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vSRM ‹LE ELDE ED‹LEN KAZANIMLAR
vSRM öncesi dönemde
tedarikçileri ile faks arac›l›¤›yla
iletiﬂim kuran Otokar, hem zaman
alan hem de hataya aç›k olan bu
yöntemden vazgeçerek vSRM ile
çal›ﬂmaya baﬂlad› ve hata oran›n›
minimize etti.
vSRM öncesinde, gelen
hammaddelerin sisteme girmesi
sürecinde ciddi zaman kay›plar›
yaﬂayan Otokar, vSRM ile bu
iﬂlemleri çok daha h›zl› hale
getirildi.
vSRM, sahip oldu¤u 12 ayr›
modülle, Otokar’a ihtiyaç
duydu¤u modülü kullanma ﬂans›
tan›yarak, esnek bir platform
sundu.

Otokar hızlı ve kaliteli bir
tedarik ağı için 11 yıldır
vSRM’ye güveniyor
“vSRM platformunu kullanmaya baﬂlad›¤›m›zdan bu yana kuruluﬂumuzun
tedarik zinciri yönetiminde ciddi bir verimlilik art›ﬂ› sa¤land›¤›na tan›kl›k
ediyoruz. Üye say›s› sürekli artarak sektördeki kullan›m› yayg›nlaﬂan
vSRM’nin baﬂar›s›n›n ard›ndaki temel etmen, kullan›c› memnuniyetidir.”
Can SEV‹NÇ
Bilgi Teknolojileri Müdürü / Otokar

vSRM, Otokar’›n sa¤l›kl› bir
tedarik zinciri planlamas› yapmas›
için önemli katk›lar sa¤lad›. Tutarl›
ve do¤ru bilgiler iletilmesine
olanak verdi¤i için, Otokar’›n ERP
yaz›l›m›ndan maksimum verim
almas›nda da rol oynad›.
Tedarik hacminin yüzde 80’den
fazlas›n› vSRM üzerinden
gerçekleﬂtiren Otokar, eskiye göre
ciddi bir zaman ve iﬂgücü
tasarrufu sa¤lad›.
vSRM ile tedarikçilerin
performanslar› nümerik veriler
üzerinden de¤erlendirilmeye
baﬂland›. Ölçülebilir bir sisteme
sahip olan Otokar, tedarikçilerin
servis kalitesinin artmas›n› sa¤lad›.
Toplam sahip olma ve
sürdürülebilirlik maliyeti düﬂük
olan vSRM, Otokar’a h›z ve
verimlilik at›ﬂ› kazand›rd›.
RAKAMLARLA VSRM - OTOKAR
vSRM kullanan tedarikçi say›s›:
121 (Otokar’›n toplam iﬂ hacminin
yüzde 80’den fazlas›)
Otokar’›n günlük tedarik
kapasitesi: 1200-1500 kalem
E-irsaliye kullanan firma say›s›:
55 (Otokar’a en fazla mal tedarik
eden firmalar)
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Can SEV‹NÇ-Bilgi Teknolojileri Müdürü / Otokar, Celil GERMEYAN-Genel Müdür / ITG,
Dursun Kurt-Genel Müdür Yard›mc›s› / ITG,

Otomotiv sektörünün devlerinden Otokar, tedarik zincirini 11 y›ld›r ITG’nin vSRM (virtual
Supplier Relationship Management) çözümü ile yönetiyor. Bugün gelinen noktada, tedarik
hacminin yüzde 80’den fazlas›n›, web üzerinde çal›ﬂan vSRM ile karﬂ›layan kuruluﬂun
yetkilileri, ITG’nin bu özel çözümünün otomotiv sektörü için çok do¤ru bir yaklaﬂ›m
içerdi¤ini belirtiyorlar.
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VER‹ML‹ B‹R TEDAR‹K PLATFORMU ARAYIﬁI

Otokar’›n hem de tedarikçilerinin neye ihtiyaç duydu¤unu

Sa¤l›kl› ve h›zl› bir tedarik zincirine sahip olmak, özellikle

en do¤ru ﬂekilde tespit etmesi olmuﬂ.

