Oracle Fason Üretim Portali
Yeşim Tekstil

Oracle ile Yeşim Tekstil fason üretim
süreçleri emin ellerde...

Athena tarafından geliştirilen Fason portal uygulaması ile, fason tedarikçiler bazında
kesim, dikim gibi üretim işlemlerinin yapılması için kayıtların kesim ve pastal bazında
Yeşim tekstilden ilgili fason firmaya gönderilmesi, işlemlerin tamamlanması sonucu
üretim tamamlama işlemlerinin Oracle ERP sistemine yansıtılması ve sürece Yeşim Tekstil
uygulama kullanıcıları ile devam edilmesi sağlanmıştır.
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Fason Üretim Portali
Yeşim Tekstil, 144 bin metrekaresi kapalı ve 181 bin metrekaresi açık olmak
üzere, Bursa’da toplam 325 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 2.200
çalışanı ile hazır giyim ve ev tekstili üzerine üretim yapmaktadır.
Üretimine 1983 yılında başlayan Yeşim’in, günlük üretim kapasitesi 50 ton
örme, 60 ton boyama, 100 bin metre baskı ve 150 bin adet hazır giyim ile
100 bin adet ev tekstilidir. Yeşim, dünyada hazır giyim sektöründe aynı
çatı altında iplikten mamul ürüne kadar tüm işlemleri kendi bünyesinde
yapabilen en büyük dört entegre tesisten biri olmasının yanı sıra, Türkiye’de
yarattığı istihdam alanıyla da en büyük firmalar arasında yer almaktadır.
Dünyanın en ünlü markalarına üretim yapan Yeşim Tekstil, hazır giyimde
Nike, Esprit; ev tekstilinde ise Matheis Schlafgut gibi firmalarla stratejik ortaklık yapmaktadır. Diğer üretim yaptığı markalar ise
Zara, Pull&Bear, Bershka, Hugo Boss, Esprit, Calzedonia, Hurley, Tchibo, Converse, Tommy Hilfiger, Mavi, Uniqlo ve Celio’dur.
Türkiye’deki üretim tesislerinin dışında Moldova ve Mısır gibi ülkelerde de üretim yapan firmanın, ülke sınırları içerisinde de
birçok fason firma ile çalışmaktadır.

Zaman ve işgücü kazanımı...
Oracle çözümlerinin öncü kullanıcılarından Yeşim Tekstil’de
tüm iş süreçleri uçtan uca Oracle EBS sisteminde yönetilmektedir.
Fason üretim süreçlerinin yönetimindeki mevcut problemler ve
Oracle EBS ile entegrasyon ihtiyaçları, bir fason üretim portal
uygulamasını gerekli kılmıştır.
Oracle EBS sisteminde başlayan fason üretim süreci, fason
firmalar bünyesindeki üretim faaliyetleri ile tamamlanmaktadır.
Fason üreticiler portal sistemine giriş yaparak kendilerine tanınan
yetkiler dahilinde sürdürdükleri üretim faaliyetlerine ilişkin gerekli
üretim ilerleme ve tamamlama bilgilerini girmektedir. Böylelikle uygulama üzerinden son üreticilerin ürün, renk ve beden
bazında kesim, dikim ve tamamlanma miktarları izlenebilmektedir. Yapılan işlemler sonucunda ürün tamamlama ve tüketim
kayıtları Oracle EBS’de otomatik olarak oluşmaktadır.
Fason portal uygulaması ile Yeşim tekstil ile fason tedarikçiler arasındaki yapılan çalışmalarda zaman ve iş gücü kazanımı
elde edilmiş, çalışmalar izlenebilir ve raporlanabilir bir yapıya kavuşmuştur.
Proje çalışmalarına ilişkin görüşlerini aldığımız Yeşim Tekstil
Bilgi Teknolojileri Direktörü Yavuz Selim Kılınç, görüşlerini şu
şekilde paylaştı.

tedarikçi portalına geçiş yapma kararı aldık.
Proje sonunda OAF teknolojisi ile geliştirilen, web arayüzüne
sahip bir portalımız oldu. Bu modül ile online işleyen ERP

“Yeşim Tekstil olarak fason tedarikçi ağımızı, bu tedarikçilerde

altyapısı ile birebir uyumlu, fason tedarikçilerimize malzeme

devam eden üretimlerimizi izlemek, üretim performanslarını ve

gönderimi, tedarikçiler arası malzeme ve yarımamül

kalite bilgilerini online olarak elde edebilmek son derece önemli.

gönderimi, teslim alma, sevk etme, operasyon bazlı üretim ve

Bu bağlamda Oracle EBS Üretim modülleri implementasyonu

kalite bilgilerinin girişi imkanı ile tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan

projesi ile ERP’ye entegre, bizzat aynı altyapı ile çalışan bir fason

kararlı bir alt yapı oluşturdu. Fason firmalar adeta birer üretim
istasyonumuz gibi sistemimize dahil oldular ve tüm veri
girişlerini online olarak yapabilmekteler.

Bu kritik öneme sahip modülün kodlaması ile ilgili
Athena ekibinden Oracle ve OAF teknolojilerinde
uzman danışman arkadaşlardan destek aldık. Yüksek
bilgi birikimlerini, çözüm odaklı yaklaşımları ile
birleştirerek kaliteli iş çıktıları ile bize sundular.”
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