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vSRM ‹LE ELDE ED‹LEN KAZANIMLAR
vSRM ile verimli ve h›zl› bir iletiﬂim
ortam› elde edildi. Tedarik
sürecinde yaﬂanan verim,
Koçtaﬂ’›n müﬂteri memnuniyetini
olumlu yönde etkiledi.
vSRM ile tedarik süreci insana
ba¤›ml› olmaktan ç›kar›ld›,
hatalar en aza indirgendi.
vSRM ile tedarik sürecinin tüm
aﬂamalar› ölçülebilir hale geldi.
Sipariﬂ ve tedarik performans
kriterleri (KPI ) çok h›zl› ve do¤ru
olarak al›nmaya baﬂland›.
Tedarikçiler ile interaktif bir
iletiﬂim ortam› kurulup iletiﬂim
güçlendirildi. Tedarikçilerin sipariﬂ
de¤iﬂikliklerinden sistem
taraf›ndan üretilen otomatik mail
ve SMS servisleri ile an›nda
haberdar olmalar› sa¤lanarak,
reaksiyon sürelerinde geliﬂme
sa¤land›.

Koçtaş, vSRM uygulaması ile
tedarik sürecinde verimliliği
artırdı, maliyetlerini düşürdü
“vSRM kullanmaya baﬂlamadan önce, ‘Kaç sipariﬂ yarat›yoruz, bunlar›n
kaç tanesini gönderiyoruz’, ‘Sipariﬂlerin kaç› tedarikçiler taraf›ndan
al›n›yor’, ‘Tedarikçi hangi sipariﬂlere onay veriyor’, ‘Sipariﬂler ne zaman
teslim ediliyor’ gibi sorular›n yan›t›n› almak için çok ciddi bir iﬂ gücü ve
zaman harcamam›z gerekiyordu. Üstelik insan hatas›na aç›k bir iﬂleyiﬂ
söz konusuydu. vSRM ile bu sorulara çok h›zl› ve sa¤l›kl› yan›tlar
alabiliyoruz. vSRM’den elde etti¤imiz veriler, karar verme süreçlerimizi
de çok olumlu etkiliyor, eskiye göre çok daha h›zl› kararlar alabiliyoruz.”
Orkun SÜER
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vSRM kullan›m› iﬂ süreçlerimizde
zaman ve kaynak tasarrufu
sa¤lad›.
vSRM sayesinde tedarikçilerin
performans› nümerik veriler
üzerinden de¤erlendirilmeye
baﬂland›. Sistem, tedarikçilerin
servis kalitesinin artmas›n› sa¤lad›.
Bütün tedarikçilerin, vSRM
üzerinden stok seviyesini
görmesini sa¤layan sistem,
tedarikçinin üretim planlamas›
yapmas›na da olanak tan›d›.
Dolay›s›yla, tedarikçilerin
geliﬂimine destek olan bir yap›
hayata geçirilmiﬂ oldu.
‹steyen tedarikçilere kendi
sistemlerine sipariﬂleri otomatik
aktarabilmeleri için farkl›
formatlarda (EDI, XML, csv) veri
transferini sa¤layan standart bir
altyap› oluﬂturuldu.
Tedarik süreci için gerekli altyap›
vSRM ile h›zl›, pratik ve esnek bir
ﬂekilde kuruldu. Toplam sahip
olma maliyeti ve sürdürülebilirlik
maliyeti düﬂük bir sistem hayata
geçirildi.
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Türkiye’nin önde gelen perakende zincirleri ﬂirketlerinden Koçtaﬂ, tedarik zinciri yönetimine
otomotiv sektöründe getirdi¤i yenilikçi teknolojilerle tan›nan ITG’nin vSRM (virtual Supplier
Relationship Management) uygulamas›n›, 2007 y›l›ndan bu yana baﬂar›yla kullan›yor. vSRM
üzerinden tedarikçileriyle, sipariﬂlerin iletilmesinden teslimine kadar her süreçte h›zl› ve sa¤l›kl›
bir iletiﬂim kuran Koçtaﬂ’›n yetkili isimleri, kendilerine ek maliyet yaratmayan bu sistemin,
dinamik yap›s› sayesinde, de¤iﬂen ﬂartlar›ndaki beklentilerine fazlas›yla cevap verdi¤ini ve
yeni taleplerin çok h›zl› bir ﬂekilde devreye al›n›p kullan›ma aç›labildi¤ini belirtiyorlar.
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“vSRM, esnek, h›zl›
geliﬂtirilebilen, düﬂük
maliyetli ve yenilikçi bir
platform. Bunlar, baﬂar›l› bir
iﬂ uygulamas› için
vazgeçilmez özellikler.
Ayr›ca ITG’nin çözüm
odakl›, dinamik ve
profesyonel yaklaﬂ›m›n› da
bir o kadar önemsiyorum.
ITG’nin tedarikçilerimize ve
bize verdi¤i sürekli destek
vSRM’nin iﬂimize katt›¤›
de¤eri büyük oranda
art›r›yor.”

