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Kusursuz hizmetin adresi Çırağan
Palace Kempinski, vSRM ile satınalma
süreçlerinde verimliliği elde etti
vSRM’IN ÇIRA⁄AN PALACE
KEMPINSKI’YE FAYDALARI
Ç›ra¤an Palace Kempinski,
sat›nalma sürecini yönetmek ve
takip etmek için gerekli altyap›y›
h›zl›, pratik ve esnek bir ﬂekilde,
kolayca hayata geçirdi.
vSRM’yi kullanmaya baﬂlamadan
önce çok a¤›r iﬂleyen sat›n alma
süreçleri, online ortamla birlikte
çok h›zland›.
vSRM kullanmaya baﬂlad›ktan
sonra iﬂgücü ve zamandan tasarruf
eden Ç›ra¤an Palace Kempinski,
çok daha verimli bir altyap›ya
kavuﬂtu
Önceki sistem çok yo¤un bir
telefon trafi¤i gerektiriyordu.
‹stekte bulunan departmanlar,
sürecin hangi aﬂamada oldu¤unu
telefonla ö¤renebiliyorlard›. vSRM
ile telefon trafi¤i çok belirgin ﬂekilde
azald›.
Gerek talep listelerini girmekle
görevli departman çal›ﬂanlar›,
gerekse onay sürecindeki
yöneticiler, sat›nalma sürecine
online ortamda kolayl›kla dahil
olabiliyorlar. Kiﬂiler, sat›nalma
numaras›yla talepleri sistem
üzerinden h›zla takip edebiliyorlar.
Sat›nalma ekibi, art›k geçmiﬂe
yönelik ya da sürmekte olan her
sat›nalma hareketi ile ilgili bilgiye
an›nda ulaﬂabiliyor.
Bir sat›nalma haf›zas› oluﬂtu¤u için
geçmiﬂ y›llarla k›yaslamal› talep
takibi yap›labiliyor.
vSRM ile ﬂeffaf, kolay kullan›labilen,
yerden ba¤›ms›z çal›ﬂ›labilen bir
sat›nalma platformu elde edildi.
Eski sistemde arﬂiv tarama ile bir
hafta süren raporlar dakikalara indi.

“Sat›nalma, otel gibi bir iﬂletmede iﬂin çok önemli bölümlerinden birini
oluﬂturuyor. Stok bazl› yönetmemiz gereken ürün say›s›n› binlerle
ifade ediyoruz. Sat›nalma olarak bu ürünleri, kaliteden ödün vermeden,
maliyetleri en aﬂa¤›da tutarak tam zaman›nda temin etmek
durumunday›z. Binlerce üründen oluﬂan talep listelerini yönetebilmek
ve takip edebilmek için kiﬂilerin haf›zas› ve manuel sistemlerin art›k
yeterli olmad›¤› bir ça¤day›z. Biz vSRM ile; verimli, h›zl›, tüm
sat›nalmalar›m›z› anl›k olarak takip edebildi¤imiz, sa¤l›kl› kararlar
verebilmemize yard›mc› olan, hatas›z bir süreç için kurgulanm›ﬂ, güçlü
bir teknoloji platformuna kavuﬂtuk.”
Sibel ATILGAN
Sat›nalma Müdürü / Ç›ra¤an Palace Kempinski

Soldan sa¤a: Celil GERMEYAN-Genel Müdür / ITG, Mustafa ÖNAL-Sat›nalma Koordinatörü / Ç›ra¤an Palace
Kempinski, ‹smail YILDIRIM-‹ﬂ Geliﬂtirme Yöneticisi / ITG, Sibel ATILGAN / Sat›nalma Müdürü / Ç›ra¤an Palace
Kempinski, Burcu BECEREN-Sat›nalma Temsilcisi / Ç›ra¤an Palace Kempinski, Bülent SÖNMEZ-Sat›ﬂ ve
Pazarlama Müdürü / ITG

