PALEX Geri Dönüşüm Çözümleri – Tiger 3 Projesi

PALEX, Tiger 3 ile tüm iş
birimlerinin verimliliğini artırdı
2013 yılından bu yana palet lojistiği ve geri dönüşümü
hizmetleri sunan PALEX Geri Dönüşüm Çözümleri, ayrı
lokasyonlardaki toplam 6 deposu ve ayda 350 bin palete
ulaşan kapasitesiyle niş bir alanda hizmet veriyor. İlk olarak
LKS ürününün kullanılmaya başlamasıyla Logo ile tanışan
PALEX, artan iş hacminin getirdiği yeni ihtiyaçlarını
Tiger 3 ERP çözümü ile karşılıyor. Tiger 3’ün sunduğu gelişmiş
özellikler ve dikey çözümlerle entegrasyon imkanı sayesinde
PALEX, siparişten irsaliyeye, sevkiyattan raporlamaya
kadar tüm süreçlerini aynı sistem üzerinde, önemli ölçüde
zaman tasarrufu sağlayarak yürütüyor.
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PALEX, Tiger 3 üzerinde hazırladığı
hızlı ve güncel raporlarla bütçe
planlama sürecini daha iyi yönetiyor.
Firmaların ahşap palet ile ilgili operasyonel yüklerini ortadan kaldırmak, hem çevreci hem de yalın bir
çözüm sunmak amacıyla 2013 yılında kurulan PALEX, palet geri dönüşümü ve lojistiği alanlarında hizmet
veriyor. Aralarında birçok ISO 500 şirketinin de bulunduğu müşterilerine ayda 350 binden fazla palet teslimi yapan PALEX’in 66 çalışanı bulunuyor. Şirket; İstanbul’daki merkez ofisin yanı sıra, Hadımköy-İstanbul, Gebze-Kocaeli, Adana, Karacabey-Bursa, Eskişehir ve Torbalı-İzmir’de 6 adet depo ile hizmet veriyor.

BEKLENTİ ve HEDEFLER

PALEX, aylık 350 bin palete ulaşan kapasitesini yönetebilmek, palet alımını ve satışını daha etkili bir
şekilde yürütebilmek için kendi geliştirdiği Palet Takip Sistemi (PTS) adlı çözümü kullanıyor. Şirket, gerek
PTS ile entegre bir ERP sistemi kullanmak, gerekse operasyonel anlamda daha fazla zaman tasarrufu ve
veri güvenilirliği sağlamak için yeni bir ERP çözümüne geçiş yapmayı hedefliyordu.
Diğer taraftan, yıllardır Logo çözümleriyle sürdürülen muhasebe ve maliyetlendirme süreçlerinin daha
geniş bir kapsama yayılmasıyla şirket genelindeki tüm kaynakların ve süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesi amaçlanıyordu.

SEÇİM AŞAMASI

LKS çözümünden bu yana Logo kullanıcısı olan PALEX, kullanmakta olduğu Logo Gold çözümünün
ardından, değişen ihtiyaçları doğrultusunda şirket geneline yayılan bir ERP çözümü kullanmaya karar
verdi. Logo iş ortağı ARY Danışmanlık’ın da önerisiyle, gelişen teknolojiye uyumlu ve geniş bir entegrasyon kapasitesi olan Tiger 3 ERP çözümüne geçme kararı aldı.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER





ERP çözümü olarak Tiger 3 kullanıldı.
Mutabakat çözümü olarak Logo e-Mutabakat kullanıldı.
e-Fatura çözümü olarak Logo e-Fatura kullanıldı.
Bordro yönetimi çözümü olarak Bordro Plus kullanıldı.

PROJE SÜRECİ

Tiger 3’e geçiş öncesinde, PALEX Geri Dönüşüm Çözümleri şirketinin ihtiyaç ve beklenti analizleri
yapıldı. Öncelikli hedef olarak, Tiger 3’ün bütün olanaklarından faydalanılması, maliyetlendirme

“Kariyerimde, 15 yıldan uzun süre başka çözümler kullandım. Bunların
ardından Logo’ya geçtiğim anda, kendimi hakikaten cennette gibi
hissettim. İhtiyacım olan tüm verilere ve raporlara, anında ve tek tuşla
erişebiliyor olmak, bizler gibi yoğun tempoyla çalışanlar için büyük
bir lüks. Bu anlamda, bir kullanıcı olarak Tiger 3 çözümünden çok
memnunum. Diğer taraftan, şirketimizin iş süreçlerinin daha güvenilir,
hızlı ve verimli şekilde yürütülmesi de Logo’nun kurumsal olarak
PALEX’e kazandırdığı en büyük avantaj oldu. ARY Danışmanlık’ın
öncelikleri belirleyip buna göre yola haritası çizmeye odaklanan,
müşteri faydasını gözeten, uzman yaklaşımı da PALEX’e önemli bir
katma değer kazandırdı.”
Dilek Oskay,
Mali İşler Müdürü, PALEX Geri Dönüşüm Çözümleri