o¤ru bir ‘tedarik zinciri yönetimi’ yaklaﬂ›m›, üretim

zorluklar›n› ﬂu sözlerle dile getiriyor: “Göndermiﬂ oldu¤umuz

ve sat›ﬂ süreçlerinin sa¤l›kl› iﬂlemesi için büyük

sipariﬂin karﬂ› tarafa iletilip iletilmedi¤inden tam olarak

önem taﬂ›rken, rekabette de ciddi fark

emin olam›yorduk. Koçtaﬂ gibi h›zl› büyüyen

yaratabiliyor. ITG (Information Technology Group), bu

organizasyonlarda böyle bir durumu kabul etmek mümkün

konunun en hassas oldu¤u otomotiv sektöründe kendini

de¤ildi. Perakende sektörü, çok dinamik ve de¤iﬂken bir

ispatlam›ﬂ bir teknoloji ﬂirketi. Otomotivdeki baﬂar›l› BT

sektör oldu¤u için, de¤iﬂen koﬂullara göre h›zla aksiyon

uygulamalar›n› perakende sektörüne de aktarmak isteyen

alabilmemiz çok önemli. Ma¤azalar›m›zda bir ürünün

ITG, 2007 y›l›nda perakende sektörünün önde gelen

bulunurlu¤u, müﬂteri memnuniyeti ve sadakati aç›s›ndan

aktörlerinden Koçtaﬂ’la baﬂar›l› bir tedarik zinciri yönetimi

son derece hayati önem taﬂ›yor. Sipariﬂlerimizin tedarikçiler

projesini hayata geçirmiﬂ bulunuyor. Koçtaﬂ’›n yüzlerle

taraf›ndan çok h›zl› ve do¤ru ﬂekilde sevk edilmesini sa¤lamak

ifade edilen tedarikçileri ile iliﬂkilerini düzenli bir ﬂekilde

için, vSRM gibi güçlü, h›zl›, dinamik bir iletiﬂim katman›na

yürütmesini sa¤layan vSRM (virtual Supplier Relationship

ihtiyac›m›z vard›. vSRM kullanmaya baﬂlamadan önceki

Management) uygulamas›, hem Koçtaﬂ hem de

dönemde ürün bulunurlu¤u ve zaman›nda sevkiyat yönetimi

tedarikçilerinin rekabette fark yaratmas› için güçlü bir

çok vakit alan zorlu bir süreçti”

elektronik ortam yarat›yor.

2005 y›l›n›n A¤ustos ay›nda ITG ile tan›ﬂan Koçtaﬂ, kuruluﬂun
hem d›ﬂar›dan hem de Koç Grubu içinden gelen olumlu

KOÇTAﬁ TEDAR‹K SÜREC‹ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

referanslar›n› inceledi. vSRM o dönem daha çok otomotiv

Koçtaﬂ, stok yönetimi, sipariﬂler, mal kabulleri, adreslemeler,

sektöründe kullan›lan bir sistem olarak be¤eni toplam›ﬂt›.

genel say›mlar, kontroller ve sat›ﬂ süreçlerini ma¤azalar›n

ITG’yi ve sistemi daha yak›ndan tan›mak için referans

içinde gerçekleﬂtiriyor. Operasyonel süreçlerde kablosuz el

ziyaretleri gerçekleﬂtirildi. Orkun Süer, söz konusu ziyaretler

terminallerinden yararlan›l›yor. Etiketlerin bas›lmas›, fiyat

sonras›ndaki izlenimlerini ﬂöyle aktar›yor: “Referans

de¤iﬂiklikleri, bu de¤iﬂikliklerin kontrol edilmesi gibi süreçler

ziyaretlerinin ard›ndan, vSRM hakk›nda son derece olumlu

ise merkezi olarak yürütülüyor. Ma¤azac›l›k uygulamas›

görüﬂlerimiz oldu. H›z, kolayl›k, esneklik ve maliyet avantajlar›

olarak 2001 y›l›ndan bu yana, SAP’nin perakendecilik

nedeniyle vSRM sistemine geçmeye karar verdik.”

sektörüne özel çözümü kullan›l›yor.

