
“EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ŞİRKETİMİZDE BİR FİRMAYA 
BAĞLI KALMAYARAK İŞ SÜREÇLERİMİZİN GELİŞTİRİLMESİYDİ. 

Kurumun dijitalleşme sürecinde ve 
maliyetleri kontrol altına 

almamızda etkili oldu.

Bimser Çözüm’ün 
eBA ürünü koordinasyonunda 

tam zamanlı ve verimli bir 
proje yapmamızı sağladı.

Projenin kuruma en büyük katkısı
 dijitalleşme süreci açısından 

erken yol alma oldu. 

BİMSER İLE BU HEDEFE TAHMİNİMİZDEN DAHA KOLAY ULAŞTIK”.

KURUMSAL KAYNAK
PLANLAMASINDA
YALNIZ DEĞİLİZ.

DİJİTALLEŞMEDE 
ERKEN YOL BİMSER

Kurumsal Bilgiler

1965 yılından günümüze Dr. Zeynel Abidin Erdem 
liderliğinde çeşitli sınai ve ticari ürünlerin ithalatı ve 
pazarlaması alanında faaliyette bulunan grubun 
1978 yılında ticari faaliyete başlayan şirketi 
GENPA, 1993 yılında GSM teknolojisinin Türki-
ye’ye gelişi ile iletişim dünyasına da kapılarını 
açmıştır. Teknolojik ürün, hizmet ve yeniliklerin 
yayılımını sağlamada öncü olarak hareket eden 
GENPA Telekomünikasyon, ERDEM GRUP’un lider 
kuruluşu olmuştur. GENPA; Türkiye distribütörü 
olduğu Samsung cep telefonu, tablet ve aksesuar-
larının; LG, General Mobile, HTC , Sony, Vestel, 
Casper, Alcatel, Microsoft, Lenovo, Asus, ZTE, 
Huawei, Nokia ve Turkcell marka cep telefonu ve 
tabletlerin toptan ve perakende satış ve dağıtımı-
nın yanı sıra Turkcell işbirliğiyle Apple iPhone cep 
telefonu, iPad ve aksesuarlarının toptan ve pera-
kende satış, dağıtım ve teknik servis hizmetini 
vermektedir.

İhtiyaçlar

Şirket içerisindeki süreçlerin birbirleri ile olan 
etkileşiminde yaşanan aksaklıklar, bir sürecin 
kurumsal kaynak planlama uygulamalarında yaşam 
döngüsünü geliştirmenin yüksek maliyetleri, uzak 
ofisler arasında iletişim esnekliği açısından yaşanan 
sorunlar, dünyanın dijital işleyişe doğru yönelen iş 
yapma trendleri sebebiyle bir BPM yani iş süreçle-
rin yönetim uygulamasının kullanılma ihtiyacı 
doğdu. eBA’nın tercih edilmesinin en büyük 
sebeplerinden biri kurumsal kaynak planlama 
üzerinden yapılacak olan bir sürecin hayata geçiril-
me maliyetinin dörtte bire indirme durumunun 
matematiksel olarak kanıtlanmış olmasıydı. Tabi 
görsel bir tasarım aracına sahip olması,  görsel 
olmasının yanı sıra arka planda kod yazmak için bir 
ortamının bulunması entegrasyon için bir API 
içermesi, web tabanlı olması ürünün tercih edilme-
sinde önemli rol oynadı.

Çözüm eBA

Bimser’in çözümünü tercih sebepleri; % 100 Türk Sermayesine sahip bir şirket olması, Sistem alt yapısı anla-
mında az kaynağa ihtiyaç duyarak yönetilebilmesi, Kullanıcı dostu ara yüzlere sahip olması, Rakiplerine 
oranla çok daha anlaşılır menüler içermesi, Kolay ve anlaşılır tasarım yapısına sahip olması, Tasarımında kod 
kullanımının minumum seviyelerde olması, Bimser firmasının hizmet kalitesinin yüksek olması, Bimser firma-
sının çözüm odaklı yaklaşımları, Uygulamanın çok yaygın olarak Türkiye’nin en büyük şirketleri tarafından 
kullanılması, Gerçekleştirilen projeler bağlamında atanmış olan Bimser proje yöneticsinin hem teknik hem 
iş etiğinin çok yüksek değerlerde olması.

eBA İLE HEDEFLENEN
YAPIYA ULAŞTIK. 

MALİYET 
ETKİN YÖNETİM


