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Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

time to improve

Türkiye’de ve Avrupa’da SAP lisans ve danışmanlık hizmetleri sunan lider bilişim firması 

SAP Kanal İş Ortağı  

ERP, SCM, PLM, Hana, Fiori üzerine uzman danışmanlık kadrosu

Türkiye’deki yetkili Tedarik Zinciri (SCM) iş ortağı, ülkedeki en büyük SCM danışmanlık kadrosu

Bir çok sektör ve çözümde SAP onaylı deneyim

Lokomotif sektörlerde bir çok başarı hikayesi

 SAP ERP (30+)  SAP SCM (25+)  SAP PLM (10+)

01



Hizmetlerimiz
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SAP 
Uygulama 
Danışmanlığı

SAP 
Destek 
Bakım

SAP Lisans 
Satış ve 
Bakım

SAP 
Kalite 
Güvence

SAP 
Teknoloji
Danışmanlığı

SAP 
Proje 
Yönetimi
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Neden
Improva?

Sahip olduğumuz bilgi, birikim 
ve AR-GE’ye verdiğimiz 
önemin bir sonucu olarak yeni 
teknolojileri ve SAP 
çözümlerini ülkede ilk 
uygulanan SAP partneri 
konumundayız.

Sertifikalı danışmanlarımız ve 
farklı sektörlerdeki başarı 
hikayelerimizle üretim, 
planlama, optimizasyon ve 
lojistik alanlarında en çok 
tecrübeye sahip SAP 
partneriyiz.

Türkiye’de ve EMEA bölgesinde 
yapı, kimya, ilaç, tekstil, 
otomotiv, tüketici ürünleri 
sektörlerde SAP’nin
deneyimini sertifikalandırarak 
onayladığı sayılı SAP partneri 
arasındayız.

SAP Tedarik Zinciri Yönetimi 
ve Entegre İş Planlama 
çözümlerinde Türkiye’de 
deneyimi sertifika ile 
tescillenen SAP partneriyiz.
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Sektöre Kazandırdığımız İlkler

IS-Automotive, IPPE
(SAP Integrated Product and Process
Engineering),

Model Mix Planning 
tecrübesi olan ilk ve 
tek ekip

SAP’nin yeni ürünü 
SAP S&OP’yi

Türkiye’de ilk ve tek 
uygulayan firma

SAP SCM

Türkiye’deki ilk 
SAP SCM Projesi 
(SAP Supply Chain Management)

SAP E-Kanban

Türkiye’deki ilk ve 
en kapsamlı SAP
E-Kanban projesi

SAP SCM İlaç

Türkiye’de ilaç sektöründeki 
ilk SAP SCM projesi

SAP IS-Automotive SAP S&OP

Türkiye’deki ilk ve tek 
SAP SPP 

projesi
 

SAP SPP

(SAP Service Parts Planning)
(SAP Sales and Operational Planning) 
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SAP© Recognized Expertise 

SAP© Recognized Expertise 
in Supply Chain Managment

SAP© Recognized Expertise 
in Engineering, Construction & Operations

SAP© Recognized Expertise 
in Healthcare

SAP© Recognized Expertise 
in Chemicals

SAP© Recognized Expertise 
in Consumer Products

SAP© Recognized Expertise 
in Automotive

SAP Onaylı Uzmanlık Alanlarımız
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BAŞARI
HİKAYELERİMİZ
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Başarı Hikayelerimiz
Türk Traktör'de Satış ve Operasyonel Planlama, Ar-Ge, 
Planlama, Çizelgeleme, Üretim Takip, Stok Yönetimi, 
Parça Temini/Tedarikçi Yönetimi ve Yedek Parça 
Planlama süreçleri IMPROVA danışmanlığında SAP'e 
geçirilerek iyileştirildi.

•  S&OP departmanının kurulması
• Stratejik Planlama, Satış Tahminleme, Sipariş kabul, Ana Hat 
Tempolarının belirlenmesi gibi süreçlerin sorumluluklarının S&OP 
departmanına verilmesi
• Yurtiçi-Yurtdışı sipariş toplama ve onay süreçlerinin elektronik ortama 
taşınması
• Planlamada hız ve esneklik kazanılarak uzun dönemli simülasyonları 
gerçekleştirebilecek bir veri ortamına geçilmesi
• Lojistik kısıtlar ile birlikte finansal hedef ve göstergelerin de dikkate 
alınması ve mevcut üretim-satış planı ile örtüştürülmesi

 

S&OP Projesi



•  Konfigürasyon yapısının kurgulanarak Ana ürün ve komplelere ait 
ürün ağaçlarının çeşitli kurallara bağlı olarak otomatik biçimde 
oluşması

•  Üretim Ürün Ağacı yapısının oluşturulması ile üretim akışına ve  
planlamaya uygun komple-parça listelerinin ortaya çıkması