Tedarik sürecini daha verimli ve sa¤l›kl› k›lmay› amaçlayan

Tedarik süreci, potansiyel ürün tespitiyle ve sat›n alma

Koçtaﬂ BT ekibi, 2005 y›l› sonunda vSRM altyap›s›na geçmeye

ekibinin bu ürün(ler) için potansiyel tedarikçileri bulmas›yla

karar verdi. Bu kararda ITG’nin deneyimi, yaklaﬂ›m› ve

baﬂl›yor. Bu firmalarla ba¤lant›ya geçildikten sonra elektronik

kurdu¤u iﬂ modelinin avantajlar› da etkili oldu. 2006 y›l›,

ortamda ihale aç›l›yor. ‹hale sonuçland›ktan sonra ma¤aza

sistemin Koçtaﬂ’a özel olarak geliﬂtirilmesi için gerekli analiz,

planlama süreci baﬂl›yor ve ürünün hangi bölümde, hangi

geliﬂtirme ve test süreci ile geçti. Uygulaman›n geliﬂtirilmesi

rafta, nas›l sergilenece¤ine karar veriliyor. Planlaman›n

için üç ay gibi k›sa bir süre yeterli olurken, en çok süre

ard›ndan da, tedarikçi firmaya sipariﬂler geçiliyor. Son

analiz ve modelleme için harcand›. 2007 y›l›n›n baﬂ›nda

aﬂamada ise, ürünün do¤as›na göre, tedarikçi ürünü ya

vSRM altyap›s› tedarikçilere aç›ld›. 2008 y›l›n›n ortalar›na

tek bir merkeze ya da ma¤azalara teslim ediyor. Hatta

gelindi¤inde ise tedarikçilerin kullan›m oran› yüzde 100’e

bazen Koçtaﬂ, kendi lojistik altyap›s›n› kullanarak ürünü

yaklaﬂt›.

bizzat gidip teslim alabiliyor.
vSRM sayesinde tedarikçilerin de¤iﬂikliklerden haberdar

vSRM OLMASAYDI…

olmas› da son derece kolay, Koçtaﬂ’›n 26 ma¤azas›nda

Koçtaﬂ, vSRM’yi her ﬂeyden önce, bütün tedarikçilerinin

gerek duyulan ürünler için sipariﬂler SAP sistemi taraf›ndan

çok h›zl› bir ﬂekilde uyum sa¤layabildi¤i güçlü bir platform

öneriliyor. Sipariﬂler tedarik sorumlular› taraf›ndan

olarak görüyor.

onayland›¤› andan itibaren vSRM sistemi üzerinden

Koçtaﬂ ‹thalat ve Tedarik Zinciri Sorumlusu Erdem Özcan,

tedarikçiler taraf›ndan görülür duruma geliyor. Gün içindeki

vSRM’nin olmad›¤› bir ortamda, toplam 26 Koçtaﬂ

sipariﬂ de¤iﬂiklileri vSRM sistemine SAP sisteminden dört

ma¤azas›n›n her birinde sadece sipariﬂlerle ilgili olarak

sefer aktar›lmakta. Tedarikçilerin yeni sipariﬂlerden ve

tedarikçilerle ba¤lant› kurmak üzere en az üç kiﬂinin çal›ﬂmas›

mevcut sipariﬂ de¤iﬂikliklerinden an›nda haberdar olmas›

gerekece¤ini vurguluyor ve ekliyor: “Bu, neredeyse 80

için vSRM sistemi taraf›ndan tedarikçilerdeki ilgili kiﬂilere

kiﬂilik bir istihdam art›ﬂ›na neden olaca¤› gibi vSRM kadar

otomatik bilgilendirme mailleri gönderilmekte. Ayr›ca

sa¤l›kl› bir yöntem de olamayacakt›. ﬁu anda do¤rudan

sisteme ilk girdiklerinde, tedarik plan› de¤iﬂikli¤i özeti onlar›

tedarik yönetimi ile ilgili olarak, vSRM üzerinden çal›ﬂan

karﬂ›l›yor..

