sahibinden.com – Logo e-Arşiv Projesi

Güncel ilan sayısı 5 milyona varan
sahibinden.com Logo’nun e-Arşiv
çözümüyle fatura gönderim
süreçlerini elektronik ortama taşıdı
5 milyona varan güncel ilanın yer aldığı sahibinden.com, Türkiye’nin
e-ticaretteki öncü markalarından biri olmanın yanı sıra yoğun
iş hacmiyle de dikkat çekiyor. e-Dönüşüm sürecinde e-Arşiv
uygulaması için e-Logo çözümünü tercih eden sahibinden.com, bu
sayede faturalama ve arşivleme süreçlerinde verimlilik, tasarruf elde
ederken çevre koruma açısından da önemli bir adım attı.

sahibinden.com, sayısı 40 milyonu
aşan ziyaretçileri için fatura
süreçlerini Logo’nun e-Arşiv
çözümüyle mükemmelleştirdi
İnternetin Türkiye’de yeni gelişmeye başladığı 2000 yılında kurulan sahibinden.com, bugüne
dek yeni ilanların SMS ile haber verilmesi, canlı destek hattı, 3D Secure uygulaması gibi pek çok
“ilk”e imza attı. Halen Emlak, Vasıta, Alışveriş, İş Makineleri ve Sanayi, Yedek Parça-Aksesuar-Donanım ve Tuning, Hizmetler, İş İlanları, Hayvanlar Âlemi, Özel Ders Verenler ve Yardımcı Arayanlar olmak üzere toplam 10 kategoride hizmet veren sahibinden.com, Google Analytics 2016
Ekim ayı verilerine göre 40,7 milyon tekil ziyaretçiye ve 5 milyona varan güncel ilana sahip. Mobil
uygulamalardaki aylık aktif kullanıcı sayısı ise Ekim 2016 itibarıyla toplamda 6,5 milyonu aşıyor.
The Steive International Business Awards 2016 sonuçlarında 2 altın, 7 bronz olmak üzere toplam
9 ödül layık görülen sahibinden.com, teknoloji odaklı bir şirket olarak en iyi kullanıcı deneyimini
yaşatmak ve sürekli gelişmek için çalışmaya devam ediyor.

BEKLENTİ ve HEDEFLER

sahibinden.com’un müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı, e-Dönüşüm süreçlerinde de temel
hedef oldu. Şirket daha önce gerçekleştirdiği e-Fatura uygulamasında; faturaların basılması,
ulaştırılması, iade faturaların yönetimi gibi birçok süreçte olumlu aşamalar kaydetti. Faturalandırma süreçlerini daha da mükemmelleştirmek isteyen sahibinden.com, aynı zamanda maliyetlerini de azaltma hedefiyle e-Arşiv sistemine geçmeyi gündemine aldı. Ayrıca, Doğal Hayatı
Koruma Derneği’nin (WWF-Türkiye) “Green Office Programı”na dâhil olmasıyla birlikte, doğa ve
çevreye katkı sağlamak için kağıt israfını azaltmayı da hedefledi.

SEÇİM AŞAMASI

e-Arşiv uygulamasına geçme kararının verilmesinin ardından, çözüm tedarikçisinin seçimi süreci
başladı. Kurulduğu günden bu yana Logo Yazılım ile çalışan sahibinden.com, muhasebe tarafında tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılayan Logo çözümlerinden son derece memnundu. 2014 yılında
e-Fatura’ya, 2015 yılında da e-Defter’e başarılı bir şekilde geçiş yapılması sırasında Logo tüm ihtiyaçları karşılamıştı. Gerek yılların getirdiği güven gerekse e-Dönüşüm sürecindeki uzmanlık sonucunda sahibinden.com e-Arşiv uygulamasında da e-Logo’nun çözümünü tercih etti.