otomotiv sektöründeki hem ana firmalar hem de kendi
büyük önem taﬂ›yor. Sektörün önde gelen kuruluﬂlar›

vSRM, OTOKAR’IN TEDAR‹K Z‹NC‹R‹NDE DEVR‹M
YARATTI

aras›nda yer alan Otokar, y›llar önce bu konuya yaklaﬂ›m›yla

1999 y›l›nda vSRM kullanmaya baﬂlayan Otokar Bilgi

örnek bir duruﬂ sergiliyor. Tedarikçi say›s› her geçen gün

Teknolojileri Müdürü Can Sevinç, “Tedarik zincirine yönelik

artan Otokar, y›llar önce bu sorunun çözümü için yollar

tüm sorunlar› ortadan kald›ran sistem” olarak tan›mlad›¤›

aramaya baﬂlam›ﬂ. Otokar’›n Bilgi Teknolojileri Müdürü

vSRM’nin Otokar’da hayata geçirilme süreci ile ilgili ﬂunlar›

olan Can Sevinç, o günleri ve çözüm aray›ﬂlar›n› ﬂu ﬂekilde

söylüyor: “Öncelikle ﬂunu belirtmem gerekir ki, Otokar tam

dile getiriyor: “1990’lar›n ortas›nda, tedarikçilerle ana

11 y›ld›r, ihtiyaç duydu¤u çözümleri içeren bu sistemi

sanayi üreticileri aras›nda nas›l bir veri aktar›m› sistemi

kullan›yor ve kullanmaktan da son derece memnun.

kurabilece¤imize dair toplant›lar yapard›k. Bu toplant›lara,

Otomotiv sektöründe vSRM’yi ilk kullanan firma oldu¤umuz

çözüm önerileri olan çeﬂitli yaz›l›m firmalar› da kat›l›rd›.

için, geri bildirimlerimiz de tasar›m sürecinde yönlendirici

Bunu web üzerinden mi yapal›m, yoksa baﬂka bir sistem

oldu diyebilirim. vSRM bizim gözümüzde her ﬂeyden önce

üzerinden mi yürütelim diye tart›ﬂt›k, bize çok say›da öneri

çok önemli bir hizmet.”

M. Cenkmen KEÇEC‹

sunuldu. Ama bu önerilerden kimisi tam olarak iste¤imizi

Cenkmen Keçeci de, Otokar’›n ihtiyaçlar› dikkate al›narak

Planlama Müdürü / Otokar

karﬂ›lam›yordu, kimisi ise yüksek maliyetliydi. Hem ana

ﬂekillendirilen bir platform oldu¤u için vSRM’nin, otomotiv

sanayi firmas›na hem de tedarikçi firmaya o dönem için

sektöründeki pek çok ana sanayi firmas› taraf›ndan çok

ciddi yat›r›mlar gerektiren uygulamalard› bunlar.

k›sa sürede kullan›lmaya baﬂland›¤›n› hat›rlat›yor ve ekliyor:

Tedarikçilerden veri ak›ﬂ›, üretimin kalitesini ve performans›n›

“ITG çok k›sa bir sürede ön uygulamay› geliﬂtirdi. Daha

do¤rudan etkileyen çok önemli bir unsur oldu¤u için de

sonra biz tedarikçilerimizi tek tek Otokar’a ça¤›rarak, ekran

seçece¤imiz sistem konusunda çok hassas davran›yorduk.

üzerinden nas›l bir sistemi hayata geçirmek istedi¤imizi, bu

Yüzlerce tedarikçi ile ba¤›m›z› biz de di¤er firmalar gibi

hizmetten hep birlikte nas›l yararlanaca¤›m›z› anlatt›k. Sekiz-

faks ya da telefon yolu ile kuruyorduk. Bu hem zaman

on gün gibi k›sa bir süre sonunda tedarikçilerimizden 50’si

alan ve yorucu hem de hataya aç›k bir yaklaﬂ›md›. Ayr›ca

vSRM kullanmaya baﬂlad›. Hatta zaman içerisinde Otokar’›n

önce evrak› sisteme girmek gerekti¤i için hammaddeleri

vSRM’den memnuniyeti artt›kça, bu firmalar›n say›s›n›n

gelir gelmez üretim sürecine dahil edemiyorduk. Bu da

art›r›lmas› da hedeflerimiz aras›na girdi.”

ciddi bir zaman kayb›na neden oluyordu.”

