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‹ﬂletmeleri Liderli¤e Taﬂ›yacak Güç: TIGER2!

Tiger2, rekabetçi firmalar için ERP
kavram›n› yeniden yorumlayarak farkl›
bir aç›l›m sa¤l›yor. Günümüzde
verimlilik ve ﬂirket içi süreçlerin etkin
yönetimi büyük önem taﬂ›maktad›r.
‹ﬂletmelerin verimlilik için, sadece kendi
süreçlerini de¤il, tedarikçi ve müﬂterileri
ile aralar›ndaki süreci de en iyi ﬂekilde
yönetmeleri gerekiyor. Tiger2,
iﬂletmelerin tüm iﬂ ihtiyaçlar›na yan›t
veren zengin özelliklere ve de¤iﬂen
ihtiyaçlara kolayl›kla uyum sa¤layan
esnek bir yap›ya sahiptir. Ayn›
zamanda, uygun sahip olma koﬂullar›
ile tüm sektörlerde sat›ﬂ, da¤›t›m,
üretim, hizmet konusunda faaliyet
gösteren firma ve holdinglere çözüm
sunmaktad›r.

Tiger2;

IT Yat›r›m›n›z›n K›sa Sürede Geri Dönüﬂü.

• ‹ﬂletmelerin kurumsal ve operasyonel stratejilerini
destekleyen,
• ‹ﬂletme ile tam uyum sa¤layan,
• ‹ç ve d›ﬂ pazarda rekabet üstünlü¤ü getiren,
• Büyüme sürecini tam olarak destekleyen

Farkl› sektörde faaliyet gösteren iﬂletmelerin tüm
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan Tiger2, yap›lan IT yat›r›m› ile
etkin kaynak kullan›m› sa¤lamaktad›r. Maliyet, iﬂ
gücü ve zaman avantaj›yla yat›r›mlar›n›z k›sa sürede
verimlili¤e dönüﬂecektir.

bir ERP çözümüdür.

Yayg›n Eriﬂilebilirlik. Türk yaz›l›m sektörünün
Rekabet Avantaj›n›z. Kaynaklar›n›z›n efektif
kullan›lmas› sonucunda Tiger2 sizi,
• Pazar ihtiyaçlar›na daha h›zl› yan›t vermenizi
sa¤layarak,
• Maliyetlerinizi kontrol alt›na alarak,
• En avantajl› fiyatlarla üretim yapman›z›
destekleyerek,
rekabette ön s›ralara taﬂ›yacakt›r.

Aç›k ve Esnek Mimari. ‹liﬂkisel veritaban›
deste¤inin yan› s›ra, yönetilebilir ve izlenebilir sistem
mimarisi ile Tiger2, güvenli bir ortam ve yüksek
performans sunar. Kolay uygulama geliﬂtirmeye
yönelik ve standartlara uyum gösteren teknolojisi,
ihtiyaçlar›n›z› en düﬂük sahip olma maliyeti ile
karﬂ›laman›z› sa¤lar.

lideri LOGO, Tiger2 kullanan iﬂletmelere yetkin iﬂ
ortaklar› ile gerek yurtiçinde gerekse yurtd›ﬂ›nda tam
destek sa¤lamaktad›r.

Uluslararas› Arenada Deste¤iniz. Tiger2,
sundu¤u çoklu döviz deste¤i, farkl› dil seçenekleri
ve uluslararas› raporlama imkanlar› ile s›n›r ötesi
ihtiyaçlarda da yan›n›zdad›r.

Size Özel Çözümler ile
Daha Yal›n ve H›zl› Süreçler

Size özel ekranlar ile e¤lenceli ve kolay
bilgi giriﬂi...
‹ﬂ yap›ﬂ tarz›n›za uyum sa¤layan, kullan›c› baz›nda
iﬂletmenize özel ekranlar› programlama dili bilmeden
kolayca tasarlayabilirsiniz. Tiger2’de her kullan›c›ya

‹ﬂinizi bir bak›ﬂta analiz edin, f›rsatlar› kaç›rmay›n!
“Yönetici Konsolu” sundu¤u özet bilgiler ile tepki ve karar sürecinizi k›salt›r. ‹htiyaçlar›n›za göre özelleﬂtirece¤iniz
göstergeler ile ﬂirketin anl›k durumunu takip edebilirsiniz. Örne¤in, en çok sat›ﬂ yapt›¤›n›z ürün ve cari hesaplar›
izler, stok ve alacak devir h›z›n› takip eder, kasa ve banka durumunu kontrol edebilirsiniz. Yönetici Konsolu
ile kesin bilgiyi sürekli izleyerek riskleri minimize edip kontrol alt›na alabilirsiniz.

farkl› temalar ile zevkli ERP ekranlar› sunulurken,
sihirbazlar yard›m› ile eksiksiz bilgi giriﬂi
yap›labilmektedir. Otomatik kay›t ekleme özelli¤i
ise, s›k yap›lan iﬂlemlerde h›z›n›za h›z katacakt›r.
Örne¤in, gün içerisinde yüzlerce fatura kesen bir
kullan›c›, farkl› ekranlar aras›nda dolaﬂmadan, tek
pencerede tüm iﬂlemleri yapabilir.

Projelerinizi yak›ndan takip ederek
verimlili¤inizi art›r›n.
“Proje Takibi” ile teklif aﬂamas›ndan baﬂlayarak,
proje kapsam›nda oluﬂan tüm iﬂlem ve maliyetlerinizi
bir plan dahilinde kolayca izleyebilirsiniz. Detayl›
analizler projede size tam kontrol sa¤layacakt›r.

