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Önsöz
2014 yılı, ERP Komitesi ve Kurumsal Yazılımlar pazarı için önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu.
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ciddi atılımlar gerçekleştirdik, aramıza katılan yeni üyelerimiz,
yayınlarımız ve seminerlerimiz ile topluluğumuzu daha da sağlamlaştırdık. Devlet desteğiyle
İstanbul dışındaki şehirlerde de seminerler düzenlemeye başladık. Katılımcılarımız, kurumsal çözüm
deneyimlerindeki ilk adımlarını düzenlediğimiz “adım adım” seminerlerinde atmaya başladı.
Başardıklarımızın ardında platformumuzun tüm üyelerinin çabası, emeği, enerjisi var.
Kısa bir süre sonra 4. yılımızda ilerlemeye devam edeceğz. 2015’in ilk günlerinde 6.000 üye sayısına
ulaşarak önemli bir gelişim daha sağladık. Bu anlamda; gidilecek daha çok yolumuz var. ERP Komitesi
olarak kendimizi Türkiye’nin bilişim vizyonu ve kurumsal dönüşümü için sürekli geliştiriyoruz.
İzlediğimiz bu gelişim stratejisinin, Türkiyenin kurumsal dönüşümünü gerçekleştirmesi için değer
taşıdığına inanıyoruz ve faaliyetlerimizi artırarak sürdürüyoruz.
ERP Komitesinin vizyonu “Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları
doğrultusunda, kurumsal yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere
ulaşmalarını sağlamak, destekleyici ve geliştirici hizmetler üretmek ve bunları güncel tutmalarına
yardımcı olmak” olarak ifade edilebilir. Bu vizyon çerçevesinde 2012-2015 periyodunu kapsayan
faaliyet planı kapsamında, stratejik amaçlar saptanmıştır.
Bu stratejik amaçlar doğrultusunda ERP Komitesi Kurumsal çözüm üreticisi üyelerinin katkılarıyla
hazırlanan bu çalışmayla 2015 yılına ait öngörülere ve çözüm üreticilerinin vizyon ve hedeflerini
içeren, Türkiyedeki Kurumsal yazılım pazarına ilişkin bir referans kaynak ortaya konmaya çalışılmıştır.
Bu anlamda, 2014 yılının değerlendirildiği ve 2015 yılına ilişkin olarak beklentilerin yer aldığı bu
çalışmaya katkıda bulunan, vizyon ve öngörülerini bu çalışmada paylaşan ERP Komitesi Kurumsal
çözüm üreticisi üyelerine teşekkür eder, bu çalışmanın referans kaynak olarak katkı sağlamasını
temenni ederim.

M. Göker SARP

Koordinatör
ERP Committee Turkey &
Enterprise Transformation Platform
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Başlarken
Dünyadaki ekonomik büyümeye çok geniş anlamda katkısı bulunan Çin’in de frene bastığı bir
dönemdeyiz. Global arenada yaşanan ekonomik zorlukların yanı sıra; ülkemizde birkaç yıldır büyüme
hızımızın, ihtiyacımızın altında seyrettiğini hepimiz yakından hissediyoruz.
Bu yıl seçim olmasına rağmen, 2015 yılının yeni bir kalkınma hamlesinin ilk basamağı olmasını
bekleyebiliriz.
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Bu çalışmayla ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu olarak 2014 yılını değerlendirirken, 2015
yılına ilişkin olarak beklentilerimizi, hedeflerimizi ve öngörülerimizi paylaşıyor olacağız.
“CIO’lar son yıllarla birlikte kendi BT sistemlerine ek hizmet seçeneği olarak bulut hizmetlerini
değerlendirmeye başladılar. Şirketlerin sahip olduğu tüm BT altyapıları, bulut seçenekleri ile
kıyaslanmaya başladı. Bu devam edecektir.”
Bulut bilişim, son yıllarda hızlanarak hayatımızı girdi ve artık BT kullanma alışkanlıklarının ve
ihtiyaçlarının değiştiği yeni bir dönemdeyiz. Türkiye, 2023 yılı vizyonunda 150 milyar doların üzerinde
bir BT pazarı öngörüsünde bulunuyor.

Workcube..............................................................................................................25

Kurumların teknolojiyi artık çok farklı kullanarak fark yaratacak yeni iş modelini oluşturması ve
potansiyel müşteriye en hızlı şekilde ve yaratıcı platformlarla ulaşılması lazım. Bunu da bulut bilişim ile
sağlayabileceğiz.

ERP Komitesi Hakkında..............................................................................................................26

Hizmet sektörü’nde entegre teknolojiler ve konsolidasyon ihtiyacı

Açıklamalar..............................................................................................................27

2014 yılı içinde ERP için son yıllarda gündemde olan şirket birleşmelerinden ve yeni satın almalardan
dolayı sağlık sektöründe ve perakende sektöründe kurumsal çözümlere yönelik talepler artış
göstermeye başladı. 2015 yılında da perakende sektörü başta olmak üzere entegre kurumsal çözümlere
olan taleplerin devam etmesi beklenebilir.

TEKNOSOL..............................................................................................................24

2015 yılında perakendecilerin gündemini bir hayli yoğun olarak meşgul edecek konular arasında
cihazlar, yazılımlar, uygulamalardan ziyade, müşterileri olacak; 2015 yılında müşterileri anlamaya
çalışarak daha fazla mesai harcayacaklar.
Omnichannel, artık perakendeciler için normal bir operasyon haline gelmeye başladı. Müşteriye tüm
kanallardan tekil olarak dokunabilmek, değerli müşterilere sahip olma fırsatı verecek. Daha etkin bir
operasyon için Omnichannel’i destekleyen sistemler ve altapılar bu yıl konuşulmaya devam edecek.
Perakendecilerin yeni nesil teknolojilere adaptasyonu, müşterilerinden daha yavaş ilerliyor. Özellikle
yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde, alışılagelmiş yaklaşımlardan dolayı ciddi dar boğazlar
oluşuyor. Bu sebeple 2015’te perakendecilerin Servis bazlı (SaaS) çözümlere, teknoloji portföylerinde
daha çok yer vereceği öngörülebilir.
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Sosyal pazarlama artarak konuşulmaya devam edecek
CRM tarafında, özellikle müşteri deneyimini arttırmaya yardımcı teknolojilere ağırlık verilecek, mağaza
içi müşteri davranış analizi, odaklanılacak noktaların başında gelecek.
Perakendeciler için yükseliş trendinde olan Sosyal pazarlama gibi yeni kavramların ciro paylarındaki
artışı artık göz ardı edilemeyecek seviyelere ulaşacak. Hatta müşterilerle ciddi bir iletişim kanalı
oluşturması ile beraber sadakat programlarının yeniden modellenmesi ihtiyacı doğabilir.
Şirket birleşmeleri ve entegratör hizmetlerinde artışlar yaşanacak
2013 yılında Logo Yazılım’ın Netsis Yazılım’ı satın almasıyla beraber Türk yazılım sektöründe öne çıkan
iki yerli yazılım üreticisi şirket birleşmiş oldu.
“2014 yılının hemen başında birleşen ACRON en çok konuşulan birleşmelerden biri oldu.”
SAP Kurumsal İş Çözümleri pazarında uzun yıllar hizmet veren UNITEAM, MBIS VE BIZCON birleşerek
ACRON isminde yepyeni bir şirket oluşturdular. ACRON, 400 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük SAP
çözüm sağlayıcı kuruluşu oldu ve bir çok üründe deneyimli büyük bir danışman ekibine sahip firma
konumuna geldi.
Bu tür şirket birleşmeleri devam edecek, bu yıl içinde en az bir birleşme daha haberi alacağımız
öngörülüyor.
Türkiye bilişim pazarındaki çözüm yelpazesi olgunlaşmaya devam ederken yaşanan özelleştirmeler ve
devletin getirdiği yeni düzenlemeler, bilişim teknolojileri ve kurumsal yazılımlar için yeni proje alanları
doğuruyor.
Bir süredir yavaş seyirde ilerleyen enerji dağıtım projeleri de hızlandı.
Dünya’da 55 ülkede faaliyet gösteren bilgi teknolojileri, danışmanlık ve iş süreçleri Hizmetleri alanında
Hindistan’ın 2. büyük firması ve Dünya’nın en büyük bilişim danışmanlık firmalarından biri olan Wipro
Türkiye ofisini açtı.
Türk kurumsal yazılım pazarına bu yıl 2 yeni ERP çözümü giriyor, aynı zamanda bu sene birçok ERP
yazılımı için yeni versiyon yayınlanma zamanı.
Bu sene Türkiye kurumsal yazılım pazarına en az 2 yeni oyuncu daha katılacak. Bunlar, Sage ve Netsuite.
Bir süredir devam ettikleri yerelleştirme ve ekosistem çalışmalarını hızlandırdılar.
Sage, küçük ve orta boy işletmeler segmenti için özel çözümler geliştirirken, Netsuit cloud ERP , CRM
ve Omnichannel Perakendecilik çözümleriyle pazara giriyor olacak.

