Wagner Kablo – Tiger 3 Enterprise Projesi

Wagner Kablo, üretimden
finansa kadar tüm süreçlerinde
Tiger 3 Enterprise ile hız ve
verimlilik artışı sağladı
1992’den bu yana Antalya Serbest Bölgesi’nde otomotiv
sektörü odaklı kablo üretimi ve ihracatı yapan
Wagner Kablo, 410’a ulaşan personeli ve geniş üretim
kapasitesiyle dünyanın önde gelen otomotiv markalarına
hizmet veriyor. Wagner Kablo, gerek Logo çözümlerinden
daha fazla faydalanmak, gerekse değişen teknolojiyi
daha yakından takip etmek için Tiger 3 Enterprise
kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüne geçiş yaptı.

Zülfikar Erdem, Bilgi İşlem Destek Uzmanı, Wagner Kablo, Selman Talus, Genel Müdür, ARY Danışmanlık
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Wagner Kablo, Logo çözümleriyle mali
ve idari işler süreçlerinde yüzde 20'ye
varan oranda iyileştirmeler elde etti.
1992 yılında Alman-Türk sermayesi ortaklığıyla kurulan Wagner Kablo, bugün ağırlıklı olarak Türk
sermayesiyle otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyor. Antalya Serbest Bölgesi’nde operasyonlarını
sürdüren Wagner Kablo, Almanya başta olmak üzere, Çin’den Brezilya’ya kadar 5 ayrı kıtadaki ülkelere
satış yapıyor. Mavi yaka ve beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 410 personelin istihdam edildiği Wagner
Kablo; Daimler, Ferrari, Porsche, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda gibi dünyaca ünlü markalara ürün
temin ediyor.

BEKLENTİ ve HEDEFLER

Üretim maliyetleri başta olmak üzere tüm iş süreçlerinin doğru ve etkili takibine büyük önem veren
Wagner Kablo, bu çerçevede uzun yıllardır kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerinden yararlanıyordu. Şirket, kullanıma alınmayan bazı modüllerin devreye alınması ve mevcut sistemlerin daha
verimli bir hale getirilebilmesi için, kullanmakta olduğu ERP çözümünü güncellemeye karar verdi.
Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmalara yönelik geliştirilen uygulamalar da güncelleme kararının
alınmasında etkili oldu.

SEÇİM AŞAMASI

ERP anlamında daha önce Logo’nun Tiger Enterprise çözümünden yararlanan Wagner Kablo,
gerek değişen ihtiyaçlarını karşılamak gerekse sürekli gelişen ERP sistemlerinden yararlanmak için,
yeni nesil Tiger 3 Enterprise’a geçme kararı aldı.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

 ERP çözümü olarak Tiger 3 Enterprise kullanıldı.
 Bordro yönetimi çözümü olarak Bordro Plus kullanıldı

PROJE SÜRECİ

Logo çözüm ortağı ARY Danışmanlık, Wagner Kablo’daki uygulamaları ve ihtiyaçları analiz ederek
geçiş sürecinin planlamasını yaptı. İhtiyaçların belirlenmesinin ardından Ekim 2015’te Tiger 3 Enterprise'a geçiş süreci tamamlanarak, ürün canlı kullanıma alındı. Satış, satınalma, üretim gibi noktalarda
önemli geliştirmeler ve Wagner Kablo’nun yapısına uygun ek raporlamalar planlanıp uygulandı. Ayrıca şirketin WK Otomasyon adlı yazılımıyla da tam entegrasyon elde edildi.
Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Tiger 3 Enterprise’da bulunan ama henüz kullanıma alınmamış modüllerin incelemesi yapıldı ve bu modüllerin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı.

“Ekim 2015’te Tiger 3 Enterprise çözümüne geçişimizle birlikte
Wagner Kablo’da yeni bir hayat başladı diyebiliriz. Ay sonu kapatma
işlemlerinden maliyet takibine kadar tüm süreçlerimizde verimlilik
ve zaman tasarrufu elde ettik. Bu süreçte Logo ve ARY Danışmanlık
ile birlikte çalışmanın değerini çok daha iyi anladık. Acil durumlarda
hızlı dönüş almak, uzmanlıktan yararlanmak, ihtiyacımız olan
çözümlere ve ek geliştirmelere ulaşmak bizim için çok önemliydi.
Bu anlamda Logo’yu ve ARY Danışmanlık’ı seçerek doğru bir karar
vermiş olduğumuzu gördük.”
Önder Kaplan,
Mali ve İdari İşler Müdürü, Wagner Kablo

