Eko Halı – Tiger 3 Enterprise Projesi

BİR BAKIŞTA EKO HALI
TIGER 3 ENTERPRISE PROJESİ
Dünün ihtiyacı





Artan iş hacmini daha iyi yönetebilmek
Ticari riskleri azaltmak
Sipariş yönetimini iyileştirmek
Müşteri memnuniyetini artırmak

Bugünün ve yarının çözümleri
 Logo Tiger 3 Enterprise

Fayda






Tüm süreçler üzerinde etkin kontrol sağlanması
Raporlamaların hızlanması ve iyileştirilmesi
Müşteri risklerinin daha iyi kontrol edilebilmesi
Yurt içi ve yurt dışı işlemlerin entegre edilmesi
Müşteri memnuniyetinin artırılması

Eko Halı, Tiger 3 Enterprise ile
tüm iş süreçlerini
daha sağlıklı yönetiyor
Gerek kendi markasıyla gerekse ünlü mobilya
markalarına özel koleksiyonlarıyla sektörünün lider
isimlerinden olan Eko Halı, aylık 40 bin metrekarelik
dağıtım kapasitesiyle Türkiye’nin her noktasına hizmet
veriyor. Eko Halı, büyüyen iş hacmiyle birlikte tüm
süreçlerini daha verimli yönetmek üzere Logo’nun
Tiger 3 Enterprise ERP çözümünü tercih etti.
1994 yılında kurulan Eko Halı, yurt içi ve yurt dışında ürettiği koleksiyonları Türkiye’nin 81 ilinde tüketicilerle buluşturuyor. Toplam
350’den fazla satış noktasına ürün tedarik eden Eko Halı aynı zamanda yurt dışında da 30’dan fazla ülkeye ürünlerini sunuyor. Şirketin
Ukrayna’da da bir şubesi bulunuyor. Kendi markasıyla sunduğu ürünlerin yanı sıra Türkiye’nin büyük mobilya markalarına da özel
halı koleksiyonları hazırlayan ve Disney’in lisanslı üreticisi olan Eko Halı’nın, Bursa ve Simav-Kütahya’da iki üretim tesisi bulunuyor.
Toplam 5 mağaza ve 103 çalışan ile faaliyet gösteren Eko Halı, ayda yaklaşık 40 bin metrekarelik ürün dağıtımı gerçekleştiriyor.

Deniz Karadağ, Satış Uzmanı, Logo Yazılım, Burak Varol, Satış Uzmanı, Logo Yazılım, Şebnem Tarı, Pazarlama Uzmanı, Logo Yazılım
Ahmet Başoda, ERP Proje Müdürü, Son Nokta Bilişim, Mehmet Zeki Yücel, Genel Koordinatör, Eko Halı,
Zeynep Yücel, Satınalma ve İş Geliştirme Uzmanı, Eko Halı, Onur Günalan, Muhasebe Müdürü, Eko Halı,
İpek Birsin, Kurumsal Satış Uzmanı, Eko Halı, Muhammed Baloğlu, Logo Sistem Uzmanı, Son Nokta Bilişim
Arife Kaptan, Finans Müdürü, Eko Halı

www.logo.com.tr
444 56 46

Eko Halı, daha verimli süreç
takibi ve optimizasyonu için
Tiger 3 Enterprise çözümüne
geçiş yaptı
Zeynep Yücel,
Satınalma ve İş Geliştirme Uzmanı, Eko Halı

BEKLENTİ ve HEDEFLER

Artan iş hacmi ile aylık 3.000 metrekarelik dağıtım hacmini 40 bin
metrekareye yükselten Eko Halı’nın yaşadığı büyüme, stok ve ticari
riskleri de beraberinde getirdi. Rakamlar büyüdükçe operasyonel
süreç yönetiminin önemi daha da arttı. Özellikle Anadolu’daki siparişlerin yönetiminde sıkıntılar yaşanmaya başlanması ile Eko Halı,
müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, üretim-stok-sevk süreçlerinde yaşanan sorunları aşmak üzere kurumsal kaynak planlama
(ERP) sistemini yenileme kararı aldı.

SEÇİM AŞAMASI

2003 yılından bu yana Logo kullanıcısı olan, 2010 yılında da Logo
Tiger Enterprise çözümünü kullanmaya başlayan Eko Halı, yaşadığı büyümeye paralel olarak bu çözümü de bir üst seviyeye taşımak istedi. Bu süreçte, Logo çözüm ortağı Son Nokta Bilişim’in de
yönlendirmesiyle Tiger 3 Enterprise ERP çözümüne geçme kararı
verildi. Eko Halı’nın Logo’dan uzun yıllardır hizmet alıyor olması
ve geçiş sürecinin kolaylığı da bu kararın alınmasında etkili oldu.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

ERP çözümü olarak Tiger 3 Enterprise kullanıldı.

PROJE SÜRECİ

Son Nokta Bilişim, Tiger Enterprise’dan büyük fayda sağlayan Eko
Halı’ya Tiger 3 Enterprise’a geçiş önerisini sundu. Geçiş kararının
ardından yapılan analiz çalışmaları sonucu; ithalat-ihracat, üretim
planlama, online sipariş, el terminallerinin entegrasyonu gibi noktaların Tiger 3 Enterprise’a taşınmasına karar verildi. Geçiş öncesi
yapılan testler ve organize edilen kullanıcı eğitimleri ile geçiş işlemi
bir gecede ve hatasız bir şekilde tamamlandı.