Can Sevinç, sunucu, geliﬂtirilen yaz›l›m, güvenlik gibi sisteme

tedarik zinciri olan yan sanayi firmalar› için son derece

“vSRM, tedarik sürecinin
kalitesinin yükselmesinde
önemli bir rol üstlendi.
Eskiden kalite ile ilgili bir
rapor tedarikçi firmaya
fakslan›yor, sonra oradaki
ilgili kiﬂinin masas›na
ulaﬂt›r›ld›¤›ndan emin
olmak için telefon
kullan›l›yordu. vSRM ile
birlikte, verimli olmayan bu
yaklaﬂ›mdan uzaklaﬂ›ld›.
Art›k, kalite raporu
do¤rudan vSRM’ye
yükleniyor ve ilgili kiﬂinin
ekran›na yans›yor. Söz
konusu kolayl›klar› ve
verimlilik özellikleri
nedeniyle, tedarikçi firmalar
bizimle çal›ﬂmaya baﬂlar
baﬂlamaz, vSRM kullanmay›
kendileri talep ediyor.”

dair önemli unsurlar›n Otokar’›n d›ﬂ›nda konumlanmas›na

ÜRÜN KALEMLER‹ ARTTIKÇA SÜREÇ
ZORLAﬁIYOR

da dikkat çekiyor. Böylece Otokar’a, sadece web üzerinden

Bu sürecin bir di¤er tan›¤› ve bugün Otokar’›n Planlama

kalite rapor bilgilerini, ödeme bilgilerini göndermek kal›yor.

Müdürlü¤ü görevini yürüten Cenkmen Keçeci, 1994

“Tedarikçilerimiz de bu sisteme girip Otokar’›n sipariﬂlerini

y›l›ndan bu yana baﬂar›l› projelere birlikte imza att›klar›

görebiliyor. Ayr›ca hem onlar gönderdikleri sipariﬂlere

ITG’nin bu sorunun çözülmesinde ne kadar etkili oldu¤unu

yönelik bilgilere, hem de biz onlar›n her tür bilgisine kolayl›kla

ﬂu sözlerle ifade ediyor: “O dönem tedarikçi firma say›s›nda

ulaﬂabiliyoruz. Sistem üzerinde, raporlar, tebligatlar, izleme

ve sat›n ald›¤›m›z hammadde ya da yar› mamul kalemlerinin

ekranlar› bulunuyor. Bunlara ek olarak, e-irsaliye uygulamas›

say›s›nda yaﬂanan art›ﬂ, günlük olarak çekti¤imiz faks

da bizim için önemli bir avantaj. On dakika aral›kla çal›ﬂan

say›s›n›n da artmas›na neden oldu. Bunun üzerine, ak›ﬂ›

bu uygulama, gelen mal›n irsaliyesinin elektronik ortama

kolaylaﬂt›raca¤›n› düﬂünerek faks sunucu kullanmay›

girmesini sa¤l›yor.” diyen Can Sevinç, vSRM’yi, elektronik

de¤erlendirmeye ald›k. ITG ise bize, tüm bu iﬂlemelerin

ortamda çok h›zl› ve sa¤l›kl› veri ak›ﬂ› sa¤layan bir platform

web tabanl› bir sistem üzerinden yap›lmas› önerisiyle geldi.

olarak gördü¤ünü de belirtiyor.

Tedarikçilerimizin ne kadar›n›n internet kulland›¤›n›,

Otokar aç›s›ndan vSRM’nin sa¤lad›¤› en önemli faydan›n,

kullananlar›n da ne kadar sa¤l›kl› ba¤land›¤›n› bilmedi¤imiz

tedarik sürecindeki verimlili¤in art›ﬂ› oldu¤unu vurgulayan

o dönemde buna karar vermek zordu. Biz de iﬂe bir ön

Sevinç, “Bu sistemin ciddi verimlilik art›ﬂ› sa¤lad›¤›n› ve

çal›ﬂma yaparak baﬂlad›k. Tedarikçi firmalar›m›z›n internetle

Otokar’la baﬂlayan bu sürecin büyük bir h›zla yayg›nlaﬂt›¤›n›,

iliﬂkilerine dair temel sorular› içeren bir anket düzenledik.

