Muharrem Pehlivanoğlu
Marketçilik AŞ., “Bulut Bilişim
Hizmet Alımı” projesi için
KoçSistem’i tercih etti

Pehlivanoğlu Şirketler Grubu, ortaklık yapısının farklılaşması
ile üç farklı ticari unvan altında faaliyetlerine devam edince,
teknolojik altyapısında değişiklik yapma kararı aldı. Muharrem
Pehlivanoğlu Marketçilik, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine
göre 1 Ocak 2017’de e-defter tutma ve e-fatura uygulamasına
geçmek zorunluluğundaydı. Şirket, yasal süreçleri zamanında
yerine getirmek amacıyla, KoçSistem iş ortaklığı ile Bulut
Bilişim Hizmet Alımı (Cloud) projesini hayata geçirdi. Cloud
ile uçtan uca hizmet almaya başlayan şirket, sistem destek
tarafında verimliliği arttırdı, maliyet tasarrufu elde etti ve 19 yeni
mağaza açarak mağaza sayısını 60’a çıkardı.

Muharrem Pehlivanoğlu
Şirketler Grubu, 18 Eylül
1980’de, süpermarket
perakendeciliği yapmak
üzere ilk mağazasını
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BÖLÜNME VE YASAL ZORUNLULUK “CLOUD”
İHTİYACINI DOĞURDU
İzmir’de faaliyet gösteren Muharrem Pehlivanoğlu Şirketler
Grubu’nda, 2015 yılının son çeyreğinde ortaklık yapısında
değişikliğe gidildi. Ticari faaliyetlere üç farklı ticari unvan çatısı
altında devam etme kararı alındı.
Bu şirketlerden Muharrem Pehlivanoğlu Marketçilik’in Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 1 Ocak 2017’de e-defter
tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu, teknolojik
altyapıda da değişikliğe gitme gereğini doğurdu. 2016 yılında,
“Bulut Bilişim Hizmet Alımı” gündeme geldi.
Bulut Bilişim Hizmet Alımı için, kurumsal, güvenilir, tecrübeli,
güçlü bir ekip ile sorunsuz ve tam destek verebilecek bir iş
ortağı arayışına girildi. Bulut Bilişim Hizmet Alımı projesinin,
şirketin tüm kriterlerine sahip olan KoçSistem ile hayata
geçirilmesine karar verildi.

CLOUD’A GEÇİŞ, REKOR SÜREDE, SORUNSUZ
TAMAMLANDI
Yasal zorunlulukların yerine getirilebilmesi için projenin 1 Ocak
2017’den önce tamamlanması gerekiyordu. Projeye 26 Aralık
2016’da başlanabildiği için analiz ve planlamaya yeterli zaman
ayrılamadı. Buna rağmen, 1 Ocak 2017’de sunucu, firewall,
domain altyapısı, veri tabanı, terminal sunucuların kurulması
vb. tamamlandı.
Sistem 1 Ocak’ta çalışmaya başladı, aynı anda Torbalı’daki
merkez ile şirketin o tarihteki 46 mağazasında geçiş
tamamlandı. KoçSistem ve Muharrem Pehlivanoğlu
Marketçilik’in tecrübelerinin bir araya gelmesi ile kısa sürede
gerçekleştirildiği için risk oranı yüksek olan proje büyük bir
başarı ile hayata geçirildi. İki şirketin ekiplerinin koordineli

ve özverili çalışması, birbirlerine güvenmeleri, KoçSistem’in
hem yerinde hem de uzaktan desteği, sorunların üstesinden
gelinmesinde etkili oldu.

PROJE HANGİ FAYDALARI SAĞLADI?
- Minimum sayıda sunucu ile maksimum seviyede
performansın elde edilmesini sağlayan Cloud ile şirket
maliyetlerini azaltırken, karlılığını arttırmayı başardı.
- İş sürekliliği ile birlikte verimlilik artışı da sağlandı.
“Uçtan uca hizmet” almaya başlamanın avantajı ile
şirkette sistem destek için harcanan zaman, satış
projelerinin geliştirilmesine harcanmaya başlandı.
- Tüm bu gelişmelerle birlikte kısa sürede 19 yeni mağaza
açılarak, mağaza sayısı 60’a çıktı.
- Kısa sürede gerçekleştirilen ve şirketin tamamını
etkileyen projede olumsuzluk yaşanmaması, mağazalara
gelen müşterilere kesintisi hizmet verilmesini sağladı.
Mağazalarda tüm işlemler ve satış devam etti.

BİR İLKE İMZA ATILDI, REKABETTE ÖNE GEÇİLDİ
Muharrem Pehlivanoğlu Marketçilik, çok kısa sürede, güvenilir
ve yenilikçi altyapı ile uçtan uça bulut bilişim hizmeti alarak
Ege’de, perakende sektöründe bir ilke imza attı. Projenin hızlı
geçişinin iş sürekliliğinde kesinti yaratmaması sektöre örnek
olurken, hızla yeni mağazalar açılması rekabette avantaj elde
edilmesini sağladı.
Muharrem Pehlivanoğlu Marketçilik, KoçSistem ile işbirliğini
devam ettirerek, perakendedeki en son ve en gelişmiş
teknolojileri uygulayarak Ege Bölgesi’nde büyümeyi hedefliyor.

“Proje ile iş sürekliliğimizi devam ettirerek hızla büyüdük”
“Bulut Bilişim Hizmet Alımı projesi ile iş yapış şeklimizde, şirket
kültürümüzde değişiklik yarattı. Çalışan ve müşteri memnuniyetimiz,
itibar ve marka değerimiz arttı. İş sürekliliğimizi sorunsuz şekilde
devam ettirerek ivme kat ettik ve hızla büyüdük. Bu projeyi yapmasaydık
seri şekilde mağaza açılışları yapamazdık. Cloud çok esnek bir yapı
olduğundan rahatlıkla hedeflediğimiz sayıya ulaşabiliyoruz.”
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Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

“Bu işi çok iyi yaptığını bildiğimiz için yolumuza
KoçSistem’le devam ettik”
“KoçSistem’in bu işi çok iyi yaptığını bildiğimiz için yolumuza onlarla
devam ettik. Kurumsal, büyük ve tecrübeli olmaları kararımızda
etkili oldu. Hem sistem geçişi, hem şirketin bölünmesi, hem de
yasal süreç aynı anda gerçekleşti. Bilgi Teknolojileri departmanımız
da yeni kurulmuştu. Bunlar çok büyük risklerdi, müşterilerimiz
bunu hissedebilirdi, mağazada durma işlemi olabilirdi, satış
yapılamayabilirdi. Bunların hiçbirini yaşamadık.”
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