Netmarble Turkey – Tiger 3 Projesi

Netmarble Turkey, Tiger 3 ile
global yapıya entegre bir
ERP sistemi kurdu
2009’da kurulan SHR İnteraktif Servisler’in 2013’te Netmarble Games
tarafından satın alınmasıyla global bir yapının parçası haline gelen
Netmarble Turkey, PC ve Mobil Oyun Yayıncılığı alanında faaliyet gösteriyor.
Global yapıya entegre olmakla birlikte Türkiye’deki yasal mevzuata da
uyumlu bir ERP çözümü arayışına giren Netmarble Turkey, bu anlamda tüm
ihtiyaçlarını Tiger 3 ile karşılıyor.
2009 yılında SHR İnteraktif Servisler ismiyle kurulan Netmarble Turkey, Haziran 2013’ten bu yana, dünyanın en büyük oyun
firmalarından Netmarble Games grubuna bağlı bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Netmarble Turkey, ana faaliyet konusu olan PC ve
Mobil Oyun Yayıncılığını başta Türkiye ve Körfez ülkeleri olmak üzere tüm Orta Doğu/Kuzey Afrika ve Avrupa bölgesinde sürdürüyor.
3 ülkede yaklaşık 120 çalışanıyla hizmet veren Netmarble Turkey, kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir şekilde artan faaliyet
yoğunluğuna paralel olarak çalışan sayısını da artırıyor. Şirket, Netmarble Games’in “Dünya insanlarını keyifli oyunlarla eğlendirmek”
sloganı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
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Netmarble Turkey, Tiger 3 ERP
çözümüyle iş süreçlerinde maddi
kazanç ve zaman tasarrufu sağladı
BEKLENTİ ve HEDEFLER

Netmarble Turkey, öncelikle ana şirket olan Netmarble Games’in merkezinin bulunduğu Güney Kore’yle saat ve sistem farklılıklarından etkilenmeyecek esneklikte, uyarlanabilir bir kurumsal kaynak
planlama (ERP) çözümüne ihtiyaç duyuyordu. Ayrıca üçüncü parti şirketlerle entegrasyon sağlanarak
mali süreçlerin yönetimi, şirketin operasyonel süreçleri açısından büyük önem taşıyordu. Birden
fazla ülkede operasyon yürüten ve birden fazla web servisi ve platformdan veri akışı bulunan Netmarble Turkey, bu anlamda da global süreçlere entegre edebileceği bir ERP çözümü arayışına girdi.
Bunun dışında finans, muhasebe ve insan kaynakları iş süreçlerinde de Netmarble Games şirketine
düzenli ve standartlara uygun raporlama yapılması gerekiyordu.

SEÇİM AŞAMASI

SHR İnteraktif Servisler’in Netmarble Turkey şirketine dönüşmesi sürecinde, Güney Kore’deki ana şirket, uluslararası bilinirliği olan bir ERP programının kullanılmasını ön koşul olarak sunmuştu. Netmarble Turkey’de uzun ve zorlu bir süreç sonucunda bu koşul yerine getirildi fakat kısa bir süre sonra
Netmarble Games söz konusu yapının PC ve mobil oyun sektörünün ihtiyaçlarına uygun olmadığını
görerek bu ERP programının kullanımını durdurdu. Kendi ihtiyaçlarına uygun bir sistem geliştirme
ya da yerel veya uluslararası bir başka çözümden yararlanma konusunda özgür bırakılan Netmarble
Turkey, ihtiyaçları doğrultusunda yerel bir firma ile ilerlemeye karar verdi. e-Ticaret sektöründe başarılı bir entegrasyon yaşamış, büyük ölçekli bir firmanın referansıyla Logo’dan hizmet almaya karar
veren Netmarble Turkey, Logo iş ortağı EOS Sistem’in danışmanlığında Tiger 3 ERP projesini başlattı.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

 ERP çözümü olarak Tiger 3 kullanıldı.
 Bordro çözümü olarak Bordro Plus kullanıldı.
 Finansal veri transferi çözümü olarak Logo Connect kullanıldı.

PROJE SÜRECİ

Global bir oyun yayıncısı olan Netmarble Turkey’nin muhasebe kayıtları, geleneksel sektörlerden farklı
olarak, firma dışındaki pek çok sistem ve web servisinden gelen verilerle tutuluyor. Logo iş ortağı EOS
Sistem, bu anlamda şirketin ihtiyaçlarını belirleyip gerekli analizleri yaptıktan sonra, Tiger 3 ERP proje
planını Netmarble Turkey’ye sundu.

