Entegre Tesis ve
Altyapı Yönetimi

Üretimin her aşamasında verimi yükselten,
maliyeti düşüren topyekûn çözüm

Tesis Yönetimi
Tesis Yönetimi çözümü,
toplam tesis maliyetine
karşılık getirdiği kazançla
yatırımlarınızın geri
dönüşünü çok kısa bir
sürede sağlar.
Üretime dayalı tesislerin işletilmesindeki tüm süreçleri tasarruf ve
verimlilik esaslarına göre yöneten İnnova Tesis Yönetimi çözümü;
tesisin işletme maliyetlerini düşürmeyi, tesisle ilgili anlık raporları
sunmayı, üretim sürecini kararlı hale getirmeyi ve sonuç olarak
kârlılığı artırmayı hedefler. Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi
sistemi olarak dünya lideri konumundaki Archibus ürünüyle
sunduğu bu çözüm sayesinde İnnova, kurumlara, analizden proje
teslimine, eğitimden teknik desteğe kadar uçtan uca çözüm sunar.
İnnova

Tesis Yönetimi

Maliyetin yüzde 80’i
operasyonel
İşletme maliyeti tesisten 4 kat fazla

Özellikle büyük çapta üretim yapan tesislerin her anlamda
yönetimi oldukça zordur. Bir yandan üretim bandını yavaşlatan
etkenleri ortadan kaldırırken, diğer yandan teknolojik altyapının en
iyi hizmeti verecek şekilde yönetilmesi, bakım ve personel eğitimi
süreçlerinin takip edilmesi, tesisin altyapısına ilişkin sorunların
giderilmesi gibi konuların düşünülmesi gerekir. Tüm bunları aynı
anda yapmaya çalışan yönetici tesisin durumunu net bir şekilde
göremez ve sağlıklı kararlar kararlar almakta zorlanır.

Bir üretim tesisinin satın alınması için ödenen tutar, toplam sahip olma maliyetinin sadece
yüzde 20’sini oluşturur.

Gelirin onda biri tesis gideri
Bir tesisi ayakta tutabilmek için yapılan harcama, kurum gelirinin en az yüzde 10’unu oluşturur.

Doğru yönetimle maliyet yüzde 20 düşer
Tesis Yönetimi çözümü tesislerin işletme giderlerini en az yüzde 5 oranında azaltırken kurumun
kârlılığını artırmaya yardımcı olur.

Yılda 100 milyar dolar tasarruf
5 milyondan fazla tesisi Archibus ile yöneten 16 binden fazla şirketin toplam tasarrufları
100 milyar dolar.

Türkiye’de tek yetkin sağlayıcı: İnnova
Bugüne kadar yapılan araştırmalar, bir tesisin satın alma/kurma maliyetinin toplam sahip olma maliyetinin
sadece yüzde 20’sini oluşturduğunu ortaya koymuştur. Buna göre tesisin işletilmesi sırasında ortaya çıkan
maliyetler toplamı, tesisin maddi varlığının 4 katına denk gelir. Gartner raporları da tesis yönetimi konusundaki
benzer gerçeklere işaret eder: Bir tesisteki bakım ve işletme maliyetleri bir araya geldiğinde kurumun toplam
gelirinin yüzde 10’unu aşan bir tutar ortaya çıkarken; kuruluşların, birçoğunun sahip oldukları tesis alanlarının
yarısını dahi kullanmadıkları anlaşılmaktadır.

Akılcı yönetimle yüzde 20 tasarruf

Büyük resmi görmek için…

Üretim tesislerindeki maliyetlerin en büyük kısmının
işletim sırasında sırasında ortaya çıkması, dünyada
‘Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi’ (ETAY) kavramının
oluşmasını tetiklemiş, yönetimi kolaylaştıran
çözümlerin geliştirilmesini sağlamıştır. ABD Genel
Servisler İdaresi tarafından yapılan bir araştırmaya
göre, kuruluşların bu sistemleri kullanmalarının,
tesisin toplam sahip olma maliyetlerini yüzde 20’ye
varan oranda düşürebildiği anlaşılmıştır.