Manuel ve ka¤›da dayal› iﬂleri azaltarak
iﬂlem maliyetlerinizden tasarruf sa¤lay›n.
‹ﬂ ak›ﬂ› ve süreçlerin onay ve kontrolünü elektronik
ortamda gerçekleﬂtirerek, evrak ve telefon trafi¤ini
ortadan kald›rabilirsiniz. Tiger2, bilgi ve iﬂlemlerin
tan›mlanm›ﬂ kurallar çerçevesinde, kullan›c›lar
aras›nda kolayca dolaﬂ›m›n› gerçekleﬂtirir. Ak›ﬂ ve
onay sisteminin tam veya parçal› olarak otomasyonu
ile veri ak›ﬂ›na müdahale etmeden, firma içi iﬂlemlerin
esnek bir ﬂekilde kontrolünü sa¤lar. ‹ﬂlerin hatal›

ya da eksik yap›lmas› durumunda kullan›c›lara uyar›
gitmesi, mail gönderimi vs. gibi pek çok iﬂlemi
“‹ﬂ Ak›ﬂ›” ile gerçekleﬂtirebilirsiniz.
“Mesajlaﬂma Özelli¤i ve ‹ﬂ Ak›ﬂ›”, kullan›c›lara
görevlerini hat›rlat›p, onaylanmas› gereken iﬂlerin
takibini sa¤layarak, verimlilik art›ﬂ› ve kârl›l›¤a
ulaﬂmada önemli bir rol oynamaktad›r.

Operasyonel de¤il, stratejik iﬂlere
zaman ay›r›n.
S›k yapt›¤›n›z iﬂlemleri ve raporlar› belli bir takvime
ba¤layarak, istedi¤iniz zaman otomatik çal›ﬂt›r›lmas›n› sa¤layabilirsiniz. Tiger2, yap›lmas› gereken iﬂleri
size hat›rlatacak, tamamland›¤›nda ise ilgili bilgiyi
sorumlulara mesajla iletecektir. Bu ﬂekilde operasyonel
yükünüz azalacak, zamandan kazanarak farkl› iﬂlere
yönelebileceksiniz.

Geniﬂ Modüler Yap› ve Zengin Fonksiyon Seçenekleri
Tiger2, iﬂletmelerin tüm ihtiyaçlar› düﬂünülerek geliﬂtirilmiﬂ, entegre çal›ﬂan modüllerden oluﬂan bir ERP çözümüdür.
Tam entegrasyon sayesinde, sisteme bilginin bir kere girilmesiyle, kullan›c›lar›n yetkileri dahilinde güncel bilgiye do¤rudan
ulaﬂmas› sa¤lan›r. Girilen bu bilgilerin, limitlere uygunlu¤u kontrol edilerek güncellemeler otomatik yap›l›r. Modüler ve
entegre yap› ile bölümler ve süreçler aras› “ortak bir dil” oluﬂarak iletiﬂim yükünün azalmas› sa¤lan›r.

Etkin sat›n alma süreç yönetimi ile do¤ru

yakalamalar›na yard›mc› olur. Tiger2, üretim için

Üretim maliyetlerinizi öngörüp, sapmalar›

ürün, do¤ru fiyat, do¤ru zamanlama!

tüketilen girdi malzemeler ve üretilen ürünlerle ilgili

analiz edin.

“Sat›n Alma”, taleplerin oluﬂturulmas›ndan sipariﬂlerin
kayd›na, mal›n teslim al›nmas›ndan fatura giriﬂine
kadar tüm aﬂamalar› kapsayan tümleﬂik bir bilgi
sistemidir. Bir sipariﬂ kayd› sisteme girildi¤inde, bu
bilgi daha sonraki mal giriﬂ ve fatura kayd›
iﬂlemlerinde kullan›larak, veri giriﬂinin tekrar› önlenir.

stok hareketlerinin otomatik gerçekleﬂmesini sa¤lar.
Bu ﬂekilde, mevcut stok miktar›n› en do¤ru haliyle
takip eder, stok elde tutma maliyetlerinde düﬂüﬂ
sa¤lars›n›z.

Üretim yapan firmalar için, üretilen mal›n maliyetinin
hesaplanmas› ve maliyeti etkileyen faktörlerin analizi
önemlidir. Üretim; istenen kalitede, do¤ru zamanda,
do¤ru miktarda ve mümkün olan en az maliyetle

Binlerce farkl› ürün reçetesi oluﬂturmay›n,

gerçekleﬂmelidir. Tiger2, ürün maliyetlerini
belirlemede, standart maliyetlendirme ve genel

Sipariﬂ-irsaliye-fatura eﬂleﬂtirmesi otomatik olarak

müﬂteriye özel üretim için tek reçete

üretim giderlerinin ürün maliyetlerine yüklenmesi

Stok operasyon kalitenizi art›r›p, envanter

hesaplanabilen oran ve miktarda kullan›labilir.

Tedarikçilerinizi yönetin, al›rken kazan›n.

gerçekleﬂir. Süreç odakl› tasar›m ile sat›n alma

kullan›n.

yöntemlerini destekler. Bütün hammaddelerinizin

maliyetlerinizi düﬂürün.

