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Dünün ihtiyacı
 Tam entegre, uçtan uca tüm iş süreçlerini kapsayabilen ve değişimlere hızlı 

cevap verebilen bir kurumsal kaynak planlama sistemi kurmak 
 İş süreçlerinde çeviklik kazanmak 
 Doğru verilerle güncel raporlar üretip daha hızlı kararlar alabilmek 
 e-Fatura, e-Defter gibi e-Devlet ekosistemini ERP sistemiyle entegre etmek

Bugünün ve yarının çözümleri
 Logo Tiger Enterprise
 Logo Tiger Enterprise e-Defter
 Logo Dikey Çözümü: Logo Tiger Enterprise DEYS - Depo Yönetimi ve 

Sevkiyat Uygulaması
 Logo Dikey Çözümü: Logo Tiger Enterprise Banka Ekstre Aktarımı
 Entegre çalıştırılan uygulamalar:
 § Mağaza Yazar Kasa/POS Sistemi Entegrasyonu
 § Mağazalara çıkışı yapılan ürünlerin barkod kontrollü transfer uygulaması
 § e-Ticaret entegrasyonu
 § Garanti/Tamir Takip Uygulaması

Somut fayda
 Tüm birimlerin tek bir ERP sistemi üzerinde koordineli çalışması 
 İş süreçlerinde veri bütünlüğü
 Firma genelinde yeni bir iş yapış biçimi 
 Daha güvenilir veriler
 Daha hızlı ve sağlıklı raporlar 
 Veri girişlerinin sahada yapılması ve güncel üretim bilgilerinin takip 

edilmesi 
 Üretim yönetiminde daha sağlıklı maliyet muhasebesi işlemleri 

Türkiye’nin öncü markalarından Ceyo, iş süreçlerini 
uçtan uca ve etkili bir şekilde yönetebilmek için 
Logo Tiger Enterprise kurumsal kaynak planlama 
çözümünü hayata geçirdi. Ceyo, Logo Tiger 
Enterprise ile iş yapış biçimini tümden değiştirerek 
çok daha esnek ve sağlıklı bir yapıya kavuştu. 

Bilenlerin Tercihi



1964 yılında kurulan Ceyo, ürettiği modellerle ayak sağlığı başta olmak üzere kalite, kullanım rahat-
lığı gibi konulardaki uzmanlığıyla sektörünün öncülerinden biri haline geldi. Türk Patent Enstitüsü 
tarafından “Türkiye’nin tanınmış markaları” statüsünde tescil edilmiş olan Ceyo, Türkiye genelinde 
1500 yetkili perakende satıcı ve Türkiye’nin seçkin AVM ve caddelerinde yer alan 52 kurumsal ma-
ğazayla perakende sektöründe önemli bir konumda bulunuyor. Ürettiği terlik, sandalet ve ayakka-
bıları başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç eden Ceyo, müşterilerinin 
markaya duyduğu güvenin sorumluluğuyla sürekli gelişmeye devam ediyor.

BEKLENTİ ve HEDEFLER
Bilgi teknolojilerinin önemini kavramış bir firma olarak Ceyo, ihtiyaçlarına uygun güncel teknolo-
jilere yatırım yapmaya devam ediyor. Firma, üretimden satışa, finanstan satış sonrası hizmetlere 
kadar tüm iş süreçlerinde Logo teknolojisini kullanarak verimliliği artırıyor, iş süreçlerini kolaylaş-
tırıyor, müşterilerine değer katan ürünler sunuyor. 

Ceyo, yoğun rekabet ortamında uçtan uca tüm iş süreçlerini kapsayabilen ve değişimlere hızlı cevap 
verebilen, kurum kültürüne uygun, esnek ve kolay entegre edilebilir bir kurumsal kaynak planlama 
(ERP) çözümü arayışındaydı. İş hayatında zamanı ve bilgiyi iyi yönetmek üzere entegrasyona da 
önem veren Ceyo, e-Fatura, e-Defter gibi e-Devlet ekosistemindeki yasal entegrasyonları da kapsa-
yan bir ERP sistemini devreye almayı planlıyordu. 

SEÇİM AŞAMASI
Bugüne dek yerli ve yabancı pek çok farklı uygulama ve yazılım kullanan Ceyo, ERP projesinde 
öncelikli olarak, firmanın tüm iş süreçlerini tek bir platformda toplayan, doğru veri ve yönetim ra-
porları üretebilen, üretim ve planlama kabiliyetleri gelişmiş, kapsamlı bir çözümden yararlanmak 
istiyordu. Öte yandan toplam sahip olma maliyeti açısından avantajlı, entegrasyon kabiliyeti yüksek 
ve geliştirilebilir yapıda bir çözüm tercih ediliyordu. 

Ceyo üst yönetimi ve Bilgi İşlem birimi, bu beklentileri karşılamak üzere Logo Tiger Enterprise uygula-
masını seçti. Logo Tiger Enterprise çözümünün kapsam ve fonksiyon genişliği, devamlı eklenen yeni 
fonksiyonları, entegrasyon kabiliyetleri, yetkin destek hizmetleri, özelleştirilebilir bir yapıya sahip 
olması, yasal mevzuata uygunluğu ve hızlı adaptasyonu da seçim aşamasında önemli kriterler oldu.