Dünya’n›n önde gelen çok özel otelleri içerisinde yer alan Ç›ra¤an Palace Kempinski, sat›nalma
süreçlerinde yüksek verimlili¤e ulaﬂmak için ITG’nin vSRM çözümünü kullan›yor. Ç›ra¤an Palace
Kempinski yöneticilerinin, “vSRM öncesinde manuel olarak iﬂleyen, günümüz ihtiyaçlar›na
uygun olmayan ve hataya aç›k bir sat›nalma sürecimiz vard›” diyece¤i kadar fark yaratan vSRM,
Ç›ra¤an Palace Kempinski sat›nalma sürecini kusursuzlu¤a taﬂ›yor.
www.itg.com.tr

KUSURSUZ H‹ZMET ‹Ç‹N YETK‹N ‹NSAN
KAYNA⁄I VE GÜÇLÜ TEKNOLOJ‹LER

vSRM ‹LE ONLINE SATINALMA SÜREC‹

1990 y›l›nda baﬂlat›lan yenileme ve inﬂaat çal›ﬂmalar›n›n

iﬂleyen bu süreci, gereksiz iﬂgücü harcamadan, hatas›z

ard›ndan 1991 y›l›nda Kempinski Grubu taraf›ndan

bir ﬂekilde yönetebilecekleri, en önemlisi anl›k olarak takip

hizmete aç›lan Ç›ra¤an Palace Kempinski, Otel (304

edebilecekleri, daha yönetilebilir, h›zl›, verimli, online bir

adet oda ve süit) ve Saray (11 adet süit) bölümlerinde

platforma aktarmaya karar verdiklerini belirtiyor. Bu süreçte

yer alan toplam 313+ odas›yla ‹stanbul’un en seçkin

ITG ve vSRM ile tan›ﬂan Ç›ra¤an Palace Kempinski

konaklama mekânlar› aras›nda yer al›yor. Yaklaﬂ›k 20

yöneticileri, incelemeleri sonucu, vSRM çözümünün

y›ldan bu yana profesyonel olarak misafirlerini a¤›rlayan

beklentilerini karﬂ›layaca¤›na inanarak, elektronik sat›nalma

Ç›ra¤an Saray›, tarihi özellikleri ve Bo¤az’a hâkim özel

sürecini hayata geçirmek üzere çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂlar.

Sat›nalma Müdürü Sibel At›lgan, tamamen manuel olarak

konumu nedeniyle, Dubai’de yer alan 7 y›ld›zl› Emirates
Palas ile birlikte Kempinski zincirindeki en ünlü iki

HIZLI GEÇ‹ﬁ SÜREC‹

Mustafa ÖNAL

isimden biri olarak biliniyor. Hizmette kalite ve

Sat›nalma sürecinin vSRM üzerine aktar›lmas› süreci

Sat›nalma Koordinatörü/
Ç›ra¤an Palace Kempinski

kusursuzluk ilkelerinden hareket eden Ç›ra¤an Palace

oldukça h›zl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmiﬂ. Sat›nalma ve

Kempinski yönetimi, seçkin misafirlerine en iyiyi

muhasebe departmanlar›n›n isteklerini dinleyen ITG ekibi,

sunabilmek için, yetkin insan kayna¤› kadar üstün

vSRM altyap›s›n› buna göre geliﬂtirdikten sonra sistem

teknoloji altyap›s›na da güveniyor.

devreye al›nm›ﬂ ve ITG taraf›ndan k›sa bir e¤itim verildikten

“Arad›¤›m›z her ﬂeyi
an›nda bulabilmek en
büyük ihtiyac›m›zd› ve
vSRM bize bunu sa¤l›yor.
Bir sene veya 10 sene önce
yap›lan bir iﬂi, alternatif
teklifleri ile an›nda
görebilmek; o dönemdeki
hangi müdürün neden o
iste¤i gerçekleﬂtirdi¤ini bile
karﬂ›laﬂt›rarak raporlamak
mümkün. Geçmiﬂe yönelik
bir sat›nalma haf›zas›
oluﬂturuyoruz ve bu
haf›zay› h›zla
ça¤›rabildi¤imiz için çok
daha h›zl› ve do¤ru
kararlar alabiliyoruz.”

sonra kullan›ma geçilmiﬂ.