Tesis yönetim sistemleri dünyada her geçen gün
daha çok kuruluş tarafından tercih edilmektedir. Tüm
iş süreçleri gibi, tesislere özel uçtan uca yönetim
çözümleri getiren bu sistemler arasında dünya lideri
olan Archibus, karar verici konumdaki kişilerin tesisin
bütünüyle ilgili en detaylı, en güncel ve sağlıklı
bilgileri alabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Güncel
durum bilgisi, tesis ve altyapı raporlarının yanı sıra
mevsimsel bilgiye erişimi sağlayan sistem, işlemler
ve harcamalar konusunda da gerekli tüm bilginin
alınmasını sağlamaktadır.

Tesis yönetim sistemleri alanında dünya lideri olan
Archibus, kurumların; tesis, emlak, operasyon ve
teknoloji başlıkları altındaki tüm yönetimini tek çatı
altında toplayan entegre bir çözümdür. Archibus’un
Türkiye’deki operasyonlarını üstlenen İnnova, ön
analizden başlayarak; tasarım, uygulama, teknik
destek ve eğitime kadar her aşamada, yetkin
danışman ve teknik kadrosuyla hizmet veren tek
çözüm sağlayıcıdır.
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Bu alandaki dünya lideri Archibus ürününün Türkiye’deki tek yetkin sağlayıcısı olan İnnova,
Tesis Yönetimi çözümüyle uçtan uca çözüm sunar.

Bir tesisin satın alma
maliyeti toplam sahip
olma maliyetinin
sadece yüzde 20’sini
oluşturur.

İnnova’nın sunduğu Archibus çözümüyle, yöneticiler,
tesisin en verimli şekilde çalışması ve dolayısıyla
kurumun kârlılığının artırılması için doğru kararları
verme ve sürece etkin bir şekilde dahil olma imkânına
kavuşur.
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Yönetimin zorlaştığı her noktada
uçtan uca çözüm
Entegre iş zekâsıyla doğru kararlar
Bir tesiste; büyüme, yeni makinelerin satın alınması veya kiralanması, personel sayısının artışı, bakım ve onarım

İnnova’nın Tesis Yönetimi çözümü, başta entegre üretim
tesislerine sahip olan kuruluşlar olmak üzere, büyüdükçe yönetimi
güçleşen tüm tesis işletmelerine uygun bir çözümdür. Bina
ve personel sayısı arttıkça yönetimi geleneksel yöntemlerle
gerçekleştirilmesi mümkün olmayan tüm işletmeleri kapsayan
Tesis Yönetimi, verimsiz yönetilen ve atıl kapasitelere sahip
tesisleri bulunan, aynı zamanda gelir ve gider dengesi
tesislerindeki hareketlere doğrudan bağlı olan tüm kurumlara en
iyi çözümü sunar.

işlemlerinin düzenlenmesi gibi operasyonlar, çok ciddi kararların altına imza atılmasını gerektirir. İnnova’nın sunduğu
Tesis Yönetimi çözümü, içinde yer alan entegre iş zekâsı uygulamasıyla, bütün bu hayati kararların alınmasından
önce yöneticilere destek sağlar. Zengin raporlama seçenekleri ve şablonlara sahip Tesis Yönetimi; mevcut durumun
değerlendirilmesi, yapılacak değişiklikten sonraki durumun tahmin edilmesi ve risklerin saptanması gibi konularda
yöneticinin en büyük yardımcısıdır.

Yatırımın hızlı geri dönüşü
Kurumlar yaptıkları yatırımın en kısa sürede geri dönmesini bekler. Tesis Yönetimi, üretim tesisleri için yapılan proje
yatırımının çok kısa bir sürede işletmeye geri dönüşünü sağlar. Çözümün projelendirilerek hayata geçirildiği bir tesis,
toplam tesis ve alt yapı yönetim maliyetlerinin sadece yüzde 1,6’sını kazanarak 12 ay içinde yatırımın geri dönüşünü
sağlayabilir. Üstelik araştırmalar, entegre tesis yönetim sistemi kullanılarak maliyetlerin en az yüzde 5 oranında
azaltılabildiğini göstermektedir.

