Athena B2B Portali
OMV Petrol Ofisi Akaryakıt Portali Projesi

Akaryakıt Portali ile OMV Petrol Ofisi
Akaryakıt iş süreçleri bir adım önde...

Athena tarafından geliştirilen Akaryakıt Portali, OMV Petrol Ofisi akaryakıt departmanının
ihtiyaçları doğrultusunda akaryakıt istasyonları, bayiler ve farklı segmentteki müşterilerin
akaryakıt siparişlerinin elektronik ortamda alınması ve faturalama sürecine kadar
izlenebilmesi için 7/24 hizmet vermek üzere hazırlanmış bir B2B portalidir.
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Akaryakıt B2B Portali
2014 yılında 33 milyar TL satış geliri elde eden OMV Petrol Ofisi,
Türkiye’nin en büyük ikinci özel sektör şirketi konumundadır. OMV
Petrol Ofisi, yaklaşık 2.000 akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası,
11 akaryakıt, 3 LPG dolum terminali, 19 havaalanı ikmal ünitesi ve
yaklaşık 1,17 milyon metreküpü aşan depolama kapasitesiyle Türkiye’nin
lider akaryakıt dağıtım ve madeni yağ şirketidir.

Akaryakıt B2B Portali, kağıt sipariş formları, telefon, mail ve fax üzerinden sipariş isteklerinin toplanması ile
yürüyen iş süreçlerini, kolay yönetilebilir ve izlenebilir bir yapıya kazandırmıştır.
Portal, istasyon, bayi ve diğer tüm akaryakıt müşterilerinin modern ve online bir platform üzerinden, hızlı
bir şekilde akaryakıt alım, sevkiyat ve finans iş süreçlerinin takibine imkan sağlamıştır. OMV Petrol Ofisi ile
akaryakıt müşterileri arasında akaryakıt alım sürecinin yönetimini oldukça hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır.

Akaryakıt iş süreçleri tek platformda.
Akaryakıt Sipariş Portali sayesinde müşterilerin akaryakıt
limit kontrolleri otomatik olarak sipariş girişi esnasında
yapılmakta, uygulamada geçmiş siparişlerinin durumu,
bayilere gerekli bilgilendirmelerin yayınlanması, uygulamaya
giren bayiye ait ödeme ve fatura bilgilerinin listelenmesi,
kredi kartı ile ödeme sistemlerine yönlendirilmesi gibi
işlemler portal üzerinden yapılabilir duruma gelmiştir.
Ayrıca Akaryakıt Sipariş Portali ile Petrol Ofisinin nakliyatını
üstlendiği siparişlerin alınması, ilgili sorumlular tarafından
incelenmesi ve planlanması çalışmaları da uygulama
içerisinde yapılabilmektedir.

OMV Petrol Ofisi, Türkiye’de ERP’nin öncü kullanıcılarından

Sipariş Portali tarafında oluşturulan siparişler ERP’e

olup, Akaryakıt Sipariş Portali ile Oracle ERP çift taraflı

aktarılmaktadır. Sevkiyat ve faturalama süreçleri Oracle

entegrasyona sahiptir. Uygulama ana verileri, veri kaynağı

ERP’de takip edilmekte, güncel veriler entegrasyonlar

olarak Oracle ERP sisteminden alınmakta ve Akaryakıt

aracılığı ile Akaryakıt Sipariş Portali sistemine
aktarılmaktadır. Ürün, kullanıcı, müşteri, müşteri adresleri,
terminal, depo, fiyat listesi gibi ERP sisteminde yer alan
tüm master veriler, online veya offline entegrasyonlar
ile portal sistemine aktarılmaktadır. Online ve periyodik
çalışan çift taraflı entegrasyon akışı log’lanmakta,
raporlanmakta ve portal yöneticileri tarafından
izlenebilmektedir.
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