KUSURSUZ H‹ZMET‹N ÖNEML‹
ADIMLARINDA B‹R‹: SATINALMA
SÜREC‹

Sibel At›lgan, kulland›klar› otelcilik yaz›l›m› Fidelio’daki

Sat›nalma süreci, Ç›ra¤an Palace Kempinski’nin seçkin

ve kullan›ma geçildikten sonra yeni tedarikçilerin kolayca

konuklar›n›n en yüksek beklentilerine cevap verebilmede

yarat›ld›¤›n› ve eklendi¤ini söylüyor. Sistemin kolay kullan›m›

önemli ad›mlardan biri olarak tan›mlan›yor. Sat›nalma

ile de öne ç›kt›¤›n› belirten At›lgan, yeni gelen çal›ﬂanlar›n

sürecini daha verimli hale getirmek ve yüksek kaliteyi

k›sa zamanda sisteme adapte oldu¤unu vurguluyor.

bütün ürünleri vSRM üzerinde de eﬂleﬂtirdiklerini, ilk etapta
mevcut olan firmalar›n ITG taraf›ndan sisteme girildi¤ini

sürdürebilir k›lmak için biliﬂim teknolojilerinden
vSRM ile tan›ﬂmadan önce bu sürecin takibini ve

STOK BAZLI 1.400 TEDAR‹KÇ‹ 60 AKT‹F
KULLANICI

yönetimini çok güç ﬂartlar alt›nda sürdürdüklerini

Sat›nalma Koordinatörü Mustafa Önal, ﬂu anda vSRM

belirtiyor: “Eski dönemde, oldukça uzun süren ve hataya,

sisteminde, stoklu çal›ﬂ›lan ürünler kapsam›nda 1.400

kay›plara aç›k bir sistem iﬂliyordu. Çeﬂitli

tedarikçinin kay›tl› oldu¤unu belirtiyor. Sistemi kullananlar

departmanlar›m›zdan ihtiyaç listeleri kâ¤›t üzerinde

aras›nda; talepleri giren çal›ﬂanlar, onay mekanizmas›nda

oluﬂturuluyordu. Departman sekreteri talebini yaz›yor,

yer alan yöneticiler, verileri inceleyenler ve raporlar› alanlar,

bölüm müdürü imzal›yor ve istekler iki nüsha halinde

üst düzey yöneticiler olmak üzere yaklaﬂ›k 60 kullan›c›

elden bizim ofisimize ulaﬂt›r›l›yordu. Bir nüshas›

bulunuyor.

faydaland›klar›n› belirten Sat›nlama Müdürü Sibel At›lgan,

departmanda, bir nüshas› iﬂlenmek ve dosyalanmak
ofisimizde sat›nalma emrine dönüﬂtürülüyordu.

“TELEFON TRAF‹⁄‹ DÜﬁTÜ, ZAMANDAN
TASARRUF ED‹LD‹”

Sat›nalma emri formunu el ya da daktilo ile

At›lgan, “vSRM ile, inan›lmaz bir telefon trafi¤i yaﬂad›¤›m›z,

dolduruyorduk. Firma ad›, talep edilen mal/malzeme,

insan hatas›na aç›k bir sistemden, online olarak her ad›m›

kaç adet al›naca¤› gibi bilgiler bu form üzerine tek tek

takip edebildi¤imiz, hatay› minimize etmek üzere

manuel olarak yaz›l›yordu. Sonra bu emir Sat›nalma

kurgulanm›ﬂ yeni bir sisteme geçtik. Eskiden herkes

Müdürü ve Muhasebe Müdürü taraf›ndan imzalan›yor

telefonla isteklerinin ne zaman gelece¤ini, ne aﬂamada

ve genel müdürlü¤e iletiliyordu. Özetle dosyalar›n biri

oldu¤unu sorarken, art›k bir sat›nalma numaras› ile sistem

geliyor biri gidiyor ve takip edilmesi çok güç ve hataya

üzerinden online olarak takip edebiliyorlar. Eskiden bir

aç›k bir süreç, çok yüksek bir telefon trafi¤i üzerinden

iste¤in imzadan ç›k›p ç›kmad›¤›n› ö¤renmek isteyen bir

yönetiliyordu.”