Dağınık yapılarda sorunsuz yönetim
Tesis Yönetimi, üretim tesisleri içerisinde farklı alanlarda konumlandırılmış ayrı birimlerin bir arada
yönetilebilmesini sağlar.

Değişen ihtiyaçlara ayak uyduran çözüm
Süreç temelli organizasyon
İnnova’nın çözüm entegrasyonu konusundaki bilgi birikimi ve tecrübesi, Archibus’u tüm kurumlar için en iyi tesis

yönetimi çözümüne dönüştürdü. Çözümün müşteri odaklı oluşu, kurumun elde edeceği faydalara doğrudan etki eden
tüm süreçlerin en iyi şekilde yapılandırılmasını ve yönetilmesini sağlarken, tesislerde belli standartları yakalamak ve
verimliliği artırmak mümkün olmaktadır.

İş sürekliliğini korumaya yardımcı
Yönetimsel anlamda sağlıklı bir tesis düzeni için, birimler arası ve yönetim-birim arası tüm iletişimin sağlıklı bir

şekilde yürütülmesi şarttır. Tesis Yönetimi, kurum içindeki bilgi paylaşımını üst seviyeye çıkartmasının yanı sıra üst
yönetime doğru ve sürekli bilgi akışı sağlayarak yönetimin çok daha doğru kararlar alabilmesini sağlar. Süreç temelli
bu organizasyon yapısıyla Tesis Yönetimi, iş sürekliliğini sağlamaya yönelik önemli bir avantaj ortaya koyar.

Esnek yapısıyla çözüm odaklı
Tesis Yönetimi çözümü, esnek bir mimari üzerine konumlandırılmış olmasının sağladığı güçle, içerdiği modüller

bazında bağımsız ve esnek lisanslama olanakları sunmasının yanında ölçeklenebilirliği de sağlamaktadır. Tesisinizin
büyümesiyle farklı ihtiyaçların doğması, Tesis Yönetimi için herhangi bir kısıtlama getirmez. Yeni modüllerin devreye
alınmasıyla sistem yeni duruma kolayca adapte olur.

Tesis Yönetimi’nin açık mimarisi, sistemi endüstri standardı olan Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) ile çalışabilir

kılarken, nesne temelli mimarisiyle, J2EE ile uyumludur. Coğrafi bilgi sistemleriyle bağlantılı olan sistem, AutoCAD
ile entegre çalışabilir, ayrıca mobil çözümler ile envanter sayımı, denetimi, etiketleme, bakım ekiplerinin iş emri
işlemlerini gerçekleştirebilir. Tesis yönetimi bunların dışında, kurumun zaten kullanmakta olduğu ‘Kurumsal Kaynak
Planlama’ ERP, Kimlik Denetim Sistemleri gibi sistemlerle entegre olarak yüzde 100 uyumlu bir şekilde çalışır.
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Orta ve uzun vadede farklı ihtiyaçların doğması size bir kısıtlama getirmez. Yeni modüllerin çalıştırılmasıyla Tesis
Yönetimi güncel ihtiyaçlara hemen yanıt verir.

Güvenilir danışman
Sistem, sunduğu zengin, anlaşılır raporlama ve değerlendirmelerle yöneticilerin güncel durumdan anında
haberdar olmasını sağlar.

Veriyi karara dönüştüren iş ortağı
Archibus, barındırdığı 10 binden fazla rapor şablonuyla her türlü veriyi anlaşılır bir formatta sunarak yöneticiye
karar alma aşamasında yardımcı olur.

Hemen tasarruf, hızlı geri dönüş
Yatırımların geri dönüşünün sağlanması kurumlar açısından çok önemli. Tesis Yönetimi kendi yatırımını 1 yıl gibi
kısa bir sürede çıkarmayı mümkün hale getirir.

ERP ve mevcut sistemler ile sorunsuz entegrasyon
Kurum içerisinde hali hazırda kullanmakta olduğunuz sistemlerle tam uyum sağlayan Tesis Yönetimi, onlarla
etkileşimli bir şekilde çalışarak başarıya ulaşır.

