Ersan Ambalaj – GO 3

Ersan Ambalaj, GO 3 çözümünün
kullanıcı dostu özellikleriyle ERP
süreçlerini iyileştirdi
Türkiye’nin en köklü ambalaj ve yalıtım sanayii
kuruluşlarından Ersan Ambalaj, Logo imzalı tüm
kurumsal kaynak planlama (ERP) altyapısını yeni nesil
çözüm GO 3’e taşıyarak hem zaman hem de iş yükü
anlamında tasarruf elde etti.
Ersan Ambalaj, 1976 yılında, Türkiye’nin soğutma odaklı ilk şirketlerinden biri olarak kuruldu. Daha sonra enjeksiyonlu üretimle
ambalaj ve yalıtım sanayiine hizmet vermeye başlayan şirket, kısa süre içinde ikinci tesisini de açarak bu alandaki faaliyetlerini hızlı
bir büyümeyle sürdürdü. Beyaz eşya, sağlık, yalıtım/inşaat gibi sektörlere yönelik üretim yapan Ersan Ambalaj, 2011 yılında yeni
ölçüm cihazlarıyla kalite ve kontrol laboratuvarını geliştirerek hizmet kalitesini daha da yükseltti. 40. yılını kutlayan Ersan Ambalaj,
sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, üretimden satış takibine kadar her noktada teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor.
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Ersan Ambalaj, GO 3 ERP
çözümüyle hem zaman hem de
kırtasiye giderleri anlamında yüzde
25’i aşan oranda tasarruf sağladı
BEKLENTİ ve HEDEFLER

Üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından ERP (kurumsal kaynak planlama) çözümleri, iş süreçlerinin verimliliğinde büyük önem taşıyor. Ersan Ambalaj da üretimden siparişe ve satışa
kadar her noktadaki iş uygulamalarının verimli ve etkin yönetimi için Logo’nun GO Plus ERP çözümünü kullanıyordu. Bu uygulama sayesinde süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra veri işleme sürecinde
insan kaynaklı hataları azaltılma açısından da önemli avantajlar elde eden Ersan Ambalaj, sürekli
yenilenme ilkesi doğrultusunda, Logo iş ortağı Peracom’un da önerileriyle, daha da geliştirilmiş bir
ERP çözümüne geçiş yapma konusunu gündemine aldı.

SEÇİM AŞAMASI

Uzun yıllardır Logo çözümlerini kullanan Ersan Ambalaj, Logo’nun yeni nesil teknolojilerle geliştirdiği
GO 3 ürünü ile ilgili detaylı bilgi aldı. Peracom ile yapılan değerlendirmenin ardından, daha kullanıcı
dostu uygulamalarla şirketin iş süreçlerini hızlandırmak, tablette de kullanılabilen bir çözüme kavuşmak ve ek geliştirmeler yapılabilir bir yapı kurmak üzere GO 3 ürününe geçiş kararı alındı.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER

 ERP çözümü olarak GO 3 kullanıldı.

PROJE SÜRECİ

GO 3’e geçiş kararının ardından öncelikle Logo iş ortağı Peracom, Ersan Ambalaj Finans ve Muhasebe Departmanı’na ve ilgili diğer bütün departmanlarda çalışanlara GO 3 ürünüyle ilgili detaylı bilgi
verildi. Ürün demosunun da incelenmesinin ardından, GO Plus’tan GO 3’e geçiş süreci tasarlandı. Bu
süreçte görev alacak Ersan Ambalaj ve Peracom ekiplerinin de belirlenmesinin ardından kurulum
aşamasına geçildi.