“Yerli bir ERP çözümü için yaptığımız görüşmeler, incelediğimiz
referanslar ve izlediğimiz demolar içerisinde, Logo Tiger 3’ün kullanımı
kolay ve zengin fonksiyonları bir adım öne çıktı. Tiger 3, ileriye dönük
ihtiyaçlarımızı da karşılayabilecek yapıda olmasının yanı sıra, yerel
mevzuata uyumlu özellikleriyle de Netmarble Turkey için en uygun
ERP çözümü oldu. Projenin uygulanma sürecinde EOS Sistem ekibi de
güçlü iletişim yeteneği, konuya hakimiyeti ve alternatif çözümler üretme
konusundaki yaratıcılığıyla geçiş işlemlerini son derece kolaylaştırdı.”
Mesut Üzümcü,
Finans Müdürü, Netmarble Turkey

Onayın ardından, tasarım ve uygulama süreçleri başladı. Proje çerçevesinde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs’ta yerleşik Netmarble Turkey şirketleri için Tiger 3 ve Bordro Plus programlarının standart özellikleri devreye alındı. Aynı zamanda Google, Apple ve
Payletter sistemlerinin Logo ile entegrasyonu gerçekleştirilerek mali süreçler tümüyle Tiger 3 üzerinde kaydedilmeye ve raporlanmaya
başladı. Toplamda 1.000 saatlik analiz, tasarım, uygulama, eğitim ve ek geliştirme hizmetleri sonucunda, Tiger 3 ve Bordro Plus programları başarıyla hayata geçirilmiş oldu.

ELDE EDİLEN FAYDALAR











Manuel yapıldığı için ciddi bir zaman kaybına sebep olan pek çok süreçte zaman tasarrufu ve veri güvenliği sağlandı.
Manuel olarak 2 günde yapılan raporlama işlemleri 5 dakikada yapılabilir hale geldi.
e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarda yasal mevzuata uyumluluk sağlandı.
Mali süreçlere ayrılan zamandan tasarruf sağlanması sayesinde, analiz ve yorumlama süreçlerine daha fazla zaman ayrılması
mümkün oldu.
İş süreçlerinin iyileşmesi ve global yapı ile kesintisiz iletişim sayesinde Netmarble, müşterilerine daha hızlı ve daha iyi hizmet
verebilmeye başladı.
Logo Connect ile e-fatura kayıt işlemlerinde verimlilik arttı ve %40'a varan zaman tasarrufu sağlandı.
Masraf merkezi bazlı gelir tablosu ve bilanço uyarlamaları sayesinde bu raporlar sistemden kolayca alınabilir hale geldi.
Daha önce dış kaynak kullanılarak yapılan bordro hesaplamaları, Bordro Plus çözümüyle şirket içine taşınarak aylık giderlerde
maddi tasarruf sağlandı.
Maaş tahakkuk işlemlerinin Bordro Plus entegrasyonuyla kolayca Tiger 3’e aktarılması sayesinde zamandan önemli ölçüde
tasarruf edildi.

GELECEK PLANLARI

Şirket içi tüm süreçleri ve prosedürleri aynı noktadan takip etmeyi amaçlayan Netmarble Turkey, bundan sonraki aşamada Tiger 3
ile entegre süreç yönetim programını devreye almayı planlıyor.

“Bulunduğumuz sektörün doğası gereği, diğer şirketlere oranla daha
kompleks bir yapıda faaliyet gösteriyoruz. Buna karşın, şirketimizin
finansal sisteminin Tiger 3’e uyarlanması süreci, etkili bir iletişim,
yeterli ve anlaşılır bilgi alışverişi ve her iki tarafın da özverili takım
çalışması sonucunda başarıyla tamamlandı. Daha önce kullandığımız,
uluslararası bilinilirliği olan ERP programı ile yaşadığımız muhasebesel
sıkıntıları Tiger 3 ile hiç yaşamadık. Bunda Tiger 3’ün Türk Muhasebe
Standartları’na ve Vergi Usul Kanunu’na uygun şekilde üretilmesinin çok
büyük payı olduğuna inanıyorum.”
Emre Kürer,
Mali Kontrol Uzmanı, Netmarble Turkey

BİR BAKIŞTA NETMARBLE TURKEY
TIGER 3 PROJESİ
Dünün ihtiyacı
 Netmarble Games’in merkezinin bulunduğu Güney Kore’yle saat ve sistem
farklılıklarından etkilenmeyecek, esnek ve uyarlanabilir bir ERP yapısı kurmak
 Global süreçlere entegre olabilecek bir sistem oluşturmak
 Proje talepleri ile ilgili hızlı ve çözüm odaklı yanıtlar alabilmek
 Finans, muhasebe ve insan kaynakları iş süreçlerinde standartlara uygun
raporlama yapabilmek
 Global yapıyla uyumun yanı sıra yerel mevzuata da uyumlu bir finansal yapı
kurmak

Bugünün ve yarının çözümleri
 ERP çözümü olarak Tiger 3 kullanıldı.
 Bordro çözümü olarak Bordro Plus kullanıldı.
 Finansal veri transferi çözümü olarak Logo Connect kullanıldı.

Fayda
 Global yapıya ve yerel mevzuatlara tam uyumluluk
 Manuel olarak 2 günde yapılan raporlama işlemleri 5 dakikada
yapılabilir hale geldi.
 Analiz ve yorumlama süreçlerine daha fazla zaman ayırma imkanı
 Projeler konusunda daha hızlı ve daha iyi hizmet alınması
 e-Fatura kayıt süreçlerinde verim artışı ve %40'a varan zaman tasarrufu
 Raporlama süreçlerinde kolaylık
 Daha önce dış kaynak kullanılarak yapılan bordro hesaplamalarının
şirket içine taşınması sayesinde ayda 2000 TL'ye varan maddi tasarruf
 Maaş tahakkuk işlemlerinde zaman tasarrufu