otomotiv sektöründe pek çok firma taraf›ndan kullan›ld›¤›n›

Sonra gördük ki, bizim için ticari hacmi yüksek olan

görüyoruz. Bu baﬂar›n›n ard›ndaki temel etmen, kullan›c›

firmalar›n altyap›s›, asl›nda böyle bir geçiﬂ için haz›r

memnuniyetidir. Kullan›c› say›s› bu kadar h›zl› artarken,

durumda.”

elbette ITG’nin teknik destek yükü de art›yor. Ancak ITG,

Bunun üzerine ITG ve Otokar, bir pilot uygulama ile bu

bu yükü de baﬂar›yla yönetmeyi biliyor.” diyor.

sipariﬂ bilgilerini, planlar›, gelen mallar›n kalitesine iliﬂkin

fikri denemeye karar vermiﬂ. Ticaret hacmi yüksek, altyap›s›
yetkili isimler taraf›ndan tek tek ziyaret edilerek, tedarikçilerin

vSRM, OTOKAR’A ZAMANDAN VE EMEKTEN
TASARRUF SA⁄LIYOR

görüﬂleri al›nm›ﬂ. Pilot uygulamadan da olumlu sonuç

ITG’nin, kullan›c›lar›n ve tedarikçilerin talepleri do¤rultusunda

al›n›nca, Otokar vSRM’yi (virtual Supplier Relationship

kullan›c› ara yüzleri geliﬂtirdi¤ini dile getiren Sevinç, bu

Management) uygulamaya karar vermiﬂ. Keçeci’ye göre

konuyu ﬂu ﬂekilde detayland›r›yor: “Örne¤in vSRM’yi ilk

projenin baﬂar›l› olmas›n›n temel nedeni, ITG’nin, hem

kullanmaya baﬂlad›¤›m›zda ödemeler ve kalite ile ilgili

bu sisteme uygun beﬂ tedarikçi firma, Otokar ve ITG’den

TEDAR‹KÇ‹ GÖZÜYLE vSRM

“2005 y›l›ndan bu yana vSRM’yi çok aktif bir ﬂekilde kullan›yoruz. Eskiden oldu¤u gibi faksla vakit kaybetmiyoruz
ve bütün sipariﬂlerimizi vSRM üzerinden geçiyoruz. vSRM özelliklerinden biri olan e-irsaliye de iﬂimizi çok kolaylaﬂt›r›yor.
Böylece firmam›zdan Otokar’a gitmek üzere ç›kan bir araç, Otokar’›n kap›s›nda bekleyerek zaman kaybetmiyor. Çünkü
arac›m›z daha oraya ulaﬂmadan, vSRM üzerinden e-irsaliye Otokar’a ulaﬂm›ﬂ oluyor.”
Ulaﬂ AYDIN
Sazc›lar - Üretim ve Planlama Yöneticisi

özellikler mevcut de¤ildi. Sistem her yönden olumlu sonuçlar
verince, oldukça ciddi bir de¤iﬂim ve geliﬂim süreci de

TEDAR‹KÇ‹LER DE vSRM KULLANMAKTAN
MEMNUN

beraberinde yaﬂand›. ﬁu anda vSRM üzerinde 12 ayr› modül

Otokar, vSRM’e geçiﬂten oldukça memnun. Peki ya

bulunuyor. Bu noktaya gelinmesinde, ITG’nin geri bildirimler

tedarikçiler? Cenkmen Keçeci, yenilikçi bir fikrin hayata

konusundaki hassasiyetinin de büyük pay› var. Her zaman

geçmesinde rol oynad›klar› ve ilk uygulayan kendileri oldu¤u

yeni fikirlere aç›k bir yaklaﬂ›m sergileyen ITG’nin, vSRM’yi

için, tedarikçilerin geçiﬂ süreci zorluklar›n› yaﬂad›klar›n›,

geliﬂtirmeye devam ederek daha da yayg›nlaﬂmas›n›

ancak bugün tedarikçilerinden 121’inin vSRM kullan›yor

sa¤layaca¤›na eminim.”

