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Tedarik Zinciri Planlama Teknolojileri ile Değer Yara'mı

Kriz Döneminde TZ Yönemi

Değerli okuyucular,

FRITOLAY
Dağı%m Modeli Tasarımı

TEKNOSA
Lojisk Yapının İyileşrilmesi

TÜRKTRAKTÖR
Ürem Yönem Yazılımları

ZİYLAN
TZ ve Lojisk Yapılanması

MAVİ JEANS
Lojiik Süreç İyileşrme

KALE
TZ Yapılanması

Yakıt Tükemini Azaltmak
Nakliye Planlama Yazılımları

SELCO
Sistem Mühendisliği &
Lojisk Danışmanlık

• Tedarik Zinciri Danışmanlığı
• Yazılım Danışmanlığı
• Malzeme Taşıma Sistemleri
• Depo & Dağı'm Merkezleri
• Proje Yönem Danışmanlığı

Tedarik zinciri opmizasyonu, ileri
Tedarik zinciri yönemindeki dinamik ve matemaksel modelleme tekniklerinin,
özel tasarımlanmış yazılımlar vasıtasıyla
yönelmesi gereken zorlukların boyutu,
kullanılmasını içerir, ki çözüm teknolojisi
geçmişe kıyasla fazla değişmemesine
yanında, yazılım arayüzleri ile sistem
karşın, azalan kaynaklardan dolayı, bu dinamiklerinin doğru modellenmesi
zorluklar etkilerini daha fazla hisserir. başarılı çözümün diğer unsurlarıdır.
Dünyaya tepeden bakabilseydiniz, iç ve SELCO, tedarik zinciri planlaması
dış care desteklemek için hızla yön konusunda, dünyadaki en son teknoloji
değişren büyük boyutlardaki taşıma ve kanıtlanmış performansa sahip
faliyetlerini görebilir, fakat, bu taşıma çözümlerin ülkemizdeki iş ortağıdır.
faaliyetleriyle eş zamanda gelişen, bilgi Bu sayımızda, FRITOLAY ﬁrmasının
teknolojileri ve akıllı iş süreçlerini fark dağı%m yapısının yeniden tasarımı,
edemeyebilirsiniz. Bu artan caren TEKNOSA’nın lojisk yönemindeki
temelinde büyük hacimlerdeki verilerin iyileşrme alanlarını belirlediğimiz
fevkalede yönem becerisi yatar.
danışmanlık hizmetleri, TÜRKTRAKTÖR
Tedarik zinciri, planlama aşamasında ﬁrmasının ürem süreçlerini yönetmesi
opmizasyon ve simulasyon teknikleri için uyguladığı çözümleri, ZİYLAN grubu
kullanılmadığında, zincirin herhangi bir için gerçekleşrilen tedarik zinciri
yerinde verimsizliğin yaşanabileceği yapılanması, MAVİ JEANS’in lojisk
karmaşık bir sistemdir. Tedarik zinciri operasyonlarının iyileşrilmesi ve KALE
opmizasyonu ise, envanterin tedarik SERAMİK yapı grubu şirketlerinin
zinciri içinde doğru pozisyonlaması ile tedarik zinciri yapılandırması ile ilgili
birlikte, ürem, dağı%m ve nakliye gibi gerçekleşrdiğimiz projeleri, siz değerli
operasyonel maliyetlerin enazlanmasını okuyucularımızla paylaşıyoruz.
gerekrir.
Keyiﬂi okumalar...

Kriz Dönemi İçinde ve Sonrasında Tedarik Zinciri Yönemi
Değişken nitelikler ile de olsa, etkilerini
kurumsal ve kişisel boyutları ile
yaşadığımız bir kriz döneminin içinden
geçiyoruz. Daralan talep, değerlenen
ﬁnans kaynakları ve daralan marjlar,
tedarik zinciri yönemi stratejilerinin de
yeniden yara%lmasına yol aç%.
Gelişim odağının stratejik boyu+an kısa
vadeli boyuta dönüştüğü, süreçlerdeki
verim ar%şı arayışlarının hızlandığı ve
sahip olunan ﬁnans kaynaklarını daha iyi
kullanan envanter stratejilerinin, damga
vurduğu bir dönemi yaşıyoruz.