toplam dört arkadaﬂ›m›z var. Ayr›ca, Koçtaﬂ’ta hemen
hemen herkes fark›nda olmasa bile kendi iﬂ sürecinin bir

vSRM’DEN ÖNCE…

noktas›nda vSRM ile ba¤lant›l› çal›ﬂ›yor.”

vSRM öncesinde tedarikçileri ile aras›nda bir portal altyap›s›

Koçtaﬂ, vSRM’yi sat›nalma yap›lan 500’ü aﬂk›n tedarikçisiyle

bulunmayan Koçtaﬂ, sipariﬂlerini faksla iletiyordu. 2005

iletiﬂim kurdu¤u ve uçtan uca tedarik yönetimini

y›l›na kadar tedarik sürecini büyük oranda manuel olarak

gerçekleﬂtirdi¤i tam bir portal olarak kullan›yor. Erdem

yürüten kuruluﬂ, özellikle ma¤aza say›s›ndaki art›ﬂla birlikte

Özcan, vSRM kullanman›n en büyük avantajlar›ndan birinin

bu süreci daha verimli k›lacak bir altyap› aray›ﬂ›na girdi.

de performans ölçümleri oldu¤unu belirtiyor: “vSRM’nin

Koçtaﬂ Bilgi Teknolojileri Müdürü Orkun Süer, o dönemin

en önemli faydalar›ndan biri, sipariﬂleri konsolide bir ﬂekilde

TEDAR‹KÇ‹ GÖZÜYLE vSRM

“vSRM’yi kullanmaya baﬂlad›ktan sonra, Koçtaﬂ ile ortak bir dil konuﬂmaya baﬂlad›k. Böylece sipariﬂ yönetimini daha
kolay gerçekleﬂtirdi¤imiz gibi, ‹ntema’n›n Koçtaﬂ ma¤azalar›ndaki stok bilgilerine de daha kolay ulaﬂ›r olduk. ITG
personelinin, müﬂterisine hizmet verme konusundaki iyi niyetli yaklaﬂ›m›ndan ve iﬂ anlay›ﬂ›ndan memnuniyet duyuyoruz.”
Orhan GÜZEL
Sat›ﬂ Sorumlusu / ‹ntema

raporlayarak gözlemleyebilmek ve tedarikçilerimizin

yaﬂayabiliyorlard›. Büyüme ile birlikte, hem onlar için hem

performanslar›n› ölçebilmek. Ancak ölçümlemeye bak›ﬂ›m›z

de bizim için iﬂin takibini yönetmek oldukça güçleﬂmiﬂti.

yanl›ﬂ anlaﬂ›lmamal›. Klasik sat›n alma mant›¤›yla bakan,

vSRM sayesinde baz› stratejik tedarikçilerimizin stok

salt tedarikçilerin kâr marj›n› minimuma indirmeyi hedefleyen

seviyelerini görebiliyoruz. Tedarikçilerimiz de ayn› ﬂekilde

bir yaklaﬂ›ma inanm›yoruz. vSRM bizim için, tedarik

ma¤azalar›m›zdaki ürün stok seviyelerini izleyebiliyorlar.

yönetiminde ve tedarik zincirinde kaliteyi art›rmay›

Tedarikçilerimiz, stok seviyelerini izleyerek, üretim

hedefleyen bir araç. vSRM ile tedarikçinin kendini sürekli

planlamalar›n› buna göre yapma olana¤›

geliﬂtirmesi ve daha kaliteli hizmet vermesi için verimli bir

elde ediyorlar. ‹steyen tedarikçiler vSRM sayesinde sipariﬂlerini

platform sa¤lan›yor.”

kendi sistemlerine el de¤meden aktarabilmek için farkl›

Koçtaﬂ yetkilileri, geliﬂtirilme sürecinde vSRM ile farkl›

formatlarda (EDI,XML,csv) sipariﬂ bilgilerini indirebiliyorlar,

ihtiyaçlara da çözüm bulundu¤unu belirtiyor. vSRM’yi

vSRM, sadece bu özelli¤iyle bile tedarikçilere beklentilerin

kurulum amac›n›n da ötesine taﬂ›d›klar›na dikkat çeken

ötesinde bir katma de¤er sa¤l›yor.”