Birimler aras› “Çevrim Katsay›lar›” ile tek bir birim

“Sat›n Alma Teklif Yönetimi”, tedarikçi firmalardan

iﬂlemlerinizi; al›m ve sat›ﬂ sipariﬂleri, mal giriﬂleri ve

Binlerce ürün alternatifiniz mi var? Ürünleriniz ebat,

YTL veya iﬂlem dövizi cinsinden tahmini maliyetlerini,

üzerinden raporlayabilirsiniz. “Boyut Tan›mlar›” ise;

ald›¤›n›z teklifleri de¤erlendirme ve uygun tekliflere

ödemeler gibi güncel bilgilere eriﬂerek etkin ve verimli

renk, aksesuar ve hammadde gibi kriterlere göre

sizin belirleyece¤iniz periyodlarda girebilirsiniz. Fiili

malzeme veya stokland›klar› kutular›n (alan hacim

ait sözleﬂmeleri alternatifleri ile izleme olana¤› sa¤lar.

bir ﬂekilde yürütebilirsiniz.

farkl›l›k m› gösteriyor? “Üretim Konfigürasyon

maliyetlerinizi, öngörülmüﬂ standart maliyetlerle

gibi boyut bilgileri ile) ambar yerleﬂiminde ve lojistik

Farkl› tedarikçilerin verdi¤i fiyat, indirim ve ödeme

Yönetimi” ile sipariﬂ üzerine üretimin, yönetim ve

k›yaslayarak üretimin gidiﬂini yak›ndan kontrol

yönetiminde kolayl›k sa¤lamaktad›r. Örne¤in; kamyon

koﬂullar›n›n takibi, size sat›n alma karar›nda destek

En az maliyet ile en fazla ekonomik de¤eri

takibini kolaylaﬂt›rarak müﬂteri memnuniyetinizi

edersiniz. Genel üretim giderlerini, do¤rudan ve

yüklemelerinde optimal yerleﬂimin hesaplanmas›

olur. Ayr›ca Tiger2, bu fiyat ve indirimlerin geçerlilik

üretin.

art›rabilirsiniz. Her sat›ﬂa özel üretilecek, karmaﬂ›k

dolayl› üretim k›s›mlar› üzerinden, maliyet sürücülerini

ürün konfigürasyonuna sahip reçetelerin çok kolay

kullanarak üretim emirlerine yükleyebilirsiniz. Böylece

bir arayüz ile belirlenmiﬂ kural ve koﬂullar çerçevesinde

ürün maliyetlerini do¤ru belirleyerek kârl›l›¤›n›z›

otomatik olarak oluﬂmas› sa¤lan›r. Varyant kod

hesaplayabilirsiniz. Sapma analizi ile ise, üretimde

yönetim deste¤i ile tek seferlik üretilecek ürünler

parametrik özellikleri tüm üretim ihtiyaçlar›n›z›

maliyet art›r›c› unsurlar› ortaya ç›kararak kontrol

için malzeme kart› ihtiyac› ortadan kalkarken, bilgi

karﬂ›lar.

alt›na al›r ve iyileﬂtirici faaliyetler planlayabilirsiniz.

giriﬂinden kaynaklanan hatalar›n da önüne

“Malzeme Yönetimi” ile stok hedef ve politikalar›n›z›
oluﬂturup, takip edebilirsiniz. Anl›k stoklar›n›z›, stok
de¤er ve seviyelerinizi izleyebilir, envanter
maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz. Geniﬂ ürün
yelpazesi ile çal›ﬂ›yorsan›z (konfeksiyon, ayakkab›,
cep telefonu vb), malzemeleri s›n›fland›rarak,

sa¤lan›r.

sürelerini ve ilgili maliyetlerini izlemenizi kolaylaﬂt›r›r.
Sürecin standart hale gelmesi, onay mekanizmalar›

seviyelendirilmiﬂ bir hiyerarﬂi dahilinde kolayca takip
edebilirsiniz. Matris arabirimi sayesinde, ayn› türdeki
malzemeleri farkl› özellikleri ile izler, binlerce
malzemeyi ilgilendiren herhangi bir de¤iﬂikli¤i sadece

Sabit K›ymetlerin güncel de¤erini sistem

ve evrak ak›ﬂ›n›n elektronik ortama taﬂ›nmas› zaman

üzerinde izleyin.

ve maliyet tasarrufu sa¤lar.

“Duran Varl›k Yönetimi” ile sadece mevzuat

‹ster stok veya sipariﬂ üzerine, ister montaja dayal›
üretim yap›n, ister çok özel kesme ve birleﬂtirme
süreçlerine ihtiyaç duyun; Tiger2’nin esnek yap›s› ve

bir tan›m› de¤iﬂtirerek güncelleyebilirsiniz.

gereklerini yerine getirmekle kalmaz, sat›n alma

En kârl› tedarik yöntemini belirleyin.