• Tasarım Ürün Ağacından Üretim Ürün Ağacına geçişin sistematik 
hale edilmesi

• Çizim-Tasarım sistemleri ile entegrasyon kurulması. Böylece parça 
ve ürün ağacı verilerinin doğrudan ARGE’den devralınması

• Ürün ağacı değişikliklerinin (ECO) uçtan uca sistem üzerinden 
yürütülmesi 
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Başarı Hikayelerimiz

ARGE Projesi



• Fabrika ile aynı veri ortamında çalışılması

• Merkezi olarak yönetilen ve Yedek Parça süreçlerine özgü bir 
planlama kurgusuna geçilmesi

• Ana depo, dağıtım merkezleri, servis noktalarının da dahil olduğu bir 
stok-tedarik planlama sürecinin kurgulanması

• Servis ve stok performansının tüm tedarik zinciri üzerinde 
izlenebilmesi ve anlık olarak ölçülebilmesi

• ARGE’nin yaptığı Ürün Ağacı Değişiklikleri veya Yeni Ürün 
tanımlama gibi işlemlerin sistematik bir biçimde yedek parçaya 
yansıtılması
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Başarı Hikayelerimiz

Yedek Parça Planlama Projesi



Üretim ve Malzeme Planlama Projesi
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Başarı Hikayelerimiz

• S&OP departmanı tarafından belirlenen aylık/günlük tempolara 
uyumlu üretim planı

• Motor, Gövde, Ponte ve Traktör hatlarında müşteri teslim tarihi ve 
üretim kısıtlarını dikkate alan 4 aylık günlük, 8 aylık haftalık 
çizelgeleme

• Seri, 2W/4W, 3CY/4CY gibi kısıtların günlük olarak eşit miktarlarda 
dağıtılması

• Günlük olarak hatta girecek araç ve komponentlerin kritik 
parçalarının otomatik olarak kontrol edilerek sıralamaya verilmesi, 
böylece eksik kritik parçalı hatta girişlerin minimize edilmesi

• Çok kısa sürelerde MRP çalıştırılması, her türlü plan değişikliğinin 
malzeme planına anında yansıtılması



Başarı Hikayelerimiz
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Üretim Takip Projesi

• Tüm montaj hatlarının el terminalleri ile yönetilmesi

• Komponent ve araç montaj hatlarında anlık izlenebilirliğin 
sağlanması

• Komponent ve araçların hatta giriş-hatta ilerleyiş durumuna göre 
pahalı parça tedariklerinin hattan el terminali ile tedarikçiye sinyal 
gönderilerek otomatik olarak ve JIT prensibine göre tetiklenmesi

• Bileşen tüketimlerinin anlık olarak gerçekleştirilmesi. 
Böylece stok ve plan yanlışlıklarının önüne geçilmesi



time to improve 12

Stok Yönetimi Projesi
• İç kanban ile hat beslemelerinin eksiksiz ve minimum 
stok ile yapılması

• Kit listelerinin tamamının SAP üzerinden tetiklenmesi

• Tedarikçilerin SAP Portal üzerinden bastırdıkları PTK (Parça Tanıtım 
Kartları) ile stok girişi ve rafa yerleştirme işlemlerinin el terminalleri ile 
gerçekleştirilmesi

• Boş kutu, palet ve ambalaj takipinin tedarikçilerle birlikte aynı sistem 
üzerinde anlık takip edilmesi

• Fabrika içi ve dışı gerçekleştirilen tüm stok hareketlerinin el 
terminalleri ile anlık olarak yapılması 

Başarı Hikayelerimiz
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Parça Temin ve Tedarikçi Yönetimi Projesi
• Planlı ve kesin siparişlerin tedarikçilere anlık olarak yayınlanması

• Tedarikçilerin portal üzerinden kendilerine ait siparişlerin durumlarını anlık 
olarak takip edebilmeleri

• Kesinleşmiş siparişlere istinaden tedarikçilerin portal üzerinden ASN ve 
irsaliye kesmesi

• Fabrikaya yapılan mal girişlerinin tedarikçi tarafından anlık izlenebilmesi ve 
faturaları portal üzerinden mal girişine istinaden kesebilmesi, hata kayıtlarının 
portal üzerinden iletilmesi

• Tedarikçilerin fiyat listesi, bakiye, tedarikçi değerlendirme gibi bilgileri SAP 
Portal üzerinden anlık takip edebilmeleri

Başarı Hikayelerimiz



• Yurt dışı depolarda stok optimizasyonu
• Üretim kaynaklarının etkin kullanımı
• Enjeksiyon makinelerinde kalıp optimizasyonu
• Orta ve uzun vadede etkin işçilik & vardiya planlama
• Stok maliyetlerinde azalma
• Üretim kaynaklarında yaşanan planlı ve plansız duruşları üretim planına dahil ederek 
bakım ve planlama departmanlarının entegre bir şekilde çalışmasını sağlama
• Operasyonel planlama süresinde azalma

Improva’ nın SAP projelerinde farklılık yarattığı en kritik nokta, “süreç danışmanlığı” konusunda 
gösterdikleri hassasiyet ve analiz yeteneğidir. Bu yönüyle firma, talepleri yerine getirmek yerine, 
her talebin birden fazla yönüyle irdelenmesi ve doğru seçenekte mutabık kalınmasını 
sağlamaktadır.
 
