BODO BODE DOĞRUSAN – Netsis 3 Enterprise Projesi

BODO BODE DOĞRUSAN,
Logo Netsis 3 Enterprise ile
ERP altyapısını yeniledi
Otobüslere yönelik pnömatik ve elektrikli kapı
sistemleri konusunda Türkiye’nin lider kuruluşu
BODO BODE DOĞRUSAN, gerek üretim ihtiyaçlarını
gerekse müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamak
üzere Logo’nun Netsis 3 Enterprise kurumsal kaynak
planlama (ERP) çözümünü tercih etti.
1967 yılında otobüs karoseri alanında faaliyetlerine başlayan Doğrusan Oto, 1978’de Türkiye’de şehir içi ve şehirler arası otobüs kapı ve
piston mekanizmaları üretimi yapan ilk firma oldu. Yenilikçi ve başarılı uygulamalarıyla dikkat çeken ve 1995 yılında sektörde dünya lideri
Alman Gebr. BODE & Co. GmbH ile ortaklık kurarak BODO BODE DOĞRUSAN A.Ş. adını alan şirket, halen pnömatik ve elektrikli kapı
sistemleri tasarlayıp üretiyor.
Bölgesel pazarda otobüs üreticilerinin kapı sistemleri konusunda lider tedarikçisi olma unvanını sürdürülebilir kılma vizyonuyla faaliyetlerine devam eden BODO BODE DOĞRUSAN, uluslararası normlara uygun araç kapı sistemleri üretme ve sistemlerini yenileme konusunda kesintisiz çalışmalar yapıyor. Şirketin demiryolu endüstrisine yönelik kapı ve sistemleri alanındaki yatırımları da devam ediyor.
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BODO BODE DOĞRUSAN,
Netsis 3 Enterprise ERP çözümüyle
bilgiye daha hızlı erişim ve
izlenebilirlik elde etti
BEKLENTİ ve HEDEFLER

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve rekabet avantajında teknolojinin öneminin bilincinde
olan BODO BODE DOĞRUSAN, değişen üretim sistemleri ve müşteri beklentileri karşısında mevcut kurumsal kaynak planlama (ERP) altyapısını güncelleme ihtiyacı duydu. Bunun yanı sıra, değişen yasal
mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uyumluluk açısından da ERP sisteminin yenilenmesi gerekiyordu.
Planlanan büyüme hedeflerine ulaşmak için daha verimli bir ERP sistemi arayışına giren işletme,
günlük üretimin, müşterilerin, tedarikçilerin ve fabrikanın ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap verebilmeyi hedefledi.

SEÇİM AŞAMASI

İhtiyaçları karşılayacak bir ERP arayışının sonucunda, Lego Yazılım’ın da desteğiyle Logo Netsis 3
Enterprise tercih edildi. BODO BODE DOĞRUSAN, özellikle üretim yapan firmalarda kendini kanıtlamış bir çözüm olan Netsis 3 Enterprise’ın deneme ya da demoya gerek kalmadan, güvenle kullanılabilmesinin yanı sıra yerli bir ürün olması nedeniyle de bu çözümü tercih etti. Netsis 3 Enterprise’ın maliyet/fayda karşılaştırmasında son derece avantajlı olması da BODO BODE DOĞRUSAN’ın
bu çözümü tercih etme nedenlerinden biriydi.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

 ERP çözümü olarak Netsis 3 Enterprise kullanıldı.
 İnsan Kaynakları çözümü olarak Netsis HR kullanıldı.
 Bordro Yönetim çözümü olarak Netsis 3 Bordro kullanıldı.

PROJE SÜRECİ

Netsis 3 Enterprise’a geçiş kararının ardından, BODO BODE DOĞRUSAN ve Logo iş ortağı Lego
Yazılım projeyi fazlara ayırdı. Öncelikle, analiz ve mutabakat fazında işletmenin bütün birimleri
ve süreçleri ile ilgili detaylı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar ve analizler ışığında model tasarımı
gerçekleştirildi ve model mutabakatının ardından uyarlama ve eğitim fazı başladı. Mutabık kalınan
modele göre Netsis 3 Enterprise üzerinde özelleştirmeler yapıldı.

