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SÜREÇ
Bayi hesapları arasında yapılan virman işlemlerinin takibi ve SAP ERP sistemi içerisinde oluşturulan

muhasebe kayıtları farklı departmanlar tarafından yürütülmektedir. Süreç manuel olarak takip

edilmektedir. İlgili departman tarafından Muhasebe Departmanına virman işleminin gerçekleştirilmesi

için e-posta gönderilmektedir. Gönderilen e-posta doğrultusunda Muhasebe Departmanı göndericiyi

kontrol ederek manuel olarak SAP ERP sisteminde muhasebe belgesi oluşturmaktadır. Virman işlemleri

ile ilgili günlük olarak ortalama 7-8 kayıt oluşturulmaktadır. Ay sonu kapanış döneminde ise işlem

sayısı artarak çalışma saatleri haricinde talepler gelmektedir. Bir ay içerisinde ortalama 2 adam.gün

sadece bu işlem için harcanmaktadır.

UYGULAMA
Manuel e-posta gönderimi ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması için UIPath robotu kullanılmaktadır. 

Virman işlemleri ile ilgili talepler kullanıcılar tarafından Robot’a iletilmektedir. Robot, talebin yetkili

kişiler tarafından gelip gelmediğini kontrol eder. Eğer talebi oluşturan kişinin yetkisi bulunmuyor ise

belirlenen kullanıcılara bilgilendirme e-postası gönderilmektedir. Yetki dahilinde ise muhasebe kayıtları

oluşturulur.

Süreç: Hesaplar Arası Virman İşlemleri
Finans/ 

Muhasebe

Satış Sonrası
Hizmetler

Tedarikçi
Yönetimi

Kalite
Kontrol Satın Alma

Bilgi
Teknolojileri

MÜŞTERİ: BSH

UYGULAMA SÜRESİ: 2 Hafta

KAZANIMLAR
• Senelik 24 Adam/Gün Tasarruf

• Yüksek Otomasyon Oranı

• %0 Hata Oranı

• Hızlı İşleme Süresi

• Hızlı Ay Sonu Kapanışları
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SÜREÇ
Dünya üzerinde farklı lokasyonlarda bulunan ve farklı lokasyonlardaki DBA (Database Admin) ve
kullanıcılar tarafından monitoring işlemleri yapılan 200’den fazla veritabanı bulunmaktadır. Aylık veya
iki aylık sürelerde veritabanı güncellemeleri çıkmaktadır. Bu güncellemeler ile ilgili süreç manuel olarak
takip edilmektedir. Görevli kişiler tarafından sorumlulara e-posta ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu
bilgilendirmenin lokasyonlara göre çalışma saatleri göz önünde bulundurularak yapılması
gerekmektedir. Bilgilendirme sonrasında tüm veritabanı güncellemelerinin yapılıp yapılmadığı manuel
olarak izlenmektedir.

UYGULAMA
UIPath robotu tarafından bölgelerin çalışma saatlerine göre sorumlu kullanıcılara veritabanı

güncellemeleri ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Kullanıcılar e-posta ile önerilen güncelleme tarihleri

için onay veya ret kararı verebilmektedir. Ret kararı verilmesi durumunda eğer kullanıcı yeni bir tarih

önerisinde bulunmuyor ise güncelleme ile ilgili bilgilendirme DBA’e aktarımaktadır.

Süreç: Veri Tabanı Güncellemeleri
Finans/ 

Muhasebe

Satış Sonrası
Hizmetler

Tedarikçi
Yönetimi

Kalite
Kontrol Satın Alma

Bilgi
Teknolojileri

Finans/ 
Muhasebe

MÜŞTERİ: BSH

UYGULAMA SÜRESİ: 3 Hafta

KAZANIMLAR
• Bilgi Teknolojileri Alanında Sağlanan

İzlenebilirlik

• Veri Tabanı Güncellemeleri için Gerçek Zamanlı

Raporlama

• Kullanıcı Erişiminde Artış
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SÜREÇ
BSH bayilerinden satın alınan ürünler 2 gün içerisinde montaj işlemleri için müşteri tarafından belirtilen

lokasyonlara gönderilmektedir. Gönderim işlemleri lojistik firmalar tarafından gerçekleştirilirken montaj

işlemleri bayi veya BSH servis personeli tarafından yapılmaktadır. Lojistik firmalar tarafından yapılan

sevkiyatlar ile ilgili bilgilendirme her akşam 24:00’de BSH personeline gelmektedir. Saat 01:00 ile

08:00 arasında 5 BSH personeli tarafından servis personeli için eşit iş dağılımı, bölge kuralları vb.

kıstaslar göz önünde bulundurularak serviş fişi oluşturulmakta ve montaj fişleri oluşturulmaktadır.

UYGULAMA
UIPath robotu tarafından lojistik firmalardan iletilen planlama, müşterinin tercih ettiği saatler, bölge

kuralları, eşit iş dağılımı gibi bilgi ve kriterler doğrultusunda servis personeli planlaması yapılmaktadır. 

Daha önce 5 BSH personeli tarafından yapılan işlem Robot tarafından yönetilmekte ve sadece 1 

personel tarafından izlenmektedir. Robot, personel planlamasına bağlı olarak ilgili BSH CRM sisteminde

montaj fişlerini oluşturmaktadır.