KULLANILAN ÇÖZÜMLER
 Kurumsal kaynak planlama çözümü olarak Logo Tiger Enterprise kullanıldı.

 E-Defter uygulaması için Logo Tiger Enterprise e-Defter çözümü kullanıma alındı.

 Sevkiyat ve depo yönetiminde Logo DEYS çözümü tercih edildi.

 Logo Tiger Enterprise Banka Ekstre Aktarımı entegre edildi.

PROJE SÜRECİ
ERP sistemi olarak Logo Tiger Enterprise’ın seçilmesinden sonra, Logo Yazılım iş ortaklarından Ata Bilgi-
sayar’ın danışman kadrosu ve Ceyo ekibi, analiz ve tasarım aşamalarını başlattı. Firmanın faaliyet alanının 
genişliği nedeniyle, herkesin katkısını mümkün olduğunca eksiksiz alabilmek için, Ceyo proje ekibi geniş 
tutuldu; üretimden depoya satıştan mali işlere kadar her noktadan Ceyo çalışanları projeye dahil edildi.
Proje sürecinde en zorlu noktalardan biri, ürün sayısının çokluğundan dolayı reçetelerin aktarılması ve 
işlenmesi oldu. Diğer taraftan, eski uygulamadan Logo Tiger Enterprise’a veri aktarımı da kritik bir süreç-
ti. Tüm verilerin transfer edilerek uygulamanın işletmeyi sıkıntıya sokmayacak kadar kısa bir sürede canlı 
kullanıma alınması gerekiyordu. Süreç başarıyla yönetilerek, Logo Tiger Enterprise içindeki üretim ve sa-
tış modülleri başta olmak üzere, hemen hemen tüm modüller 5 ay gibi bir süre içinde kullanıma alındı.
Diğer taraftan, sevkiyat ve depo yönetimi için DEYS Logo Dikey Çözüm Uygulaması kullanıldı. e-Defter 
uygulaması ve Logo’nun saklama hizmeti de sorunsuz bir şekilde kullanıma alındı. Bir başka dikey 
çözüm olarak banka ekstre aktarımı da kullanılmaya başladı.

Projede, üretim modülü dahil, bazı ekranlar üzerinde Ceyo’ya özel geliştirmeler yapıldı. Ayrıca mağaza-
lardaki kasalarda oluşan tüm satış ve tahsilat hareketlerinin Logo’ya aktarılması sağlandı. Mağazalar-
dan alınan bilgilerin yanı sıra, mağazalara da stok ve fiyat bilgileri otomatik olarak gönderilmeye başla-
dı. Tamir ya da değişim için gönderilen ürünler için ise, istenirse SMS ile de kullanılabilen Tamir-Takip 
modülü oluşturuldu. Ceyo’nun e-ticaret sitesi ile stok, fiyat, sipariş ve fatura entegrasyonları da sağlandı.

ELDE EDİLEN FAYDALAR
 Özellikle Üretim, Dış Ticaret, Depo/Sevkiyat, e-Ticaret ve Perakende Mağazaları dahil olmak üze-

re tüm birimlerin, tek bir ERP uygulamasında koordineli bir şekilde çalışması sağlandı.
 İş süreçlerinde veri bütünlüğünü sağladı ve firmanın iş yapış biçimi değişti. 

 Disiplinli veri ile daha hızlı ve sağlıklı raporlar alınmaya başladı. 

 Üretimde veri girişlerinin sahada yapılması ve güncel üretim bilgilerinin takip edilmesi mümkün oldu. 

 Üretim yönetiminde maliyet muhasebesi işlemleri daha sağlıklı bir yapıya kavuştu.

GELECEK PLANLARI
Ceyo, bir sonraki fazda e-Arşiv uygulaması ile İş Akış modülünü de devreye almayı planlıyor. Ayrıca ma-
ğazalarda kullanılan yazarkasa/POS sisteminin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçişi de Ceyo’nun 
gelecek planları arasında yer alıyor.

Proje Ekibi: İsmail Özcan, Bilgi İşlem Yöneticisi, Ceyo, Naki Kolsuz, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ceyo 
Yakup Atagül, Genel Koordinatör, Ata Bilgisayar

Ceyo’da, Logo Tiger Enterprise 
kurumsal kaynak planlama 
çözümüyle iş süreçlerinde 
verimlilik ve raporlamada kolaylık

Naki Kolsuz
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ceyo

“Geçmişteki tecrübelerimiz bize gösterdi ki; bir ERP projesinin 
başarısında, doğru program tercihinin rolü ne kadar önemliyse, bu 
projeyi doğru iş ortağı ile gerçekleştirmek de en az o kadar önemlidir. 
Dolayısıyla, Logo Tiger Enterprise projesini Ceyo’da başarılı bir şekilde 
kurgulayacak iş ortağının belirlenmesi sürecinde çok titiz davrandık. 
Ceyo olarak, zorlu proje sürecinde bize yoğun şekilde destek veren, 
tecrübelerini aktaran, bizimle birlikte mesai yapan değerli iş ortağımız 
Ata Bilgisayar’a, dikey çözümleri ile önemli katkı sağlayan Pronic’e 
ve projeden desteğini esirgemeyen Logo Yazılım’a teşekkür ediyoruz. 
Projemizde emeği geçen tüm Ceyo çalışma ekibimize de özellikle 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”