Tedarik zincirleri içinde görünürlülük ve
hızlı cevap verme yeteneklerinin artması
gereken bu dönemde, SELCO sahip
olduğu tecrübe ve yetkinlikler ile
• Opmizasyon teknolojileri
• İssna yönem süreç ve sistemleri
• Alternaf senaryo analiz araçları
• İstaksel analiz ve bilgiye dayalı karar
verme araçları gibi
öncelikli teknolojileri müşterileri için
kurgulayarak tedarik zinciri yöneminde
rekabet avantajı yaratmaktadır.
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FRITOLAY, Yeni Dağı'm Modelini SELCO ile Tasarımladı
SELCO, FRITOLAY ﬁrmasının dağı%m
operasyonlarının yeniden tasarımına
yönelik yapılan değişim projesinde, yeni
dağı%m süreçlerini simülasyon üzerinde
modelleyerek en uygun iş modelinin
seçiminde danışmanlık hizme verdi.

FRITOLAY Tedarik Zinciri Direktörü
Tolgay Nur, yapılan çalışmanın firmaları
için önemini şu ifadeler ile vurguladı:
“SELCO
ile
yaptığımız
çalışma
sayesinde, tasarımladığımız dağıtım
modelimiz ile ilgili tüm senaryoları test
Proje çalışması kapsamında SELCO’nun edebilme ve farklı iş dinamiklerinin,
oluşturduğu dağıtım simulasyon modeli, maliyetlerimize ve servis seviyelerine
FRITOLAY
ﬁrmasının
doğru
ﬁlo ne oranda etkileri olduğunu anlama
büyüklüğünü seçmesinin yanında, depo şansı bulduk. Elde ettiğimiz sonuçlar
operasyonlarına, vardiya düzenlerine ve bize sadece operasyonel ve taktiksel
traﬁk kısıtlarına uygun olarak değişik değil, stratejik seviyede de çok değerli
operasyon senaryolarını denemesini ve ipuçları sağladı. İş modelimizin başarısı
en doğru lojisk iş modelini seçmesini için katkıda bulunan SELCO ekibine çok
teşekkür ederiz.”
sağladı.
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TEKNOSA, Lojisk Yapısını Sürekli İyileşriyor
Pazardaki lider pozisyonunu daha da TEKNOSA Lojisk ve Müşteri Hizmetleri
güçlendirmeyi, iş stratejilerinin hayata Grup Yönecisi Nezih Alten “Elektronik
geçirilmesine daha sağlıklı bir zemin perakende sektörü, rekaben çok güçlü,
hazırlamayı hedeﬂeyen TEKNOSA, lojisk marjların da çok düşük olduğu, sürekli
fonksiyonlarındaki iyileşrme alanlarının iyileşrmenin yapılması gereken bir
tespi ve uygulama yol haritalarının sektör. Geçmişte, lojisk yapılanmamızın
oluşturulması amacıyla SELCO’dan tasarımında önemli bir role sahip olan
SELCO, gerçekleşrdiği bu yeni çalışma
danışmanlık hizme aldı.
ile hem depo yönemindeki opmizasyon
Büyüme stratejileri ve hizmet seviyeleri
'rsatlarını görmemizi sağladı, hem de
ile uyumlu dağı%m şebekesinin tespi, planlama süreçleri ve tedarikçilerimiz ile
depo ve dağı%m operasyonları ile tedarik yara(lacak işbirlikçi 'rsatlarını da tespit
zinciri planlama fonksiyonlarındaki etmemizi sağladı. SELCO ile gelecekte de,
gelişrme alanlarının tespi, projenin benzer çalışmaları yapacağız” diyerek
önemli çık%ları olmuştur.
proje hakkındaki görüşlerini belir.
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TürkTraktör, Ürem Süreçleri Yönem Yazılımı Kurdu
Türkiye’nin en büyük traktör ürecisi ve
ihracatçısı konumundaki Türk Traktör,
ürem süreçleri yönemi, zaman etüdü
ve hat dengeleme ihyaçları için,
Proplanner Assembly Planner yazılımını
SELCO’nun desteği ile hayata geçirdi.

SELCO, Proplanner Assembly Planner
yazılımının kurulumu kapsamında iş
gereksinimlerinin belirlenmesi, yazılımın
kurgulanması ve uygulamaya alınması,
ek gelişrmelerin yapılması ile gerekli
eğimlerin verilmesini sağladı.

