
Kurumsal Başarı Hikayeleri

“Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik bü-
yümenin en önemli sağlayıcılarından biri verim-
lilik artışıdır.”

Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri ve ge-
leceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal 
yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştir-
meleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağla-
maya devam ediyoruz.

Bu yayınlarla, Bilişim teknolojileri alanında doğ-
ru zamanda doğru yatırımların yapılması ve yatı-
rımların yaygınlaştırılması için doğru seçimlerin 
yapılmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. 

Yeni yayınımız ile Kurumsal dönüşüm arifesinde 
ve Kurumsal çözüm arayışında olan fi rmalar için 
güncel kaynak ve referans olma özelliğindeki ya-
yınlarımıza bir yenisini daha eklemenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Yeni yayınımızda yer alan başarı 
hikayeleri kurumsal dönüşüm yolculuğuna çıka-
cak aday kurumlara yol gösterecek ve ilham ve-
recek niteliktedir.

ERP Komitesi ile başlayan yolculuğumuzda Ku-
rumsal Dönüşüm Platformunun diğer komiteleri 
olan BI, CRM, PLM ve MES komitelerinin yaygın-
laşması ile artış gösteren işbirlikleri ve marka 
bağımsız iletişim sayesinde kurumlar farklı stra-
tejilere sahip olsa da yönetim sistemleri oluştur-
ma, verimlilik artışı ve operasyonel mükemmel-
lik için anlayış ve kuralların birlikte oluşturulma-
sına zemin oluşturmaktadır.

5. yayınımız olan “Kurumsal Başarı Hikayeleri” 
nin hazırlanmasında emeği geçen, deneyimle-
rini şe� afca paylaşan akademisyen, kurumsal 
çözüm kullanıcısı ve yönetim danışmanı üyele-
rimize ve yer alan kurumsal çözüm üreticilerine 
yayının oluşmasında gösterdikleri gayretleri için 
çok teşekkür ediyoruz.

Kurumsal Başarı Hikayeleri tüm şirketlerin istifadesine sunulan ve satın alma için referans kaynak niteliği taşıması amacıyla Kurumsal Dönüşüm Platformu 
- ERP, BI, CLOUD, CRM, e-DÖNÜŞÜM, MES, PLM ve SCM Komiteleri tarafından hazırlanmış, 2016 yılı Ekim ve Kasım aylarında Capital, Ekonomist, Forbes, 

Fortune ve Subcon Turkey dergileri ile birlikte dağıtılmıştır. Yayının PDF versiyonuna www.theprowess.net portalinden ulaşabilirsiniz.
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Dünya liderliğini 
hedefl eyen VİKO 
by Panasonic ile 
Uyumsoft A.Ş.’nin “Uyumsoft 
ERP projesindeki başarı öyküsü”

VİKO markasının doğuşu 1966 yılına dayanmakta 
olup, 2014 yılı Mart ayından itibaren dünya tek-
noloji devi Panasonic Corporation’ın dört grup 
şirketinden birisi olan Eco Solutions’a bağlı olarak 
faaliyetlerini yürütmektedir. İstanbul Sancakte-
pe’de 56 bin metrekare kapalı alana sahip Türki-
ye’nin sektöründeki en büyüğü olarak tanımlanan 
endüstriyel tesislerinde, elektrik enerjisinin akta-
rılması, kullanılması ve daha kolay sunumu ama-
cıyla çözümler üretmektedir. 

VİKO by Panasonic’in ürün gamı içerisinde Elektrik 
Anahtar ve Prizleri, Grup Prizler, Sigorta Kutuları, 
Aksesuarlar, Alçak Gerilim Şalt Ürünleri, Elektronik 
Elektrik Sayaçları, OSOS (Otomatik Sayaç Okuma 
Sistemleri), Sayaç Otomasyon Çözümleri, Thea IQ 
Bina Otomasyon Sistemleri, Panasonic Profesyo-
nel El Aletleri ve Yangın Algılama Sistemleri yer 
almaktadır. Yılda 100 milyon adet anahtar ve priz 
üretim kapasitesi olan fi rma, üretiminin %45’ini 
70’den fazla ülkeye ihraç etmektedir. 