“Farkl› Birimlerle ‹zleme” ile malzemeleri s›n›rs›z

iﬂleminden, elden ç›karmaya kadar geçen süreçte,

Tiger2; tüm üretim sürecini tutarl› ve düzenli bilgi

“Talep Yönetimi”, ﬂirket içi talepleri ve sipariﬂleri

geçebilirsiniz. Ba¤l› tüm süreçler (teklif, sipariﬂ, üretim

ak›ﬂ›yla besleyen ve kontrol alt›na alan, kolay

vb.) koﬂul tan›mlar›yla otomatikleﬂir, h›zlan›r ve

karﬂ›larken gerekli planlamay› yaparak tedarik

kullan›ml›, aç›k ve tümleﬂik bir yap› sa¤lar. K›sa sürede

kolaylaﬂ›r. Art›k binlerce farkl› ürün reçetesi

yöntemini belirlemenizi sa¤lar. ‹ﬂletme içi veya müﬂteri

hayata geçirilebilen etkin bir üretim sistemi kurarak,

oluﬂturman›za gerek kalmad›¤›ndan, bak›m

sipariﬂi ile ilgili ihtiyaç duydu¤unuz malzemelerin

iﬂletmelerin en düﬂük maliyetle en yüksek verimlili¤i

maliyetiniz düﬂer.

say›da birimle takip edebilirsiniz. “Dinamik Birim”

tüm sabit k›ymet yönetim iﬂlevlerinin otomasyonunu

özelli¤i ile al›m› yap›lm›ﬂ malzemelerin sat›ﬂ›n› farkl›

sa¤lars›n›z. Çift tablo deste¤i ile yerel ve yurtd›ﬂ›

birimlerle gerçekleﬂtirebilirsiniz. Malzemeler, farkl›

vergi mevzuat›na göre amortisman hesaplamalar›n›

üretim süreçlerinde, farkl› birimler üzerinden

yapabilirsiniz. Yüklenilen maliyetler, KDV
hesaplamalar›, dövizli iﬂlemler

ANLIK STOK B‹LG‹S‹

STOK YER‹ TAK‹B‹

SER‹ VE LOT TAK‹B‹

ve sabit k›ymetlerin ﬂirket içi

STOK SEV‹YE KONTROLLER‹

ABC ANAL‹Z‹

SON KULLANIM TAR‹H‹ DESTE⁄‹

yerleﬂimi gibi iﬂlemleri kolayl›kla

OTOMAT‹K STOK SAYIMI

BARKOD DESTE⁄‹

F‹‹L‹ VE TAHM‹N‹ MAL‹YET HESAPLAMA

gerçekleﬂtirebilirsiniz.

ihtiyaç miktarlar›, ne zaman gerekti¤i ve ne ﬂekilde
karﬂ›lanaca¤› gibi bilgiler ilgili birimlere kolayl›kla
iletilir. Onaylanan talepleri temin etmek için karﬂ›lama

OPERASYON TANIMLARI

ÜRET‹M VE ‹ﬁ EM‹RLER‹

ÇOK SEV‹YEL‹ ÜRÜN A⁄ACI,
TEK REÇETEDE B‹RDEN FAZLA ÇIKTI

MÜHEND‹SL‹K DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹
VE REV‹ZYON

ÜRÜN REÇETELER‹

‹ﬁ ‹STASYONLARI

SANAL YARI MAMULLER

EMRE ÖZEL REÇETE

ROTALAR

ÇALIﬁANLAR

FORMÜLLER

ALTERNAT‹F KULLANIM

süreçleri (sat›n alma, üretim emri veya ambar
transferleri) otomatik olarak baﬂlat›l›r.

“6 adet çay iﬂleme fabrikam›zda y›ll›k 35 bin ton
üretim kapasitesine sahibiz. Tiger ile tüm üretim
tesislerimiz, bölge depolar›m›z ve da¤›t›m
merkezlerimiz birlikte hareket edebiliyor,
on-line bilgi takibi yapabiliyoruz. Üretimden
sat›ﬂa, finanstan muhasebeye, stok
yönetiminden sat›n almaya kadar tüm iﬂ
süreçlerimizde Tiger kullan›yoruz. Kendimize
özel ekranlar oluﬂturuyor, h›zl› ve esnek
raporlar ile gelecek vizyonumuzu etkin bir
ﬂekilde planl›yoruz.”
Cemal Alpaslan Karakan
Do¤uﬂ Çay Genel Müdürü

Binlerce ürün içerisinden müﬂteriniz için en uygun ürünü seçerek müﬂteri memnuniyetinizi art›r›n.

Aﬂ›r› ve eksik kapasite kullan›m›n›z› azaltarak üretim
maliyetlerinizi düﬂürün.

Sat›ﬂ ekibinizin binlerce ürün alternatifi içerisinden müﬂteriniz için en do¤ru ürünü ve fiyatland›rmay› yapmas›
“Sat›ﬂ Konfigürasyon Yönetimi” ile çok kolay. Sat›ﬂ ekibinizin Tiger2’nin sundu¤u özel arayüz sayesinde müﬂteri
ihtiyaçlar›na göre cevaplayaca¤› sorular ile en do¤ru ürün konfigürasyonu en k›sa sürede, hatas›z olarak oluﬂur.
Tüm varyant veya boyutlara göre eksiksiz ve k›sa sürede sipariﬂ giriﬂi sa¤lars›n›z.

Üretmeniz gereken sipariﬂlerin kullanaca¤› kapasite ihtiyaçlar›n› (çal›ﬂan
ve iﬂ istasyonu) mevcut ile karﬂ›laﬂt›rarak kapasite yeterlili¤ini önceden
belirleyebilirsiniz. Esnek ve kolay kullan›labilen görsel çizelgeleme araçlar›,
sipariﬂlerinizi kapasite k›s›tlamalar› nedeniyle, söz verdi¤iniz sürede
gönderip gönderemeyece¤inizi göstererek, geç kalmadan önlem alman›za
yard›mc› olur. Kapasite aﬂ›m veya eksiklerine göre çizelge üzerinde
yapaca¤›n›z optimizasyon çal›ﬂmalar› ile üretim maliyetlerinde düﬂüﬂ
sa¤layabilirsiniz.

