Şengüller Şirketler Grubu,
Tiger 3 Enterprise çözümüyle
iş süreçlerini standartlaştırdı
1976 yılından bu yana başta
telekomünikasyon sektörü olmak
üzere, beyaz eşya, inşaat ve hizmet
sektörlerindeki firmalarıyla faaliyet
gösteren Şengüller Şirketler Grubu,
Turkcell’in en güçlü iş ortaklarından
biri olarak 37 Turkcell İletişim Merkezi
ve 1000’i aşkın bayisiyle hizmet
veriyor. Yıllık işlem hacmi 500 milyon
TL’yi aşan Şengüller, 22 yıldır işbirliği
yaptığı Logo’nun en güncel kurumsal
kaynak planlama (ERP) çözümlerinden
Tiger 3 Enterprise’ı devreye alarak
tüm iş süreçlerinde standartlaşma ve
verimlilik artışı elde etti.
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İhtiyaçlar






Şube ve bayilik sistemini daha etkili şekilde yürütebilmek
Oluşan büyük işlem hacmini tek bir çatı altında toplamak
Süreçleri daha kontrollü ve standart bir hale getirmek
Hızlı raporlarla gelecek planlarını daha güvenilir kılmak
e-Çözümlerle yasal mevzuata uyum sağlamak

Çözümler






Logo Tiger 3 Enterprise
Logo Bordro Plus
Logo e-Çözümler
Logo Mind Navigator Enterprise
Logo Object Designer

Faydalar







İş süreçlerinde verimlilik artışı ve standartlaşma
Bayi ağının hizmet kalitesinde artış
Hızlı ve güvenilir işlemler
Maliyet avantajı
Fatura süreçlerinin yaklaşık 2 dakikaya düşmesi
Şube ve firma hesaplarının güvenilir bir şekilde
denetlenmesi
 Yasal mevzuata uyumluluk
 Hızlı raporlama

ŞENGÜLLER
ŞİRKETLER GRUBU’NDA
TIGER 3 ENTERPRISE PROJESİ
22 yıldır Logo çözümlerini kullanan Şengüller
Şirketler Grubu, bu süreç içinde LKS, Gold, Tiger
gibi pek çok yazılımdan faydalandı. Şengüller 2017
itibarıyla da artan işlem hacmini kaldırabilecek,
süreçleri standartlaştırabilecek ve gelecek
planlarını daha güvenli hale getiren analizler
sunabilecek bir çözüme ihtiyaç duydu.
Logo iş ortağı Reform Bilgisayar’ın da önerisiyle
Şengüller bütün altyapısını Logo Tiger 3 Enterprise
ERP çözümüne taşımaya karar verdi. Projenin
başarıyla hayata geçirilmesinin ardından,
Şengüller Şirketler Grubu'nun tüm faaliyetlerinde
verimlilik sağlandı.
Hem bulunduğu sektörler içinde hem de yeni iş
alanlarına açılma konusunda sürekli atılımları
olan Şengüller Şirketler Grubu, hedeflediği
sağlıklı ve uzun vadeli büyümeyi sağlamak üzere
Tiger 3 Enterprise ile güvenilir bir kayıt, hesap ve
raporlama sistemi kurdu.

Buğra Şengül,
CEO, Şengüller Şirketler Grubu
“Ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiğimiz
telekomünikasyon sektörü inanılmaz bir hızla
gelişiyor. Ayakta kalabilmek ve gücümüzü korumak
için çağa ayak uydurmamız ve hızlı olmamız
gerekiyor. Böyle bir yapıda veri aktarımı olmazsa
olmaz hususlardan biri. Aksi takdirde emek, zaman
ve para kaybı tahmin edilemeyecek kadar büyük
boyutlara ulaşabilir. Bu anlamda Tiger 3 Enterprise
bizim en güçlü dayanağımız. Logo ile birlikteliğimiz
uzun yıllar öncesine dayandığı için biz Logo’yu
bir parçamız gibi görüyoruz. Bu zamana kadar
hiçbir talebimizde bizi yarı yolda bırakmadılar.
Bahsettiğim uzun birliktelik Reform Bilgisayar
ile de geçerli. Logo ile ilgili her ihtiyacımıza
anında cevap vererek işlemlerin hiçbir şekilde
aksamamasını sağlıyorlar.”