ERP Sistemleri, kuruluşların müşteri ilişkileri yö-
netimi ile başlayan, tekliften fi yatlandırmaya, si-
parişten yıllık bütçe planına kadar çok geniş bir ağı 
kapsayan sistemler bütünüdür. Dolayısıyla, siste-
me tam olarak entegre olabilen kuruluşlar, tüm iş 
süreçlerini elektronik ortamdan takip edebilme, 
ölçümleyebilme gibi mükemmel bir kabiliyete sa-
hip olurlar. ERP sisteminin ürettiği yoğun bilginin 
güvenli bir şekilde saklanması, verinin stratejik ve 
bütünleşik bir yapıda raporlanabilmesi ise, ancak 
doğru bir partnerle sürdürülebilir bir başarıyı yaka-
layacaktır.

Uyumsoft’un 20 yıllık tecrübesi, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Teknopark’ında konumlanmasını sağla-
yan vizyoner bakış açısı,  ERP Sistemlerine ait tüm 
süreçlerde üstün performans üreten hizmetleri 
ve müşteri odaklı yaklaşımları, Viko by Panasonic 

fi rmasının neden Uyumsoft’u tercih ettiğinin yanı-
tıdır. Projede Uyumsoft ERP, insan kaynaklarında 
Uyumsoft webERP uygulanmıştır. Küreselleşen 
pazarlardaki artan rekabet, teknolojik altyapı ol-
maksızın mümkün olamayacaktır. Nitekim kurum 
ve kuruluşlar geleceklerini markalarına yaptıkları 
yatırımlarla hazırlamaktadırlar; bu yatırımların ki-
lit noktasını ise yenilikçi ve teknolojik sistemlere 
sahip olmak oluşturmaktadır. 

Markalaşma yolundaki kuruluşların entelektüel 
sermayesini arttırması; teknolojik, fi ziksel ve fi -
nansal yatırımlar ile diğer tüm alanlarda dengeli 
sonuçlar üretmesi oldukça önemlidir. Bu noktada, 
ERP projesine henüz başlayacak ya da sistemlerini 
güncelleyecek fi rmalara önerimiz, bu alanda tam 
anlamı ile bütünleşik ve eksiksiz hizmet sağlayan 
Uyumsoft A.Ş. gibi kuruluşları tercih etmeleridir.   

Uyumsoft’un 20 yıllık tecrübesi, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Teknopark’ında konumlan-
masını sağlayan vizyoner bakış açısı, ERP 
Sistemlerine ait tüm süreçlerde üstün per-
formans üreten hizmetleri ve müşteri odaklı 
yaklaşımları, VİKO by Panasonic olarak ne-
den Uyumsoft’u tercih ettiğimizin bir ya-
nıtı niteliğindedir. Ölçmediğini bilemezsin, 
bilmediğini yönetemezsin yaklaşımından 
hareketle, raporlamaya çok özel önem veren 
bir kuruluş olarak Uyumsoft’un ihtiyaçla-
rımıza yönelik olarak tasarladığı hizmet-
lerinin, bu birlikteliğin uzun soluklu bir iş 
partnerliğine dönüşmesinde etkili olduğunu 
söyleyebilirim.

VİKO by Panasonic Bilgi Teknolojileri Direktörü
Özkan Metin

törde teknolojik gelişmeler yakından 
takip edilmiştir ve projeye en uygun 
ürünlerin tedariği gerçekleştirilerek, 
sahadan veri toplama&barkod uygula-
maları ERP sistemlerine entegre edil-
miştir. Bu sayede, tedarikten üretime, 
üretimden sevkiyat süreçlerine kadar 
olan işlemlerde sıfır hata ile işlem sü-
resinde hız kazanılmıştır.

dair gerçekleştirdiği entegrasyonlar ile 
‘uçtan uca entegrasyon’ projelerinden 
biridir.

