Athena İş Emri Maliyet Uygulaması
Tepe Home İş Emri Maliyet Projesi

Athena İş Emri Maliyet Uygulamaları ile
ürün maliyetlerinizi optimize edin...

Oracle üretim uygulamaları ile dönem içinde kısmi olarak tamamlanıp üretim tamamlaması bir
sonraki aya sarkan iş emirleri için maliyetin çalıştırılacağı dönem içerisinde harcanan malzeme
ve kullanılan iş gücü maliyetinin tamamı üretimi tamamlanan adetin üzerine yansıtılmaktadır.
Bu durumda ilgili dönemde üretilen ürünlerin maliyetlerinde sapmalar, geçişler olmakta, ürünün o
ay ki ve sonraki aylardaki gerçek maliyetine ulaşmak pek mümkün olmamaktadır. Athena İş Emri
Maliyet uygulamaları ile iş emirleri analiz edilmekte, kapanmamış iş emirleri tekrar düzenlenerek
ve ürün maliyetleri dönemsel olarak olması gereken gerçek değerine getirilmektedir.
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Gerçek Maliyet
Türkiye’de mobilya ve ev aksesuarı perakendeciliği alanında faaliyet gösteren ilk
ve en büyük mağazalar zincirinden birisi olan Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon
Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 1997 yılında Bilkent Holding’e bağlı olarak kurulmuştur.
İlk mağazasını 1998 yılında Bilkent Center Alışveriş Merkezi’nde faaliyete geçirmiş
olup; bugün 8 mağaza 28 bayi 2 depo 1 fabrika ve 110.000 m2’yi aşan satış alanıyla
faaliyet göstermektedir.
Tepe Home üretim iş süreçleri Oracle eBusiness Suite üzerinde takip
edilmektedir. Oracle üretim uygulamaları ile dönem içinde kısmi olarak tamamlanıp üretim tamamlaması bir sonraki aya sarkan
iş emirleri için maliyetin çalıştırılacağı dönem içerisinde harcanan malzeme ve kullanılan iş gücü maliyetinin tamamı üretimi
tamamlanan adetin üzerine yansıtılmaktadır. Bu durumda ilgili dönemde üretilen ürünlerin maliyetlerinde sapmalar, geçişler
olmakta, ürünün o ay ki ve sonraki aylardaki gerçek maliyetine ulaşmak pek mümkün olmamaktadır.
Ay sonu dönem kapamalarında, o ay üretimi tamamlanan ürünlerin gerçek maliyetini görmek isteyen Tepe Home, üretim
tamamlaması bir sonraki aya sarkan iş emirleri için ek iş gücü ve zaman harcayarak her ayın son günü manuel çalışma yapmaktaydı.

Gerçek maliyet ve zaman/işgücü kazancı...
“Üretim departmanımız tarafından her ay sonunda, “Ay Sonu İşlemleri”
altında dönem kapatmaya hazırlık amacıyla bir takım çalışmalar
yapılmaktaydı. İş emirlerinde malzeme kullanma yöntemi tercihimizden
dolayı bakiyeli kalan iş emirlerinde harcanan malzeme ve işgücü maliyetinin
tamamlanan ürün miktarı kadar iş emirlerine yansıtılması için ay sonlarında
manuel yaptığımız işleri optimize ederek , bazı iş emirlerindeki istisnai
durumları kontrol etmek ve gerekli işlemleri tamamlamak için zaman
ayırma ihtiyacımız oldu.
Konuyu Athena ekibine aktardığımızda, daha önce tecrübe ettiklerini ve hali
hazırda uygulamaları olduğunu öğrendik ve bu projeyi onlarla başlatmaya karar verdik.
Athena’nın Oracle Üretim modülü tecrübesi sayesinde iş birimimiz ile ortak çalışmaları ve Athena’nın detaylı analiz desteği
ile uygulamalar teste alındı.
Projeyi devreye almakla, ürün maliyetlerine ek olarak iş süreçlerimizi de optimize etmiş olduk. İş gücü ve zaman kazancı ile
birlikte, manuel işlemlerde ortaya çıkabilecek hataları da gidermiş olduk.”
Levent Antmen, Tepe Home Bilgi Teknolojileri Direktörü
Gülin Argun, Tepe Home ERP Müdürü

Tepe Home üretim ekibi tarafından; her ay sonu, kapanmamış
iş emirleri için manuel olarak, ara operasyonlarda kalan işlerin
ilk operasyona kadar geri çekilmesi, ara operasyonlarda
harcanan malzeme ve kullanılan iş gücünün iade alınması
sağlanıyor, ürün ağacı ve kaynak kullanımında öngörülenden
daha fazla tüketilen iş emri adedini ilgili ayda tamamlanan

adetle güncelleyerek iş emri kapatılıyordu. İş emrinin ilk
halinde kalan tamamlanmamış adet kadar yeni döneme
iş emri açılarak, asıl işemri üzerinde yer alan geri alınan
operasyon işlemlerini yeni iş emirlerinde ilerletilir ve iade
alınan malzeme ve kaynakları yeni iş emrine çıkılarak, ilgili
ayda tamamlanan ürünlerin maliyetlerinin düzeltilmesi
sağlanırdı.
Athena iş emri maliyet uygulamaları ile kullanıcılar tarafından
yapılan tüm bu manuel işlemler, kullanıcı tarafından
çalıştırılan programlar aracılığıyla çok kısa sürede tüm
işlemlerin tamamlanması ile ürün maliyetlerinin optimize
edilmesi sağlanmış, zaman ve işgücü kazanımı sağlamış,
kullanıcılar tarafından yapılabilecek yanlışlıkların önüne
geçilmiş olup, ay sonunda yapılan işlemlerin kütüğünün
tutulması ve raporlaması da mümkün hale gelmiştir.
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