Rekabetçi fiyatland›rma ve zaman›nda

da¤›t›m iﬂlemlerinde kullan›m kolayl›¤› ve iﬂlem h›z›

yurtd›ﬂ› ile çal›ﬂan iﬂletmelerin operasyonlar›n›

teslimat ile müﬂteri memnuniyetinizi art›r›n.

kazand›r›r. Stok, sipariﬂ, irsaliye ve müﬂteri borç

kolaylaﬂt›r›r. Etkin bir sat›ﬂ ve da¤›t›m süreci ile

“Sat›ﬂ ve Da¤›t›m Yönetimi”, sipariﬂ ve teslimat için

bilgilerinin güncel olarak takibi ile operasyonlar›n›z›

operasyonlar›n›z› do¤ru ve zaman›nda yürüterek

gerekli evraklar›n oluﬂturulmas›ndan, zaman›nda

daha verimli bir ﬂekilde yönetebilirsiniz. Dövizli fatura

müﬂterilerinize verdi¤iniz hizmetleri iyileﬂtirebilir,

teslimat yap›lmas›na kadar tüm sat›ﬂ sürecinin

kesimi, ödemelerin döviz ile takibi ve müﬂteri yaz›ﬂma

artan müﬂteri memnuniyeti ile rekabet avantaj›

yönetimini sa¤lar. Süreç odakl› bu tasar›m, sat›ﬂ ve

diline ba¤l› olarak farkl› dilde fatura bas›m› özellikle

kazanabilirsiniz.

S‹PAR‹ﬁTEN SEVK‹YATA
‹ZLENEB‹L‹RL‹K

S‹PAR‹ﬁTE REZERVASYON

SEV‹YEL‹
F‹YAT L‹M‹T KONTROLÜ

S‹PAR‹ﬁTEN BAﬁLAYAN
ÖDEME TAK‹B‹

FATURA MAL‹YET‹
‹ZLEME

DA⁄ITIM ARAÇLARI
KAPAS‹TE VE ROTA TAK‹B‹

KONS‹NYE TAK‹B‹

‹STENEN PARA B‹R‹M‹NDEN
SINIRSIZ SAYIDA F‹YAT L‹STES‹

OTOMAT‹K PAKETLEME

Müﬂterilerinizi daha yak›ndan tan›y›n, yeni
f›rsatlar yakalay›n.
“Teklif Yönetimi“ ile her türlü müﬂteri bilgisi ve iﬂ
iliﬂkisini tarihçeli olarak takip edip, kuruma özel
ﬂablonlar ile otomatik teklif oluﬂturabilirsiniz. Teklif
sözleﬂmelerini onaylad›ktan sonra sipariﬂi oluﬂturup,
teklif dosyalar›n› otomatik MS Word’e aktarabilirsiniz.

Kampanya performans ölçümleri ile etkin
kampanyalar düzenleyin, sat›ﬂlar›n›z› ve
kârl›l›¤›n›z› art›r›n.
Tiger2, kampanyalar›n›z›n sat›ﬂ art›r›c› etkilerini
güçlendirmenizi ve bu etkileri ölçmenizi sa¤lar.
Müﬂteri ve ürünlerinize uygun kampanya stratejilerini
belirleyip, sonraki kampanyalara yol gösteren analiz
sonuçlar› elde edebilirsiniz.

Plasiyer performans ölçümü ve rota kârl›l›¤›
ile sat›ﬂ hedeflerinize kolayca ulaﬂ›n.
Plasiyer baz›nda sat›ﬂ hedeflerini belirleme ve sat›ﬂ
performans ölçümü, da¤›t›m sektöründeki iﬂletmelerin
sat›ﬂ operasyonlar›n› daha iyi yönetmelerini sa¤lar.
Sat›ﬂ hedefleri vererek plasiyerlerin bu hedeflere
ulaﬂma performans›n› ölçebilir, rota tan›mlayarak
etkin bir da¤›t›m plan› oluﬂturabilirsiniz. Plasiyer
performans ölçümü ve sat›ﬂ rota kârl›l›¤› gibi çeﬂitli
analizler ile sat›ﬂ ve da¤›t›m faaliyetlerinizin kârl›l›¤›n›
art›rabilirsiniz.

Finansal datan›z› en iyi ﬂekilde yorumlayarak
alaca¤›n›z do¤ru stratejik kararlar ile
hem verimlili¤inizi art›r›n hem de büyüme
sa¤lay›n.
Tiger2, kritik finansal fonksiyonlar› ile operasyonel
iﬂlemlerin gerçekleﬂmesini, analiz ve raporlama
yetene¤i ile do¤ru bilgiye an›nda ulaﬂman›z› sa¤lar.
Stratejik kararlar›n›z için oluﬂturdu¤u güvenilir alt
yap› ile finansal performans›n›z› art›r›r. Yerel mevzuata
tam uyum sa¤layan Tiger2, artan rekabet ortam›n›n
ve küreselleﬂen ekonominin gere¤i yeni pazarlara
aç›lan iﬂletmeler için uluslararas› operasyonlara da
tam destek sa¤lar. Esnek döviz sistemi ve raporlama
yap›s› ile uluslararas› faaliyetlerinizin takibi ve karl›l›k
analizi konusunda güncel ve do¤ru bilgi ak›ﬂ› sa¤lar.
Firman›z›n al›c› ve sat›c› cari hesaplar›n›, banka, çek
ve senet takibini, kredi kart› ve kasa iﬂlemlerini kapsar,
nakit ak›ﬂ›n› yönetir. Ödeme ve tahsilat plan› tan›mlar›
ise, her tür ihtiyaca cevap verecek ﬂekilde esnektir.
Belirlenen limit ve kurallar çerçevesinde, risk takibinin

yap›lmas›n› ve elektronik ortamda ihtar gönderimini
sa¤lar. Ayr›ca al›nan/verilen teminatlar›n yönetiminin
yan› s›ra teminata verilen çek, senet, rehin edilen
menkul de¤er ve ipotekler ile di¤er teminatlar›n da
takibini yapabilirsiniz.

