Vimar Vilsan Grup – Netsis HR ve Netsis 3 Bordro Projesi

Vimar Vilsan Grup,
insan kaynakları ve bordro
süreçleri için Netsis HR ve
Netsis 3 Bordro’yu tercih etti
Hayvan sağlığı ve beslenmesi konusunda
20 yıldan uzun süredir hizmet veren Vimar’ın 2014 yılında
Vilsan Pharmaceuticals markasını satın almasıyla oluşan
Vimar Vilsan Grup, insan kaynakları ve bordro uygulamalarını
Netsis HR ve Netsis 3 Bordro çözümleriyle yönetiyor.

Çiğdem Yavuz, İnsan Kaynakları Uzmanı, Vimar Vilsan Grup, Tamer Efeçınar, Genel Müdür, Ebimtes,
Ayşe Merve Adanalı, İhracat Uzmanı, Vimar Vilsan Grup, Barış Güleviz, Maliyet ve Fiyatlandırma Müdürü, Vimar Vilsan Grup,
Evzal Erel, Üretim Müdürü, Vimar A.Ş., Gözde Arslan, Pazarlama Müdürü, Vimar Vilsan Grup,
Murat Taze, Proje ve Hizmetler Müdür Yardımcısı, Ebimtes, Esra Soylu, Kıdemli Satış Uzmanı, Logo Yazılım,
Hulusi Çolak, İnsan Kaynakları Müdürü, Vimar Vilsan Grup, Şennur Atamtürk, Muhasebe Müdürü, Vimar Vilsan Grup

Netsis HR ve
Netsis 3 Bordro çözümleriyle,
Vimar Vilsan Grup’ta
çalışan memnuniyeti arttı
1995 yılında kurulan Vimar Hayvan Sağlığı, 20 yıla yakın süredir hayvan sağlığı ve beslenmesi konularında
ülkemiz hayvancılığına inovatif ürünleriyle hizmet veriyor. Kanatlı, büyükbaş ve kültür balıkçılığı sektöründe ürün portföyünü genişleterek büyümesini sürdüren Vimar, geniş uluslararası bayi ağı aracılığıyla
25 ülkeye ihracat yapıyor. 2014 yılında Vilsan Pharmaceuticals’ı satın aldıktan sonra Vimar Vilsan Grup
olarak anılmaya başlayan şirket, Vilsan’ın 30 yıla yakın bilgi ve tecrübesiyle büyükbaş, küçükbaş, at, kanatlı
sağlığı, pet, kültür balıkçılığı alanlarında sunduğu hayvan sağlığı ürünleriyle, veteriner hekimlere ve dünya hayvancılık sektörüne de hizmet veriyor. Vimar Vilsan Grup bünyesinde Türkiye’nin lider üreticilerden
biri olan Vilsan, ayrıca ürünlerini Orta Doğu, Doğu Avrupa, Kafkasya, Türki Cumhuriyetler, Afrika, Orta
Asya, Uzakdoğu Asya ve Güney Amerika’ya da ihraç ediyor.

BEKLENTİ ve HEDEFLER

Vilsan’ı satın aldıktan sonra farklı kaynaklardan gelen veri girişlerini tek merkezden ve güvenilir bir şekilde yönetme ihtiyacı hisseden Vimar Vilsan Grup, iş süreçlerinde verimliliği artırmak üzere
Netsis 3 Enterprise ERP çözümünü tercih etti. Bu süreçte Grup, insan kaynakları ve bordrolama süreçlerini de ERP ile entegre bir yapı üzerinde gerçekleştirmeye, aynı zamanda da Türkiye’deki yasal mevzuata
hızla adapte olabilen bir çözümü devreye almaya karar verdi.

SEÇİM AŞAMASI

ERP çözümü olarak Netsis 3 Enterprise kullanan Vimar Vilsan Grup, Logo iş ortağı Ebimtes’in de önerisiyle, yine Logo tarafından sunulan Netsis HR insan kaynakları çözümü ile Netsis 3 Bordro çözümünü
tercih etti.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

 ERP çözümü olarak Netsis 3 Enterprise kullanıldı.
 Bordro çözümü olarak Netsis 3 Bordro kullanıldı.
 İnsan kaynakları çözümü olarak Netsis HR kullanıldı.
 İş zekası çözümü olarak Logo Mind Insight çözümü kullanıldı.
 Analitik raporlama çözümü olarak Logo Mind Navigator kullanıldı.