kiﬂiye cevap verebilmek için, ilgili dosyay› bulundu¤u raftan

üzere sat›nalma ofisinde kal›yordu. Sat›nalma istekleri,

“Sat›nalmalar›n hangileri aç›k bekliyor, hangi kalemler
teslim edilmiﬂ, hangileri daha sonra gelecek takip
etmek çok güçtü. Çünkü anlaﬂmalar›m›z genellikle
y›ll›k olarak yap›l›yor ve teslimat parça parça
gerçekleﬂiyor. Örne¤in 65 bin paket tuz al›yorsak, bu
her ay 2 bin 250 kilo olarak teslim ediliyor. Art›k bu
sistemde, o anda ne kadar mal›n teslim edildi¤ini,
aradaki fark› hemen görebiliyoruz.”
Sibel ATILGAN / Sat›nalma Müdürü / Ç›ra¤an Palace Kempinski

ç›kar›p bakmam›z gerekiyordu. Günde binlerce sipariﬂ

edilece¤ini eski sistemde takip edemediklerini, vSRM

verildi¤i için hat›rlaman›z›n mümkün olmad›¤› bu bilgiye

sonras›nda bu takibi anl›k olarak yapabildiklerini söylüyor:

eriﬂmek için oldukça fazla zaman harcan›yordu.”

“Sat›nalmalar›n hangileri aç›k bekliyor, hangi kalemler
teslim edilmiﬂ, hangileri daha sonra gelecek takip etmek

“ARADI⁄IMIZ HERﬁEY‹ ANINDA
BULAB‹L‹YORUZ”

çok güçtü. Çünkü anlaﬂmalar›m›z genellikle y›ll›k olarak

Sat›nalma Koordinatörü Mustafa Önal, eski sistemde

65 bin paket tuz al›yorsak, bu her ay 2 bin 250 kilo

depo bazl› bütün bütçeli ve de¤erli giriﬂ ç›k›ﬂlar›n takibinin

olarak teslim ediliyor. Art›k bu sistemde, o anda ne

tamamen manuel olarak yap›ld›¤›n›, isteklerin de faturalar›n

kadar mal›n teslim edildi¤ini, aradaki fark› hemen

da ka¤›t üzerinde tutuldu¤unu ve sürekli arﬂivlendi¤ini

görebiliyoruz.”

yap›l›yor ve teslimat parça parça gerçekleﬂiyor. Örne¤in

hat›rlat›yor: “‹thal edilen ve uzun vadede gelen mallar›m›z

oldukça verimsiz iﬂliyordu. ‘Bekledi¤imiz sipariﬂler geldi

ﬁEFFAF, AÇIK, YERDEN BA⁄IMSIZ
ÇALIﬁILAB‹LEN B‹R SATINALMA
PLATFORMU

mi, faturas› do¤ru mu’ diye bakmak istedi¤imizde, arﬂive

vSRM ile hayata geçirilen yeni online sat›nalma platformu,

dönmek ve arama yapmak zaman al›yordu. Art›k, bunlar›

kötü niyetli yaklaﬂ›mlara izin vermeyen, kullan›m› kolay

sürekli güncelleyecek ve sorumuzun cevab›n› bir defada

ve ﬂeffaf bir platform sunuyor. Sibel At›lgan, bu konuda

h›zla gösterebilecek bir sisteme ihtiyac›m›z vard›.”

da ﬂunlar› söylüyor: “Son derece aç›k ve ﬂeffaf bir sat›n

Mustafa Önal, vSRM sonras›nda, ihtiyaç duyduklar› tüm

alma platformu üzerinde bilgiye an›nda ulaﬂ›labilen bir

bilgilerin sürekli güncel ve an›nda ulaﬂ›labilir hale

yap›ya kavuﬂtuk. Herkes ald›¤›m›z teklifleri, onaylar›m›z›,

dönüﬂtü¤ünü söylüyor: “Arad›¤›m›z her ﬂeyi an›nda

onay nedenlerini ve sipariﬂlerimizi görebiliyor.”