Buna karşın son yıllarda ERP projelerinin öngörülen süre ve bütçeleri aşması, ERP pazarını tehdit
eden diğer bir faktör olarak ortaya çıktı. Türkiye ve Dünya’daki firmalardaki innovasyon ve ARGE
çalışmalarının son yıllarda yoğunlaşmasına rağmen firmaların, ERP projelerindeki başarıyı etkileyen
kurumsal düzenleri, organizasyonel yönetimleri, yeniden yapılanma ve firma çalışanları tarafından
teknolojinin kabulüne sıra gelindiğinde hızını kaybediyor.
Anahtar teslim projelerin başarı faktörleri tartışılmaya başlanacak
Özellikle, uzun süreli projeler olan ERP geçişleri sırasında yaşanan ve uzun bir süredir artarak devam
eden sabit bütçeli projelere olan talepleri bu seneden başlayarak sorgulanmaya başlayacağını
öngörüyoruz. İhtiyaçların net olarak belirlenmesi veya değişken isteklere karşı esnek bir sistemin
kurulması, proje yönetiminde dökümantasyona verilen önem başta olmak üzere, proje unsurları ve
getirileri sorgulanmaya başlayacak.
Projelerin planlanan zamanda tamamlanması ve planlanan bütçeleri aşmaması için gerekli konular
masaya yatırılacak.
ERP’ye geçiş yapan şirket sayısı bu yıl da artacak
Kurumsal çözümler açısından bilişim sektörünün gelişimine baktığımızda: 80’li yılların başında
Türkiye’de yazılım evleri kurulmaya başlamış ve bu yazılım evlerinin çoğu ticari çözüm paketlerini
oluşturarak yollarına devam etmişler, 90’lı yıllarla birlikte yabancı MRP ve ERP çözümlerinin girişi
başlamış ve Türkiye entegre kurumsal çözümlerle tanışmıştır.
Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun 2.000’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 duyulması ile 1994-1995 döneminde Holdingler ve çokuluslu firmalarla başlayan
süreç, son dört beş yıl içinde iyice hızlanmış: Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi ve yaygınlaşması
özellikle 2010 yılından itibaren çok ciddi bir ivme kazanmıştır.
Bu ivme geçen seneye kadar da devam etti, bu yıl da artarak devam edeceği öngörülmektedir.
M. Göker SARP
Koordinatör
ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu

Veri yönetiminde, iş zekası ve büyük veriden sonra, ana veri yönetimi gündemde olacak.
Tüm kaynaklardan üretilen verilerin entegre noktalarda toplanması ve verinin kullanılabilir hale
dönüştürülmesi önemli bir gündem teşkil edecek; (MDM) veri tutarlılığı, entegrasyon ve tabiki bu
verinin güvenliği odaklanılacak önemli alanlar arasında olacaktır.
ERP’de sosyal medya entegrasyonu, SaaS ve açık kaynak koda yönelim Dünya’da artıyor.
Küresel pazarda, sosyal medya ile ERP yazılımları arasındaki entegrasyonlarla müşteri etkileşimini
artırmayı hedefliyor.
KOBİ’lerde SaaS tabanlı ERP yazılımına talep giderek artıyor: Kullanıma göre ödeme modeli teknolojinin
kabulunu sağlıyor. Başlangıç maliyetinin az olması ve kullanıma göre ödeme yapılıyor olması toplam
maliyeti oldukça rahatlatıyor.
Ayrıca, küresel pazarda açık kaynak kodlu ERP satıcılarının artışı da göze çarpıyor. Ticari ERP
sistemlerinin maliyetleri yüksek olduğundan, mikro ve küçük ölçekli şirketler bu sistemleri internette
serbestçe kullanılabiliyorlar. Açık kaynak kodlu ERP sistemleri etkileri küresel ERP pazarı için bir tehdit
olma yolunda ilerliyor.
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IDC’NİN
2015
ÖNGÖRÜSÜ
International Data Corporation (IDC) tarafından
yapılan en son araştırmalara göre Türkiye’nin
kurumsal uygulama yazılımları (EAS) pazarı
önümüzdeki beş yıl (2014 yılından itibaren)
boyunca yıllık %9.3’lük bir bileşik büyüme oranı ile
genişleyecek. Global danışmanlık hizmetleri firması
IDC, en son yayınladığı “Türkiye Kurumsal Uygulama
Yazılımları Pazarı 2014-2018 Tahmini” başlıklı
raporunda pazarın 2015 yılında 285.28 milyon
dolarlık bir değere ulaşacağını ve perakende, üretim
ve toptancılık dikey sektörlerinin 2015 yılında da
en büyük harcama kalemine sahip olacağını ortaya
koyuyor.

Yeşim Araç Öztürk - IDC Türkiye yazılım ve hizmetler araştırma analisti

IDC Türkiye yazılım ve hizmetler araştırma analisti
Yeşim Araç Öztürk’e göre “Kamu, sağlık, eğitim, enerji,
finans ve üretim gibi sektörler devletin dönüşümsel
girişim ve stratejik planlarında önemli bir yer
tutuyor. Bu sektörler farklı zamanlarda fonksiyonel
pazarlarda kurumsal uygulama yazılımları harcaması
yaratabilecek potansiyele sahip. Önümüzdeki
dönemde bu sektörlerde yer alan kurumlar özellikle
ERP (insan sermayesi yönetimi, finansal uygulamalar
ve satın alma uygulamaları) ve CRM (pazarlama,
iletişim merkezi ve müşteri hizmetleri uygulamaları)
alanlarında talep artışı gösterecektir.”
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Düzenleyici faktörler de kurumsal uygulama
yazılımları harcamalarının artışında önemli bir etken
olmaya devam edecek. IDC yaptığı araştırmalarla
Türk Ticaret Kanununun, mevcut kurumsal uygulama
yazılımlarının kurumlara özel hale getirilmesinden
ek modüllerin hayata geçirilmesine kadar kurumsal
uygulama yazılımları yatırımlarını canlandıracağının
altını çizmişti. 2015 yılında da regülasyonların
tetiklediği bu yatırımlar devam ediyor olacak.
Öztürk’e göre “ERP birçok şirket için ilk giriş noktası
oldu. Operasyonlarını ve finansal taraflarını kontrol
altına aldıktan sonra bu şirketler artık müşteri
ilişkilerini nasıl iyileştirebilirler, müşterilerin
ihtiyaçlarını ürünlerle nasıl daha iyi bir araya
getirebilirler diye düşünmeye başladılar. Bu nedenle
CRM tarafında da bir dalga bekliyoruz. Şirketler
CRM tarafına daha müşteri odaklı olabilmek için
önümüzdeki dönemde yatırımlarını arttırıyor
olacaklar.
2015 yılında bulut tabanlı uygulamaların benimsenme
oranının artışıyla birlikte, aynı trendi özellikle CRM
gibi kurumsal uygulamalarda görüyor olacağız.
Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler ilk yatırım
maliyetinin düşük olması ve ölçeklenebilir olması
açısından buluta yönelmeye başladı. Regülasyonlara
tabi bazı sektörlerde ise
bulut konusundaki
belirsizlik nedeniyle şirketler bulut tabanlı
uygulamalara yatırım yapmaktan çekiniyorlar. 2015
yılında, belirsizlik yaşanan sektörlerde regülasyon
anlamında bir netleşme olması durumunda bulut
tabanlı kurumsal uygulama yazılımlarında daha hızlı
artan bir harcama trendi gözlemliyor olabiliriz. ERP
uygulamalarının bulut tabanlı olarak benimsenmesi
ise CRM uygulamalarına kıyasla gecikmeli olarak
gerçekleşecek. ERP uygulamalarını oturtan şirketler
standart raporlamadan analitiğe doğru ilerliyor
olacaklar.”
VISION2015
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abas Türkiye

PAZARIN
BİLİNÇLENMESİ
SEKTÖRDE
VERİMLİLİĞİ
ARTIRACAK

2014 Yılını geride bıraktığımız ve 2015 yılına giriş
yaptığımız şu dönem içerisinde ERP pazarı ile alakalı
en belirgin özellik satın alım yapacak firmaların ERP
çözümlerine ve ERP süreçlerine bakış açılarının ciddi
anlamda değişiklik göstermiş olması. Türkiye’de
bulunan firmalar ERP çözümlerine karar verirken
artık sadece günlük işlemlerini kayıt altına almayı
değil, aynı zamanda gelecek planlarını da belirlemek
için kullanımı hedefliyorlar. Bir bakıma satın alma
noktasında bilinç yerel düzeyden global düzeye geçiş
gösteriyor denilmesi mümkün.
Bu faktör aynı zamanda sektörde yazılım tedarik eden
firmalar arasındaki farkların daha belirgin ortaya
çıkmasına neden oluyor. Karar vericiler yatırımlarını
yaparken, geçmişteki modüler ve günlük ihtiyaçlarına
yanıt veren yaklaşımdan ziyade, bugün ve gelecekte
oluşabilecek tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen
bütünleşik ERP çözümlerine yöneliyorlar. Bu da
standardında yüksek fonksiyon bulunduran ve
yapılarını uzun yıllardır bu doğrultuda hazırlayan
global çözümlerin bir adım öne geçmesini sağlıyor.

