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1956 yılından bu yana otomotiv
yedek parça sektöründe faaliyet
gösteren Kolaş Motor, 3.000 çeşit
ürünün yer aldığı 4.500 metrekarelik
deposunda tüm süreçleri Logo
Depo Yönetim Sistemleri ile
yönetiyor. Logo Depo Yönetim
Sistemleri projesi, Kolaş Motor’un
uzun yıllardır ERP başta olmak
üzere çeşitli çözümler için hizmet
aldığı Logo iş ortağı Emeks Bilgi
Teknolojileri ile Logo fonksiyonel iş
ortağı DTB Digital arasında örnek
bir iş birliğiyle hayata geçirildi.
Proje sayesinde Kolaş Motor, depo
süreçlerinde verimliliği yüzde 50
artırırken, ürünleri el terminalleriyle
toplayarak yüzde 70 oranında zaman
tasarrufu sağladı.

KOLAŞ MOTOR’DA LOGO DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ PROJESİ
İhtiyaçlar





Hatalı ürün sevkiyatlarını ortadan kaldırmak
Ürünlerin raflarını kolayca tespit ederek iş süreçlerini hızlandırmak
Stok rezervasyonlarını otomatik hale getirmek
Depo personelinin iş yükünü hafifletmek

Çözümler





Logo Depo Yönetim Sistemleri
Logo Tiger 3
Logo Mind Navigator
Logo e-Çözümler

1956 yılında Austin Morris orijinal yedek aksamı bayisi olarak Erzurum’da kurulan Kolaş Motor, 1960 yılında
İstanbul’a taşınarak BMC ağır vasıta araç ve yedek aksam satışının Türkiye ana bayisi olarak faaliyetlerine
devam etti. 1990 yılında kurumsallaşma sürecine giren şirket, halen tescilli GMW markası ile yedek aksam
ihracatı ve ithalatı yapıyor. Kalite yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Kolaş Motor’un
4.500 metrekarelik kapalı deposunda 3.000 çeşit ürünü bulunuyor.
Depo yönetim sistemi olarak Logo Depo Yönetim Sistemlerini devreye alan Kolaş Motor, bu sayede
depo süreçlerinde verimliliğini yüzde 50 artırırken iş gücünden de yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyor. Kolaş
Motor’daki Logo Depo Yönetim Sistemleri projesi aynı zamanda Emeks Bilgi Teknolojileri ve DTB Digital
olmak üzere iki farklı Logo iş ortağının uzmanlık ve deneyimlerini iş birliği içinde bir araya getirdikleri bir
proje olması açısından da önem taşıyor.

Faydalar










Depo süreçlerinde %50 verimlilik artışı
%30 oranında iş gücü tasarrufu
El terminalleri sayesinde ürün toplamada %70 zaman tasarrufu
Karma koli süreçlerinde %100 hızlanma ve çalışanlardan bağımsız
sistem
Logo Tiger 3 ERP entegrasyonuyla daha doğru verilerle stok ve
depo yönetimi
Stok kontrolünde %50 verimlilik artışı
Sayım sürelerinde %20 kısalma
İnsan kaynaklı hataların ortadan kalkması
Daha yüksek düzeyde müşteri ve çalışan memnuniyeti

Leyla Aksu,
IT Yöneticisi, Kolaş Motor

“Logo Yazılım ürettiği çözüm, hizmet ve
inovasyonlarla Türkiye’de yazılım sektörünün lideri
konumunda bulunuyor. Teknolojik ve mevzuata
ilişkin değişimlere uyum sağlayan, anında çözüm
üreten yapısıyla ihtiyaçlarımızı karşılıyor ve bize
güven veriyor. Kolaş Motor da teknolojik gelişmeleri
yakından takip edip kendi sistem altyapılarını
bu doğrultuda güncelleyen, teknoloji dostu bir
firma olduğu için, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda
Logo’nun geniş ürün yelpazesinden yararlanıyoruz.
Bu kapsamda depo yönetim sistemimizi de
geleneksel manuel yapıdan Logo Depo Yönetim
Sistemlerine taşıdık. Uzun yıllardır destek aldığımız
Logo iş ortağı Emeks Bilgi Teknolojileri ile Logo
fonksiyonel iş ortağı DTB Digital’ın bu projede
birlikte uyumlu çalışmaları da projenin başarısına
büyük katkıda bulundu.”