bulabilmek en büyük ihtiyac›m›zd› ve vSRM bize bunu

Sat›nalma Koordinatörü Mustafa Önal, vSRM sisteminin

sa¤l›yor. Bir sene veya 10 sene önce yap›lan bir iﬂi,

avantajlar›ndan birinin de yerden ba¤›ms›z çal›ﬂ›labilmesi

alternatif teklifleri ile an›nda görebilmek; o dönemdeki

oldu¤unu belirtiyor: “Bu sistemle evden bile

hangi müdürün neden o iste¤i gerçekleﬂtirdi¤ini bile

çal›ﬂabiliyoruz. Bir veriye ihtiyaç duydu¤umuzda

karﬂ›laﬂt›rarak raporlamak mümkün. Geçmiﬂe yönelik bir

istedi¤imiz yerden ba¤lanarak ilgili veriyi almam›z, karar

sat›nalma haf›zas› oluﬂturuyoruz ve bu haf›zay› h›zla

süreçlerini baﬂlatmam›z, sipariﬂ vermemiz mümkün

ça¤›rabildi¤imiz için çok daha h›zl› ve do¤ru kararlar

oluyor. Gerekli durumlarda verimlili¤i art›ran bu özellikten

alabiliyoruz.”

faydalanabiliyor olmaktan memnunuz.”

“GEÇM‹ﬁ YILLARLA KIYASLAMALI TALEP
TAK‹B‹ YAPILAB‹L‹YOR”

ARﬁ‹V TARAMA ‹LE B‹R HAFTA SÜREN
RAPORLAR DAK‹KALARA ‹ND‹

Sibel At›lgan, Ç›ra¤an Palace Kempinski’de gün bazl›,

vSRM öncesinde, ‘bir üründen elimizde ne kadar kald›,

dü¤ün ya da organizasyon gibi bütçeli iﬂler oldu¤unu ve

bir y›l içinde ne kadar talep edildi, nerelerden temin

bu iﬂlere yönelik talep takibinin geçmiﬂe yönelik olarak

edildi’ gibi sorulara yan›t veren raporlar› alman›n ne

yap›labildi¤ini, böylece giderlerde k›yaslamalar

kadar sürdü¤ü konusunda bilgi veren Mustafa Önal,

yap›labildi¤ini söylüyor. “vSRM ile kurdu¤umuz bu

bu sürenin iste¤e göre haftalar alabildi¤ini vurgulayarak

sistemde, anahtar kelimelerle arama yaparak, belli iﬂleri

ﬂunlar› söylüyor: “Bir malzeme ile ilgili detayl› bir rapor

bir baﬂl›k alt›nda toplayabiliyoruz. Örne¤in personel balosu

ç›karmam›z gerekti¤inde, departmanlar›n her biri için

ya da belli bir standarttaki bir dü¤ün için son olarak ne

oluﬂmuﬂ klasörlerin tek tek taranmas› gerekiyordu. Bir

kadar harcama yap›ld›¤›n›, daha önceki dönemlerde ne

malzeme pek çok departmandan talep edilmiﬂ olabilirdi

kadar harcama yap›ld›¤›n›, fark›n nerelerden

ve tüm klasörlerin taranarak detayl› bir raporun

kaynakland›¤›n› sistem üzerinde h›zl› bir ﬂekilde

oluﬂturulmas› bazen bir-iki haftam›z› alabiliyordu. ﬁimdi

görebiliyoruz. Eskiden bu bilgiler ya kiﬂilerin haf›zas›nda

birkaç tuﬂla böyle bir raporu bir iki dakikada alabiliyoruz.”

bulunuyor. ‹stenen her mal›n takibini sa¤l›kl› ﬂekilde
yapabilmek, manuel arﬂivleme yap›lan eski sistemde

kaybolup gidiyor, ya arﬂivlerin tozlu raflar›nda kal›yor ya
gerekiyordu.”

B‹NLERCE ÜRÜNÜN SATINALMA TAK‹B‹
GERÇEKLEﬁT‹R‹L‹YOR

Mustafa Önal, organizasyon baz›nda oldu¤u gibi

Bu noktada talep edilen ürün say›s›na dikkat çeken Sibel

departman, bölüm, malzeme baz›nda da takip gücüne

At›lgan, böyle büyük say›lar›n yönetilebilmesi için online

kavuﬂtuklar›na dikkat çekiyor: “Örne¤in, restoranlar›m›z

bir sistemin nas›l bir önem taﬂ›d›¤›na de¤iniyor:

