret ve Site Yönetimi uygulamaları bulunmaktadır. 
Dış Ticaret modülü A’dan Z’ye dış ticaret ile ilgili tüm süreçlerinize 
yanıt vermekte ve muhasebenizle entegre çalışmaktadır. Site Yö-
netimi ile Varlık ve Emlak Yönetiminin yanı sıra Müşteri İlişkileri, Ai-
dat Yönetimi, Hukuk Yönetimi ve Şikayet Yönetimini tam entegre 
kullanabilirsiniz. Novafortis; Oracle e-iş uygulamaları, masa üstü, 
web ve mobil tabanlı uygulamalar geliştirmektedir.

Cem Yaşin / Genel Müdür
297 Sok. No: 36 Buca İzmir 
Tel: +90 (232) 452 50 81
www.novafortis.com• info@novafortis.com.tr  

Teknosol Bilgisayar Yazılım Hiz. Ltd. Şti.

20 yıldır sadece yazılım teknolojilerine odaklanmış olan Tek-
nosol,  en son bilgi teknolojilerine dayalı, firmaların tüm faali-
yet alanlarında kullanılabilen, etkin ve çok yönlü ERP yazılımı 
“Vera ERP” projesi ile çözüm üretmektedir. Teknosol, proje 
öncesi ve sonrası tecrübeli danışman ve yazılım desteğiyle 
de işletmelere uzun süreli hizmet vermektedir. Teknosol Vera 
Erp çözümü ile planlamadan mali kontrole, satın almadan 
üretime, satıştan maliyete kadar farklı süreçleri tek ve en-
tegre yazılımda birleştirerek sistemsel olarak yönetilmesini 
sağlamıştır. Vera ERP aynı zamanda ileri düzey üretim plan-
lama ve çizelgeleme ürünü olan Asprova ile desteklenmiştir. 

Filiz Kaşıkçı / ERP ve APS Satış Yöneticisi
Eğitim Mah. Kasap İsmail Sok. Aska İş Merkezi No:2 D:8 
Kadıköy / İstanbul 
Tel: +90 (216) 349 27 37  Faks: +90 (216) 349 76 75  
teknosol@teknosol.com.tr • www.teknosol.com.tr
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Univera Bilgisayar Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Mobil Satış Dağıtım Yönetimi denince akla gelen 
ilk firma olan Univera, çözümleriyle bugün Türkiye 
Pazarındaki başta FMCG sektörü olmak üzere; 
elektrik/elektronik, ilaç/kozmetik, yapı malzemeleri 
gibi  sektörlerin lider firmalarına hizmet vermektedir. 
22 yıldır gelişerek büyüyen Univera, her zaman “daha 
iyi” olmak için çalışmaktadır.

Cüneyt Ersin / Genel Müdür
Şair Eşref Bulvarı Umurbey İşhanı No: 3/2 Kat 3-6
Çankaya / İzmir  
Tel: +90 (232) 445 94 70  Faks: +90 (232) 441 89 09 
info@univera.com.tr • www.e-univera.com

Wassermann AG 

Konusunda çeşitli ödüllere sahip, Münih merkezli WASSER-
MANN AG, 30 senedir çok uluslu Holdingler ve KOBİ’ler için 
kuruluşların Üretim ve Lojistik Performansını arttırıcı ve De-
ğer Yaratma Zincirlerini optimize edici yazılım ürünleri (APS 
/ Advanced Planning & Scheduling) üretmekte, bu konular-
da ödüllü danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ağırlık Yazı-
lım Çözümleri (Software Solutions) bölümünde olmak üzere 
Yönetim Danışmanlığı (Management Consulting) ve Uzman 
Hizmetleri (Expert Services) bölümlerine ayrılarak yapılaşmış 
olan WASSERMANN AG, Türkiye’de de 2013 ortasından iti-
baren İstanbul ofisinde faaliyet göstermektedir.

Ümit Süray / Ülke Müdürü 
Palladium AVM Ofis Binası Barbaros Mah. Halk Cad.
No: 8/A Kat: 2 Ataşehir 34746 / İstanbul 
Tel: +90 (216) 663 61 21  Faks: +90 (216) 663 61 00 
u.suray@wassermann.com

Verimsoft  

Verimsoft çözüm ortakları ile birlikte KOBİ’lerde iş 
verimliliğini yazılım uygulamaları ve danışmanlık 
hizmetleri ile artırmaktır. Şirketimiz sahip olduğu uz-
manlık düzeyindeki bilgilerini hizmetinize sunduğu 
yazılım ürünleri ile hayata geçmesine odaklanmıştır. 
Ülkemizin temel problemi olan kendi alanında ye-
tişmiş uzman eksikliğini vermiş olduğumuz danış-
manlık hizmetleri ile ihtiyacınız olan uygulamaların 
günlük işlemlerde yerini almasını sağlamaktadır.

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

Workcube E-İş Sistemleri A.Ş. 

%100 WEB tabanlı ve bütünleşik kurumsal bilgi sistemi 
Workcube; ERP, CRM, İnsan Kaynakları, Proje Yönetimi, 
Müşteri İlişkileri, Tedarik Zinciri Yönetimi, İçerik Yönetimi, Eğitim 
Yönetimi, B2B ve B2C gibi iş çözümlerinin tüm fonksiyonlarını 
kapsamakta ve birbiriyle entegre biçimde kurumların 
kullanımına sunulmaktadır. Her sektörden, her ölçekteki 
işletmelerin ihtiyaçlarına göre kolaylıkla ölçeklenebilen ve 
özelleştirilebilen Workcube’ün; inşaat, metal, perakende, 
hizmet, gıda, dağıtım, mobilya, iletişim sektörlerinde faaliyet 
gösteren işletmelere yönelik dikey çözümleri mevcuttur.