“İş süreçlerimizde özellikle fiyat yükleme, satınalma verilerini toplama,
raporlama gibi işlemler ciddi anlamda iş yükü ve zaman anlamına
geliyordu. Bütün satınalma fiyatlarımızı Logo Tiger 3 ERP sistemine
yüklediğimiz için, artık tüm satınalma verileri doğrudan fiyatlarıyla
birlikte geliyor. Biz de bu verileri ve doğrudan Logo’dan aldığımız
raporları kullanarak fiyatlandırma süreçlerini çok daha verimli hale
getirebildik.”
Yasin Doğan,
Süreç Geliştirme Sorumlusu, PALEX Geri Dönüşüm Çözümleri
süreçlerinin de sistem üzerinden yapılması ve PTS ile tam entegrasyon sağlanması belirlendi. ARY Danışmanlık ekibinin de katkılarıyla, bu hedefe ulaşmak için uygulanacak yol haritası çizildi ve detaylı bir hazırlık sürecinin ardından Temmuz 2016’da Tiger
3 ERP çözümü canlı kullanıma alındı. Muhasebe, depo, satınalma ve finans birimleri başta olmak üzere yoğun şekilde kullanılan
Tiger 3’te ARY Danışmanlık tarafından yapılan ek geliştirmelerle, hasarlı paletlerin depolara tek tuşla transferi ve gider analizleri
gibi hayati öneme sahip verilere tek tuşla erişim gibi avantajlar sağlandı.

ELDE EDİLEN FAYDALAR










Maliyet prosedürlerinin standartlaştırılması sonucunda maliyetlendirme sistemi çok daha verimli hale getirildi.
Palet Takip Sistemi ile tam entegrasyon elde edildi.
Operasyonel anlamda zaman tasarrufu ve veri güvenilirliği sağlandı.
Kâr-zarar analizleri ve raporlamaları hızlandırıldı; bu sayede bütçe hazırlamaya ayrılan süreler de kısaldı.
Manuel olarak hazırlanan raporlara kıyasla daha hızlı ve güvenilir raporlar alınmaya başladı.
Palet tamiri ve lojistiği süreçlerinde iş gücü tasarrufu sağlandı.
Depo süreçlerinde verimlilik artırıldı.
Hasarlı palet toplama ve geri dönüştürülmüş paletlerin dağıtım süreçlerinde kalite artırıldı.
Logo çözümlerinden e-Fatura, e-Mutabakat ve Bordro Plus ile entegrasyon sağlandı.

GELECEK PLANLARI

PALEX Geri Dönüşüm Çözümleri, Tiger 3 çözümünün PTS ile entegrasyonunu daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyor. Ayrıca muhasebe tarafında bankacılığa geçiş süreçleri, maliyet raporlaması ve bütçe raporlarının hazırlanmasıyla ilgili geliştirme çalışmaları da devam ediyor. PALEX, bunların yanı sıra Tiger 3 ile birlikte kullanılacak ve iş süreçlerini daha da iyileştirecek
ek geliştirmelerle de ilgileniyor.

“Logo Tiger 3 üzerinden elde ettiğimiz verilerle, iş ortaklarımıza
ne kadar palet sattığımızı, onlardan ne kadar palet geri almamız
gerektiğini hesaplayarak, Tedarik Zinciri bölümü anlamında kendi
sorumluluğumuzdaki işleri çok daha hızlı ve verimli şekilde organize
edebiliyoruz. Diğer taraftan, ödemelerin tamamı da Logo üzerinde
yapıldığı için tedarik zincirinin her noktasında tam bir kontrol
sağladığımızı söyleyebiliriz. Ödeme süreçlerinde, Tiger 3 üzerindeki ilgili
modülleri kullanarak ödeme raporlarımızı kolayca, üstelik son derece
güvenilir bir şekilde alabiliyoruz.”
Cihan Sarıkaya,
Tedarik Zinciri Planlama Sorumlusu, PALEX Geri Dönüşüm Çözümleri

BİR BAKIŞTA PALEX GERİ DÖNÜŞÜM
ÇÖZÜMLERİ TIGER 3 PROJESİ
Dünün ihtiyacı





Aylık 350 bin palete ulaşan kapasiteyi daha iyi yönetebilmek
Palet Takip Sistemi (PTS) ile entegre bir ERP sistemi kurmak
Operasyonel anlamda daha fazla zaman tasarrufu ve veri güvenilirliği elde etmek
Şirket genelindeki tüm kaynakları ve süreçleri etkili bir şekilde yönetmek

Bugünün ve yarının çözümleri





Logo Tiger 3
Logo e-Mutabakat
Logo e-Fatura
Logo Bordro Plus

Fayda








Maliyetlendirme sisteminin daha verimli hale getirilmesi
Palet Takip Sistemi ile tam entegrasyon
Operasyonel anlamda zaman ve veri güvenilirliği
Daha hızlı ve güvenilir raporlama ve bütçeleme süreçleri
Palet tamiri ve lojistiği süreçlerinde iş gücünden tasarruf
Depo süreçlerinde daha yüksek düzeyde verimlilik
Hasarlı palet toplama ve geri dönüştürülmüş paletlerin dağıtım
süreçlerinde daha yüksek kalite
 Logo e-Fatura, e-Mutabakat ve Bordro Plus hizmetiyle entegrasyon