Y. Serhan Oralp - Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Yöneticisi

Bir diğer önemli nokta ise, satın alım yapacak
firmaların ERP proje sürecine bakış açısının ciddi
anlamda değişiyor olması. Firmalar ERP sürecinde
sektörde ERP Committee gibi bağımsız organların
çalışmaları, firmaların yayınladığı başarı hikayeleri ve
makaleler ile ERP proje sürecinin iç yapısı ve atılması
gereken adımların önemine daha çok dikkat etmeye
başladılar. Bu sayede sektörde seçim yaparken
sadece “ERP Yazılımı”ndan ziyade, “ERP Yazılımı, Satış
Sonrası Hizmetler ve Değişim Maliyetleri” kalemleri
irdelenmeye başladı. Bir bakıma tedarikçi firmaların
ERP’ya kattığı “Değer” en önemli kriterlerden biri
haline geldi.
Her ne kadar 2015 yılı seçim yılı olsa da, bu faktörler
ve pazardaki odak değişimi göz önüne alındığında,
ERP Pazarının, yeni projeler ele alındığında ciro
olarak %15-20’lik bir büyüme gerçekleştireceğini
düşünüyoruz. Bu sektör büyümesini gerçekleştirecek
olan noktalar ise, otomotiv sektörü haricinde diğer
ana sanayilerin de tedarikçilerini ERP Yazılımına
yönlendirmesinin artması ve belli sektörlerde
devlet teşvikinin geri getirilmesi diyebiliriz. Ayrıca,
yapılacak genel seçim sonrası, uzun bir süredir
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2015 YILININ 		
		 PLANLARINI
2014’TE
		 TAMAMLADI
seçim ekonomisinde bulunan Türkiye’nin yılın 3.
ve 4. Çeyreğinin bu artışın oranını ciddi anlamda
etkileyeceğini de göz önüne almak gerekiyor.
abas Türkiye olarak, global bir tedarikçi olmamız
ve müşterilerimizden gelen olumlu referanslar
ile Türkiye pazarında her geçen gün varlığımızı ve
gücümüzü biraz daha artırıyoruz. 2012 yılından bu
yana yapmış olduğumuz satışların %45’ini mevcut
müşterilerimizin tavsiyeleri ile gerçekleştirdik.
Burada özellikle belirtmek isteriz; referansı ile değil,
bizzat tavsiyeleri ile. Bu bilgi bize duyulan güvenin
ve abas’ın marka değerinin gün geçtikçe artığını
gösteriyor.
Global bir firmanın parçası olmamızdan dolayı
hedeflerimizi
oluştururken
reel
düşünmek
durumundayız. abas global olarak yıllık mali kriterler
göz önüne alındığında önümüzdeki 5 yıl için yıl
bazında yaklaşık %5, toplam 5 yıllık süreçte ise
%35’lik bir organik büyüme hedefleniyor. Tabii ki bu
büyümenin destekleneceği altyapı ve insan kaynağı
da hesaba katılarak detaylı planlar hazırlanıyor ve
uygulamaya konuluyor.
Türkiye ERP pazarının gelişen bir pazar olması
doğrultusunda, yaklaşık %15-20’lik bir büyüme

VISION2015

öngördüğümüzü belirtmiştik. Bu organik büyümenin
bizim hedeflerimize de yansıyacağını ön görüyoruz.
Buna ek olarak, 2015 yılı itibari ile yayınladığımız
yeni web sitemiz, müşterilerimizden gelen olumlu
referanslar, Türkiye’de artan operasyon gücümüz ve
marka değerimiz ile birlikte mevcut pazardaki payımızı
artırarak yeni satışlardan gelecek finansal büyüme
oranımızın Türkiye pazarı beklentilerimizden %15-20
oranında daha yüksek olacağını düşünüyoruz.
Bununla birlikte 2014 yılının 2. yarısında başladığımız
ve dünyada da 20’den fazla üniversite içerisinde
uyguladığımız “abas on Campus” çalışmamıza,
Türkiye’de Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
bölümünde başladık. 2015 yılının ilk yarısında da
bazı üniversiteler ile detaylı sertifika programları
düzenleyerek çalışmamızı genişletmeyi hedefliyoruz.
Çalışmamıza bu denli önem vermemizdeki en temel
sebep, Türkiye’deki geçmiş uygulamalarda pek
çok kez yarıda kalan projeler nedeniyle, Endüstri
Mühendisliği öğrencilerinin kariyerleri için artı
değer sağlayacak ERP yazılımı kullanabilme pratiğini
edinemediklerini görmemiz. Üniversite – Özel Sektör
işbirliği konusunda yeni adımlar atmaya devam
edeceğiz.
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2015 YILINDA YAZILIMIN
KULLANIMI KONUSUNDA
BİLİNÇLENDİRME
AMACIYLA FARKLI BÖLGE
VE ŞEHİRLERDE SEMİNERLER
DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

ŞİRKETLERİMİZİN
BÜYÜMESİNİ
DESTEKLEYECEK
IT YATIRIMLARI
2015 YILINDA
DAHA DA ÖN
PLANA ÇIKACAK

Akdatasoft Yazılım ikisi üniversite teknoloji geliştirme
merkezinde olmak üzere üç ofis ile faaliyetlerine
devam etmektedir. Kurulduğu günden bu güne
geçen 20 yıllık süreçte Üretim Yönetimi yazılımlarının
sektörel olarak geliştirilmesi gerekliliği düşüncesi
ile ürünlerimizi geliştirmekteyiz. Çok farklı üretim
süreçlerine sahip olan Tekstil Sektörüne ait yazılımlar
ile yazılım sektöründe belirli bir pay elde edilmiştir.
Özellikle 2013 ve 2014 yıllarında farklı ürün ve üretim
süreçlerine sahip işletmeleri olan grup şirketlerinde
satış ve kuruluşlar gerçekleştirmiştir. Tekstil sektörüne
ait yazılımlara yurt dışından da talep gelmesi ile ihracata
yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.
Son yıllarda hızla değişen ekonomik koşullar ve global
rekabetin artması nedeniyle, şirketlerin faaliyetlerini
yönetebilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri
için teknolojik imkanlardan mutlaka yararlanmaları
gerekmektedir. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile
mobil çalışma ve iş yapma olanağın sağlanması, yer ve
zaman bağımsız faaliyetlerin takibi ve gerçekleştirilmesi
iş hayatında hızlı karar verebilme ve yönetimi mümkün
kılmaktadır. Şirketlerin faaliyetlerinde kullanılan
yazılımların ilgili firmanın faaliyetlerinde hayati değer
taşımaya başlamıştır. Bununla birlikte kullanılan yazılım,
ilgili şirketin faaliyetlerine uygun iş akışı, kontrolü ve
yönlendirmesini sağlamalıdır. Bu da ancak sektörel
içerik taşıyan yazılımlar ile mümkündür.
2015 yılı itibariyle de ekonomik, siyasal gelişme ve
değişiklikler nedeniyle şirketler faaliyetlerini sürekli
kontrollü bir çalışma şekli ile sürdürmek zorundadırlar.
Bu yapılanma gereksinimi neticesinde yazılım kullanım
ihtiyacı pazarı büyütme eğilimindedir. Bu talepleri
karşılamak için hizmet veren firmalar da çalışılan
firmaların bütçelerine uygun şartlarda iş yapma
modelleri geliştirmek zorundadır. Özellikle sektörel
hazırlanmış ve anahtar teslim olarak projelendirilmiş
ürünlerin tercih edileceğini öngörmekteyiz.
2014 yılında yazılımın kullanımı konusunda
bilinçlendirme amacıyla Üniversitelerde seminerler
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Hakan Akalın
Akdatasoft Genel Müdürü

düzenlenmiş olup, 2015 yılında da farklı bölge ve
şehirlerde benzer faaliyetlerimize devam edilecektir.

