AIR – Logo Mind Insight ve Logo Mind Budget Projesi

AIR, Logo Mind Insight ve
Logo Mind Budget çözümleriyle
veri analizi, raporlama ve bütçe
süreçlerinde esneklik kazandı
Kablosuz haberleşme alanında, global çerçevede ürün ve çözümler sunan
AIR, aynı zamanda Motorola’nın EMEA bölgesindeki en büyük distribütörü
olarak da faaliyet gösteriyor. Yazılım ve donanım geliştirerek profesyonel
iletişim çözümleri sunan bir sistem entegratörü olmanın yanında,
Mobil ve IT uygulamaları da üreten AIR, iş analitiği ve bütçe anlamındaki
ihtiyaçlarını Logo Mind Insight ve Logo Mind Budget çözümleriyle
karşılıyor. Kurumsal kaynak planlama (ERP) ihtiyacı için de Tiger 3
kullanan AIR, bu üç çözümün kusursuz entegrasyonu sayesinde veri analizi,
raporlama ve bütçe süreçlerini daha hızlı ve esnek bir şekilde yönetebiliyor.

AIR, Logo Mind Insight iş analitiği ve
Logo Mind Budget bütçe çözümlerini
kullanarak iş akışlarını hızlandırdı.
American International Radio (AIR) birçok farklı pazara kablosuz haberleşme ile ilgili ürünler ve
çözümler sunan lider bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda EMEA bölgesindeki en büyük Motorola distribütörü olan AIR, 1990 yılından bu yana ABD, Afrika, Avrupa ve
Orta Doğu’da 9’u direkt, 60’ı partner ülke ofisi olmak üzere büyümeye devam ediyor. Bilişim 500
listesindeki ilk 100 şirket arasında yer alan AIR, aynı zamanda Türkiye’deki en büyük 5 hizmet
ihracatçısından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
AIR, yazılım ve donanım geliştirerek profesyonel iletişim çözümleri sunan bir sistem entegratörü olmanın yanında, standart ürünlerin fonksiyonlarını geliştirerek Mobil ve IT uygulamaları
ve çözümleri de üretiyor. Böylece müşterilerine daha modüler, şartlara uygun, kolay ve hızlı
veri aktarımı yapabilen, çoklu frekanslı, çeşitli platformlarda çalışabilen ve kolayca büyüyebilen
sistemler sunuyor.

BEKLENTİ ve HEDEFLER

Global bir şirket olarak Dubai ve Irak gibi farklı operasyonların veri kaynaklarından beslenen AIR,
bu verileri kullanarak sistematik bir şekilde anlamlı bir bütün yaratma ve uyumlu bir veri sistemi
oluşturma ihtiyacı hissediyordu. Aynı zamanda, şirket içinde oluşan raporlama trafiğini daha etkin
duruma getirmek konusunda iş analitiği çözümlerinden yararlanılması gündemdeydi.
AIR aynı zamanda bütçe anlamında da daha fazla esneklik elde etmeyi hedefliyordu. Alt bütçeler
hazırlanması, şirket ya da organizasyon bazlı bütçeler oluşturulması, döviz bazlı bütçe yapılması
gibi süreçlerde yardımcı olacak bir çözüm arayışına girildi. Bu çözümün ayrıca pratik veri girişi ve
veri güvenliği gibi konularda da güvenilir olması gerekiyordu.

SEÇİM AŞAMASI

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümü olarak uzun zamandır Logo’nun Tiger Plus ve ardından
Tiger 3 ürünlerini kullanan AIR, bu anlamda yaşadığı olumlu deneyim ve Logo iş ortağı Kares Bilgisayar’ın önerileri sonucunda iş analitiği ve bütçe çözümleri için de Logo’yu tercih etti. Logo Mind
Insight’ın pratik arayüzü ve farklı platformlarda kullanılabilmesi; Logo Mind Budget’ın standart bütçe formatlarının dışına çıkma imkanı sunan yapısı; ayrıca bu çözümlerin Tiger 3 ile entegre çalışması
da bu tercihte önemli bir etken oldu.