olmas›n›n ciddi bir memnuniyet göstergesi oldu¤unu

Keçeci de, eskiden kalite ile ilgili bir raporun Otokar’dan

belirtiyor. Ayr›ca o dönemde Türkiye’de örnek alabilecekleri

tedarikçi firmaya faksland›¤›n›, sonra oradaki ilgili kiﬂinin

herhangi bir uygulama da olmad›¤›n› hat›rlat›yor. Bu konuda

önüne gitti¤ini, bunun da kendileri için ciddi bir zaman

öncü sektörlerden birinin bankac›l›k oldu¤unu da ifade

kayb› yaratt›¤›n› belirtiyor. “Kalite raporunu art›k do¤rudan

eden Keçeci, internet bankac›l›¤› kavram›n›n bile yeni yeni

vSRM’ye yüklüyor ve karﬂ› taraftaki ilgili kiﬂinin ekran›na

duyuldu¤u bir dönemde vSRM’yi hayata geçirdiklerine

yans›t›yoruz. Bu anlamda ciddi bir emek ve zaman tasarrufu

dikkat çekiyor.

elde etti¤imizi belirtmem gerek” diyen Keçeci, baz› tedarikçi

Can Sevinç ise Otokar’›n bilgi teknolojileri (BT) politikas›n›n,

firmalar›n, Otokar’la çal›ﬂmaya baﬂlar baﬂlamaz vSRM

internetin geliﬂimi üzerine odakland›¤›n›n alt›n› çiziyor ve

kullanmay› kendilerinin talep etti¤inin de alt›n› çiziyor.

ekliyor: “‹nternet üzerinden, vSRM d›ﬂ›nda baﬂka

Bunlara ek olarak, kendisi barkod üretemeyen tedarikçilerine

uygulamalar›m›z da oldu. Baﬂka bir yolu tercih etmiﬂ olsayd›k,

vSRM üzerinden barkod basarak gönderdiklerini dile getiren

birkaç sene içerisinde yine vSRM gibi bir projenin aray›ﬂ›

Keçeci, sevkiyat planlar›n› da vSRM üzerinden tedarikçileriyle

içinde olurduk.”

paylaﬂt›klar›n› ekliyor.

vSRM ERP VER‹M‹N‹ DE ARTIRIYOR

TOPLAM SAH‹P OLMA VE SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K
MAL‹YET‹ DÜﬁÜK

Keçeci, vSRM’nin tedarik zincirinde ne kadar önemli bir

Toplam sahip olma ve sürdürülebilirlik maliyeti düﬂük olan

boﬂlu¤u doldurdu¤unu ise ﬂu ﬂekilde ifade ediyor: “Bir ana

vSRM, Otokar’a ciddi bir h›z ve verimlilik kazand›rd›.

sanayi firmas›n›n, bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlamas› /

vSRM’nin Otokar’a nas›l bir maliyet yaratt›¤›n› ise Keçeci

Enterprise Resource Planning) yaz›l›m›na sahip olmas›,

ﬂöyle dile getiriyor: “ITG, tedarikçilerimizden oldukça

bunu yüzde 100 sa¤l›kl› ﬂekilde kullanaca¤›, do¤ru ﬂekilde

makul, hiçbir ﬂekilde yük olmayacak ayl›k bir bedel al›yor.

verim alaca¤› anlam›na gelmez. Çünkü bir ERP yaz›l›m› ile

Arkas›nda böyle bir emek ve ciddi bir yat›r›m olan bu

ihtiyac›n›z› planlars›n›z, yak›n dönemli de¤iﬂiklikleri

hizmetin de¤eri bizim için çok büyük. Bu konudaki

hesaplars›n›z. Vard›¤›n›z sonuca uygun ihtiyaçlar›n›z› da

memnuniyeti, tedarikçi firmalardaki yetkili kiﬂilerden de

tedarikçilerinize bildirirsiniz. Ama bu ihtiyac›n›z› do¤ru ve

s›k s›k duyuyoruz.”

zaman›nda karﬂ› tarafa iletmedi¤iniz takdirde ihtiyaçlar›n›z›
bilmek size bir fayda sa¤lamaz. vSRM, iﬂte bu ihtiyaçlar›n