Proplanner Assembly Planner, ortak bir
veritabanı üzerinde gelişrilmiş, ürem
süreçleri mühendisliği araçlarından
oluşan bir yazılım grubudur. Tek bir
veritabanında toplanan ürem bilgileri
kullanılarak mühendislerin, özellikle
montaj ile ilgili ürem faaliyetlerini
iyileşrebilmeleri adına süreç bilgilerinin
oluşturulmasını ve yönelmesini sağlar.

Montaj Metod Yönecisi Cem Kundakçı,
proje ile ilgili olarak düşüncelerini, “Ürün
ve ürem süreçlerimize yönelik tüm veriyi
kapsayan Proplanner Assembly Planner
yazılımının uygulamasını gerçekleşren,
iş ve süreç ihyaçlarımızı doğru ve hızlı
şekilde anlayarak, yazılım kurulumunu
hızlı olarak yöneten SELCO ekibine
teşekkür ederiz.” şeklinde belirtmektedir.
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ZİYLAN, Tedarik Zinciri Stratejik Aksiyonlarını Belirledi
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ZİYLAN Grubu Lojisk Direktörü Ahmet
Sönmezışık,“Proje, tedarik zinciri ve
lojisk
yönemindeki
potansiyel
iyileşrme alanları ve kazanımların
tespi açısından oldukça faydalı
olmuştur, bu süreçte SELCO ile
ZİYLAN grup bünyesinde yer alan FLO, çalışmaktan çok memnunuz” derken,
POLARİS, UĞUR ve SPORER ﬁrmaları ZİYLAN CEO’su Jaklin Güner ise,
için, strateji ve performans, süreç, “Gerçekleşrdikleri lojisk mühendisliği
şebeke tasarımı, tedarik zinciri planlama çalışmaları ile bize değer katan SELCO,
ve lojisk operasyonları ana başlıkları sektörümüzdeki bir boşluğu doğru bir
al%nda iyileşrme projeleri oluşturan şekilde doldurmaktadır. Gelecekteki
SELCO, gelişrilen projelerin uygulama projelerimizde de kendileri ile çalışmayı
aşamalarında da, ZİYLAN grubu ile arzuluyoruz” diyerek SELCO hakkındaki
görüşlerini belirtmişr.
çalışmalara devam etmektedir.
Türkiye’nin lider ayakkabı perakendecisi
ZİYLAN, Türkiye ve dünyadaki büyüme
stratejilerini destekleyecek tedarik
zinciri ve lojistik yönetim süreçlerinin
iyileştirilmesine yönelik projelerin tespiti
için SELCO’dan danışmanlık hizmeti aldı.

MAVİ JEANS, Lojisk Yönemini SELCO ile İyileşrdi
Türkiye’nin dünyaya açılan ilk moda
markası olan MAVİ JEANS, mevcut
lojisk operasyonlarının iyileşrilmesi ve
gelecekteki iş hedeﬂerini destekleyecek
lojisk modellerin tespine yönelik
yap%rdığı proje çalışmasında, SELCO’dan
danışmanlık hizme aldı.
Proje kapsamında tedarik ve dağı%m
ağını göz önünde bulunduran ideal depo
lokasyonunun belirlenmesi ile birlikte
mevcut depolama operasyonları ile ilgili
iyileşrme alanları tespit edildi ve dış
kaynak kullanımının takibini sağlayacak
performans yönem sistemi oluşturuldu.
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MAVİ JEANS Lojisk Operasyonlar
Yönecisi Tülin Alan Pekkoç, “SELCO,
lojisk operasyonlarımızı daha etkin ve
verimli yönetmemizi sağlayacak iş
modellerini kurgulamış, sadece bugün
için değil, gelecekteki ideal lojisk
altyapısı ve süreçlerimiz ile de ilgili yol
gösterici olmuştur. Bağımsız kimlikleri
ve doğru tespitleri ile hizmet aldığımız
3PL ﬁrması ile olan iş ilişkimizin de, her
iki taraf için daha sağlıklı bir yapıya
oturtulmasını sağlamış(r” diyerek
gerçekleşrdiğimiz projenin ﬁrmalarına
verdiği değeri belirtmişr.