“Logo Netsis 3 Enterprise projesiyle uzun bir sürecin ilk adımını çok
başarılı bir şekilde attık. Bundan sonra projeyi daha da geliştirerek
sistemi mükemmelleştirme çalışmalarıyla yola devam edeceğiz. BODO
BODE DOĞRUSAN olarak ERP kültüründe bir son olmadığını biliyoruz;
işletme hayatta olduğu müddetçe ilerleme sağlanıyor. Logo ve Lego
Yazılım ekipleri de bunun bilincinde olduğu için beraberce bu süreci
daha da mükemmelleştireceğimize inanıyorum.”
Eşref Beriş,
Fabrika Müdürü, BODO BODE DOĞRUSAN

“BODO BODE DOĞRUSAN olarak Logo Netsis 3 Enterprise’ı seçme
nedenlerimizi üç başlıkta toplayabiliriz: Bunlardan birincisi yerli yazılım
olması; ikincisi hızlı destek verilmesi; üçüncüsü de ilk fiyat ve destek
giderlerinin bizim için makul olması. Proje sonucunda
Netsis 3 Enterprise hayata geçirildikten sonra bilgiye daha hızlı erişim
ve izlenebilirlik sağladık. Bundan sonraki fazda ise Logo’nun bütçe ve iş
zekası çözümlerini kullanmayı planlıyoruz.”
Enver Bayrak,
Bilgi İşlem Sorumlusu, BODO BODE DOĞRUSAN
Projede satın alma, satış, finans, muhasebe, e-devlet uygulamaları, üretim, planlama, maliyet gibi
modüller uygulamaya alındı. İnsan kaynakları, eğitim, özlük yönetimi, portal yönetimi, işe alma, izin
yönetimi ve bordro süreçleri yönetimi için ERP çözümü ile tam entegre Netsis HR ve Netsis 3 Bordro
çözümleri devreye alındı.
Toplu ve bireysel eğitimlerin ardından test fazına geçişle birlikte bütün iş süreçleri test ortamında
uygulandı, revizyonlar yapıldı. Daha sonra da belirlenen tarihte bütün sistem Netsis 3 Enterprise ERP
çözümü üzerinde çalıştırılmaya başladı.

ELDE EDİLEN FAYDALAR






Süreçlerin otomatize edilmesi sayesinde maliyet ve müşteri odaklılık çerçevesinde avantaj elde edildi.
Bilgiye erişim hızlandı.
Süreçlerde izlenebilirlik sağlandı.
Gelecekte yapılacak ERP tabanlı projeler için zemin hazırlandı.

GELECEK PLANLARI

BODO BODE DOĞRUSAN, Logo Netsis 3 Enterprise çözümüyle elde ettiği avantajları sürekli geliştiren
bir yapı oluşturarak süreçlerini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

BİR BAKIŞTA BODO BODE DOĞRUSAN
NETSİS 3 ENTERPRISE PROJESİ
Dünün ihtiyacı
 Mevcut kurumsal kaynak planlama (ERP) altyapısını güncellemek
 Üretim sistemlerinin ve müşterilerin beklentilerini daha verimli
şekilde karşılamak
 Yasal mevzuata uyumluluk sağlamak
 Planlanan büyüme hedeflerine ulaşmak

Bugünün ve yarının çözümleri
 Logo Netsis 3 Enterprise
 Logo Netsis HR
 Logo Netsis 3 Bordro
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Süreçlerin otomatize edilmesi
Üretim ve planlama avantajları
Bilgiye daha hızlı erişim
Süreçlerde daha yüksek düzeyde izlenebilirlik