Bu proje, sadece ERP kullanıcılarını 
değil, fi rmada çalışan tüm çalışanları 
sistemin bir parçası haline getirmiştir. 
Proje bununla da yetinmemiş, etkin bir 
Tedarik Zinciri Yönetimini de ERP ile 
entegre etmeyi başarmıştır. Rekabet 
koşullarının acımasız olduğu bir sek-

Viko by Panasonic fi rmasının Uyum-
soft ERP Projesi kapsam, içerik ve 
entegrasyon bakımından birçok başarı 
hikayesini kendi bünyesinde barındı-
ran bir proje olmuştur. Bu proje yıllara 

Viko by Panasonic, Kurumsal Kaynak Planlama 
(ERP) sürecinde, yazılım ve danışmanlıkta 
sektör liderlerinden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve 
Teknolojileri A.Ş. ile işbirliği yaptı. 
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1 Yıl 125 Adam/Gün
Uyumsoft Bilgi Sistemleri 
ve Teknolojileri A.Ş.
2013
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ERP İş Sistemleri (Finans, 
Tedarik ve Satış, Malzeme 
ve Depo, Üretim, Kalite, 
Dış Ticaret, Sabit 
Kıymetler, Bordrolama); 
İnsan Kaynakları 
Yönetimi- Performans 
Yönetimi. 360 derece 
Performans Değerleme

Neta Elektronik 
Netsis 3 Enterprise 
ile ERP Süreçlerini Konsolide Etti.

1987’de analog TV yükselticileri ve dağıtım sant-
rallerinin üretimiyle faaliyetlerine başlayan Neta 
Elektronik, 1998’de de Türkiye’nin ilk dijital uydu 
alıcısını üreten fi rma oldu. Neta Elektronik, hare-
ket halindeki kara ve deniz taşıtlarında kullanılan 
anten sistemleri, durağan anten sistemleri, savun-
ma sanayiine yönelik tasarımlar gibi faaliyetleriyle 
sürekli gelişimini sürdürerek Türkiye’de sektör li-

deri olmanın yanı sıra Avrupa’ya da ihracat yapıyor. 
Türksat’ın Avrupa’daki çözüm ortağı olan Neta, Ar-
Ge ekibiyle tasarlayıp TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı 
desteğiyle projelendirdiği ve çeşitli üniversitelerle 
birlikte geliştirdiği ürünler sunuyor. Neta ve Netpa 
olmak üzere iki ayrı şirket halinde faaliyet gösteren 
Neta Elektronik, yaklaşık 180 kişilik ekibiyle çalış-
malarını sürdürüyor. 

Netsis 3 Enterprise çözümünün seçilmesinin ar-
dından, Neta ve DNA Proje ekipleri öncelikle her 
departmanla görüşmeler yaptı. Böylece hem şirket 
çalışanlarında yeni ERP sistemiyle ilgili farkındalık 
yaratıldı hem de departmanların yeni sistemden 
beklentileri öğrenildi.  

İlk aşamada fi nans ve muhasebe tarafındaki ça-
lışmalar başlatıldı. Mevcut verilerin sistemden 
alınıp Netsis 3 Enterprise sistemine aktarılmasının 
ardından MRP çalışmalarına geçildi. DNA ekibi ta-
rafından Netsis 3 Enterprise’ın dinamik kodlama 
avantajları kullanılarak aktarım yapıldı. Üretim 
noktasında toplam 87 bin satır reçetenin akta-
rımı yaklaşık 3 saat içinde ve hatasız bir şekilde 
tamamlandı. Bu süreçteki en önemli noktalardan 
biri, aktarımın revizyon bazlı yapılması oldu. Ha-
zırlanan reçete karşılaştırma rehberi sayesinde 
reçetelerin benzerlik oranları belirlenip çok ben-
zer yapıdaki reçetelerin konsolidasyonu sağlandı. 
Reçetelerin yanı sıra stok kartları da yeni sisteme 
aktarıldı ve üretim hatları ya da iş istasyonları gibi 
noktaların fi ili tanımlamaları yapıldı. Yine Netsis 3 
Enterprise’ın dinamik kodlama ve ekran geliştirme 
yetenekleriyle fason üretim sonu kaydı uygulama-
sı oluşturuldu. 