Yaln›zca bugünü de¤il gelece¤i de bilimsel
yöntemlerle bütçeleyin.
“Bütçe ve ‹statistiki Tahminleme” modülü esnek bir
planlama ve bütçeleme arac›d›r. Pek çok özelli¤i ile
bir bütçe arac› olman›n ötesine geçip hiyerarﬂik
planlama olanaklar› sunar. Esnek kullan›m özellikleri
ile iﬂletmenize en uygun bütçe mimarisini oluﬂturabilir,
bu mimariyi revizyonlar ile geliﬂtirebilir ve hedeflerinizi
güncelleyebilirsiniz. Bir veya birden fazla ﬂirketin
farkl› operasyonlar›na iliﬂkin planlar yapar, bütçeler
oluﬂturur ve bunlar› kolayca konsolide edebilirsiniz.
Tiger2, farkl› sektör ve yap›lardaki ﬂirket ve holdingler
için çözüm sunmaktad›r. Bir pazarlama ﬂirketi bütçesini
sat›ﬂ kanallar› (farkl› sat›ﬂ koﬂullar›na sahip) baz›nda
izlerken, binlerce ürüne sahip bir zincir ma¤aza
bütçesini ürün gruplar› baz›nda haz›rlayabilir.
‹hracatta büyümeyi hedefleyen bir ﬂirket ise ihracat
hedeflerini bütçe içerisinde ayr›ca izleyebilir.
Bütçe hedeflerinin parametre ve formül ﬂeklinde
verilebilmesi, bütçe içerisinde farkl› senaryolar›n
simule edilmesine olanak tan›r. Her bir bütçe için
iyimser, kötümser ve gri senaryolar oluﬂturabilirsiniz.
Tiger2, ayn› veya önceki bütçe dönemi içerisinde
gerçekleﬂen de¤erleri kullanarak geliﬂmiﬂ istatistiki
yöntemlerle gelecek aylara iliﬂkin hedef tahminleri
yapabilir, sizin için istatistiki aç›dan en iyi tahminleme
yöntemini (Best Fit) kendisi seçebilir.

Yerel mevzuata ve uluslararas› muhasebe
standartlar›na (FAS52, IAS, IFRS) tam uyumlu
çal›ﬂ›n.
“Genel Muhasebe” ile yerel ve raporlama dövizi
cinsinden oluﬂturulan finansal tablo ve raporlar,
ihtiyaçlar›n›z› karﬂ›larken, masraf merkezleri ve proje
kartlar› yönetim raporlama amaçl› bilgi yap›lanmas›n›
sa¤lar. Operasyonel iﬂlemler ile muhasebe kay›tlar›
aras›nda çift yönlü denetim yer al›r. Bu sayede, sistem
tutarl›l›¤› ve kullan›c› hatalar› en alt düzeye indirilir.

“74 ma¤azam›z, yaklaﬂ›k 1.000
bayimize ulaﬂt›¤›m›z 6 da¤›t›m
merkezimiz ve bir merkez
ﬂubemizle Türkiye’deki cep
telefonu sat›ﬂlar›n›n %20’sini
gerçekleﬂtiriyoruz. Sipariﬂten
sat›ﬂa, lojistikten planlama ve
yönetime kadar tüm iﬂ
süreçlerimizde Tiger kullan›yor,
hangi ma¤azada ne kadar ürün
sat›lm›ﬂ, merkez stoklar›m›z ne
durumda on-line olarak takip
ediyoruz.”
Serhat Özeren
C5 Mobile Genel Müdürü

Konsolidasyon ile grup ﬂirketlerinizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlar›n› izleyin.
Grup ﬂirketi baz›nda kârl›l›¤›n›z›, envanterinizi bir bütün olarak m› görmek istiyorsunuz? ﬁirketlerinizin
tamam›na göre nakit ak›ﬂ›n›z› analiz etmek mi istiyorsunuz? Bir gruba ba¤l› iﬂletmeleriniz var ise, “Konsolide
Tablolar” ile bu iﬂletmelerin aktif, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini bir araya getirebilirsiniz. Böylece birden
çok iﬂletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülüklerini tek bir ortakl›¤a aitmiﬂ gibi
göstererek, toplulu¤un bir bütün olarak finansal durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda tasarruf sahiplerine,
yat›r›mc›lara, denetim mercilerine ve ilgili di¤er kiﬂilere bilgi verebilirsiniz.