“Uzun yıllardır farklı Logo ürünlerini işletmesine alan ve aynı
zamanda kullanan birisi olarak söyleyebilirim ki Logo ve Peracom
her ihtiyacınızda telefonun diğer ucundadır. GO 3’e geçiş sürecinde de
bunu bir kez daha tecrübe etme imkanı buldum. İşletmelere yenilikçi
ve kullanıcı dostu ürünler sunan, mevcut ürünlerini ortalama 7 haftada
bir güncelleyerek sürekli daha iyiyi arayan, bir Türkiye markası olarak
bizi gururlandıran Logo’ya ve verdiği kesintisiz destekle geçiş sürecini
kolaylaştıran Peracom’a çok teşekkür ediyorum.”
Akif Yiğit,
Mali İşler Müdürü, Ersan Ambalaj

“Muhasebe departmanı olarak birçok farklı form üzerinde sürekli
veri girişi yapmamız gerekiyor. Daha önce farklı formlara ürün ağacı
içinden erişiyorken, artık hızlı erişim çubuğu sayesinde, tek kelime
girişiyle raporlara ulaşabiliyoruz. En çok kullandığımız formları
da özelleştirdiğimiz masaüstüne yerleştirerek çok daha hızlı işlem
yapabiliyoruz. GO 3 ile süreçlerimizi bugüne dek hiç olmadığı kadar hızlı
ve etkin yürütüyoruz.”
Ercan Duman,
Muhasebe Uzmanı, Ersan Ambalaj
Kurulum ve aktarım işlemlerinin çok kısa sürede başarıyla tamamlanmasından sonra, etkili bir kullanıcı
deneyimi açısından büyük önem taşıyan uygulama aşamasında özellikle Ersan Ambalaj çalışanlarının GO
3’e uyum süreci dikkatle takip edildi. GO 3’ün kullanıcı dostu ve estetik tasarımlı arayüzleri sayesinde, kullanıcıların adaptasyon süreci çok kısa sürdü ve Ersan Ambalaj, GO 3’ü sorunsuz bir şekilde devreye aldı.

ELDE EDİLEN FAYDALAR

 Üretim reçeteleri sayesinde üretim planlama ve şirket içindeki tüm süreçler daha verimli hale geldi.
 Zaman ve kırtasiye anlamında yüzde 25’i aşan oranda tasarruf elde edildi.
 Çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre masaüstlerini oluşturmaları ve farklı masaüstleri arasında kolay
geçiş imkanı sayesinde günlük rutin hızlandı.
 Ürün içi arama motoruyla istenen işlemlere ulaşma süresi kısaldı.
 Raporlar istenen şekilde ve daha hızlı oluşturulmaya başladı.
 Süreçlerin hızlanması sayesinde ekipler kendi ana iş alanlarında daha verimli çalışmaya başladı.

GELECEK PLANLARI

Yaklaşık 20 yıldır Logo ürün ve çözümlerini kullanan Ersan Ambalaj, teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip ediyor. İşletme, üretim anlamındaki büyümesine paralel olarak yeni teknolojileri de devreye
almayı hedefliyor.

“Satış asistanı olarak müşterilerimize ürünler hakkında bilgi
vermek, sipariş açmak, termin sürelerini düzenlemek gibi görevler
üstleniyorum. GO 3 ile kendime özel bir masaüstü oluşturdum ve bu
uygulama sayesinde, en sık kullandığım dosyalara tek bir tıklamayla
erişebiliyorum. Böylece müşterilerimizin bilgi, işlem ve benzeri taleplerine
anlık yanıt verebiliyorum. Bu sayede müşteri memnuniyeti de önemli
ölçüde artıyor.”
Naz Kara,
Satış Asistanı, Ersan Ambalaj

BİR BAKIŞTA ERSAN AMBALAJ
GO 3 PROJESİ
Dünün ihtiyacı
 Şirket içi süreçleri daha verimli hale getirmek
 Kullanıcılar açısından bir uyum sorunu yaşanmadan, mevcut ERP
çözümünü bir üst seviyeye taşımak

Bugünün ve yarının çözümleri
 GO 3

Fayda
 Zaman ve kırtasiye anlamında yüzde 25’i aşan oranda tasarruf
 Kullanıcının ihtiyaçlarına özgü, kişiselleştirilmiş masaüstleri
 Farklı masaüstleri arasında kolay geçiş imkanı sayesinde günlük işlemlerin
hızlanması
 Ürün içi arama motoruyla istenen işlemlere daha hızlı erişim
 Daha hızlı raporlama
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