Üretim veri toplama konusunda stratejik iş ortaklığı
yapılarak, gerek Tekstil sektöründe gerek se diğer
üretim sektörlerinde üretim makinalarından otomatik
veri alma ve otomasyon ürün satışı ve hizmeti verilmeye
yine 2015 yılı ikinci çeyreğinde başlanacaktır.
Selami Kul
ETG CEO

Yazılım sektöründe müşterilerimizin ve yeni müşteri
adaylarımızın talepleri doğrultusunda kendi üretimimiz
olan ürünler dışında, iş ortaklıkları oluşturularak
şirketlerin tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılamak üzere
tedarikçi ve hizmet sağlayıcı olarak 2015 yılının üçüncü
çeyreğinde faaliyete geçilecektir.
VISION2015

Sadece yerel kalmak bizim ölçeğimizdeki danışmanlık
yazılım firmaları için riski yüksek, fiyat baskisi, yetişmiş
danisman, maliyetler ile fiyatlar arasindaki makasin
iyice daralmasi, Turkiye pazarinda kaliteli Danismanlik
hizmetleri olusturmayi zorlastiriyor. 2015 yılında
ulusal ve uluslararası “iş ortaklığı” konusuna özellikle
çalışmalarımızı arttıracağız, stratejik organizasyonel
değişikliklere gideceğiz. ABD de 6 yildir ERP alaninda
faaliyetlerimizi surduruyoruz, cok farkli müşteri kitlesine
ve is ortagi networküne ulastik. Bugüne kadar 19 firma
ile geliştirdiği iş ve ekip ortaklıkları sayesinde önemli
kazanımlar elde eden ETG Danışmanlık, bu işbirliklerine
stratejik gördüğü alanlar çerçevesinde devam edecek.
Sektörel tecrübeler artık çok daha önemli oldu; öyle ki
artık uçtan uca ERP anlayışı kavramı yerini arka ofiste
ERP nin olduğu, stratejik iş operasyonlarında sektörel
yazılımların öne çıktığını gözlemliyoruz. Sektorel
tecrubeleri ucuncu parti cozumler yerine farkli is
ortakliklari ile Microsoft Dynamics AX içine aliyoruz.
ETG Danışmanlık olarak sektörel çözüm geliştirme
çalışmalarına İnşaat ve HBYS (Hastane Bilgi Yönetim
Sistemi) ile başlayan ETG Danışmanlık, bu yatırımlarına
2015 yılında Mobilya ve Tavukçuluk sektörlerini ekliyor.

Akdatasoft olarak iki yıldır süre gelen Ar-Ge
çalışmalarımız ile geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam
ettiğimiz mobil içerikli uygulamalarımız 2015 yılı ikinci
çeyreğinde satışa sunulacaktır.

Ayrıca şirketimize gelen talepler neticesinde hizmet
verdiğimiz Tekstil sektörü dışında hedef olarak
belirlenmiş üretim sektörlerine ait geliştirmekte
olduğumuz sektörel yazılımlarımızın da 2015 yılının
üçüncü çeyreğinde pazarlama faaliyetine başlanacaktır.

Şirketlerimizin büyümesini destekleyecek IT yatırımları
2015 yılında daha da ön plana çıkacak. ERP, CRM
yatırımları geçen yıllardaki büyüme hızı ile devam
etmesini bekliyoruz; İş Zekası (BI) ve kurumsal mobility
pazarının ise daha hareketli geçmesini bekliyoruz. BI
cozumlerde ozellikle self-selvis BI cozumleri önem
kazanacak. Bizler de ETG olarak bu konularda hizmet
verecek şekilde yapılanmasını tamamladık.

Dünyada ERP pazarında outsoursing ve subcontracting
çalışma tarzları çok gelişmiş durumda ve iş birlikleri
bu modeller ile geliştirilmekte. Bu konudaki eğilimleri
gözlemliyoruz. Kendi bünyemizde uygulama alt
yapısını tamamlamaya çalışıyoruz.
Cloud teknolojisi bügün Amerika da ERP yatırımı
yapan firmalarının ilk seçeneği içine girmekte. Türkiye
de henüz infrastructure alaninda ilerlemekte; ERP
için tartışmalar/zihin calismalari sürmekte, ilerleyişler
olmakla birlikte temkinli görünmekte.

VISION2015
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2015 YILINDA
KADROMUZDA
% 25 BÜYÜME
ÖNGÖRÜYORUZ.
Koray Gültekin Bahar
Fit Solutions CTO

2015 de e-fatura pazar büyüklüğü yaklaşık 42.000
mükellef olacak. FIT Altyapısını sağladığı 4 özel
entegratör ile bu pazarın % 30 unu hedeflemektedir.
Altyapısını sağladığımız özel entegratörlerimiz
INGBank, FIT Turkcell akıllı bulut işbirliği, Türkiye
Noterler Birliği ve Cordis bulundukları sektörlerde
ve alanlarda mükelleflerin e-dönüşüm ihtiyaçlarını
karşılayacaktır.
e-fatura mükellefleri aynı zamanda e-defter mükellefi
olacağından e-defter pazar büyüklüğü de zorunlu
şirket sayısı bakımından aynıdır. ERP firmaları
yazılımlarını e-defter uyumlu olarak belgelemek
durumunda kaldığı için FIT olarak hem e-defter
oluşturma hizmeti vereceğiz hemde e-defterlerin
saklanması konusunda hizmet vereceğiz.
e-arşiv faturalarında zorunlu şirketlerin yanısıra
şirketlere sağlayacağı faydalar sebebiyle de
ciddi sayıda mükellefin bu hizmeti kullanacağını
öngörüyoruz.
e-bilet konusunda başlayan projelerimiz yakında
uygulamaya alınacak.
2015 de gireceğimiz yeni bir iş kolu e-imza ve KEP
servis sağlayıcı olacağız ve bu ürünleri e-dönüşüm
ürünlerimiz ile beraber kullanarak müşterilerimize
katma değerli hizmetler vereceğiz.
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Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için
çoğunluğu teknik olan kadromuz 2014 sonu itibariyle
100 kişiyi aşmıştır. 2015 yılında kadromuzda % 25
büyüme öngörüyoruz.
FIT ürün portföyünü daha geniş kitlelere ulaştırmak
amacıyla 2015 yılında bayilik vermeye başlayacağız.
Bu sayede biz teknoloji üreten bir şirket vizyonumuzda
kalacak ve satış operasyon kısımlarını ayrı bir kanal
üzerine taşıyacağız.
* Bulut iş çözümlerimizin (e-Fatura, e-Defter,
e-Arşiv v.b.) satışı ile daha fazla KOBI’ye ulaşmayı
hedefliyoruz. Bu anlamda daha fazla ERP firması ile
entegre çalışan çözümler geliştirmeyi ve bu anlamda
pazar payımızı daha da artırmak istiyoruz.
* 2014 yılda anlastıgımız iletişim ajansımız ile 2015
yılında çalışmalarımıza devam ederek yazılı ve
görsel medyada daha fazla hedef kitleye ulaşarak
pazarlama faaliyetlerimizi daha da yoğu sürdürmeyi
hedefliyoruz.
* FIT Solutions olarak sadece yurtiçindeki eventlere
değil, aynı zamanda yurtdışında da daha fazla
e-Dönüşüm platformundaki eventlerde, yazılı
ve görsel basında daha fazla yeralarak, sadece
Turkiye’deki lider e-Dönüşüm firması olmayı
değil aynı zamanda yurtdışında da hatırısayılır
e-Dönüşüm firmaları arasında yeralma vizyonumuzu
gerçekleştirmek istiyoruz.
VISION2015

“2014’TE
HEDEFLERİMİZE
ULAŞTIK,
2015’TE BAŞARIMIZI
DAHA DA İLERİYE
TAŞIYACAĞIZ”

Geçtiğimiz yıl, farklı platformlarda çeşitli etkinliklere
de katıldık. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel
İşbirliği Günleri’nde, savunma sanayiinde ERP
uygulamalarına ilişkin 11 yıllık tecrübemizi,
sektördeki diğer firmalara aktarma şansı bulduk.
ICT Summit Now Bilişim Zirvesi’nde sektörün tüm
paydaşlarıyla bir araya geldik, 3. Türkiye İnovasyon
Haftası’nda, ERP ile Entegre Mobil Kurumsal İletişim
Yazılımı “caniasERP 6.04 Collaborator Mobile”ı tanıttık.
“Ankara’da ERP Konuşuyoruz” etkinliğini Ankara’da,
“Halıcılık Sektöründe caniasERP” toplantısını
Gaziantep’te gerçekleştirdik.

