Başarı Öyküsü: Üretim / FMCG Sektörü

DHY (Doküman Hizmetleri Yönetimi)

EFES BİRA GRUBU DOKÜMANTASYON
MALİYETLERİNİ KYOCERA İLE %38 DÜŞÜRDÜ.

Durum:
Türkiye'de bira denince akla gelen ilk marka olan Efes Bira Grubu Türkiye'de % 86 pazar payı ile sektörün lideri konumundadır.
Efes’in faaliyet alanlarının genişlemesi ve satışlarının artması ile beraber baskı hacimleri de artıyordu. Hemen hemen tüm ofis
çalışanının kendilerine ait kişisel yazıcıları bulunmaktaydı ve Efes Bira Grubu’nun baskı işlerinin çoğu farklı markalardan oluşan
450 adet cihazın kullanıldığı bir yapı üzerinden ilerliyordu. Bakım ve dokümantasyon ihtiyaçları için 3 ayrı firma ile çalışılıyordu
ve tüm bu işlerin Efes Bira Grubu’nun idari işlerince yönetilmesi iş yükü getirirken maliyetleri arttırıyordu.

Çözüm:
Efes Bira Grubu’nun makine parkının optimizasyonu ile farklı markalardan oluşan 450 adet cihaz sayısı 142 adet TASKalfa
420i ve TASKalfa 250ci modellerinin de içinde bulunduğu KYOCERA network bağlantılı cihaza düşürüldü.
Kolay ve verimli bir şekilde makine parkı kontrolü ve yönetimi için KMnet Admin uygulaması
Sık kullanılan formların antetli kağıt veya basılı formların stoklanmasına gerek duyulmadan cihaz üzerinde saklanması ve
basılması için KYOCERA’nın Prescribe Macro çözümünün FS-3920DN modeline uygulanması
Tüm sarf malzeme, yedek parça, donanım ve bakım hizmetlerinin merkezi olarak Bilgitaş tarafından yönetilmesi

Sonuç:
Efes Bira Grubu’nun dokümantasyon maliyetleri %38 oranında düşürüldü.

38%
Maliyet
Düşüşü

Tek merkezden hizmet alınması sayesinde yönetim için harcanan zaman büyük ölçüde azaltılmıştır.
Sarf malzeme tedarik ve varlık yönetimi süreçlerinde verimlilik önemli ölçüde arttırılmış ve arıza
süreleri en aza indirilmiştir.

Müşteri görüşü:
“KYOCERA ürünlerinin güvenirliği, sistem entegrasyon kolaylığı, düşük toplam sahip olma maliyeti ve
Bilgitaş profesyonel servis hizmetleri Bilgitaş ile çalışmayı tercih etme sebeplerimizdir. KYOCERA
ürünlerinin uzun ömürlü parçaları sayesinde cihazlarımızı sadece tonerini değiştirerek uzun süre hiçbir
parçanın değişimine gerek kalmadan kullanabiliyoruz. Bilgitaş ekibinin iyi yönettiği kurulum planı ve
zamanında aldığımız verimli kullanıcı eğitimleri sayesinde yeni sisteme adaptasyon dönemini en kısa
yoldan aşmış olduk. ”
Selim Şener, Efes Bira Grubu Bilgi Sistemleri Yöneticisi