KALE SERAMİK, Tedarik Zinciri Yönemini Yapılandırıyor
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KALE HOLDİNG Yapı Grubu bünyesinde sürekli
yüksek
kalitede
hizmet
başla%lan ‘Tedarik Zinciri Yöneminin vermekten geçğini ve verilen hizme
Yeniden Yapılandırılması Projesi’nde yer ancak iyi bir tedarik zinciri yapısı ile
alan SELCO, Planlama, Tedarik, Ürem gerçekleşrileceğini çok iyi biliyoruz.
ve Lojisk fonksiyonları ile birlikte çalış% SELCO ile yap(ğımız çalışma ile, daha
ve müşteri ile tüm paydaşlar için değer kaliteli ve güvenilir müşteri hizme
yaratan iş süreçlerinin iyileşrilmesine sunabilecek rekabetçi tedarik zinciri
yapı taşlarını yeniden tasarımladık.
yönelik danışmanlık hizme verdi.
SELCO’nun
bize en önemli katkısı,
Yapı Ürünleri Grubu Operasyonlar
Başkan Yardımcısı Selim Ergün, KALE operasyonel mükemmellik bakış açısı
SERAMİK’deki değişimi ve SELCO’nun ile dünyadaki en iyi iş uygulamalarını
katkısını şu şekilde açıkladı: “Kale Yapı hayata geçirmemizi sağlamış olmaları
Grubu, sektöründe lider olan markalara ile operasyonel açıdan kendini sürekli
sahip olup, bu köklü markalarımızın iyileşren ve gelişren bir yapıyı
gücüne güç katmanın müşterilerimize oluşturmamıza verdikleri destekr.”
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HİZMET

www.selco.com.tr

Yenilikçi Teknolojiler ile Yakıt Tükeminizi Azal'n
Petrola olan talebin artması ile yükselen
yakıt ﬁyatları, çevresel farkındalık ile
karayolu
taşımacılığının
küresel
ısınmadaki payına çekilen dikkatler ve
mevzuat değişiklikleri kendi ﬁlosuna sahip
şirketler ve lojisk servis sağlayıcılarını
ciddi olarak etkilemektedir.
Rekabetçi yapılarını koruyabilmek için
yakıt verimliliğini arJracak çözümlere
sahip olmak zorunda olan ﬁrmalar,
yenilikçi teknolojileri sadece mevcut
ﬁlolarına uygulayabilecekleri gibi, yeni ﬁlo
kararlarında da, seçim kriterleri olarak
kullanabilmektedir.

YAZILIM

www.selcoconsulng.com

Sürtünme direncini azaltan eklenlerden,
motor verimliliğini arJran iyileşrmelere
kadar yedi farklı başlık al%nda toplanan
yenilikçi teknolojiler; yakıt tükemi ve
CO2 salınımında çiL haneli düşüşler vaat
etmekte, yüksek petrol ﬁyatları ve düşük
sermaye ya%rım gereksinimleri sebebiyle
kısa geri ödeme süresi sunmaktadır.
SELCO, yakıt tükemini azaltacak en
uygun yenilikçi teknoloji ve süreçlere
sahip olmanızı, potansiyel kazancı azami
şekilde kullanmanızı sağlayan opmum
yol haritasını sunmaktadır.

Nakliye Planlama Yazılımları ile Verimliliğin ArErılması
Azalan marjlar, hacim baskıları ve yüksek
yakıt fiyatlarının yanında, nakliye modu
değişimleri, kısa termin süreleri, hacim
değişimleri, regulasyonlar, taşıyıcı kısıtları
ve karbondioksit emisyonları nakliye
endüstrisindeki yaşamı her geçen gün
daha da zorlayıcı hale getirmektedir.

Gerçek zamanlı bilgi, mobil haberleşme,
optimizasyon yeteneklerinin buluşması ve
merkezi sistemler üzerinde desteklenen
planlama çözümleri, filo kaynaklarının
verimli kullanılmasını sağlamakta, şeffaf
hale getirilen operasyonel yetenekler ile
her seviyede değer yaratılabilmektedir.

İleri planlama yazılımları, gerçek zamanlı
verilere dayanarak, optimum operasyonel
kararların alınmasını sağlayarak, sadece
maliyetlerin azaltılmasını değil, aynı anda,
müşteri hizmetini de garanti ederler.

SELCO, sınıfının en iyisi olan planlama
çözümlerini, sektörlerin değişik süreç ve iş
dinamikleri ile Türkiye’nin dinamiklerine
uygun olarak adapte etmiş ve çok sayıda
başarılı projeye imza atmıştır.