Erdem Özcan, ﬂöyle söylüyor: “ITG’nin katk›lar›yla vSRM’yi
Örne¤in, ﬂu anda test aﬂamas›nda olan bir proje ile

KOÇTAﬁ ‹Ç‹N TOPLAM SAH‹P OLMA
MAL‹YET‹ DÜﬁÜK..

tedarikçilerimizin depoya teslimat saatini rezervasyonla

Tedarikçilerin vSRM kullan›yor olmas›, bugün Koçtaﬂ için

belirlemesini sa¤l›yoruz, yani rampa yönetimi sistemini

olmazsa olmaz bir koﬂul. ﬁu anda Koçtaﬂ tedarikçilerinin

hayata geçiriyoruz. Bu, ITG’nin tamamen bizim için

yüzde 99’u vSRM kullan›yor. Hedef tabii ki yüzde 100.

geliﬂtirdi¤i bir eklenti oldu. Portal üzerinden takip edece¤imiz

Herhangi bir tedarikçi firma Koçtaﬂ’la sözleﬂme yapt›¤›

rampa yönetim sistemi sayesinde, hangi tedarikçinin, hangi

zaman, vSRM kullan›m sözleﬂmesi de haz›rlan›yor. Orkun

sipariﬂi, hangi gün, hangi saatte depomuza teslim edece¤ini

Süer, ITG-Koçtaﬂ-tedarikçi üçgenini ﬂu ﬂekilde anlat›yor:

önceden biliyor ve organize ediyor olaca¤›z. Test çal›ﬂmalar›n›

“Koçtaﬂ ile sözleﬂme imzalayan tedarikçi firmalar›n ITG ile

ﬂu anda da¤›t›m merkezimizde gerçekleﬂtirdi¤imiz bu

ba¤lant›ya geçmelerini talep ediyoruz. Servis sa¤lay›c› firma

uygulamay›, daha sonra ma¤azalar›m›za da yaymay›

konumunda olan ITG, bu konuda her tür bilgiyi ve teknik

planl›yoruz. ‹ﬂgücü maliyetlerinde ve planlamada çok ciddi

deste¤i tedarikçilerimize sa¤l›yor. vSRM, ITG taraf›ndan

avantajlar sa¤lamas›n› bekledi¤imiz rampa yönetim sistemi,

verilen k›sa bir e¤itimin ard›ndan kolayca kullan›labiliyor.

vSRM ile gelen önemli bir katma de¤er olacak.”

Bugüne kadar hiçbir tedarikçimizden, “Bu sistemi

kurulum amac›n›n da ötesine taﬂ›d›¤›m›z› düﬂünüyorum.

kullanam›yoruz” ya da “Bu sistemi kullanmakta

KOÇTAﬁ vSRM Sistemi
Sistem, 500'ün üzerinde aktif tedarikçi
taraf›ndan kullan›l›yor.
vSRM’e ayl›k ortalama 50 bin sipariﬂ giriﬂi
yap›l›yor.
Tedarik sürecinde 20 binden fazla ürün
yönetiliyor.
Sat›n alma cirosunun %98’i vSRM üzerinden
geçiyor.
vSRM, Koçtaﬂ bünyesinde direkt ya da dolayl›
olarak 250’den fazla kiﬂi taraf›ndan
kullan›l›yor.
Merkezin ve 26 ma¤azan›n tüm sat›nalmalar›
vSRM üzerinden yönetiliyor.

zorlan›yoruz” gibi bir yorum almad›k. Hatta baz›
tedarikçilerimiz vSRM’yi e¤itime ihtiyaç duymadan bile
kullanmaya baﬂlayabildi. vSRM’nin en önemli art›lar›ndan
biri de, destek masas› hizmetlerinin ITG taraf›ndan veriliyor
olmas›, sistemin yönetimi ile ilgili hiçbir istihdam›m›z yok.
500 tedairkçimizde sorunlar› ITG firmas› taraf›ndan
çözülüyor. B u hizmetin maliyetide yine tedarikçiler aras›nda
paylaﬂ›l›yor. ITG, üç ayda bir tedarikçilerimize çok makul
bir servis fatura kesiyor.”