“ERP anlamında Tiger Plus ve ardından Tiger 3 ile devam eden
Logo yolculuğumuzu iş analitiği alanına da taşımaya karar verdik.
Bu anlamda Logo Mind Insight ve Logo Mind Budget çözümleri,
gerek etkin ve anlık raporlamaya, gerekse hızlı, doğru ve güvenilir
bütçeler hazırlamaya yönelik ihtiyacımızı tam olarak karşıladı. Logo
ile gerçekten güzel bir iş ilişkimiz var; taleplerimize hızlı dönüş alıyor,
verimli bir iş birliği yürütüyoruz. Logo ile yaptığımız tüm çalışmalarda
Kares Bilgisayar da her zaman yanımızdaydı. Desteğe ihtiyaç
duyduğumuz her noktada yanımızda oldular ve hızlı çözümler ürettiler.
Kısacası AIR, Logo ve Kares Bilgisayar olmak üzere üç tarafın da özverili
çalışması ve inovatif yaklaşımlarıyla başarılı bir projeye imza attık.”
Ali Can Muhtar,
ERP Sorumlusu, AIR

Kubilay Aytekin, Genel Müdür, Kares Bilgisayar, Ersegün Kaya, Finans Direktörü, AIR, Begüm Arş Türk, Pazarlama Müdürü, Logo Yazılım,
Cem Cengiz Yılmaz, İş Analitiği Çözümleri Satış Direktörü, Logo Yazılım, Ali Can Muhtar, ERP Sorumlusu, AIR,
Aslıhan Yılmazer, Pazarlama Uzmanı, Logo Yazılım, Tarık Söylemez, Projeler Sorumlusu, Kares Bilgisayar

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

 İş Analitiği çözümü olarak Logo Mind Insight kullanıldı.
 Bütçe çözümü olarak Logo Mind Budget kullanıldı.
 ERP çözümü olarak Tiger 3 kullanıldı.

PROJE SÜRECİ

Logo Mind Insight ve Logo Mind Budget çözümlerini kullanma kararının ardından AIR ve Kares Bilgisayar
ekipleri gerekli analiz çalışmalarını yaptı. Logo Mind Budget çözümünün hızla uyarlanmasının ardından,
Logo Mind Insight’ı devreye alma çalışmaları da tamamlandı. Bu sırada, Logo Mind Insight’ın kolay uyarlama özelliği sayesinde, raporlarda AIR’e özel bazı düzenlemeler yapıldı. Kısa bir sürede tamamlanan
projenin sonucunda, AIR bünyesindeki tüm veriler Logo Mind Insight üzerinden raporlanabilir hale geldi.
Diğer taraftan tüm bütçe kalemleri Logo Mind Budget üzerinde oluşturuldu ve gerçekleşen veriler çekilmeye başladı.

ELDE EDİLEN FAYDALAR

 Logo Mind Insight ile görsel olarak gelişmiş raporlar anlık görüntülenmeye başladı.
 Telefon ya da tablet gibi farklı platformlarda kullanım imkanı sayesinde raporlama süreçleri
zamandan ve mekandan bağımsız hale geldi.
 Logo Mind Budget ile bütçe takip süreçleri kolaylaştı.
 Görev zamanlayıcısı fonksiyonu sayesinde, gerçekleşen bütçe verileri otomatik güncellenmeye başladı.
 Tiger 3 ile entegrasyon sonucunda bütçedeki tüm kalemler için muhasebeden veri çekimi kolaylaştı.

GELECEK PLANLARI

AIR, öncelikle şirket içinde rapor aktarımı yerine, bireylere doğrudan Logo Mind Insight üzerinden
erişim vererek aktarım sürecini daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin iş süreçlerindeki gelişmeler doğrultusunda oluşabilecek yeni ihtiyaçların da Logo’nun kapsamlı portföyünden karşılanması
planlanıyor.

BİR BAKIŞTA AIR - LOGO MIND INSIGHT
VE LOGO MIND BUDGET PROJESİ
Dünün ihtiyacı





Farklı kaynaklardan gelen verilerden anlamlı bir bütün yaratmak
Görsel kalitesi yüksek, anlık raporlar oluşturmak
Bütçe hazırlama süreçlerinde esneklik kazanmak
Bütçelere veri girişini daha güvenli ve kolay hale getirmek

Bugünün ve yarının çözümleri
 Logo Mind Insight
 Logo Mind Budget
 Logo Tiger 3

Fayda








Görselliği yüksek ve hızlı raporlar alınması
Raporlara, analizlere ve dashboard’lara her platformdan erişim
Veri keşfi ve görselleştirme sayesinde hızlı ve derinlemesine analiz
Veri aktarımı ve mobiliteyle artan bilgi paylaşımı
Bütçe takip süreçlerinin iyileştirilmesi
Gerçekleşen bütçelerin otomatik olarak güncellenmesi
ERP ile entegrasyon sayesinde bütçe süreçlerinde muhasebe ile
verimli iş birliği

