Spor Dünyası – Logo Depo Yönetim Sistemleri Projesi

Spor Dünyası, Logo Depo Yönetim
Sistemleri ile personel sayısını
yarıya indirirken iş verimliliğini
iki kat artırdı
Spor malzemelerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı ürün ailesinin
ithalat ve satışını yapan Spor Dünyası, 30.000 metrekarelik deposunda
10.000 kalem ürün barındırıyor. Spor Dünyası, bu geniş alanda ve yüksek
hacimli iş süreçlerinde insan kaynaklı sevkiyat sorunlarını önlemek üzere
kendisine ait bir depo otomasyonu çözümüne ihtiyaç duydu. Uzun yıllardır
Logo çözümlerinden yararlanan şirket, kullanmakta olduğu Tiger 3 ERP
çözümüyle de tam entegre çalışan Logo Depo Yönetim Sistemlerine geçti. Spor
Dünyası, bu çözüm sayesinde depoda çalışan insan kaynağını yarı yarıya
azaltırken iş süreçlerinde verimliliği iki kat artırmayı başardı.
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Depo süreçlerini Logo Depo
Yönetim Sistemleri ile yönetmeye
başlayan Spor Dünyası,
sevkiyattaki iyileştirmelerle
birlikte sipariş sayısını da artırdı
A’dan Z’ye spor malzeme ve aksesuarları, ev tipi kondisyon cihazları, anahtar teslim spor salonları, bebek
araç gereçleri, vantilatör, deniz malzemeleri, yağmur şemsiyesi ve küçük ev aletleri alanlarında faaliyet
gösteren Spor Dünyası, pek çok farklı markaya ait ürünün ithalatını ve satışını yapıyor. Ayrıca kendi markaları olan Hattrick ve Altis ürünlerinin imalatını da farklı ülkelerdeki üretici firmalarda yaptırıyor. Faaliyet gösterdiği her sektörde liderliğini korumayı hedefleyen Spor Dünyası, yaklaşık 10 bin kalem ürünün
bulunduğu 30 bin metrekarelik deposunda ve merkez ofisinde 100’ü aşkın personel istihdam ediyor.

BEKLENTİ ve HEDEFLER

10 bin kaleme ulaşan stoklarını manuel olarak yöneten Spor Dünyası, bu ürünleri daha önce 5 ayrı
depoda tutuyor ve siparişleri tamamen iş gücünün deneyim ve bilgisine dayalı yöntemlerle hazırlıyordu. İnsan kaynaklı hataların da etkisiyle stok adetlerinde ve adresleme süreçlerinde sorunlar
yaşanıyordu. Şirketin 30 bin metrekarelik yeni depoya taşınmasının ardından bir lojistik firmasıyla
yapılan sözleşme çerçevesinde 1 yıl boyunca stok takibi ve sipariş süreçleri bu firmanın kullandığı
yazılım üzerinden gerçekleştirildi. Söz konusu yazılımın ihtiyaçlara göre uyarlanabilir olmaması nedeniyle Spor Dünyası, başka bir depo otomasyon çözümü arayışına girdi. Yeni bir çözümle maliyetleri
düşürmek, pratik depo süreçleri yaratmak ve mesai tasarrufu sağlamak hedefleniyordu.

SEÇİM AŞAMASI

Kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümü olarak da Logo Tiger 3 kullanan Spor Dünyası, Logo iş
ortağı Netline ile bir durum değerlendirmesi yaparak Logo Depo Yönetim Sistemlerine geçmeye
karar verdi.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER







Depo otomasyon çözümü olarak Logo Depo Yönetim Sistemleri kullanıldı.
İş akış yönetimi çözümü olarak Logo Flow kullanıldı.
e-Devlet çözümleri kapsamında Logo e-Defter ve Logo e-Fatura kullanıldı.
Kurumsal kaynak planlama çözümü olarak Tiger 3 kullanıldı.
Bordro takip çözümü olarak Logo Bordro Plus kullanıldı.