Ar-Ge çalışmaları ve TÜBİTAK destekli projeler gibi 
çalışmaların rahat takibi için proje kodu bazında 
takip ve raporlama uyarlamaları geliştirildi. Seri 
numarası takibi, ekran ve kolon bazlı güvenlik uy-
gulamaları, kullanıcıya özgü ekranlar gibi geliştir-
melerin de yapılmasının ardından proje toplamda 
1,5 yıl içinde tamamlandı. Proje, elde ettiği başa-
rıyla, Logo’dan 2015 En İyi Proje ödülünü almaya 
hak kazandı.  

ELDE EDİLEN FAYDALAR
• İki ayrı şirketin MRP ve fi nans verileri konsolide 
bir şekilde görülebilir hale geldi.
• MRP bağlamında, üretim süreçlerinde verimlilik 
artırıldı. 
• Revizyon bazlı stok takibi yapılabilir hale geldi. 
• Reçete karşılaştırma rehberiyle reçete enfl asyo-
nunun önüne geçildi.
• Tüm malzemelerin ve ürünlerin kalem kalem ta-
kibi mümkün hale geldi. 
• Kullanıcıya özel ekran uygulamaları sayesinde 
veri güvenliği artırıldı.
• İnsan kaynaklı hatalar en aza indirildi.
• e-Devlet süreçlerinde mevzuata tam uyumluluk 
sağlandı. 

Lisans eğitimini Elektronik & Haberleşme, 
Yüksek Lisans eğitimini Eletrik & Elektronik 
Mühendisliğinde tamamladı. İş hayatına 
telekomünikasyon sektöründe başlayıp RF 
Optimizasyon Mühendisi olarak Vodafone, 
Avea, Huawei gibi fi rmaların çeşitli 3G pro-
jelerinde görev aldı.

NETA Elektronik’te 2010 yılında Elektronik 
Üretim departmanında başlayan görevine 
ilerleyen yıllarda Satın Alma ve Planlama 
departmanlarında yöneticilik yaparak de-
vam etti. Çalışma hayatına İşletme Müdürü 
olarak NETA Elektronik’te, eğitim hayatına 
ise Lojistik ve Tedarik Zinciri Doktora Prog-
ramı’nda devam etmekte olup algıda farklı-
lık yaratan her tür faaliyeti sevmektedir.

İşletme Müdürü
Murat Serarslan

“Önce Müşteri Memnuniyeti” felsefesini 
ilke edinerek Namet, Maret, Kaya Hol-
ding, Karbeton, Enpay, MuratBey Peynir-
leri, Özyeğin Üniversitesi, Avery Denni-
son, Kemer Country, Neta, GPD, Kırmızı 
Kedi Yayınevi (Arasta), Korda Kağıt gibi 
gerek hizmet gerek sanayi sektörlerinde 
öncü fi rmalara hizmet vermektedir.

15 yılı aşkın ERP tecrübesine sahip çekir-
dek kadrosu ve devamlı genişleyen genç, 
dinamik ve tecrübeli ekibiyle yüze yakın 
işletmeye ilkelerinden ödün vermeden 
Netsis Kurumsal Çözüm Ortağı olarak 
hizmet sunmaktadır.

ERP sektörünün liderlerinden olan Net-
sis Yazılım’ın ürettiği ürünlerin kurulum 
ve uyarlama hizmetleri, bunun yanı sıra 
yazılıma ek bütünleşmiş çözümleri ile 
işletmelere katma değer sağlamaktadır.

Anten, uydu ve receiver sistemlerinde Türkiye’de 
sektör lideri olan Neta Elektronik, bünyesindeki Neta 
ve Netpa şirketlerinin tüm kurumsal kaynak planlama 
(ERP) altyapısını Logo’nun Netsis 3 Enterprise 
sistemine taşıdı.
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