Süreç: Servis Personeli Planlama
Finans/ 

Muhasebe

Satış Sonrası
Hizmetler

Tedarikçi
Yönetimi

Kalite
Kontrol Satın Alma

Bilgi
Teknolojileri

MÜŞTERİ: BSH

UYGULAMA SÜRESİ: 5 Hafta

KAZANIMLAR
• Servis Personeli Planlama Sürecinde Sadeleşme

ve İyileşme

• Artan Müşteri Memnuniyeti

• Yüksek Otomasyon Oranı

• Çalışanların Katma Değerli İşlere Odaklanması

için Oluşturulan Fırsat

• Robot = 4 FTE
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SÜREÇ
Hizmet satınalma sürecinde muhasebe departmanı fatura geldiğinde sistem üzerinde muhasebe

kaydını oluşturmadan önce ilgili departman sorumlusunun manuel olarak onayını almaktadır.

UYGULAMA
UIPath robotu tarafından yapılan satınalmaya istinaden gelen fatura yönetilmektedir. Robot, fatura
girişi yapmadan önce sistemde tanımlı kurallar çerçevesinde faturayı onaylayıp reddedebilir veya ilgili
departman sorumlusuna onay için faturayı iletebilir. Bu durumda robot süreci takip ederek departman
sorumlusunun cevabı doğrultusunda muhasebe kaydını oluşturur.

Süreç: Satın Alma Fatura Onay Süreci
Finans/ 

Muhasebe

Satış Sonrası
Hizmetler

Tedarikçi
Yönetimi

Kalite
Kontrol Satın Alma

Bilgi
Teknolojileri

Finans/ 
Muhasebe

MÜŞTERİ: BSH

UYGULAMA SÜRESİ: 2 Hafta

KAZANIMLAR
• %100 Otomasyon

• Hızlı, Kural Tabanlı Onay Süreci
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SÜREÇ
BSH tarafından kullanılan Team Center yazılımında ARGE süreçleri kapsamında Kalite Kontrol

personeline görev atamaları yapılmaktadır. Kalite Kontrol personelinin Team Center yazılımına giriş

yaparak kendilerine atanan görevleri görüntülemesi, görev kapsamında yapılan işlemlerle ilgili veri

girişi yapması ve bildirimi kapatması gerekmektedir. Sistemde hatırlatma gibi bir yapı kurgulanmadığı

için süreç etkin olarak yönetilememektedir. İlgili personel tarafından görevlerin yerine getirilmesine

rağmen sistem üzerinde yapılan işler ile ilgili kayıt oluşturulmamaktadır.

UYGULAMA
UIPath robotu tarafından Team Center’da oluşturulan görev atamaları takip edilmekte ve kapatılmayan

bildirimlerle ilgili Kalite Kontrol personeline hatırlatma yapılmaktadır. Görev atamaları için tanımlanan

süreler ve kurallar doğrultusunda hatırlatma e-postaları 3 aşamada gönderilmektedir.

Süreç: Kalite Kontrol Görev Takibi
Finans/ 

Muhasebe

Satış Sonrası
Hizmetler

Tedarikçi
Yönetimi

Kalite
Kontrol Satın Alma

Bilgi
Teknolojileri

Finans/ 
Muhasebe

MÜŞTERİ: BSH

UYGULAMA SÜRESİ: 2 Hafta

KAZANIMLAR
• Artan Veri Doğruluğu ve Tutarlılığı

• Tutarlı Raporlama
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SÜREÇ
Yasal mevzuat gereğince BSH tarafından 800’den fazla tedarikçiden temin edilen ve üretimde
kullanılan malzemeler ile ilgili üç aylık Uzun Dönemli Tedarikçi Beyanı alması gerekmektedir. Bu beyan
içerisinde temin edilen malzemelerin menşeileri ile ilgili bilgi yer almaktadır. SAP ERP sistemi içerisinde
tedarikçi adı, ABC indikatörü, önceki 3 aylık beyan ile ilişkili verilerin bulunduğu bir rapor üzerinden
tedarikçi beyanları takip edilmektedir. Bu rapor her bir tedarikçi için ayrı birer .pdf dosyası olarak
sistemden alınmakta ve manuel olarak kullanıcılar tarafından tedarikçilere e-posta gönderilmektedir. E-
postaya tedarikçiler tarafından verilen cevaplar doğrultusunda ilgili rapor güncellenmektedir.

UYGULAMA
UIPath robotu tarafından SAP ERP sisteminde bulunan rapor kullanılarak her bir tedarikçi için

oluşturulan .pdf dosyası tedarikçi ana verisinde yer alan e-posta adreslerine gönderilmektedir. 

Gönderilen e-postalara tedarikçiler tarafından .pdf formatında iletilen cevaplar OCR teknolojisi ile

anlamlandırılarak SAP ERP sistemindeki rapor ilgili işlem kodu üzerinden otomatik olarak

güncellenmektedir. 

Süreç: Uzun Dönemli Tedarikçi Beyanı
Finans/ 

Muhasebe

Satış Sonrası
Hizmetler

Tedarikçi
Yönetimi

Kalite
Kontrol Satın Alma

Bilgi
Teknolojileri

Finans/ 
Muhasebe

MÜŞTERİ: BSH

UYGULAMA SÜRESİ: 4 Hafta

KAZANIMLAR
• Hızlı İşleme Süresi

• Operasyonel Tedarikçi Yönetiminde İyileşme
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