Kurumsal Başarı Hikayeleri

Hedeﬁmiz
Sürdürülebilirlik
“Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından biri verimlilik artışıdır.”
Şirketlerin verimlilik artışı gereksinimleri ve geleceğe dair yatırımları doğrultusunda, kurumsal
yönetim sistemlerini oluşturmaları ve geliştirmeleri için gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamaya devam ediyoruz.
Bu yayınlarla, Bilişim teknolojileri alanında doğru zamanda doğru yatırımların yapılması ve yatırımların yaygınlaştırılması için doğru seçimlerin
yapılmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz.
Yeni yayınımız ile Kurumsal dönüşüm arifesinde
ve Kurumsal çözüm arayışında olan firmalar için
güncel kaynak ve referans olma özelliğindeki yayınlarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yayınımızda yer alan başarı
hikayeleri kurumsal dönüşüm yolculuğuna çıkacak aday kurumlara yol gösterecek ve ilham verecek niteliktedir.

ERP Komitesi ile başlayan yolculuğumuzda Kurumsal Dönüşüm Platformunun diğer komiteleri
olan BI, CRM, PLM ve MES komitelerinin yaygınlaşması ile artış gösteren işbirlikleri ve marka
bağımsız iletişim sayesinde kurumlar farklı stratejilere sahip olsa da yönetim sistemleri oluşturma, verimlilik artışı ve operasyonel mükemmellik için anlayış ve kuralların birlikte oluşturulmasına zemin oluşturmaktadır.
5. yayınımız olan “Kurumsal Başarı Hikayeleri”
nin hazırlanmasında emeği geçen, deneyimlerini şeffafca paylaşan akademisyen, kurumsal
çözüm kullanıcısı ve yönetim danışmanı üyelerimize ve yer alan kurumsal çözüm üreticilerine
yayının oluşmasında gösterdikleri gayretleri için
çok teşekkür ediyoruz.
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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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ERP - Kurumsal Kaynak Planlama Projesi
Elektrik & Elektronik

Neta Elektronik
Netsis 3 Enterprise
ile ERP Süreçlerini Konsolide Etti.
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.
1987’de analog TV yükselticileri ve dağıtım santrallerinin üretimiyle faaliyetlerine başlayan Neta
Elektronik, 1998’de de Türkiye’nin ilk dijital uydu
alıcısını üreten firma oldu. Neta Elektronik, hareket halindeki kara ve deniz taşıtlarında kullanılan
anten sistemleri, durağan anten sistemleri, savunma 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, ArGe 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 çalışmalarını sürdürüyor.

Netsis 3 Enterprise çözümünün seçilmesinin ardından, 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.

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 uygulamaları, kullanıcıya özgü ekranlar gibi geliştirmelerin de yapılmasının ardından proje toplamda
1,5 yıl içinde tamamlandı. Proje, elde ettiği başarıyla, Logo’dan 2015 En İyi Proje ödülünü almaya
hak kazandı.

İlk aşamada finans ve muhasebe tarafındaki çalışmalar başlatıldı. Mevcut verilerin sistemden
alınıp Netsis 3 Enterprise sistemine aktarılmasının
ardından MRP çalışmalarına geçildi. DNA ekibi tarafından Netsis 3 Enterprise’ın dinamik kodlama
avantajları kullanılarak aktarım yapıldı. Üretim
noktasında toplam 87 bin satır reçetenin aktarımı yaklaşık 3 saat içinde ve hatasız bir şekilde
tamamlandı. Bu süreçteki en önemli noktalardan
biri, aktarımın revizyon bazlı yapılması oldu. Hazırlanan reçete karşılaştırma rehberi sayesinde
reçetelerin benzerlik oranları belirlenip çok benzer yapıdaki reçetelerin konsolidasyonu sağlandı.
Reçetelerin yanı sıra stok kartları da yeni sisteme
aktarıldı ve üretim hatları ya da iş istasyonları gibi
noktaların fiili tanımlamaları yapıldı. Yine Netsis 3
Enterprise’ın dinamik kodlama ve ekran geliştirme
yetenekleriyle fason üretim sonu kaydı uygulaması oluşturuldu.

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

İşletme Müdürü

Murat Serarslan
Lisans eğitimini Elektronik & Haberleşme,
Yüksek Lisans eğitimini Eletrik & Elektronik
Mühendisliğinde tamamladı. İş hayatına
telekomünikasyon sektöründe başlayıp RF
Optimizasyon Mühendisi olarak Vodafone,
Avea, Huawei gibi firmaların çeşitli 3G projelerinde görev aldı.
NETA Elektronik’te 2010 yılında Elektronik
Üretim departmanında başlayan görevine
ilerleyen yıllarda Satın Alma ve Planlama
departmanlarında yöneticilik yaparak devam etti. Çalışma hayatına İşletme Müdürü
olarak NETA Elektronik’te, eğitim hayatına
ise Lojistik ve Tedarik Zinciri Doktora Programı’nda devam etmekte olup algıda farklılık yaratan her tür faaliyeti sevmektedir.

ERP - Kurumsal Kaynak Planlama Projesi
Proje Süresi
Yer Alan Kurumsal Yazılım
Proje Yılı
Kullanıcı Sayısı
Modüller / Fonksiyonlar /
Çözüm Kapsamı

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

Genel Müdür
Aykut Haşim Özdoğan

Pantone Reflex
Blue C

ERP sektörünün liderlerinden olan Netsis Yazılım’ın ürettiği ürünlerin kurulum
ve uyarlama hizmetleri, bunun yanı sıra
yazılıma ek bütünleşmiş çözümleri ile
işletmelere katma değer sağlamaktadır.
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Netsis Enterprise
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Temelset, Üretim, MRP,
Sabit Kıymet, Bordro

“Önce Müşteri Memnuniyeti” felsefesini
ilke edinerek Namet, Maret, Kaya Holding, Karbeton, Enpay, MuratBey Peynirleri, Özyeğin Üniversitesi, Avery Dennison, Kemer Country, Neta, GPD, Kırmızı
Kedi Yayınevi (Arasta), Korda Kağıt gibi
gerek hizmet gerek sanayi sektörlerinde
öncü firmalara hizmet vermektedir.