ortamımız ve arayüzümüz yenilenirken “Kurumsal
Risk Yönetimi” ve “Kurumsal Bilgi Yönetimi”
modüllerimiz de hizmete sunuldu.
2014’ün bizim için önemli gelişmelerinden biri de
kurumsal kaynak planlama yazılımımız caniasERP’nin
Avrupa’nın prestijli araştırma şirketleri Trovarit
AG ile GPS’in gerçekleştirdiği iki ayrı araştırmada
kazandığı başarılardı. GPS’in “ERP Mükemmellik
Testi”nde “Mükemmelik” ödülünü aldık, “Esneklik”
kategorisinde maksimum puan almayı başaran tek
yazılım olduk. Trovarit’in “ERP Deneyimi – Müşteri
Memnuniyeti / Yararlar, Beklentiler” araştırmasında
ise “En İyiler” klasmanında yer aldık ve hedef
grubumuz olan Orta Ölçekli İşletmeler tarafından
“En İyi Üç ERP Çözümü” arasında konumlandırıldık.
Bu başarılarımız hem pazardaki konumumuzu
Behiç Ferhatoğlu – IAS GRUP CEO
güçlendirdi hem de ekip olarak doğru bir iş yaptığımız
IAS Grup, 2014’te toplam gelirlerini yüzde 32,5 konusunda motivasyonumuzu artırdı.
artırarak büyüme hedeflerinin üzerine çıkmayı Danimarka merkezli iş zekası (BI) yazılımları
başardı; 2015’te ise yüzde 100 büyüme öngörülüyor. üreticisi InfoSuite ile sene başından bu yana süren
CEO Behiç Ferhatoğlu, 2014 yılında yaşananları ve temaslarımız, yılın son çeyreğinde imzaladığımız
2015 yılı beklentilerini anlatıyor:
işbirliği anlaşması ile sonuçlandı. InfoSuite

“2014’te hedeflerimize ulaştık, 2015’te başarımızı BI ve canias ’nin yeteneklerini birleştirerek
“müşterilerimize işletmelerini yönetmede maksimum
daha da ileriye taşıyacağız”
faydayı sağlama” hedefimize bir adım daha yaklaştık.
Yeni bir yıla başlarken 2014’ü kurumsal hedeflerimize
ulaşmış olmanın gururu ile uğurluyor ve 2015’i, Geçtiğimiz yıl ayrıca e-Fatura ve e-Defter
hedeflerimizi biraz daha büyütmüş olmanın heyecanı çözümlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunduk.
Her iki çözümü de müşterilerine ücretsiz olarak
ile karşılıyoruz.
sunan tek ERP tedarikçiyiz. e-Arşiv çözümümüzü de
2014, toplam gelirlerimizi yüzde 32,5 arttırarak tamamlamak üzere olduğumuzu paylaşmak isterim.
büyüme
hedeflerimizin
üzerine
çıkmayı
başardığımız ve farklı sektörlerde 50 yeni proje satışı 2014, gelirlerimizin yanı sıra operasyonlarımız
gerçekleştirdiğimiz bir yıl olmasının yanı sıra IAS ailesi bakımından da büyüdüğümüz bir yıldı. Türkiye’deki
açısından pek çok önemli gelişmenin de yaşandığı bir dördüncü ofisimizi Ankara’da, Almanya’daki ikinci
ofisimizi Düsseldorf’ta açarak hizmet ağımızı
seneydi.
genişlettik. Çözüm ve hizmetlerimize kamu kurum
Her şeyden önce IAS olarak kuruluşumuzun 25. ve kuruluşlarına yönelik, proje odaklı özel yazılım
yılını, muhteşem bir etkinlikle kutladık. Bu etkinlikte geliştirmeyi de ekleyerek kamu iş geliştirme
aynı zamanda caniasERP’nin yeni versiyonu 6.04’ü çalışmalarına başladık.
de pazara lanse ettik. Bu yeni versiyonda geliştirme
ERP
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2014’te, uluslararası etkinlik ve organizasyonlarda da
yer aldık. Hannover’de dünyanın en büyük IT fuarı
olan CeBIT’e, Stuttgart’ta IT&Business İş Çözümleri
Fuarı’na ve Zürih’te iş yazılımları fuarı Topsoft 2014’e
katıldık.
Geçtiğimiz yıl çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve
tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine
getirmek; ERP konusunda farkındalığı artırmak;
sektöre yetişmiş eleman kazandırmak ve sektörde
rekabet koşullarını iyileştirmek adına çalışmalarımızı
da sürdürdük. ERP Komitesi’nin çalışmalarını
desteklemeye devam ettik. 9 Eylül Üniversitesi ‘nde

Daha çok büyük ölçekli firmalardan oluşan Rusya
pazarına girişle ilgili 2014’te başlattığımız çalışmaların
sonuçlarını bu yıl almayı planlıyoruz. Gelişen, büyüyen
bir pazar olması ve orta ölçekli firmaların yoğunlukta
olması itibariyle Hindistan pazarına girişle alakalı da
karar vermiş bulunuyoruz. 2015 başından itibaren bu
yöndeki çalışmalarımıza da hızla başlayacağız.
Ayrıca kamu iş geliştirme çalışmalarımızın sonuçlarını
bu seneye almaya başlayacağımıza inanıyoruz.
caniasERP 6.04’ün lansmanını henüz gerçekleştirmiş
olduğumuz halde, AR-GE çalışmalarımızı hız
kesmeden
sürdürüyoruz.
Özellikle
mobilite
tarafındaki çalışmalarımızın sonuçlarını yakında
zamanda müşterilerimizle paylaşmayı umuyoruz.
Öte yandan, pazardan versiyon 6.04’le ilgili aldığımız
olumlu geri dönüşler doğrultusunda satışlarımızın
artacağını; InfoSuite ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin
“iş zekası” tarafında da hızlı bir ilerleme getireceğini
düşünüyoruz. Bu doğrultuda daha fazla fuar ve
etkinlikte yer almayı, daha yoğun bir pazarlama
çalışması yürütmeyi planlıyoruz.
9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Fakültesi
ile yürüttüğümüz çalışmanın bir benzerini Marmara

“2015 YILINDA
%100 BÜYÜME
HEDEFLİYORUZ”
caniasERP laboratuvarı kurduk. Arel, 9 Eylül, Yaşar ve
İzmir Ekonomi üniversitelerinde eğitimler verdik. IAS
Business Academy bünyesinde birçok defa “ERP’ye
Giriş” ve “TROIA” eğitimleri düzenledik.
Tüm bu gelişmeler ışığında 2014’ü, hedeflerimizi
aşan bir performansla tamamlamayı başardığımızı
söylemek mümkün. 2015’i ise daha büyük umutlar
ve heyecanlarla karşıladık. Şimdiden 2015’in,
daha çok büyümeyi, pazar payımızı ve ciromuzu
artırmayı, geçtiğimiz yıl başlattığımız çalışmaların
meyvelerini almayı hedeflediğimiz bir yıl olacağını
söyleyebiliriz. Türkiye, Almanya ve Birleşik Arap
Emirlikleri’ndeki operasyonlarımızda yüzde 100
büyümeyi hedefliyoruz.
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Üniversitesi Almanca Enformatik
başlatmaya hazırlanıyoruz.

Bölümü

ile

“ERP pazarından daha büyük bir hızla büyüyerek
hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz”
Genel olarak 2014 yılında Türkiye’de ekonomik
büyümenin beklentinin altında gerçekleştiğini
gördük. 2015’te ekonomik büyümenin yüzde 5’in
altında kalacağı tahmin ediliyor. Ancak firmaların
kurumsal dönüşüm talepleri ile birlikte özellikle
mobilite, e-dönüşüm projeleri ve iş zekası ile ilgili
beklentilerinin ERP pazarını hareketli tutacağına ve
IAS olarak, ERP pazarının büyüme hızından çok daha
yüksek bir ivme ile büyüyeceğimize inanıyoruz.
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Kurumsal Uygulama Pazarının amiral gemisi olan
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), sektör ve boyut
ne olursa olsun, her işletmenin olmazsa olmaz bir
uygulamasıdır.

YENİ YILDA LOGO
OLARAK, DEĞİŞİMİN
VE E-DÖNÜŞÜMÜN
BU DENLİ HIZLI
YAŞANDIĞI BİR
ORTAMDA ARGE
FAALİYETLERİNİN
REKABETÇİLİĞİN TEMEL
BİLEŞENİ OLACAĞINA
İNANIYORUZ.