“Netsis 3 Bordro’nun bordro süreçlerine uygun şekilde tasarlanan
yapısı ve yasal mevzuatlara hızlı uyum becerisi, bu çözümü
rakiplerinden ayırıyor. Ayrıca Netsis 3 Bordro, sunduğu kullanım
kolaylığı sayesinde, yeni kullanıcıların bile ürüne kolayca adapte
olmasını sağlıyor. Ürün arayüzü ve görüntü kalitesi de günün
büyük bir çoğunluğunu bu ekranlar üzerinde çalışarak geçiren
kullanıcılar için özenle tasarlanmış. Kısacası Netsis 3 Bordro, gerek
kullanım avantajları gerekse mevcut ERP sistemimizle kusursuz
entegrasyonu sayesinde, insan kaynakları ve bordro anlamında
tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor.”
Hulusi Çolak,
İnsan Kaynakları Müdürü, Vimar Vilsan Grup
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PROJE SÜRECİ

Vimar Vilsan Grup, Logo iş ortağı Ebimtes ile birlikte önce Netsis Enterprise ERP programını, daha sonra da Logo’nun 3 platformunda
geliştirdiği Netsis 3 Enterprise çözümünü devreye aldı. Bu süreçte, bordro uygulamaları için de yine Logo tarafından sunulan Netsis 3
Bordro çözümü ERP ile eş zamanlı ve Vimar Vilsan Grup Muhasebe Departmanı ile tam entegre olarak kullanıma alındı. Grup’ta İnsan
Kaynakları biriminin yeniden yapılanma sürecinin tamamlanmasının ardından, Logo'nun İnsan Kaynakları Çözümü Netsis HR da devreye alındı. Netsis 3 Enterprise ve Netsis 3 Bordro ile entegre çalışan Netsis HR sayesinde şirketteki tüm çalışanların izin, eğitim, performans yönetimi süreçleri kesintisiz bir şekilde yönetilmeye başladı. Netsis HR Çalışan Portalı'nın self servis özelliği ile çalışanların izin
ve eğitim taleplerini portal üzerinden oluşturması sağlandı. İnsan Kaynakları Departmanı için kritik öneme sahip performans yönetimi,
Netsis HR ile kolay ve verimli bir şekilde uygulanmaya başladı.

ELDE EDİLEN FAYDALAR

 Personel verileri, puantaj, ücret ve bordro girişlerinin sisteme kolay bir şekilde aktarılması sağlandı.
 Raporlama süreleri kısalırken, iş yükü %80 oranında azaltıldı ve rapor güvenilirliği artırıldı.
 Teşvik uygulamaları da dahil olmak üzere yasal mevzuatlara tam uyumluluk sağlandı.
 Çalışan Portalı'ndaki Intranet uygulaması sayesinde şirket içi iletişim iyileştirildi.
 Personel verileri kolayca ve güvenle saklanabilir hale geldi.
 Çalışanlar özlük bilgilerini doğrudan portal üzerinden görebildiği ve izin ya da avans gibi işlemleri kolayca yapabildiği için çalışan
memnuniyeti arttı.
 Çoklu ekran özelliği ve pratik arayüz sayesinde kullanıcıların verimliliği arttı.
 İnsan kaynakları ve bordro süreçlerinin muhasebeyle entegrasyonu kolaylıkla gerçekleştirildi.

Çiğdem Yavuz,
İnsan Kaynakları Uzmanı, Vimar Vilsan Grup

“Netsis HR'ın insan kaynakları süreçlerini daha kolay ve verimli hale
getirmek üzere tasarlanan yapısı sayesinde süreçlerimizi kapsamlı
ve verimli bir şekilde yönetebilmeye başladık. Tüm özlük dosyalarını
online ortamda güvenle saklayabildiğimiz için bilgi eksikliği ya da
doküman kaybı gibi sorunlar ortadan kalktı. Daha sonra yıllık
izin, zimmetler, eğitimler, performans gibi bilgileri de Netsis HR'a
girmeye başladık. Şirket içi bir sosyal medya ağı şeklinde hizmet
veren Çalışan Portalı, iç iletişimi de önemli ölçüde iyileştirdi. Netsis
HR’ın hem zaman hem de kağıt tasarrufu sağladığına inanıyorum.
Zimmet raporu gibi raporlama işlemlerini birkaç dakika içinde
yapabildiğimiz için iş yükümüz %80’e varan oranda azaldı.”

BİR BAKIŞTA VİMAR VİLSAN GRUP
NETSİS HR ve NETSİS 3 BORDRO PROJESİ
Dünün ihtiyacı
 ERP ile entegre insan kaynakları ve bordrolama çözümlerinden yararlanmak
 Yasal mevzuata hızla adapte olabilen bir sistem oluşturmak
 Personel özlük işlemlerini kolaylaştırıp, hızlandırmak
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Personel verileri, puantaj, ücret ve bordro girişlerinin sisteme kolay bir şekilde aktarılması
Esnek raporlama sistemi ile doğru veri analizi
Raporlama iş yükünde %80'e varan oranda azalma
Yasal mevzuatlara tam uyumluluk
Çoklu ekran özelliği sayesinde daha fazla kullanıcı verimliliği ve zaman tasarrufu
Çalışanların özlük bilgilerine tek bir ekran üzerinden erişim
Daha yüksek düzeyde çalışan memnuniyeti
İnsan kaynakları ve bordro süreçlerinin muhasebeyle kolay entegrasyonu
İç iletişimi güçlendiren portal yapısı