“YEN‹L‹KÇ‹ ‹K‹ KURULUﬁUN ORTAK BAﬁARISI”

karﬂ› tarafa en sa¤l›kl› ﬂekilde iletilmesini ve böylece kullanm›ﬂ

Otokar’›n vSRM’yi uygulamaya baﬂlamas› ve sonras›ndaki

oldu¤umuz ERP yaz›l›m›n›n verimini art›rmam›z› da sa¤l›yor.”

süreçle ilgili olarak ITG Genel Müdür Yard›mc›s› Dursun
Kurt ﬂunlar› söylüyor: “Otokar’la çok uzun süredir birlikte
çal›ﬂ›yor olmak ITG için önemli bir avantaj oldu. Çünkü

OTOKAR vSRM Projesi Özet Bilgiler

bu tür süreçlerde çal›ﬂma ﬂekillerinizi görüyor, birbirinizi

• vSRM kullanan tedarikçi say›s› 120’nin
üzerinde (Otokar’›n toplam iﬂ hacminin
yüzde 80’den fazlas›)

ve çözümleri üzerine birlikte düﬂünüyorsunuz. Biz de öyle

“Otokar’la çok uzun süredir
birlikte çal›ﬂ›yor olmak ITG
için önemli bir avantaj oldu.
‹ki firma, ihtiyaçlar ve
çözümleri üzerine birlikte
düﬂündü. Bu baﬂar›da
Otokar ve ITG’nin kurumsal
felsefelerinin uyuﬂmas›n›n
da büyük pay› var. Her iki
kuruluﬂ da yenilikçi ve farkl›
yaklaﬂ›mlara aç›klar. vSRM,
yenilikçi iki firman›n ortak
baﬂar›s›d›r.”

daha yak›ndan tan›ma ﬂans›na sahip oluyorsunuz. ‹htiyaçlar
yapt›k ve bizimle paylaﬂ›lan ihtiyaçlar hakk›nda bir fikir

• Otokar’›n vSRM sitemi üzerinden tedarik
etti¤i yaklaﬂ›k malzeme say›s› 1200-1500
kalem aras›nda.

geliﬂtirip herkesin memnun kalaca¤› bu sonuca ulaﬂt›k.

• Sat›n Alma Sipariﬂleri ve Tedarikçi
Programlar› tüm tedarikçiler ile paylaﬂ›l›yor.

ve farkl› yaklaﬂ›mlara aç›klar. vSRM, yenilikçi iki firman›n

• Tedarikçilerin kendi sistemlerine veri
aktar›mlar› için Programlar bilgileri EDI ve
tedarikçinin istedi¤i di¤er dosya
formatlar›nda gönderilebiliyor.

ITG Genel Müdürü Celil Germeyan’›n, Otokar’›n ITG’ye

• Tedarikçiler taraf›ndan barkodlu sevkiyat
etiketleri vSRM üzerinden bas›labiliyor.

oldu¤unu ö¤rendik. Do¤al olarak bu bilgiler bize, yeni

• Tedarikçiler gönderdikleri malzemelerin
elektronik irsaliyelerini vSRM üzerinde
oluﬂturup, Otokara gönderiyor.

ürünler sunmada faydal› oldu. Ayr›ca Otokar, bu

• Kalite raporlar› tedarikçiler taraf›ndan
görülebiliyor, Tedarikçi performanslar› vSRM
sisteminde hesaplan›p yay›nlan›yor.

Dursun KURT
Genel Müdür Yard›mc›s› / ITG

Bu baﬂar›da Otokar ve ITG’nin kurumsal felsefelerinin
uyuﬂmas›n›n da büyük pay› var. Her iki kuruluﬂ da yenilikçi
ortak baﬂar›s›d›r.”
ve vSRM’e katk›lar› ile ilgili görüﬂleri ise ﬂu ﬂekilde:
“Otokar’la birlikte çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra Türkiye
otomotiv sektörünü ve bu sektörde ne tür gereksinimler
iliﬂkiler kurmada ve bu yeni müﬂteri adaylar›na do¤ru
uygulaman›n otomotiv sektöründe yayg›nlaﬂmas› için bize
maksimum destek verdi. Sektörün kazanmas›n›n, kendileri
için de bir kazanç oldu¤u düﬂüncesi ile hareket ettiler.
Otokar vSRM kullanmaya baﬂlad›ktan sonra sektörün
baﬂka önemli isimleri de vSRM kullanmaya baﬂlad›lar.”