aras›nda yer alan Gazebo için geçen sene ne kadar

“Sat›nalma, otel gibi bir iﬂletmede iﬂin çok önemli

harcama yap›lm›ﬂ, ayr›nt›l› olarak görebiliyoruz. Hem

bölümlerinden birini oluﬂturuyor. Stok bazl› yönetmemiz

tedarikçi firma bazl›, hem bölüm bazl›, hem de malzeme

gereken ürün say›s›n› binlerle ifade ediyoruz. Sat›nalma

bazl› raporlar al›yoruz. Talebin demirbaﬂ m›, tadilat için

olarak bu ürünleri, kaliteden ödün vermeden, maliyetleri

mi, tüketim malzemesi olarak m› gerçekleﬂti¤i gibi detaylar

en aﬂa¤›da tutarak tam zaman›nda temin etmek

kontrolümüz alt›nda.”

durumunday›z. Binlerce üründen oluﬂan talep listelerini

da bilgiye ulaﬂmak için sayfalarca evrak›n taranmas›

yönetebilmek ve takip edebilmek için kiﬂilerin haf›zas›

“SATINALMA EM‹RLER‹N‹N HANG‹
AﬁAMADA OLDU⁄U SA⁄LIKLI OLARAK
TAK‹P ED‹L‹YOR”

ve manuel sistemlerin art›k yeterli olmad›¤› bir ça¤day›z.

Sibel At›lgan, daha önce bir tedarikçiden istenen mallar›n

yard›mc› olan, hatas›z bir süreç için kurgulanm›ﬂ, güçlü

hangilerinin teslim edildi¤i, hangilerinin ne zaman teslim

bir teknoloji platformuna kavuﬂtuk.”

Biz vSRM ile; verimli, h›zl›, tüm sat›nalmalar›m›z› anl›k
olarak takip edebildi¤imiz, sa¤l›kl› kararlar verebilmemize

Bülent SÖNMEZ
Sat›ﬂ ve Pazarlama Müdürü / ITG

“vSRM ile sat›nalma
süreçlerini anl›k takip
edebilme ve verimli bir
yönetim gücüne sahip
olan Ç›ra¤an Palace
Kempinski, ayn› zamanda
istedi¤i zaman
eriﬂebilece¤i bir sat›nalma
veri bankas› da oluﬂturdu.
Çok farkl› sat›n alma
ihtiyaçlar› olan otelcilik
alan›nda, kuruluﬂa özel,
kolay kullan›labilir, ihtiyaç
duyulan tüm raporlar›n
al›nabildi¤i bir teknoloji
altyap›s›n›n geliﬂtirilmesi
son derece önemli. ITG
olarak bu sektöre özel
güçlü bir sat›nalma
altyap›s› geliﬂtirerek,
Türkiye’nin önemli
markalar› aras›nda yer alan
Ç›ra¤an Palace
Kempinski’de hayata
geçirmekten büyük
memnuniyet duyuyoruz”

vSRM Hakk›nda
vSRM ileri düzey Tedarik Zinciri
Uygulamalar› içeren tedarikçi
iliﬂkileri yönetim portal›d›r.
Türkiye'nin yan› s›ra, ABD, Brezilya
ve ‹spanya olmak üzere birçok
ülkede, çok say›da firma
taraf›ndan kullan›lan, aﬂa¤›daki
modüllerden oluﬂan çoklu dil
deste¤i olan uluslararas›
standartlarda bir uygulamad›r.
vSRM Talep Yönetimi, Teklif
Toplama ve Analizleri (vRFQA)
vSRM Sat›nalma Sipariﬂleri
vSRM Düzelti Önleyici Faaliyet
Yönetimi (DÖF)
vSRM Doküman Yönetimi
vSRM Tedarikçi Performans› ve
Raporlar
vSRM Finansal Bilgi Paylaﬂ›m›
vSRM Mail ve SMS Servisleri
vSRM Sanal Aktivite Takibi
vSRM ‹dari ‹ﬂlerin Yönetimi

ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ HAKKINDA
Hikâyesi Sultan II. Mahmut ile baﬂlayan, Sultan Abdülmecit taraf›ndan tekrar inﬂa ettirilen, 1910’da ç›kan yang›nla
tarihe kar›ﬂan Ç›ra¤an Saray›, y›llar boyunca Osmanl› Sultan ve Sadrazamlar›na ev sahipli¤i yapt›. Kempinski Grubu
taraf›ndan 1991 y›l›nda eski görkemine yak›ﬂ›r bir biçimde restore edilen Ç›ra¤an Palace Kempinski, hem saray›n
mimari görkemini, hem de lüks bir otelin modern konforunu birleﬂtirerek misafirlerinin hizmetine sunmaktad›r. ‘The
Leading Hotels of the World’ün Türkiye’deki ilk üyesi olan Ç›ra¤an Palace Kempinski, büyülü atmosferi ile misafirlerine
her zaman muhteﬂem ve unutulmaz anlar yaﬂatmaktad›r. Eski Osmanl› Sultanlar›’n›n Saray› olan mekân, tarihin
ihtiﬂam› ile modern teknolojinin birleﬂmesinin en güzel örne¤idir. Ç›ra¤an Saray›’n›n hemen yan›nda yer alan otel
bölümü toplam 313+ oda (süit ve çeﬂitli özeliklerdeki odalar) ile misafirlerine benzersiz bir konfor sunmaktad›r. Bir
zamanlar sultanlara ev sahipli¤i yapm›ﬂ olan Saray bölümünde, ﬂu anda Avrupa’n›n en büyük ve lüks süitlerinden
biri olan Sultan Süit bulunmaktad›r. 11 Saray süitinde ise “Kiﬂiye Özel Servis Görevlileri” lüksün ötesinde bir hizmet
anlay›ﬂ› ile konuklar›na unutulmaz bir deneyim yaﬂatmaktad›r.
1991 y›l›ndaki aç›l›ﬂ›ndan bu yana say›s›z kral, prens, devlet baﬂkan›, film y›ld›z›, sanatç› ve daha birçok ünlü ﬂahsiyete
ev sahipli¤i yapan Ç›ra¤an Palace Kempinski, çok say›da seçkin kurumlar›n verdi¤i uluslararas› çok say›da ödüle lay›k
görülmüﬂtür.
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Tedarik Zinciri Yönetimi ve ERP (Kurumsal Kaynak Planlamas›) uygulamalar› konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ bir yaz›l›m firmas›
olan ITG, 15 y›l› aﬂk›n süredir bu alanda hizmet veriyor. ITG, özellikle ana sanayi üretim firmalar›na ve perakende gibi
çok tedarikçili çal›ﬂ›lan sektörlere çözümler sunuyor. Tedarikçi Programlar›, Milkrun, VMI-Vendor Managed Inventory,
Otomatik Stok Yenileme, e-Kanban, EDI gibi ileri düzey tedarik zinciri uygulamalar›n›n yer ald›¤› bu çözümler aras›nda,
Java ve XML teknolojileri ile geliﬂtirilmiﬂ B2B tedarik portal› vSRM (virtual Supplier Relationship Management) özel
bir konumda. Türkiye’nin yan› s›ra, baﬂta ABD, Brezilya ve ‹spanya olmak üzere birçok ülkede, çok say›da firma
taraf›ndan kullan›lan vSRM, alt› farkl› dilde kullan›lan, uluslararas› standartlarda bir uygulama. Bu sistemin kurulumunu
gerçekleﬂtiren ITG, müﬂterilerine, vSRM’in tedarikçiler aras›nda yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve host edilmesi konular›nda da servis
hizmeti sunuyor. Ayr›ca ITG’nin özel ürünleri aras›nda, ilaç sat›ﬂ ve pazarlamas› yapan firmalar için geliﬂtirilmiﬂ, saha
sat›ﬂ aktivitelerinin planlanmas›, yürütülmesini ve performans› ölçümlemelerinde kullan›lan web tabanl› vAT for Pharma
(virtual Activity Tracking for Pharma) ürünü de bulunuyor. ITG’nin en önemli art›lar›ndan biri de, 80’li y›llardan bu
yana, otomotiv ana sanayi (OEM) ve yan sanayi firmalar›nda uluslararas› ERP paketlerinin uygulanmas› ve yerelleﬂtirmesinde
görev alm›ﬂ deneyimli bir kadroya sahip olmas›.
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