Projenin her fazında hissettiğiniz bakış açısı, “ talep edilenin yapılması” değil “işbirliği ile doğru ve 
faydalıolanın talep edilmesini sağlama” olmuştur.  “Yapılamaz” değil “yapılması mantıklı mı” 
anlayışı, başarılı bir proje dönemi geçirmemizdeki en önemli noktadır. 

 
Saadet Imik Çivaş
Lojistik Müdürü
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Başarı Hikayelerimiz

Sah

Kat Mekatronik, Tedarik Zinciri Dönüşüm 
Projesinin ilk fazında Improva danışmanlığında 
SAP SNP'yi (Supply Network Planning) seçti. 



• Hammadde stok  maliyetlerinde %50 azalma
• Nakliye maliyetlerinde azalma
• Üretim maliyetlerinde azalma
• Satış planlarında performans ölçümleri
• Planlama sürecinde kısalma

"Planlama alanında sahip olduğu deneyim ve çözüm odaklı yaklaşımı
nedeniyle tedarik zinciri projelerimizde çözüm ortağımız olarak 
Improva’yı seçtik."

Aktif Öz
Planlama Yönteticisi / Çimsa
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Başarı Hikayelerimiz

ÇİMSA IMPROVA ile yürüttüğü
tedarik zinciri projesi ile maliyetlerinde
kayde değer oranda azalma sağladı.

Sah



• Üretim yardımcı araçları için erken uyarı sistemleri ile 
   ömür ve maliyet takibi
• Etkin malzeme ihtiyaç planlama yapısı
• İş emri bazlı plan/fiili üretim maliyet takibi
• Bakım maliyetlerinin detaylı takibi ile bakım bütçe kontrolü
•  Üretim hedeflerinin ve gerçekleşenlerin kıyaslamalı analizleri

"Improva’nın alanında uzman ve güvenilir danışmanlık kadrosu süreç
iyileştirme projemizde onları tercih etmemizi sağladı."

Aynur Sağlam
Bilgi Teknolojileri Yönteticisi / Esan
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Başarı Hikayelerimiz
ESAN üretim, planlama ve bakım
onarım süreçleri IMPROVA ile iyileştirildi.

Sah



• Üretim sahası SAP arasında anlık entegrasyon
• Standardize edilmiş ve merkezi tek sistem üzerinden yönetilen süreçler
• Sipariş bazlı fiyatlandırma ve maliyetlendirme kurgusu
• Müşteri talebine endeksli, hızlı, kaliteli, düşük maliyetli ve anlık 
  değişikliklere ayak uydurabilen esnek üretim-dağıtım yapısı

"Deneyimli danışman kadrosu ve çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle
ERP projemizi Improva ile hayata geçirmeyi tercih ettik."

Ümit Konuk
Mali İşler Müdürü / Şark Mensucat
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Başarı Hikayelerimiz
Şark Mensucat süreçlerini
Improva önderliğinde SAP ile iyileştirildi.



• Etkin yönetilen talep planlama süreçleri
• Stokları daha verimli kullanma
• Esnek bir stok dağıtım yapısı
• Daha gerçekçi ve daha detaylı tahmin girişleri
• Makine, personel, hammadde kaynaklarını optimum kullanma

"SCM alanında uzman oluşu, benzer projelerde elde ettikleri başarılar
ve müşteri memnuniyetini merkeze alan bir firma oması nedeniyle SAP
SCM projemizi Improva ile hayata geçirmeyi seçtik. "

Tanay Tekin
SAP Koordinatörü / Polisan
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Başarı Hikayelerimiz

Sah

POLİSAN entegre satış, tedarik, üretim
ve sevkiyat planlama için Improva önderliğinde
SAP SCM’yi seçti.



• Stok maliyetinde %48’lere varan azalma
• Ortalama tedarik süresinde %51 azalma
• Stok oranında %45 azalma
• Stok devrinde %61 artış

"Otomotiv sektöründe sahip olduğu süreç, proje tecrübesi ve de SAP
Otomotiv Çözümü’nde (IPPE, RPM, MMP) deneyimi olan tek şirket
olması çözüm ortağı olarak Improva’yı tercih etmemizi sağladı."

time to improve 19

Başarı Hikayelerimiz

Ülkemizdeki ilk ve son en kapsamlı E-Kanban
uygulaması ile TEMSA’nın stok ve tedarik 
performasında yüksek oranda artış sağlandı.



20Kurumsal Kaynak Planlama Referanslarımız
Sah



21Tedarik Zinciri – İleri Planlama Referanslarımız
Sah




