Vimar Vilsan Grup – Netsis 3 Enterprise Projesi

Vimar Vilsan Grup,
ERP altyapısı için
Netsis 3 Enterprise çözümünü seçti
Hayvan sağlığı ve beslenmesi konusunda 20 yıldan uzun süredir hizmet
veren Vimar’ın 2014 yılında Vilsan Pharmaceuticals’ı satın almasıyla
oluşan Vimar Vilsan Grup, farklı kaynaklardan gelen verileri tek merkezde
toplamak ve böylece iş süreçlerini iyileştirmek üzere Logo’nun
Netsis 3 Enterprise kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümünü tercih etti.
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. Vilsan ayrıca ürünlerini Orta Doğu, Doğu Avrupa, Kafkasya, Türki Cumhuriyetler, Afrika, Orta Asya, Uzakdoğu Asya ve Güney
Amerika’ya da ihraç ediyor.

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 3 Enterprise ile
Vimar Vilsan Grup %25
zaman tasarrufu sağladı
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, böylece iş süreçlerinde verimliliği artırmayı hedefledi. Veri güvenilirliğini artırarak ticari riskleri azaltmak üzere
çalışmalar başlatan Grup, artan iş hacmini de daha verimli bir şekilde yönetebilmek için bir ERP çözümüne ihtiyaç duyuyordu.

SEÇİM AŞAMASI

Piyasadaki ERP ürünlerini inceleyen Vimar Vilsan Grup, Logo iş
ortağı Ebimtes’in de önerisiyle, şirketin yapısına en uygun çözümün Netsis Enterprise olduğuna karar verdi. Yerli bir marka
olmasından dolayı yerel mevzuatlara ve ihtiyaçlara hızla çözüm
geliştiren Netsis Enterprise’a geçiş çalışmaları 2015 yılında tamamlandı. Daha sonra Logo’nun yenilikçi anlayışıyla geliştirilen
3 serisi ürünlere geçiş yapan Vimar Vilsan Grup, Aralık 2016 itibarıyla da Netsis 3 Enterprise ERP çözümünü kullanmaya başladı.

Gözde Arslan,
Pazarlama Müdürü, Vimar Vilsan Grup
“ERP alanında sektörün öncü firması Logo’nun
ve Logo iş ortağı Ebimtes’in gerçekleştirdiği
başarılı projeleri baz alarak biz de bu yönde bir
seçim yaptık. Logo’nun Netsis 3 Enterprise ERP
ile entegre çalışan diğer çözüm ailelerinden de
faydalanarak iş süreçlerimizi iyileştirdik. Vimar
Vilsan Grup olarak iş süreçlerimize yönelik tüm
ihtiyaçlarımızı Logo Yazılım ve Ebimtes ile başarılı
bir şekilde karşılayarak hedeflerimize ulaştığımızı
görmekten mutluluk duyuyoruz.”

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

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

PROJE SÜRECİ

Vimar Vilsan Grup, Netsis Enterprise ERP programını kullanmaya
karar verdikten sonra Ebimtes, Muhasebe-Finans başta olmak üzere her departmanla ayrı ayrı görüşerek detaylı analiz çalışmaları

“Üretim birimimizde Netsis 3 Enterprise modüllerinin hemen
hemen hepsini kullanıyoruz. Stoklardan satınalmaya ve kaliteye
kadar istediğimiz her noktada rapor alabilir hale geldik ve
üretimin tüm aşamalarında verimlilik elde ettik. Netsis 3
Enterprise ile tüm verileri sisteme entegre ederek, hammaddeden
mamul ürüne kadar tüm süreçlerin takibi ve izlenebilirliği
açısından çok faydalı bir sistem kurduk. Müşteri bazında da
üretim takibini en küçük detaya kadar yapabildiğimiz için müşteri
memnuniyetini de artırdık.”
Evzal Erel,
Üretim Müdürü, Vimar A.Ş.