“Logo Depo Yönetim Sistemleri projemizde, Logo ve Netline
ile sağlanan başarılı işbirliği neticesinde hızlı şekilde ilerledik.
Bugün hayata geçirdiğimiz yapıya baktığımızda, Logo Depo
Yönetim Sistemlerini seçmemizin ne kadar isabetli bir karar
olduğunu yürekten hissediyoruz. Kendi ekibimizle birlikte,
Logo ve Netline ekiplerine de gönülden teşekkür ediyoruz.”
Hasan İpek,
Yönetim Kurulu Başkanı, Spor Dünyası

“Logo, çözümleri ve iş ortağı ekosistemi ile kendisini kanıtlamış
bir şirket. Farklı ölçeklerdeki firmalara uygun çözümleri ile
her zaman ulaşılabilir noktada bulunuyor. Müşterisine her
zaman tam destek veriyor. Netline ile de 11 yıldır birlikte
çalışıyoruz. Bizi çok iyi tanıdığı için ihtiyaçlarımızı anlıyor ve
en iyi çözümlere yönlendiriyor. Logo Depo Yönetim Sistemleri
projesini de bu sayede hayata geçirdik.”
Arzu Aldıç,
Genel Müdür, Spor Dünyası
PROJE SÜRECİ

Proje analizi ile başlayan süreçte Netline ve Spor Dünyası ekipleri ihtiyaçları net
bir şekilde belirledikten sonra, Logo Depo Yönetim Sistemlerinin özelleştirilebilir yapısı sayesinde hayata geçirilmesi planlanan uyarlamaları tespit etti. Bütün
uyarlamaların tamamlanmasının ardından mevcut sistem devreden çıkartılarak
Logo Depo Yönetim Sistemleri üzerinde bir deneme siparişi oluşturuldu ve sipariş başarıyla tamamlandı. Böylece Logo Depo Yönetim Sistemleri, Spor Dünyası’nda hiçbir sipariş ya da iş kaybı olmadan, hızlı bir şekilde devreye alındı.

ELDE EDİLEN FAYDALAR

 Saatlerle ifade edilen sipariş toplama ve paketleme süreleri dakikalarla
ölçülebilir hale geldi.
 Manuel süreçlerin otomatik hale getirilmesiyle insan kaynaklı hatalar
en aza indirildi.
 Otomasyon sonucunda çalışan sayısı yarı yarıya düşerken,
çalışan verimliliği artırıldı.
 Depoda el terminallerinin Logo Depo Yönetim Sistemleri üzerinden
çalışmaya başlamasıyla birlikte iş süreçlerinde iki kata ulaşan verimlilik elde
edildi.
 Depo otomasyonu ile ERP çözümü arasında tam entegrasyon sağlandı.

GELECEK PLANLARI

Kısa süre içinde Logo Depo Yönetim Sistemlerini e-ticaret uygulamasına da
entegre etmeyi hedefleyen Spor Dünyası, lojistik alanında kendisini daha da
geliştirmeyi ve bilgiye daha kolay erişebileceği her türlü çalışmayı Logo ve
Netline ile işleyişine dahil etmeyi amaçlıyor.

Gamze Arzuman,
Depo ve Lojistik Müdürü, Spor Dünyası
“Logo Depo Yönetim Sistemlerine
geçtikten sonra depo süreçlerimiz
gerçekten çok hızlandı. Daha önce
30 kişiyle yaptığımız işleri şu anda
15 kişi ile yapabilir durumdayız.
Sevkiyat sürelerini ise iki kat
hızlandırdık. El terminallerinin
de verimli kullanılması sayesinde
deponun her noktasında
verimliliğimizi artırdık.”

“Uzun zamandır Logo’nun Tiger 3 ERP çözümünü kullanıyoruz.
Depomuzu, bize ait bir depo otomasyon sistemi ile yönetme
ihtiyacı duyduğumuzda da yine Logo ile çalışmayı tercih ettik.
Bu sayede günlük 9 bin desi olan sevkiyat kapasitemiz 15 bin
desiye ulaştı. Bu da elbette müşteri memnuniyetini önemli
ölçüde artırdı.”
Emre İpek,
Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Dünyası

BİR BAKIŞTA SPOR DÜNYASI
LOGO DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ PROJESİ
Dünün ihtiyacı
 10.000 kaleme ulaşan stokların yönetiminde insan kaynaklı hataları
ortadan kaldırmak
 Depo otomasyonu için ihtiyaçlara göre uyarlanabilen bir çözüm kullanmak
 Depo süreçlerini daha pratik ve kolay yönetilebilir hale getirmek
 Maliyetleri düşürürken mesai tasarrufu sağlamak

Bugünün ve yarının çözümleri
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Fayda







Sipariş toplama ve paketleme sürelerinin dakikalarla ölçülebilir hale gelmesi
İnsan kaynaklı hataların en aza indirilmesi
Çalışan sayısı yarı yarıya düşerken, çalışan verimliliğinin artması
İş süreçlerinde iki kata ulaşan verimlilik
Günlük 9.000 desi olan sevkiyat kapasitesinin 15.000 desiye ulaşması
Logo Depo Yönetim Sistemleri ile ERP çözümü Tiger 3 arasında tam entegrasyon