OTOMOT‹VDEK‹ DENEY‹M
PERAKENDE SEKTÖRÜNE TAﬁINDI
vSRM ile üç y›ld›r baﬂar›l› bir iﬂ modelini hayata geçiren
ITG’nin Genel Müdürü Celil Germeyan ise Koçtaﬂ’la
yürüttükleri bu çal›ﬂma ile ilgili ﬂunlar› dile getiriyor: “Koçtaﬂ

vSRM TEDAR‹KÇ‹ KAL‹TES‹N‹ ARTIRIYOR

gibi çok say›da tedarikçiye sahip kuruluﬂlar, vSRM gibi bir

Koçtaﬂ’›n, tedarikçilerinin kalitesini de¤erlendirdi¤i, kendine

platforma ihtiyaç duyuyor. Tedarik zinciri yönetiminin hayati

özgü bir performans ölçümleme sistemi var. Tedarikçilerini

önem taﬂ›d›¤› perakende sektörünün önemli oyuncular›

senelik olarak, nümerik ve nümerik olmayan de¤erler

aras›nda yer alan Koçtaﬂ’a, otomotiv sektöründeki

üzerinden de¤erlendiren Koçtaﬂ, ç›kan sonuca göre ilgili

deneyimlerimizi aktarabilmekten memnuniyet duyuyoruz.

tedarikçi ile iﬂ hacmini art›rmaya ya da onun yerine, çok

Baﬂar›n›n ard›nda, Koçtaﬂ ekibinin yetkinli¤i ve proje

h›zl› bir ﬂekilde yeni bir tedarikçi bulmaya karar veriyor. Bu

yönetimindeki güçlü yaklaﬂ›m›n›n çok önemli bir rol

sürecin nümerik de¤erlerinin tamam›na vSRM sayesinde

üstlendi¤ini vurgulamak isterim. Koçtaﬂ’›n yurtd›ﬂ› iﬂtirakli

kolayl›kla ulaﬂ›labiliyor.

bir yap›ya sahip olmas› da bizim için projeyi farkl› bir

Erdem Özcan, sistem hakk›nda tedarikçilerinin ne

platforma taﬂ›d›. Çünkü projenin baﬂar›s›, bizim için ve

düﬂündü¤ünü ise ﬂu sözlerle dile getiriyor: “Tedarikçilerimiz

Koçtaﬂ için ne kadar önemliyse, yurtd›ﬂ›ndaki ortaklar için

vSRM kullanmaktan son derece memnun. Sonuçta onlar

de bir o kadar önemli. Koçtaﬂ’ta vSRM’yi, baﬂ›ndan bu yana

da eski yöntemle sa¤l›kl› bir ﬂekilde takip edemiyorlard› ve

oldu¤u gibi tam bir ekip çal›ﬂmas›yla, katma de¤eri çok

yapt›klar› iﬂin kalitesini ortaya koyma konusunda s›k›nt›lar

daha yüksek noktalara taﬂ›yaca¤›m›zdan eminim.”

Celil GERMEYAN
Genel Müdür / ITG

“Koçtaﬂ gibi çok say›da
tedarikçiye sahip kuruluﬂlar,
vSRM gibi bir platforma
ihtiyaç duyuyor. Otomotiv
sektöründeki
deneyimlerimiz, tedarikçilerin
gerekli performans›
göstermemesi durumunda
üretimin bile durabilece¤ini
gösterdi bize. Benzer bir
durum, çok say›da tedarikçisi
bulunan Koçtaﬂ yap›s›ndaki
kuruluﬂlar için de geçerli.
Müﬂterinin arad›¤› ürünü
ma¤azada bulamamas› ile
baﬂlayan süreç, önce müﬂteri
memnuniyetsizli¤ine, sonra
da müﬂteri kayb›na neden
olabiliyor. Tedarik zinciri
yönetiminin hayati önem
taﬂ›d›¤› perakende
sektörünün önemli
oyuncular› aras›nda yer alan
Koçtaﬂ’a otomotiv
sektöründeki
deneyimlerimizi
aktarabilmekten
memnuniyet duyuyoruz.”