TEDAR‹KÇ‹ GÖZÜYLE vSRM

“vSRM, Otokar’la iletiﬂimimizi oldukça kolaylaﬂt›rd›. Yaklaﬂ›k 10 y›ld›r kulland›¤›m›z bu sistem, Otokar’la kurdu¤umuz
tedarik ba¤›n›n eskiye göre çok daha kurumsal, daha kaliteli ve h›zl› olmas›n›, belli bir disiplin alt›nda yürütülmesini
sa¤lad›. Önceden faks arac›l›¤›yla, hataya aç›k olarak yürütülen tedarik süreci, art›k elektronik ortamda ve minimum
hata riski ile yürütülüyor.”
Bar›ﬂ ANIL
Armetal - Planlama Yöneticisi

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 Tedarikçi Programlar›
vSRM Otomatik Stok Yenileme, EKanban
vSRM Milk-Run Uygulamas›
vSRM Elektronik Veri Transferi (EDI)
vSRM Borkodlu Sevkiyat Etiketleri
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 Kullanan Otokar
Tedarikçilerinden Baz›lar›
Akkardan, Armetal, Autoliv Cankor,
Bosal Mimaysan, Böllhoff Civata,
Canel Otomotiv, Ditaﬂ,
Farba Otomotiv, Grammer Koltuk,
Hisar Makina, Kale Oto Radyatör,
Konvekta Klima, Lider Oto,
Maysan Mando, Murat Ticaret,
Mutlu Akü, Norm C›vata,
Nursan Elektrik, Olgun Çelik,
Olimpia Oto Camlar›,
OtoTrim Otomotiv,
Pimsa Poliuretan, Plastiform
Sazc›lar Otomotiv,
Sege Koltuklar›,
Sika Yap›, Standart Profil,
Supsan, Tamcam, Tekersan Jant,
Tirsan Kardan, Trakya Cam San,
Türk Henkel, Türk Pirelli,
Valeo Oto, WÜRTH Otomotiv,
Yemenici Oto.
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OTOKAR HAKKINDA
Koç Toplulu¤u bünyesinde 1963 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren Otokar, kendi teknoloji, tasar›m ve uygulamalar›
ile müﬂterilerinin ihtiyaçlar›na uygun özel çözümler sunan bir firma. Toplu taﬂ›mac›l›k alan›nda minibüs, “Sultan”,
“Doruk” ve “Kent” markal› otobüsler, Land Rover lisans› ile "Land Rover Defender" 4x4 taktik tekerlekli arazi tipi
araçlar, savunma sanayi için tekerlekli hafif z›rhl› araçlar; nakliye ve lojistik sektörü için “Otokar” ve "OtokarFruehauf" markas› alt›nda treyler ve semi-treyler üreten ﬂirket, ayn› zamanda Altay Milli ‹mkanlarla Modern Tank
Üretimi Projesi’nin de ana yüklenicisi konumunda. Otokar’›n, Sakarya’da 552 bin metrekarelik bir alana kurulu
fabrikas›nda bugün yaklaﬂ›k bin 200 kiﬂi çal›ﬂ›yor.
Otokar tarihinden,
1987: Otokar, Türk Silahl› Kuvvetleri'nin ihtiyaçlar› do¤rultusunda Land Rover Defender 4x4 taktik
araç üretimine baﬂlad›.
1990: Türkiye’nin ilk z›rhl› taktik tekerlekli araçlar›n› tasarlad›.
2002: Otokar, ‹stanbul Fruehauf Taﬂ›t Araçlar› Sanayi A.ﬁ.'yi bünyesine katt› ve treyler
Üretimine baﬂlad›. Kendi tasar›m› küçük otobüslerini Sultan markas› ile üretmeye baﬂlad›.
2007: Yine kendi tasar›m› olan "Doruk" otobüs ailesini ürün yelpazesine ekledi.
2008: ‹lk Türk Ana Muharebe Tank›n›n tasar›m› ve prototiplenmesi için ana yüklenici olarak görevlendirildi.

ITG HAKKINDA
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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