Belirgin fark sadece, KOBİ’lerde sade büyük
işletmelerde ise daha kompleks süreçlerin yönetimi
şeklindedir.
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları, bir
kurumun kalbi olarak nitelendirilmektedir.
Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) çözümleriyle,
kuruma özgü süreçlerin entegre biçimde baştan
sona hatasız uygulanması ve yönetimi mümkün
olmaktadır.
Teknolojinin hızlı değişimi ve gelişimi, iş yapma
biçimlerini
değiştirmekte ve global pazarda
oyuncular tarafından hızla hayata geçirilmektedir.
Bizim coğrafyamızda da global oyuncu olmayı
hedefleyen kurumlar, bu değişime süratle ayak
uydurabilmek için yeniden yapılanma sürecine
girmekteler. Onu takip eden KOBI’ler ise rekabetle
baş edebilmek ve uzun vadede ayakta kalabilmek
için teknolojik değişime ayak uydurmak zorunda
kalmaktadırlar.
Yeni nesil teknolojilerin kurumların işleyişi içerisinde
yoğun ve etkin kullanımı maliyetleri optimize
edilmesine,
kaynakların verimli kullanılmasına
olanak sağlamaktadır. Bunun doğal sonucu karlılık
oranının artmasına yol açmaktadır.

Betül Onat
Kora İnternet Teknolojileri ve Veri Tabanı
Çözümleri Genel Müdürü

Böylece, kurumsal pazarda başarılı operasyonların
yüzdesi artmaktadir. ERP operasyonlarını başarıyla
tamamlayan kurumların öyküleri, kurumsallaşma
yolunda adım atan diğer kurumları ve KOBİ’leri
cesaretlendirmektedir.

Luma, Eylül 2014 itibariyle teknoloji bağımsız çözüm
sunmak üzere kurulmuş , kompleks iş süreçleri ve
uygulamaları konularında uzmanlaşmış bir ekip
ile kurumların ihtiyaçlarına özgü entegre çözüm
platformu sağlamaktadır.

Kora İnternet Teknolojileri ve Luma İş Çözümleri
Yazılım ve Danışmanlık şirketleri olarak bu alanda
yatırım yapmak isteyen kurumlara uçtan uca
teknoloji çözümü sunabilmekteyiz.

Kora ve Luma kurumları yeni nesil teknolojilerle
buluştururken Oracle JDEDWARDS ERP çözümlerini,
onunla birlikte, uyumlu çalışan donanım ve alt
yapıyı sunarak kurumların tüm BT ihtiyaçlarına
uçtan uca çözüm sağlayabilmektedir.

Kora, 18 yıldan bu yana
Oracle platformunda
uzmanlıkları , ürün ve çözümleriyle her türlü kuruluşa
uçtan uca çözüm sağlayabilmektedir.
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Uygulama yazılımları pazarında, %23.3 paya sahip
Logo Yazılım’ın yıllık $55.50 milyon geliri bulunuyor.
Uluslararası pazarda faaliyet gösterdiğimiz bölgede
önemli bir oyuncuyuz. Bildiğiniz gibi hedefimiz
dünyanın teknoloji borsası Nasdaq’a açılmak ve bölge
ülkelerde daha da güçlenerek, Türkiye’den yazılım
alanında bir “milli şampiyon” yaratmayı hedefliyor.

Yeni yılda Logo olarak, değişimin ve e-dönüşümün bu
denli hızlı yaşandığı bir ortamda ArGe faaliyetlerinin
rekabetçiliğin temel bileşeni olacağına inanıyoruz.
Logo olarak; e-Fatura ile başlayan, e-Defter ve
Türkiye’de ve dünyada 2015 yılı itibarıyla en çok e-Arşiv ile devam eden e-Dönüşüm sürecinin bir
nesnelerin interneti (M2M), endüstriyel internet, zorunluluk olmadığını, vizyon sahibi kurumların
büyük veri, akıllı şehirler, bulut bilişim, robotik önündeki uzun dönüşüm yolculuğunun başlangıcı
teknolojiler, giyilebilir teknolojiler, bitcoin, android olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda e-Devlet
uygulamalar, mobil bankacılık ve 3D yazıcıların uygulamaları alanında çalışmalarımız devam ediyor.
konuşulacağını, bu alanlarda şimdiden trendlerin
Logo’nun odaklandığı önemli konulardan biri de CRM.
oluşmaya başladığını söyleyebiliriz.
Bu yılın başında CRM çözümü geliştiren bir firmayı
bünyesine kattı. Bu yönde çalışmalarına hız verecek.
İş zekası ve iş analitiği konularında da Logo’nun
çalışmaları devam ediyor olacak. Geçtiğimiz yıllarda
yatırımlarımızı artırdığımız İş Zekası/İş Analitiği
konusunda da ürün geliştirme çalışmalarımız sürüyor.
Yine Yeşil BT çözümleriyle, daha çevreci uygulamaların
önem kazanacağına ve yaygınlaşacağına inanıyoruz.
Diğer taraftan bilgi teknolojilerini etkin kullanmamızı
sağlayan en önemli etkenlerden birinin yazılım
olduğunu biliyor, bu konuda ve hala eksikliğini
yaşadığımız istihdam konusunda ki özellikle gençlere
yönelik yazılım mühendisliği alanında yatırımlarımızı
sürdüreceğiz.

2015 YILINDA KORA İNTERNET
TEKNOLOJİLERİ VE LUMA İŞ ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM VE DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ
OLARAK ERP YATIRIMI YAPACAK
KURUMLARA UÇTAN UCA TEKNOLOJİ
ÇÖZÜMÜ SUNMAYI HEDEFLİYORUZ.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, dünyada
ve ülkemizde hızla devam ediyor. Bu alandaki
birçok yenilik, ulusal ve küresel çapta trend olmayı
sürdürüyor. Artan talepler, yeni trendlerin oluşmasına
neden oluyor. Bu doğrultuda ortaya çıkan ihtiyaçlar,
Türkiye’de ve dünyada yeni nesil teknolojilerle
gideriliyor. Her ne kadar 2014 yılı itibarıyla bilgi ve
iletişim teknolojileri pazarında ülkemizin aldığı pay
yüzde 0.75 civarında kalsa da, bu doğrultuda bilgi ve
iletişim teknolojilerine olan yatırımlar hızla artıyor.

Son dört yıldır yaklaşık %50 oranında büyüyor,
ürettiğimiz katma değerin önemli bölümünü
ArGe’ye yani hizmete dönüştürüyoruz. Bugün 500
çalışanımızla 6 lokasyonda hizmet veriyoruz. Bildiğiniz
ibi geçen yıl Türkiye uygulama yazılımları pazarının
önemli firmalarından Netsis’i bünyemize katmıştık.
2015’in hemen ilk gunlerindeyse CRM alanında
çözüm geliştiren Intermat firmasının satın almasını
gerçekleştirdik. Logo olarak bu yıl de geçtiğimiz
yıllardaki büyüme grafiğimizi korumayı hedefliyoruz.

Buğra Koyuncu
Logo Yazılım CEO
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Mayıs 2014 tarihinde yayınladığımız Dynamics
AX 2012 R3 ile Microsoft’un ERP pazarındaki
iddiası, “mükemmel müşteri deneyimi” mesajı
ile yayınlanarak daha da güçlenmiş ve bağımsız
araştırma şirketleri ürün vizyonunda en yüksek
seviyede derecelendirmiştir.
AX2012 R3 sürümü, Azure üzerinde yaygınlaştırma
seçeneği, mobil desteği, daha hızlı kurulum imkanı
sağlayan araçlar sunarken, gelişmiş depo yönetimi,
lojistik yönetimi ve talep tahminleme gibi yeni
fonksiyonel geliştirmeleri de standart çözüm
kapsamına dahil etmiştir.
Microsoft, küçük ve orta ölçekli ERP çözümü olarak
lansmanını yaptığı Dynamics NAV 2015 ile kurumlara
hem bulut hem de yerinde seçeneklerini birlikte
desteklerken, kullanıcılara ise uygulama erişimi, web
tabanlı erişim, mobil cihaz ile erişim (Windows8
Tablet, IOS ve Android) gibi çok zengin önyüz
alternatiflerini sunmaktadır. Microsoft’un üretkenlik
çözümü Office 365 ile birlikte de sahip olma
avantajlarının sunulduğu Dynamics NAV 2015, KOBİ
ölçeğindeki firmalar için toplam sahip olma maliyeti
düşük ve yatırım geri dönüşünün hızlı olduğu bir ERP
çözümüdür.