“Logo Yazılım ile uzun yıllardır süren iş ortaklığımıza, Logo’nun
elektronik dönüşüm firması e-Logo da katılmış bulunuyor. Karşılıklı
güven içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımızda bize verilen özel
destek, ihtiyacımız olan her durumda sergilenen çözüm odaklı
yaklaşım, bu işbirliğini daha da güçlendiriyor. e-Logo’nun yazılım
veya süreç destekleriyle, projede karşılaşılan tüm sorunların
üstesinden gelmeyi başardık. Danışman firma Logonet Bilişim’in de
katkılarıyla başarılı bir proje süreci geçirdik.”
Bora Biçer
İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, sahibinden.com

Bora Biçer, İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, sahibinden.com, Cahit Güvensoy, Genel Müdür, e-Logo,
Erkan Çelik, Ürün Destek Uzmanı, Logonet, sahibinden.com Proje Ekibi

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

 Entegrasyon çözümü olarak Logo Connect kullanıldı.
 e-Arşiv uygulaması için Logo e-Arşiv çözümü kullanıma alındı.

PROJE SÜRECİ

Logo’nun e-Arşiv çözümünün seçilmesinin ardından sahibinden.com, PwC, Logonet ve
Logo Yazılım çalışanlarından oluşan 10 kişilik bir ekip ile projeye başlandı. İlk aşamada
proje planı oluşturuldu ve planda belirlenen her adım için zaman planı yapıldı. 3 aylık
proje süresince iki haftada bir toplantılar düzenlenerek aşamaların yönetim ve kontrolü
sağlandı.
sahibinden.com’da kesilen fatura adedi çok yüksek olduğu için e-Arşiv sistemine sorunsuz geçiş büyük önem taşıyordu. Süreçlerin, şirkette kullanılan ERP programıyla entegre
olması, sürecin daha da kolaylaşmasını sağladı. Projenin tamamlanmasının ardından 3 ay
süreyle de test ve kontroller yapıldı. Bu sürecin sonunda, e-Arşiv uygulaması canlı kullanıma alındı ve sahibinden.com müşterilerine yapılan bilgilendirmeyle kısa zamanda
yaygın bir şekilde benimsendi.

ELDE EDİLEN FAYDALAR

 Kullanıcıların diledikleri zaman faturalarını takip etmesi, müşteri memnuniyetini
önemli oranda artırdı.
 Faturaların müşterilere çok daha hızlı ulaşması sağlandı.
 Müşterilerin fatura kaynaklı sorunlar nedeniyle sahibinden.com Müşteri
Hizmetlerine yaptıkları başvurularda azalma elde edildi.
 Faturaları kesmek için 1 hafta/kişi süre harcanırken, artık 1 günde faturaların
müşterilere ulaştırılması sayesinde operasyonel verimlilik elde edildi.
 Kağıt/zarf gibi kırtasiye giderlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlandı.
 Çevreye dost bir uygulama hayata geçirilmiş oldu ve doğal kaynakların korunmasına
katkıda bulunuldu.

GELECEK PLANLARI

e-Dönüşüm kapsamında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv’e geçişini tamamlayan
sahibinden.com, gerek yasal mevzuatı gerekse teknolojik gelişmeleri yakından izlemeye
devam ediyor. e-Dönüşümde zorunlu uygulamaların yanı sıra henüz yasal zorunluluk
çerçevesinde olmayan çözümleri de bugünden benimseyen şirket, ilerideki dönemlerde
ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yatırımları yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

BİR BAKIŞTA sahibinden.com
E-ARŞİV PROJESİ
Dünün ihtiyacı





e-Dönüşüm uygulamalarıyla müşteri memnuniyetini artırmak
Faturalandırma süreçlerini daha da mükemmelleştirmek
Maliyetleri azaltmak
Doğaya ve çevreye katkı sağlamak

Bugünün ve yarının çözümleri
 Logo Connect
 Logo e-Arşiv

Fayda







Faturaların müşterilere çok daha hızlı ulaşması
Kullanıcıların diledikleri zaman faturalarını takip edebilmeleri
Müşteri memnuniyetinin artması
Operasyonel verimlilik sağlanması
Kağıt/zarf gibi kırtasiye giderlerinden tasarruf
Çevreye dost bir uygulamanın hayata geçirilmesi