D›ﬂ ticaret gücünüzü art›r›n, global ticaret f›rsat›n› kaç›rmay›n.
“D›ﬂ Ticaret” ile iﬂlemlerinizi, daha etkin, daha verimli ve kanunun gerektirdi¤i yükümlülüklere uygun olarak
izleyebilirsiniz. ‹ﬂletmenizin muhasebe, finans, sat›n alma, sat›ﬂ ve da¤›t›m gibi di¤er süreçleri ile uyumlu ve
tam entegre olarak çal›ﬂmas›n› sa¤layabilirsiniz.
DOSYA BAZINDA
‹HRACAT, ‹THALAT TAK‹B‹

MALZEME DOLAﬁIMI VE
M‹LL‹LEﬁT‹RME

SERBEST BÖLGE ‹HRACAT
‹ﬁLEMLER‹

DAB, DSB F‹ﬁLER‹

ÖDEME, REJ‹M VE TESL‹M
ﬁEK‹LLER‹

‹THALAT MASRAFLARI VE
DA⁄ITIMI

‹HRAÇ KAYITLI SATIﬁ VE
ALIMLAR

www.mylogo.com.tr’ den
TEK TUﬁLA PARAMETRE YÜKLEME

NAVLUN VE S‹GORTA TAK‹B‹

DAH‹LDE VE HAR‹ÇTE
‹ﬁLEME BELGELER‹

DÖV‹Z VE EX‹MBANK
KRED‹ TAK‹B‹

EDI STANDARTLARINA UYUM

Verimli insan gücü ile misyon ve hedeflerinize ulaﬂ›n, iﬂgücü maliyetlerinizi azalt›n.
Tüm kurum ve iﬂletmelere rekabet avantaj› sunan en önemli faktörlerden biri insan kapitalidir. “LOGO ‹nsan
Kaynaklar›” kurum ihtiyaçlar›na kolayl›kla cevap veren esnek yap›s›, web’den kullan›m olanaklar› ve kapsaml›
ürün özellikleri ile insan kaynaklar› çal›ﬂanlar›n›z›n ofis yükünü azalt›r. Çok çeﬂitli analizler sunarak yöneticilerinize
taktik ve stratejik kararlarda yön gösterir. LOGO ‹nsan Kaynaklar›, çal›ﬂanlar›n›z›n kendilerine en uygun
pozisyonlarda çal›ﬂmas›n› sa¤layarak motivasyonlar›n› art›r›r, departmanlar aras› uyum ile kurumsal hedeflerinizin
hayata geçirilmesi için temel ad›m ve kurallar›n oluﬂturulmas›na olanak tan›r.

S‹C‹L YÖNET‹M‹

ELEMAN SEÇME VE YERLEﬁT‹RME

PERFORMANS YÖNET‹M‹

BORDRO

E⁄‹T‹M YÖNET‹M‹

ZAMAN PLANLAMA

KURUMSAL PLANLAMA

KAR‹YER PLANLAMA

IK WEB

Tiger2 ile ‹leri Teknoloji
Size özel ihtiyaçlar için kolay ve ekonomik
çözümler...

ﬁirket s›n›rlar›n›z› kald›r›n, web’in gücünden
yararlanarak bilgiye her yerden ulaﬂ›n.

LOGO Çözüm Ortaklar›, LOGO’nun geliﬂtirmiﬂ oldu¤u
“Object Designer ve LOGO Objects“ uyarlama
araçlar›n› kullanarak h›zl›, tam entegre, ekonomik,
görsel ve iﬂlevsel uyarlamalar gerçekleﬂtirmektedirler.
Bu sayede sadece size özel ihtiyaçlar›n›z›n yan› s›ra,
sektörünüze özel çözümleri de kolayl›kla uygulamaya
alabilirsiniz. Örne¤in, hastane otomasyonu, otomotiv
yan sanayi, depo yönetimi veya personel devam
kontrol sistemleri gibi pek çok farkl› çözümle
Tiger2 ile tam entegrasyon sa¤lars›n›z.

“WebTiger“, Tiger2’nin özelliklerini güvenli ve h›zl›
bir ﬂekilde web üzerinden gerçekleﬂtirilmesine olanak
sa¤layan bir geliﬂtirme platformudur. WebTiger,
merkez ve ﬂube yap›lar› için bilgi ve rapor
konsolidasyonu sa¤lamakta, bayi otomasyonu ve
B2C için güvenli bir platform sunmaktad›r.
WebTiger ile firma d›ﬂ›ndayken web üzerinden
raporlama yapabilir, veri al›ﬂ veriﬂinde bulunabilirsiniz.
Örne¤in, bayilerinizin web’den sipariﬂ giriﬂi yapmas›n›,
müﬂterilerinizin mutabakat yap›p ekstrelerini
almalar›n›, verdikleri sipariﬂler varsa bunlar›n son
durumlar›n› izlemelerini sa¤layabilirsiniz.

Ofisinizi iﬂ orta¤›n›za, müﬂterinize,
tedarikçinize kadar Logo e-iﬂ çözümleri
ile geniﬂletin.
‹ﬂletmeleriniz aras›nda konsolidasyon mu gerekiyor?
Tedarikçinizden fiyat teklifi mi alacaks›n›z? Banka
ödemeleriniz mi var? Gelen sipariﬂleri mi toplamak
istiyorsunuz? Da¤›t›c›lar›n›zdan, bayilerinizden sat›ﬂ
raporlar› m› gerekiyor? Tiger2 sizin için en ideal, h›zl›
ve uygun maliyetli çözümü sunuyor. Tiger2 sizi faks
ve telefondan kurtar›r, belge ve raporlar›n›z›
kayna¤›ndan hatas›z olarak size ulaﬂt›r›r.