2015’TE
MICROSOFT’UN YENİ
ERP ÜRÜNLERİYLE
ERP PAZARINDAKİ
İDDİASI,

Ozan Öncel
Microsoft İş ÇözümleriDirektörü

Önümüzdeki
dönemde
Microsoft’un
Delta
Havayolları, Ashley Furniture, Lotus F1 gibi projelerde
yarattığı mükemmel müşteri deneyimlerini, global
iş ortakları (ISV) ile güçlendirdiği ekosistem ile
artırmaya devam edecek. Türkiye pazarındaki
konumumuzu, daha güçlü bir ekosistem ve global iş
ortaklıkları ile yükselmeyi hedefliyoruz. Perakende
ve kamu sektöründeki son dönem kazanımlarımızı
tekrarlayarak, edindiğimiz global ve yerel deneyimleri
müşterilerimizle paylaşacağız.
Dynamics AX’ın bir sonraki sürümü HTML5 desteği,
daha zengin fonksiyonalite, bulut opsiyonu, mobil
uygulamalar, daha da zenginleşmiş perakende
çözümü gibi özellikleri getirirken, müşterilerimize
uçtan uca Microsoft teknolojilerini kullanmanın
sağladığı avantajları sunacağını paylaşabiliriz.

“MÜKEMMEL
		 MÜŞTERİ
DENEYİMİ”
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NETSUITE, 2015 YILINDA
TÜRKİYEDEKİ KULLANICILARINA
“TEK SİSTEM İLE LİMİTSİZ
ÇÖZÜM” VADEDİYOR.

DİJİTALLEŞEN
KAZANACAK
Türkiye’nin ekonomik göstergeleri ve dış etkenler
dikkate alındığında 2015 yılında iş dünyasını temkinli
olmaya zorlayacak pek çok durum söz konusudur.
Capital CEO Club üyesi CEO’ların yaklaşık 3’te 1’i
yatırım konusunda, yüzde 21.1’i istihdam ve yüzde
14,6’sı büyüme konusunda temkinli olacaklarını ifade
etmektedirler. (Referans: Capital Aylık İş ve Ekonomi
Dergisi, Ocak 2015)
EKONOMİK GÖSTERGELER
* GSYİH 2015 Büyüme Oranı (%) Beklentisi 3,5
* Yıllık TÜFE Enflasyonu(Kasım 2015, %): 7,2
* Cari İşlemler Dengesi (Milyar $): -44,7
* Dolar kuru (2015 Yıl Sonu, TL): 2,41
(Referans: TCMB, Beklenti Anketi, Aralık 2014)
DIŞ ETKENLER
* Avrupa’da yeniden resesyon riski
* Komşu ülkelerde siyasi istikrarsızlık
* Rusya’nın krize girmesi
* Japonya’nın resesyonu
* Çin’in büyüme oranlarındaki yavaşlama
(Referans: Capital Aylık iş ve Ekonomi Dergisi, Ocak
2015)
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Sadece yukarıdaki bilgileri dikkate aldığımızda
karamsar bir tablo ortaya çıktığını düşünebiliriz.
Oysa günümüzde işletme verimliliğinin artırılması,
değişen konjonktüre ayak uydurabilme, üretilen
ürün ve hizmetlerin küresel rekabette başarılı
olabilmeleri için bilişim teknolojilerine yatırımın
önemi yadsınamaz.
Dünya devi Samsung Electronics Türkiye Başkanı
Bay Yoonie Joung’ın “Dijitalleşen Kazanacak”
öngörüsünün paha biçilmez olduğunu düşünüyoruz.
Yoonie Joung şirketlerin yarış içinde olduklarını
ve dijitalleşme yarışında önde gidenlerin mevcut
pazar sınırlarını aşarak yeni pazarlara girebileceğini
belirtmektedir. Yenilikçi yazılım uygulamaları
sektörlerin gelişmesinde bir kaldıraç görevi
üstlenmektedir. OECD’nin yapmış olduğu bir çalışma
da bunu desteklemektedir. Araştırma sonucunda her
%22’lik bilişim yatırımının, verimliliği %58 oranında
artırdığı ortaya konmuştur. Bu durum, bilgisayar
teknolojilerine ilişkin son yıllarda artan gerek ticari,
gerekse bireysel talebi teyit eder niteliktedir.
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Dünyada ERP’nin ve tüm diğer kurumsal yazılımların
gelecekteki pazar öngörülerinde en hızlı gelişen
alanın SaaS olacağı tahmin ediliyor. Türkiye henüz
Amerika ve Avrupa kadar olmasa da bulut bilişimin
yeni yeni konuşulduğu ve genişlediği bir pazar.
Pazardaki tüm oyuncuların iş dünyası nezdinde
oluşturacağı farkındalıkla doğru orantılı olarak
Türkiye’de de bu pazar gelişecek. C8NET olarak, bulut
bilişimde öncü ve lider yazılım NetSuite ile Türkiye
pazarını geliştirmeyi ve işletmelere maksimum fayda
sağlamayı hedeflemekteyiz.
SaaS’ta en büyük endişelerden biri verilerin
güvenliği.
Aslında günümüzde pek çok işletmenin verisi kendi
bünyesinde değil, veri merkezlerinde tutulmaktadır.
Bunun yazılım kiralamadan bir farkı yoktur. Orada
da sunucu kiralanıyor. NetSuite’te de tüm veriler
yazılımı kullanan müşteriye ait ve çok ciddi güvenlik
kalkanları ile korunuyor. Şirketler eğer bugün
NetSuite kullanmaktan vazgeçerse kaydedilmiş tüm
verileri belli formatlarda derhal alabiliyor ve yoluna
başka bir yazılım firmasıyla devam edebiliyor. Bu
konuda SaaS anlaşmalarında ciddi koruma sağlayan
maddeler mevcut. Ve NetSuite şirketlere verilerini
teslim eder etmez bu verileri istek üzerine yok
edeceğinin garantisini de veriyor.
Teknoloji güvenliği açısından baktığımızda, online
bankacılık uygulamaları ciddi oranda yaygınlaştı. Bu
tip finansal online işlemlerin güvenliğini sağlamak
için tüm dünyada her geçen gün yepyeni güvenlik
teknolojileri üretiliyor. NetSuite geliştirilmiş en son
güvenlik teknolojilerini tıpkı bankalar gibi kullanıyor.
Yani eğer işletmeler bankaların internet bankacılığı
hizmetlerinden faydalanıyorsa, aynı güvenliği
NetSuite ile bulacaklarından emin olabilirler.
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C8NET OLUŞUMU
C8NET BİLİŞİM DANIŞMANLIK ekibi olarak biz
bu şartları ve ekonomik öngörüleri “Benzersiz
Fırsat” olarak değerlendirmekteyiz. Tüm şirketlerin
büyümek, verimlilik, karlılık, sürdürülebilirlik ve
çalışan yetenek avı ve yönetimi gibi hedefleri
bulunmaktadır.
Bu amaçlara ulaşabilmek için değişime ayak uydurmak
gerekmektedir. Değişim bir olgu olmaktan öte şirketin
yapısında organik olarak yaşamalıdır. Biz şirketlerin
İş Ortağı olarak bu yapıyı oluşturabilmesi için bilgi
ve iş süreç deneyimimizi katarak sunabileceğimiz
teknolojik platformu bulduk ve BÜTÜNSEL Cloud
çözümünün Türkiye YATIRIM Çözüm Ortağı olduk.
Gartner, 2014 Nisan ayında yayınlanan Yazılım
Piyasası Pazar Payı notunda NetSuite Güvenilir
Lider olarak tanımlamıştır. Yüzde 41.7 büyüme oranı
ile dünyaca tanınmış yazılım firmaları arasından
rahatlıkla sıyrılmıştır. Netsuite, Tek Sistem ile limitsiz
çözüm vadediyor.
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Türkiye’deki ERP pazarını oldukça büyük bir potansiyel
olarak gözlemlemekteyiz. Bilindiği üzere bu pazarın
büyük bir kısmını KOBİ firmaları oluşturmaktadır.
Her ne kadar henüz ERP bilininirliği tam olarak
algılanmasa da bu pazar erp üreticilerinin yapacağı
birçok aktivite, eğitim ve farkındalık yaratma
çalışmalarıyla 2015 yılında daha da hız kazanacaktır.
Teknosol, 1994 yılından bugüne çeşitli sektörlere
“Kurumsal Kaynak Planlama” adı altında hizmet bu
vermeye devam etmektedir. 2015 yılında, Gebze
Teknopark’da bulunan geliştirme merkezinde, mobil
uygulamalar, akaryakıt otomasyon sistemlerinin
erp ile entegrasyonu, günümüz trendlerine
uygun ERP çözümleri, İK uygulamaları, iş zekası
raporları, dokümantasyon ve crm uygulamaları ile
ürün portföyünü genişleterek hayata geçirmeyi
hedeflemektedir.