Ferdi Fırat / İş Geliştirme Direktörü
Tuğba Turhan / İş Ortakları Yönetmeni
Katip Salih Sokak No: 24 Koşuyolu / İstanbul 
Tel: +90 (216) 428 39 39  Faks: +90 (216) 428 39 07 
workcube@workcube.com • www.workcube.com
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Serhan Oralp ABAS Türkiye Genel Müdür Yrd. serhan.oralp@abasturk.com

Serdar Aksoy AGC Yazılım Proje Koordinatörü serdara@agcyazilim.com

Hakan Akalın Akdatasoft Genel Müdür hakan.akalin@akdata.com

Mehmet Ali Emir 6 Gen Genel Müdür mehmetali.emir@6gen.com.tr

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

Ertaç Yıldız Bilişim Ltd. ERP Danışmanı ertac.yildiz@bilisim.com.tr

Yasemin Burçak Bimsa Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı yasemin.burcak@bimsa.com.tr

Engin Alan Binovist Genel Müdür engin.alan@binovist.com

Mahizer Balaban Dik Birleşik Uzmanlar İş Geliştirme Müdürü mahizerb@birlesikuzmanlar-it.com

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

Özgür Doğan Dengenet Yönetici Ortak ozgur.dogan@dengenet.com.tr

Alkin Aksoy Detaysoft Yönetici Ortak alkin.aksoy@detaysoft.com

Üstün Uçtum DST Danışmanlık Yönetici Ortak ustun.uctum@dstdanismanlik.com

Orhan Günsal Durak Tekstil Sistem Proje Müdürü ogunsal@durak.com.tr

Nergis Sungur Edefter.com Pazarlama Direktörü nergis.sungur@edefter.com

İlke Altın eFinans Satış Müdürü ilke.altin@efinans.com.tr

Alper Yurtoğlu Egebimtes Üretim Yön. Sis. Yöneticisi alper.yurtoglu@egebimtes.com.tr

Mustafa Çolak EMS Sistem Otomasyon Genel Müdür mustafa.colak@emssistem.com.tr

M.Göker SARP ERP Komitesi ve Kurumsal 
Dönüşüm Platformu Koordinatör goker.sarp@erpcommittee.org

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

Koray Gültekin Bahar Fit Solutions CTO koray.bahar@fitcons.com

Feyzullah Oktay Giltaş Genel Müdür foktay@giltas.com.tr

Behiç Ferhatoğlu IAS CEO bferhatoglu@ias.com.tr

Tuncer Hatunoğlu İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı tuncer.hatunoglu@iletisimyazilim.com

Yağmur Katipoğlu Katipoğlu Danışmanlık Proje Yöneticisi yagmur@katipogludanismanlik.com

Betül Onat Kora Genel Müdür bonat@kora.com.tr

Levent Sılay Login Yazılım İş Geliştirme Yöneticisi l.silay@login.com.tr

Uğur Sipahi Logo Yazılım İcra Kurulu Üyesi ugur.sipahi@logo.com.tr

Dr. Ayşe Cilacı Tombuş Maltepe Üniversitesi End. Müh. Bölüm Başkanı act@maltepe.edu.tr

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

Erdem Erdoğan Microsoft Türkiye Partner Technology Strategist a-ererdo@microsoft.com

Mesut Mert Microsoft Türkiye ERP Satış Müdürü mesut.mert@microsoft.com

Emir Öngör Mobile Afairs Uluslararası Satış ve Pazarlama Uzmanı e.ongor@mobile-affairs.com 

Murat Demioğlu Nebim Genel Müdür Yrd. muratd@nebim.com.tr

Seda Çelikkanat Netaş ERP Birim Yöneticisi sedac@netas.com.tr

Altuğ Özmen Netsis Yazılım Satış Direktörü altug.ozmen@netsis.com.tr

Cem Yaşin Novafortis Yazılım ve 
Danışmanlık Genel Müdür cem.yasin@novafortis.com.tr

Hadi Tolga Göksidan ODTÜ BTO Koordinatör tolga.goksidan@odtuteknokent.com.tr

Dr. Batuhan Kocaoğlu Okan Üniversitesi Akademisyen batuhan.kocaoglu@gmail.com

Abdullah Doğan Penta Satış Yöneticisi abdullah.dogan@penta.com.tr

Ozan Yalçın Rönesans Holding Muhasebe Direktörü ozan.yalcin@ronesans.com

Ayfer Doğru Savcan Tekstil Bilgi Sistemleri Müdürü ayferdogru@savcan.com

Levent Kocaman Sentez Yazılım Genel Müdür Yardımcısı levent.kocaman@sentez.com

Ahmet Akşit Set Yazılım Genel Müdür ahmetaksit@setsoftware.com

Songül Sezer Slimstock Ülke Müdürü s.sezer@slimstock.com

Filiz Kaşıkçı Teknosol ERP Satış Yöneticisi filiz@teknosol.com.tr

Cüneyt Ersin Ünivera Genel Müdür cuneyt.ersin@univera.com.tr

Serhat Duras Verimsoft Genel Müdür serhat@verimsoft.com

Ümit Süray Wasserman Ülke Müdürü u.suray@wassermann.com

Özlem Açıkel Turhan Workcube Başkan Yardımcısı ozlemacikel@workcube.com

Hakan Zobu Zobu Consulting Genel Müdür hakan@zobu-consulting.com

Kurumsal Çözüm Önerileri
Katılımcı ve Çözüm Üreticisi Firmalar İletişim Listesi