“Tiger 3 Enterprise’ın yeni özellikleri sayesinde, satınalmada
tüm talepleri detaylarıyla takip edebiliyoruz. Satınalma
süreçlerimizin sistematik hale gelmesi ile masraf analizlerimizi
doğru bir şekilde hesaplayarak gelecek yıllara ait bütçe ve
stok kontrolümüzü sağlıklı bir şekilde öngörebiliyoruz. Ayrıca
bizim için oldukça önemli bir konu olan kampanya sürecini,
Tiger 3 Enterprise’ın malzeme fiyatlandırma özelliği sayesinde
kompleks yapıdaki kampanyalar da dahil olmak üzere, tüm
kampanyaları çok hızlı bir şekilde organize edip yönetebiliyoruz.”

Mehmet Zeki Yücel,
Genel Koordinatör, Eko Halı
“Tiger 3 Enterprise ile üretim, stok ve satınalma
başta olmak üzere tüm finansal süreçlerimizi
kontrollü bir şekilde yönetme imkanı kazandık.
İşinizde başarılı olmak için işini iyi yapan şirketlerle
çalışmanız gerekir. Logo’nun kullanıcılarına yönelik
sunduğu uçtan uca çözümler, işini iyi yaptığının
en büyük kanıtıdır. Sunulan çözümlerin iç
süreçlerimize göre uyarlanıp sistemimize entegre
edilmesi için de yine işini iyi yapan bir çözüm ortağı
olan Son Nokta Bilişim ile çalıştık. Son Nokta
Bilişim, finansal konulardaki tecrübesi ve Logo
çözümlerine hakimiyeti ile bize büyük destek verdi.”

Eko Halı’nın Tiger 3 Enterprise’a geçmesiyle mevcut stok sistemi yenilenerek, şirketin operasyonel süreçlerine daha uyumlu hale getirildi.
Cari hesap risklerinin önlenmesi ve üretim organizasyonunun şirket
ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi de proje kapsamına dahil edildi.
Proje kapsamında şirketin tüm süreçlerinin uçtan uca entegre çalıştığı
bir sistem hayata geçirildi. Sipariş ekibi tarafından sisteme girilen siparişler, anlık olarak üretim biriminin ekranına düşüyor ve üretime
başlanıyor. Tamamlanan ürünlerin depoya sevkinin ardından, ürün çıkışı yapılmadan önce müşteri ile ilgili finansal kontroller gerçekleştiriliyor. Herhangi bir finansal sorun yoksa ürünler müşterilerin sisteme
girdikleri adreslere teslim edilmek üzere kargo ile gönderiliyor.

ELDE EDİLEN FAYDALAR

 Üretimden sevkiyata kadar tüm süreçler operasyonel ihtiyaçlar
doğrultusunda etkinleştirildi.
 Stok raporları geliştirildi.
 Sistem cari hesap risklerini önleyecek ve kontrol mekanizmasını artıracak şekilde güçlendirildi.
 Ukrayna şubesi ile tam entegrasyon sağlandı.
 Sistemdeki iyileştirmeler, müşteri memnuniyetini artırdı.

GELECEK PLANLARI

Eko Halı, Tiger 3 Enterprise’a geçerek elde ettiği faydaları, Logo’nun
sektör ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yeni nesil çözümleri ve güncellemeleri ile daha da artırmayı hedefliyor.

“Yüksek üretim kapasitesi ve stok
hacmine sahip bir şirket olarak finansal
operasyonlar bizim için hayati önem
taşıyor. Tiger 3 Enterprise’a geçiş ile
çek senet hareketlerinin takibi ve
raporlanması, vade takibi, cari ve finansal
analizler gibi konular başta olmak üzere,
finansal operasyonlarımızı yönetme
konusunda büyük faydalar elde ettik.”

“Tiger 3 Enterprise’a geçişimiz ile birlikte raporlamalar
konusunda büyük faydalar sağladık. Bekleyen siparişler, sevkiyat
ve sevke hazır ürün listelerini sistemden kolayca alarak sonraki
iş aşamalarımızı hızlı bir şekilde organize edebiliyoruz. Online
sipariş sistemimizin sorunsuz entegrasyonu sayesinde online
satışlarımızı sağlıklı bir şekilde yönetebiliyoruz. Tüm bu işlemleri
Tiger 3 Enterprise’ın kişiselleştirilmiş masaüstü sayesinde zaman
kaybetmeden gerçekleştiriyoruz.”

“Yüksek üretim kapasitesi ve stok hacmi olan bir şirket
olarak finansal operasyonlar bizim için hayati önem taşır.
Tiger 3 Enterprise’e geçiş ile çek senet hareketlerinin takibi
ve raporlanması, vade takibi, cari ve finansal analizler gibi
konular başta olmak üzere üzere finansal operasyonlarımızı
yönetme konusunda büyük faydalar elde ettik.”
Arife Kaptan,
Finans Müdürü, Eko Halı

Onur Günalan,
Muhasebe Müdürü, Eko Halı

İpek Birsin,
Kurumsal Satış Uzmanı, Eko Halı