“Wagner Kablo’da 20 yıldır Logo çözümleri kullanılıyor.
LKS ile başlayıp Gold ile devam eden, Tiger Enterprise’ın ardından da
Tiger 3 Enterprise’a uzanan bir yolculuğumuz var. Logo çözümlerinde
özellikle Üretim modülünün yer alması bizim açımızdan büyük
önem taşıyor ve bu modülü etkin bir şekilde kullanıyoruz. Tiger 3
Enterprise sayesinde maliyetlendirme süreçlerini de daha verimli
bir şekilde yönetebiliyoruz. Önümüzdeki bir yıl içinde, App-in-App
teknolojisinden faydalanarak bazı ek geliştirmeleri de kendi içimizde
yapmayı hedefliyoruz.”
Mehmet Ramazan Duyar,
Bilgi İşlem Müdürü, Wagner Kablo
ELDE EDİLEN FAYDALAR

 Yapılan raporlama çalışmalarıyla, finans anlamında daha gerçekçi
öngörüler yapılmaya başladı.
 Satış raporlarından ödeme listesi raporlarına kadar pek çok işlemin
süresinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler elde edildi.
 Her rapor için ayrı veri girişi yapma ihtiyacı ortadan kalktı.
 İnsan kaynaklı hatalar en aza indirildi ve raporlar daha sağlıklı bir
şekilde hazırlanmaya başladı.
 Muhasebeleştirme süreçlerinde verimlilik arttı.
 Serbest Bölge’ye özel uyarlamalar sayesinde iş yükü azaltıldı.
 HTML5 veritabanının avantajlarından faydalanılmaya başladı.
 En sık kullanılan modüllerin tek bir masaüstünde toplanabilmesi ile
zamandan tasarruf sağlandı.
 WK Otomasyon, Bordro Plus, eğitim programı gibi farklı uygulamalara
girilen verilerin tamamı tek noktadan yönetilebilir hale geldi.

GELECEK PLANLARI

Wagner Kablo, değişen ihtiyaçları doğrultusunda Tiger 3 Enterprise çözümü içerisinde bulunan ancak şirketin mevcut kullanımında olmayan
bazı modüllerin de devreye alınması için ARY Danışmanlık ile çalışmalar
başlattı. Modüllerin 2017 yılı içinde devreye alınması planlanıyor. ERP anlamındaki tüm hedeflerin gerçekleştirilmesinin ardından, Logo'nun İş Akış
Yönetimi ve CRM çözümlerinin mevcut sistemle entegrasyonu için çalışmaların başlaması ve Tiger 3 Enterprise’ın App-in-App teknolojisi sayesinde Wagner Kablo bünyesinde ek geliştirmeler yapılması hedefleniyor.

Korhan Yalçın,
Mühendislik ve Ar-Ge Müdürü,
Wagner Kablo
“Tiger 3 Enterprise’a geçiş sonrasındaki
alışma süreciyle birlikte, arayüzde
yapılan geliştirmeleri daha yakından
gözlemleme imkanı bulduk. Logo’nun
teknolojiyi yakından takip ederek
elde ettiği birikimi, ürünlerinde
yapacağı geliştirme ve iyileştirmelerle
devam ettireceğine inanıyorum.

“Tiger 3 Enterprise’a geçişimizle birlikte en sık
kullandığımız modülleri seçerek kendi masaüstümüzü
oluşturabiliyoruz. Bu sayede herkes görev tanımına
uygun modüllere daha hızlı ulaşabiliyor. Hem kullanım
kolaylığı hem de görsellik açısından Tiger 3 Enterprise
çözümünün bize kazandırdığı avantajlardan
faydalanabildiğimiz için mutluyuz."
Tuğba Çalayer ve Emrah Afacan
Muhasebe İşlem Sorumlusu, Wagner Kablo

BİR BAKIŞTA WAGNER KABLO
TIGER 3 ENTERPRISE PROJESİ
Dünün ihtiyacı
 Üretim süreçlerini daha etkili şekilde yönetmek
 Logo’nun sunduğu geliştirme ve güncellemelerden faydalanmak
 Serbest Bölge’ye özgü ihtiyaçları daha esnek bir şekilde karşılamak

Bugünün ve yarının çözümleri
 Logo Tiger 3 Enterprise
 Logo Bordro Plus

Fayda
 Finans anlamında daha verimli raporlama ve daha gerçekçi
öngörülerin yapılabilmesi
 Raporlama sürelerinin önemli ölçüde kısalması
 Veri güvenilirliğinin artırılması
 Muhasebe ve finans başta olmak üzere iş süreçlerinde verimlilik artışı
 Tüm modüllerin masaüstünde toplanmasını sağlayan arayüz
sayesinde zaman tasarrufu
 WK Otomasyon gibi lokal uygulamalarla entegrasyon