“Netsis 3 Enterprise ERP sayesinde, manuel olarak yaptığımız
hemen hemen tüm işlemler, sistem üzerinde otomatik olarak
hızla ve güvenle gerçekleştirilmeye başladı. Ebimtes’in de ek
geliştirmeleriyle, eskiden iki hafta süren işlemler, bugün iki saat
içinde tamamlanabilir hale geldi. Ayrıca alımı yapılan her ürünün
ya da hizmetin stok girişi, miktarı ve fiyatı gibi bilgilerin doğruluğu
Netsis 3 Enterprise ile garanti altına alındı. Her departmanın
kendi ihtiyacına göre rapor şablonu hazırlayabilmesi de Netsis 3
Enterprise’ın en çok kullandığımız özelliklerinden birisi oldu.”
Şennur Atamtürk,
Muhasebe Müdürü, Vimar Vilsan Grup
yaptı ve beklentileri karşılayacak ek geliştirmelerle desteklenen bir sistem kurdu. 1 Ocak 2015’ten itibaren Netsis Enterprise ERP çözümünü canlı kullanıma alan Vimar Vilsan Grup, Logo’nun 3 platformunda
geliştirdiği Netsis 3 Enterprise’a da Logo iş ortağı Ebimtes’in danışmanlığında geçti. Proje sırasında, Ebimtes tarafından yapılan ek geliştirmelerle sistem daha da güçlendirildi. Banka ekstrelerinin günlük sisteme aktarılabilmesi için MT940 Banka Entegrasyonu gerçekleştirildi.
Ayrıca Toplu Muhasebe Fiş Basımı, Bütçe Aktarımı, Ecza Depoları Satış
ve Stok Bakiye Aktarımı gibi uygulamalar Grup için özel olarak hazırlandı. Netsis 3 Enterprise’ın esnek yapısı sayesinde, dinamik kodlama
kullanılarak birçok ekrana kontrol sistemleri kuruldu. Test süreçlerinin
tamamlanmasının ardından, Aralık 2016 itibarıyla Netsis 3 Enterprise’a
geçiş süreci tamamlandı. Grup’ta ayrıca iş zekası ve raporlama süreçleri
için Logo Mind Insight ve Logo Mind Navigator çözümleri yine Ebimtes
danışmanlığında devreye alındı.

ELDE EDİLEN FAYDALAR

 Verilerin tek merkezde toplanarak güvenli bir şekilde işlenmesi sağlandı.
 Grup bünyesindeki tüm firmaların ayrı ayrı ve konsolide raporları
kolay bir şekilde alınmaya başladı.
 İş süreçleri iyileştirilerek %25 zaman tasarrufu sağlandı.
 Banka ekstreleri günlük sisteme aktarılabilir konuma geldi.
 İhracat takip süreçleri iyileştirildi.
 Logo çözümlerinin entegrasyonu sayesinde veri bütünlüğü sağlandı.
 Sisteme giren tüm veriler e-Devlet mevzuatına uygun hale getirildi.

Ayşe Merve Adanalı,
İhracat Uzmanı, Vimar Vilsan Grup
“Netsis 3 Enterprise üzerinde hazırlanan
proforma faturalar, proformaların kati
siparişe döndürülmesi, akabinde oluşturulan
raporlar ile ihracatın takibi işimizi
oldukça kolaylaştırdı. İhracat siparişlerinin
takibinde; ürün, fiyat, ay ve yıl bazında
ihracat satışlarımızı raporlamada; hedeflere
ne kadar yaklaştığımızı görmemizde Netsis 3
Enterprise büyük fayda sağladı.”

“Raporlamanın doğru ve zamanında yapılması gerekir ki hızlı
kararlar alınabilsin, aksiyon planları oluşturulabilsin. Bu hedef
doğrultusunda, Grup olarak Logo Mind Insight çözümünü de
kullanıyoruz. Logo Mind Insight hem Netsis 3 Enterprise’dan gelen
verileri hem de MSO üzerine kaydettiğimiz verileri tek bir program
üzerinden takip edip doğru raporlama ve analiz yapabilmemize
olanak sağlıyor.”
Barış Güleviz,
Maliyet ve Fiyatlandırma Müdürü, Vimar Vilsan Grup

BİR BAKIŞTA VİMAR VİLSAN GRUP
NETSİS 3 ENTERPRISE PROJESİ
Dünün ihtiyacı





Farklı kaynaklardan gelen veri girişlerini tek merkezden ve güvenilir bir şekilde yönetmek
İş süreçlerinde verimliliği artırmak
Ticari riskleri azaltmak
Artan iş hacmini daha verimli bir şekilde yönetebilmek

Bugünün ve yarının çözümleri






Logo Netsis 3 Enterprise
Logo Netsis HR
Logo Netsis 3 Bordro
Logo Mind Insight
Logo Mind Navigator

Fayda






Veri bütünlüğü ve güvenilirliği
İş süreçlerinde iyileşme
%25’e ulaşan zaman tasarrufu
Satış ve stok raporlarının daha kısa sürede alınması
Tüm verilerde e-Devlet mevzuatına uyumluluk