5 dakikada tam entegre web sitenizi
oluﬂturun, yeni sat›ﬂ f›rsatlar› ve
avantajlardan yararlan›n.
“Webmaster” ile haz›rlayaca¤›n›z web sitesine,
Tiger2’de kay›tl› firma tan›mlar›n›, ürün bilgilerini
ve finansal tablolar› aktarabilirsiniz. Haz›r
tasar›mlardan birini seçerek oluﬂturaca¤›n›z web
sitesine; firman›z ile ilgili bilgileri, duyurular›,
kampanyalar› ve referanslar› yerleﬂtirebilir, web
dünyas›nda yerinizi kolayl›kla alabilirsiniz.
Web sayfan›z›n yer alaca¤› LOGO’nun portal›, sizi
yepyeni bir iﬂ dünyas› ile tan›ﬂt›rarak farkl› olanaklar
sunacakt›r.

“Kirac› baz›nda farkl› tutar, art›ﬂ oranlar›, ciro gibi çok
say›da de¤iﬂkeni olan faturalamalar yapmak
durumunday›z. Eskiden çok ciddi s›k›nt›lar çekti¤imiz
süreçlerde, LOGO iﬂ ortaklar› ile yürüttü¤ümüz
çal›ﬂmalar sonucunda ﬂirketimizin iﬂ ak›ﬂ›na uygun
çözümler geliﬂtirildi. Oldukça yo¤un iﬂgücü gerektiren
ve s›kl›kla hatalarla karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlardan
tamamen kurtulduk. Dinamik ve geliﬂtirmeye elveriﬂli
yap›s›n›n yan› s›ra iﬂ ortaklar›n›n sundu¤u tam entegre
çözümleri, Tiger ’›n en büyük avantajlar›ndan biri
olarak sayabilirim.”
Bar›ﬂ Ünalp
Cevahir Al›ﬂveriﬂ ve E¤lence Merkezi Mali ‹ﬂler Müdürü

Kolay, H›zl› ve Esnek Raporlama!
Güçlü ve zay›f yönlerinizi bilmek, f›rsat ve tehditlere haz›rl›kl› olmak için verilerinizi farkl› aç›lardan analiz edin...
Tiger2, her departman›n ihtiyaç duydu¤u güncel ve stratejik bilgileri h›zla alabilece¤iniz pek çok raporlama olana¤›
sunmaktad›r. En kârl› ürün, en verimli tedarikçi, en baﬂar›l› sat›ﬂ eleman›, SSK’ya ödenmesi gereken primler, nakit ak›ﬂ›,
ciro, maliyetler, sat›ﬂ trendleri ve mevsimsellik, stoklardaki son kullanma tarihi yaklaﬂan ürün miktar› gibi pek çok konuda
çal›ﬂanlar›n alabilece¤i ve ç›kt›lar› üzerinde analiz yapabilecekleri 300’ü aﬂk›n rapor kullan›m›n›zda olacakt›r

.

Rapor ç›kt›lar›n›z› basit müdahaleler ile
biçimlendirin.
Tiger2 raporlar› üzerinde; renk, font gibi görsel pek çok
de¤iﬂiklik yapabilir, ﬂirket logosu gibi iﬂler için çizim ve
grafikleri kullanabilir, kolonlar› silebilir veya alanlar›
kolonlara ekleyebilir, yeni filtreler tan›mlayarak de¤iﬂik
sorgulamalar oluﬂturabilirsiniz.
Zengin formül kullan›m› ile; sistemde tutulan alanlara
yeni alanlar ekleyebilir, yeni rapor bölüm ve gruplama
kriterleri yaratabilir, bu kriterlere göre ara ve dip
toplamlar alabilirsiniz. Ayr›ca, e-posta ile bir baﬂka
kullan›c›ya rapor, fatura, sipariﬂ vb. dökümanlar›, Html,
MS Excel, pdf ve benzeri formatlarda gönderebilirsiniz.

Size özel bir raporu çok h›zl› yazabilir, yazd›rabilirsiniz.
Tiger2, veri taban›ndaki her türlü bilgiye sorgulama cümleleri ile ulaﬂabilme ve sonuçlar› Tiger2 rapor format›nda
alabilme imkan› sa¤lar. Programlama bilgisi ve veritaban› tecrübesi bulunan ileri seviye kullan›c›lar, iﬂletmenize
maliyet getirmeden, çok esnek raporlar tasarlama yetene¤i kazan›rlar. Tan›mlad›¤›n›z raporlar› Tiger2 menüsüne
kolayca ekleyerek yetki dahilinde kullan›ma sunabilirsiniz.

Proaktif bir yönetim için “‹ﬂ Zekas› Çözümleri”...
Navigator, OLAP ve Linx gibi çözümler, özellikle yöneticilerin Tiger2 ekranlar› aras›nda dolaﬂmaya gerek
duymadan, sistemdeki bilgilere “on-line” ulaﬂmalar›n› ve istedikleri raporlar› tablo ve grafik ﬂeklinde güncel
olarak almalar›n› sa¤lar. Bu sayede ﬂirketinizin gelece¤ine ait kararlar› zaman›nda ve do¤ru olarak alma
imkan›na sahip olursunuz. Çok say›da bilginin çok h›zl› bir ﬂekilde raporlanmas›na yönelik geliﬂtirilmiﬂ bu
araçlar, bilgiyi mevcut iﬂleyiﬂe en uygun ﬂekilde toparlayarak kolay, çabuk ve esnek analizler yapman›z› sa¤lar,
bilgiyi hedefleriniz do¤rultusunda faydaya çevirirler.

