YDA Group yurt içi ve yurt dışı
faaliyetlerini Logo j-Platform ile
tek noktadan yönetiyor
1954 yılında temelleri atılan
YDA Group halen yurt içi ve yurt
dışında, inşaat başta olmak üzere
pek çok farklı sektörde 100’ü aşkın
firma ve iştirakle faaliyet gösteriyor.
Tüm firmaların merkez ile kesintisiz
iletişimini sağlamak üzere web tabanlı
kurumsal kaynak planlama çözümü
Logo j-Platform’u tercih eden
YDA Group, ihtiyaca göre
genişletilebilen, esnek bir yapıya
kavuştu. Logo j-Platform ile veri
güvenilirliğini yüzde 90 oranında
artıran YDA Group, finansal
raporlamalarda da hem yerel hem
de uluslararası standartlara tam
uyumluluk elde etti.
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YDA GROUP’TA LOGO J-PLATFORM ERP PROJESİ
İhtiyaçlar
 Tüm iştirakler ve birimler arasında merkezi
yönetim sağlamak
 İş süreçlerini daha sağlıklı hale getirmek
 Yurt dışı operasyonları daha etkili yönetebilmek
 Veri güvenilirliğini artırmak

Çözümler
 Logo j-Platform
 Logo e-Çözümler

Temelleri 1954 yılına dayanan YDA Group; İnşaat Taahhüt, Gayrimenkul Geliştirme, Havacılık, Sağlık ve Medikal,
Tarım, Reklamcılık, Enerji, Bilgi Teknolojileri, Madencilik, Destek Hizmetleri gibi pek çok farklı sektörde, 100’den
fazla firma ve iştirakle faaliyet gösteriyor. 10 bin kişiye ulaşan istihdam gücüyle kendini “Türkiye’nin üretken gücü”
olarak tanımlayan YDA Group sadece İnşaat sektöründe yurt içi ve yurt dışında 7,9 milyar ABD doları değerinde
projeyi tamamlamış bulunuyor. Devam eden projelerin değeri ise 9,6 milyar ABD dolarına ulaşıyor.
Pek çok farklı sektörde ve lokasyonda faaliyet gösteren YDA Group, tüm birimlerin merkez ile kesintisiz ve etkili
iletişimini sağlamak ve böylece veri güvenilirliğini artırıp iş süreçlerini iyileştirmek üzere Logo j-Platform çözümünü
kullanıyor. Web tabanlı Logo j-Platform ile satıştan raporlamaya kadar tüm iş süreçlerinde verimlilik artışı elde
eden YDA Group, sonraki aşamada Logo j-Platform üzerinde Bütçe ve Proje Portalı oluşturmayı hedefliyor.

Faydalar

“YDA Group olarak kendimizi ‘Türkiye’nin üretken
gücü’ şeklinde tanımlıyoruz. Çeşitli sektörlerde, yurt
içi ve yurt dışında pek çok farklı lokasyonda faaliyet
gösteriyoruz. Bütün bu faaliyetlerimizin merkezi bir şekilde
yönetilebilmesi için bir ERP çözümüne ihtiyaç duyduk.
Logo j-Platform, web tabanlı olması ve modüler yapısı
sayesinde bize istediğimiz esnekliği sağladı. İlk yatırım
maliyetlerinin düşük olması da Logo j-Platform’u tercih
etmemizdeki bir başka önemli faktördü. Yerli bir firma
olarak ihtiyaçlarımızı çok iyi anlayan ve buna yönelik
çözümler sunan Logo, 35 yılı aşkın deneyimi ve yetkin
kadrosuyla bu süreçte bize büyük destek verdi. Uzun
yıllardır hizmet aldığımız Logo iş ortağı Temasoft da sektörel
deneyimi, Logo çözümlerindeki uzmanlığı, başarılı projeleri
ve güvenilirliğiyle projenin başarısında çok önemli rol
oynadı. Bundan sonraki dönem için planladığımız Bütçe ve
Proje Portalı için de Logo ve Temasoft ile birlikte çalışmaya
devam edeceğiz.”

 İhtiyaca göre genişletilebilen modüler sistem
 Web tabanlı yapıyla donanım ve IT bakım
maliyetlerinde %50 azalma
 Veri güvenilirliğinde %90 artış
 Düzenli olarak gerçek-zamanlı raporlar
 Satış ve pazarlama hedeflerinin belirlenme
sürelerinde %80 kısalma
 Mevzuatlara ve uluslararası muhasebe
standartlarına uyumluluk
 Standartlara uygun finansal raporlama
 Logo e-Çözümler entegrasyonuyla muhasebe ve
tedarik iş yükünde %90 azalma
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