Bilgi paylaşımıyla artan verim
Tesis Yönetimi, yapı içerisindeki bilgi paylaşımını sağlar ve yönetim kademesine sürekli bilgi akışı sağlayarak
kontrolün doğru ellerde olmasını garanti altına alır.

Tesis Yönetimi

Dünyayı yöneten sistem:
İnnova tecrübesiyle Archibus
Birçok kurum için tesis yönetiminde zorunluluk haline gelen tesis
yönetim sisteminin temellerini 1985 yılında ortaya koyduğu
‘bilgisayar destekli tesis yönetimi’ kavramıyla atan Archibus, bugün
kendi sistemlerini 130 ülkede kullanılabilir kılmayı başarmış bir
şirkettir. Dünya çapında 16 binden fazla şirket ve 4 milyondan fazla
kullanıcının tesis ve altyapılarını yönetmek için tercih ettiği Archibus,
sunduğu çözümle yılda toplam 100 milyar dolarlık bir tasarruf
sağlamaktadır. Archibus, küresel pazarda 1.600’den fazla iş ortağı
ile rakiplerinin toplamından 3 kat daha fazla hizmet ağına sahiptir.
Archibus’ı rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise
kullanıcı deneyimi ve işlevselliğidir. Tek kullanıcı için oluşturulmuş
arayüzden, web üzerinden birçok kullanıcının erişimine açılabilen
versiyonlarına kadar 4 farklı sürümle kurumlara ihtiyaçlarına göre
esnek lisanslama ve çözümler sunan platform, iki düzineden fazla
dili desteklemektedir ve kendisi için geliştirilmiş 300’den fazla dış
kaynaklı yazılım bulunmaktadır.

Archibus uygulamasının yönetim şemaları
Tesis Yönetimi
• Alan planlama ve yönetimi
• Strateji ‘master’ planlaması
• Dolaylı giderlerin düzenlenmesi
• Mobilya ve teçhizat yönetimi
• Taşınma, ekleme ve değişimler
• Oda rezervasyonu / “hotelling”
(geçici ofis çalışma ortamlarının yönetimi)

• Acil durum hazırlığı

Operasyon Yönetimi
• Arıza bakımı
• Önleyici ve arıza sonrası bakım
• Yardım masası ve iş emirleri yönetimi
• Durum analizleri (FCA)
• Çevresel kararlılık
• Araç yönetimi

Emlak Yönetimi
• Portföy analizi
• Kira ve emlak yönetimi
• Durum analizleri (FCA)
• Proje ve Sözleşme yönetimi
• Sermaye planlama ve bütçeleme
• Risk yönetimi
• Çevresel kararlılık

Teknoloji Yönetimi
• İletişim ve kablolama
• Taşınma, ekleme ve değişimler
• Yardım Masası & İş Emri Yönetimi
• SLA Yönetimi
• İş Akış Yönetimi & Bildirimler

Onlar Archibus’a güvendi
Türkiye’de İnnova tecrübesiyle, üretim tesislerine
sahip kurumlar için uçtan uca bir çözüme dönüşen
Archibus, tesislerin işletilmesinde akılcı bir iş akışı
sağlarken, karar alma aşamasında da yöneticileri
destekleyen en önemli yardımcıdır. Türkiye’nin
iletişim devi Türk Telekom başta olmak üzere; IBM, HP,
Google, AT&T, NASA, Shell, BP, Exxon Mobile, Total,
Coca Cola, Sony, GM, Porsche vb. dünya çapındaki
birçok isim, Archibus’a güvendi ve tesislerindeki iş
süreçlerini verimli hale getirdi.
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Archibus’un sahip olduğu yönetim şemaları 4
ana başlık altında toplanmıştır ve Tesis Yönetimi
bu başlıklar altında belirtilen fonksiyonlarla
sağlanmaktadır. Tüm modüller esnek yapıda
olduğundan İnnova, müşterinin tam olarak ihtiyaç
duyduğu çözümü ortaya koyabilmektedir.