2015 yılı öngörülerini iletmeden önce 2014 yılını
değerlendirmekte fayda görüyorum. 2014 yılı 2 seçim
geçirmiş bir yıl olarak hedeflerin gerçekleştirilmesi
açısından zor bir yıl olarak geçmiştir. Ancak 2014
yılına böyle bir yıl olacağını bilerek girdiğimiz için hem
hedef koyarken hem de fırsatları değerlendirirken
bunu dikkate aldığımızı belirterek 2014 yılı için
hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.
2015 yılına gelince ise bu yıl içinde de bir genel seçim
söz konusu olmasına rağmen ülke ekonomisinin ve
vatandaşların seçim dönemlerini geçirmeye alıştığını
düşünmekteyiz. Bu sebeple bu sene 2014’e göre
biraz daha yüksek hedefler koymuş bulunuyoruz.
Bu anlamda pazarı değerlendirdiğimizde 2014
yılından ötelenmiş olan ERP, CRM, BI vb. projelerin
2015 yılında tekrar gündeme geleceğini veya yeni
projelerin ertelenmeyeceğini düşünmekteyiz. Bu
anlamda pazarın hareketleneceği bir yıl olacaktır.
Yeni istihdam açısından bakınca mevcut teknik
kadromuzun yaklaşık %20’si stajyer veya yeni
mezun olarak kadromuza dahil ettiğimiz kişiler
olduğunu düşünerek, yine stratejimizi bu yönde
kulllanmayı hedeflemekteyiz. Bu sebeple bu seneki
istihdam büyümesini yeni mezun bilgisayar, endüstri
veya matematik mühendislerinden olmasını
planlamaktayız.
Pazarda halen aktif olarak yeralan BI ve CRM ürünleri
ile ilgilenmekteyiz. Aslında CRM konusunda kararımızı
vermiş durumdayız. MS CRM ile işbirliği yapmış
bulunuyoruz. BI konusunda da bazı ürünlerle teknik
anlamda workshop’lar oluşturup ardından burada da
çalışacağımız ürünü seçmeyi hedeflemekteyiz.
2010’lu yıllardan beri devam eden finans sektörü ile
yürütülen projeler sayesinde yeni ürün ve hizmetler
oluşmuştur. Bu anlamda SET CFS Tüketici Finansman
ürünü sektörde yerini almış ve önemli projelere imza
atılmıştır.
Ayrıca Parekende sektörüne hizmet eden uygulamalar
sayesinde Tekin Acar Kozmetik gibi firmalar tüm
süreçlerinde Set B’lack ürünlerini kullanmaktadır.

Ahmet Akşit
Set Yazılım Genel Müdürü

2014 YILINDAN
ÖTELENMİŞ
OLAN ERP, CRM,
BI PROJELERİ
2015 YILINDA
TEKRAR GÜNDEME
GELECEK VE
PAZARIN
HAREKETLENECEĞİ
BİR YIL
OLACAKTIR.

2015 yılı beklentilerimiz için umut ve hizmet dolu bir
yıl olması dileğiyle,
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TEKNOSOL
2015 YILINDA
YAPACAĞI
YENİLİKLER İLE
%20 BÜYÜME
HEDEFİNDE
OLACAKTIR.

Mehmet Akduman
Teknosol Genel Müdürü

Bununla birlikte Teknosol, Türkiye’de ERP kullanan
ancak sonlu kapasite planı oluşturamayan, üretim
planlarını anında revize edemeyen, firmalara Japon
kökenli “İleri Seviye Planlama ve Çizelgeleme”
Programı olan Asprova’yı düzenleyeceği özel
seminerler ile tanıtmaya devam edecektir.
Seminerlerimiz aynı zamanda akademik anlamda da
desteklenecektir.
Farkındalık yaratma çalışmalarını, gerek üniversiteler
de gerekse de, organize sanayi bölgelerinde
yapacağımız seminer ve bilgilendirme faaliyetleriyle
planlamaktayız.
Teknosol 2015 yılında yapacağı yenilikler ile %20
büyüme hedefinde olacaktır. Büyüme hedefi ile
birlikte mevcut kadrosunun yanı sıra yazılım ve
danışmanlık alanında işgücü istihdamı da sağlayarak
daha güçlü ve deneyimli bir kadro yapısı ile
müşterilerine hizmet vermeye hazırlanmaktadır.
VISION2015
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WORKCUBE OLARAK
ÜRÜNÜMÜZÜN
TEMEL STRATEJİSİNİ
“BULUT”A
ÇEVİRMİŞ
Bulut çözümler ve mobilite konusunda pazarda
DURUMDAYIZ.
başlayan değişim trendleri 2015 de kendisini daha

çok hissettirecek. KOBİ’ler rekabet için verimlilik
ve kurumsallaşma ihtiyacı içerisinde. Maliyet
avantajı ve kolay kullanım özellikleri ile Bulut
çözümlere olan aşinalık ve talep gitgide artıyor. Biz
de Workcube olarak ürünümüzün temel stratejisini
“Bulut”a çevirmiş durumdayız. Yeni versiyonumuz
tamamen bu teknoloji üzerine geliştiriliyor. Var olan
çözümümüzden çok farklı bir arayüz ve modelleme
ile geliştirdiğimiz “Catalyst” adını verdiğimiz yeni
versiyonumuzun KOBİ’lerin büyümesinde önemli bir
katalizör görevi göreceğini düşünüyoruz.

Ömer Turhan
Workcube Yönetim Kurulu Başkanı
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ERP Komitesi Hakkında
ERP Komitesi Türkiye’deki ERP kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları, stratejistlerin
yanı sıra ticaret, sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile İş Uygulamaları sektöründe faaliyet
gösteren firma ve organizasyonlar arasında bir iletişim merkezi olmak amacıyla 13 Şubat 2012
tarihinde kuruldu ve 6.000’den fazla bireysel ve kurumsal üyesi bulunuyor.
ERP Komitesi, ülkemizin ihtiyaç duyulan operasyonel verimlilik , mükemmellik hedefleyen
projelerin başarıya ulaşabilmesini, Sanayi , ticaret ya da hizmet sektörlerinde yürüttüğü
bilinçlendirme faaliyetleri ile de ERP uygulama ve platformlarına özendirmeyi hedefliyor.

Detaylı bilgi için komite resmi web sitesi: www.erpcommittee.org
ERP Committee Turkey, İstanbul
erpc@erpcommittee.org

2015’in ilk yarısında bu versiyonumuzu pazara
sunacağız. Mobil aplikasyon, iş zekası çözümleri,
farklı yazılımlarla entegrasyon gibi konularda
da çalışmalarımız büyük bir hızla sürüyor. 2015
yılında Yeni versiyonumuz ve büyüme stratejimiz
doğrultusunda yaklaşık 80 kişi daha istihdam ederek
ekibimizi büyütmeyi planlıyoruz. Kurum içinde farklı
iş birimleri ve hizmetler oluşturduk. Bunlardan
en önemlisi E-İş’e geçiş danışmanlığı hizmetimiz
olacak. Özellikle KOBİ’lerin, sürece bir yazılım alıp
kullanmaya başlamak dışında farklı bir açıdan
bakmalarını ve e-iş bilinci geliştirmelerini sağlamak
ve internet üzerinde sanal kümelenme v.b. modeller
üzerinden iş ve işbirliği yapabilecekleri konseptleri
tasarlamak ve geliştirmek konusunda da kendilerine
hizmet vermeye başlayacağız.”

VISION2015
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Açıklamalar
Oluşturulan bu döküman (çalışma) iceriğindeki bilgiler, ERP Komitesi üyeleri tarafından
sağlanmaktadır ve komite üyelerine bilgi vermek amacını taşımaktadır. Yazıların sorumluluğu
yazarlarına aittir.
ERP Komitesi, iceriğindeki bilgilerin hata icermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini
karşıladığına dair bir guvence vermemektedir. İceriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda
ortaya cıkabilecek her turlu risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her turlu zarara
dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.
ERP Komitesi, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak uzere)
sozleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her turlu özel, dolaylı veya arızi
zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
Yayın ve referans olarak kullanılması ERP Komitesinin iznini gerektirmez. İnternet adresi (www.
erpcommittee.org) belirtilerek yayın ve referans (kaynak olarak gösterilebilir) olarak kullanılabilir.

pdf dosyası olarak üretilmiştir.
2015, ERP Komitesi
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