TEDAR‹KÇ‹ GÖZÜYLE vSRM

“vSRM’yi yaklaﬂ›k bir y›ld›r kullan›yoruz. vSRM’den önce sipariﬂlerimiz faks yoluyla taraf›m›za ulaﬂt›r›l›yordu. Art›k
sadece sipariﬂleri de¤il, iadeleri, haftal›k sat›ﬂlar› ve haftal›k stoklar› da vSRM üzerinden takip edebiliyoruz. ITG, iﬂimizi
sa¤l›kl› ve verimli sürdürebilme konusunda çok önemli bir araç sunuyor. Ayr›ca, gereksinim duydu¤umuzda ITG
uzmanlar›na kolayca ulaﬂabiliyoruz ve en k›sa sürede sorunlar›m›za çözüm bulabiliyoruz.”
Kürﬂat KOCABAﬁ
Firma Orta¤› / Kocaçelik

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,
E-Kanban
vSRM Milk-Run Uygulamas›
vSRM Elektronik Veri Transferi (EDI)
vSRM Borkodlu Sevkiyat Etiketleri
vSRM Düzelti Önleyici Faliyet
Yönetimi (DÖF)
vSRM Doküman Yönetimi
vSRM Tedarikçi Performans› ve
Raporlar
vSRM Finansal Bilgi Paylaﬂ›m›
vSRM Mail ve SMS Servisleri
vSRM Sanal Aktivite Takibi

KOÇTAŞ HAKKINDA
Koç Grubu'nun ilk ﬂirketlerinden olan Koçtaﬂ, 1955 y›l›nda kurulmuﬂ. Ev geliﬂtirme perakendecili¤inin önde gelen
firmalar›ndan biri olan Koçtaﬂ, ilk ma¤azas›n› 1996 y›l›nda ‹zmir Bornova'da açt›ktan sonra, bunu Antalya, ‹zmir
Balçova ve Bodrum ma¤azalar› izlemiﬂ. 2000 y›l›nda, Avrupa'da pazar lideri ve ev geliﬂtirme perakendecili¤inde
dünya üçüncüsü B&Q ile imzalanan ortakl›k anlaﬂmas›ndan sonra ma¤aza aç›l›ﬂlar› devam etmiﬂ. Bugün ‹stanbul'da
Kartal, ﬁiﬂli, Yenibosna, Eyüp, Optimum AVM ve Beylikdüzü'nde; Ankara'da Ankamall ve Çankaya 365 AVM'de;
‹zmir'de Bornova, Balçova ve Maviﬂehir'de; Antalya'da Topçular, Özdilekpark AVM ve Alanya'da da ma¤azalar›
bulunan Koçtaﬂ, Edremit, Kuﬂadas›, Bodrum, ‹zmit, Bursa Korupark, Forum Mersin, Eskiﬂehir, Forum Trabzon,
Konya, Kayseri, Malatya ve Denizli'de de hizmet veriyor. Güçlü bir yerel tedarik zinciri ve uluslararas› sat›nalma
gücü bulunan firma, toplam 26 ma¤azas›nda 135 bin metrekarelik bir alana sahip.

vSRM kullanan Koçtaﬂ
tedarikçilerinden baz›lar›..
3M, Arçelik, Bosch, Botanika, BP
Petrolleri A.ﬁ., Bürosit, Dekor
Rulo,Deren Ambalaj, Do¤aner,
Dyo, East Marine, Ece Banyo, Ege
Vitrifiye, General Elektrik, ‹ntema,
‹zocam, Kale H›rdavat, Kale Makina,
Köseda¤ Tel, Krom Evye,Kumtel,
Nural H›rdavat, Philips, Polisan, Reis
Makina, Schneider Elektrik, Serflex,
Sika, Taç Avize, Tat Tohumculuk, Türk
Henkel, Türk Philips, Üçsan Plastik,
Varta Pilleri Ltd.ﬁti., Viko, Y›ld›z
Entegre A¤aç,...

Koçtaﬂ, dekoratif ürünlerden mobilyaya, ev tekstili ürünlerinden serami¤e, bahçe mobilyalar›ndan ayd›nlatma
ürünlerine, genç odas›ndan haz›r perdeye, hal›dan parkeye on binlerce ürün çeﬂidini bünyesinde bulunduruyor.
Koçtaﬂ ayr›ca müﬂterilerine, anahtar teslimi ev yenileme, telefon ve internetten sipariﬂ dönemini baﬂlatan 'Aray›n/T›klay›n
Getirelim!' gibi farkl› hizmetler de sunuyor.

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
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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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