Tesis Yönetimi

Tesis Yönetimi çözümünün
ana işlevleri
İnnova tarafından Archibus platformu temelinde sunulan Tesis
Yönetimi, içerisindeki modüller sayesinde ihtiyaçları hedefleyen
esnek çözümler sunar. Tesisin bugünkü ihtiyaçlarına göre,
İnnova’nın tecrübeli ekibi tarafından gerçekleştirilen proje,
sonradan doğan ihtiyaçlara yönelik olarak hızla güncellenebilir.
Bu durum, geliştirme için yapılacak harcamaları azalttığı gibi
yatırımların geri dönüşlerini de hızlandırarak müşterinin işine
gerçek katma değer sağlar.
Alan planlama ve yönetimi: Yapılan araştırmalar,
birçok tesisin mevcut alanlarının yarısından fazlasını
kullanmadığını gösteriyor. Tesis Yönetimi çözümü
ise bu alanların en etkin biçimde kullanılmasını
sağlayarak metrekareye yapılmış olan yatırımın
kazanca dönüşmesine yardımcı olur.
Strateji “master” planlaması: Master planlar,
tesislerin tüm süreçlerini düzenleyerek hedefe
yönelik verimli çalışma düzeninin oluşturulmasını
sağlar. Tesis Yönetimi, bu planlamayı insan hatasından
uzak bir şekilde gerçekleştirerek en verimli
organizasyonu sağlamaya yardımcı olur.
Portföy analizi: Tesisin yatırımlarını değerlendirerek
gelecekte sağlayabileceği faydaları tahmin eden
Tesis Yönetimi çözümü, değerlendirmeden hareket
ederek işletmenin elindeki kaynakları kullanması için
yol gösterici rol üstlenir.
Sermaye planlama ve bütçeleme: Ticari kuruluşların
en önemli birimlerinden biri olan bütçeleme ve
sermaye yönetimi, Tesis Yönetimi bünyesinde
otomatik bir hale dönüşür. İşletmenin bütçesini
titizlikle takip eden çözüm gerekli planlamaları yapar.
Risk yönetimi: Durum analizleriyle elde ettiği
veriyi beklenmeyen durumlarda da tesisin çıkarını
koruyacak biçimde değerlendiren Tesis Yönetimi,
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ilgili birimlerin hızlı harekete geçmesini, iş akışlarının
kesintiye uğramamasını ve dolayısıyla kurumun riski
iyi yönetebilmesini sağlar.
Arıza ve bakım: Üretim tesisleri içerisindeki teçhizat
ne olursa olsun, arıza durumuna her zaman hazırlıklı
olunmalıdır. Rutin bakımların yapılmasının sağlanması
ve acil onarım gerektiren durumlarda izlenecek
adımlar Tesis Yönetim sistemi tarafından kontrol edilir.

Archibus çözümü,
dünyadaki 5 milyon tesisin
işletme maliyetlerinde yılda
toplam 100 milyar dolar
tasarruf sağlıyor.

Kira ve emlak yönetimi: Tesisler; gerek satın alınmış,
gerekse kiralanmış olsun; metrekareye düşen belirli
bir maliyeti vardır ve bu maliyetin etkin kullanımı
önemlidir. Yeni kullanım düzenleri, kiranın ve emlak
konusundaki tüm işlerin yönetimi bu çözüm içinde yer
alır.
Acil durum hazırlığı: İnsanoğlunu zor durumda
bırakan doğa olayları başta olmak üzere diğer
beklenmeyen tehlikelere karşısında hammaddenin
farklı alanlara sevki, değerli malların korunması,
gayrimenkulün güvence altına alınması gibi konuları
yöneten bir modüldür.
Çevresel kararlılık: Archibus, yasal gereksinimlere
uyumlu, proaktif yaklaşım ve stratejilerle çevresel
risklerin azaltılmasını katkıda bulunur. Enerji
maliyetlerinde tasarruf sağlayarak kuruma kazanç
getirir ve karbon emisyonunu azaltarak çevreyi korur.
Tesis Yönetimi
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