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UMA’da SAP Projesi Başlıyor 

2004 yılından beri motosiklet sektöründe faaliyet 

gösteren Uğur Motorlu Araçlar A.Ş., iş süreçlerini 

iyileştirmek, finansal ve operasyonel  verilerini daha 

verimli yönetebilmek için SAP sürecine adım atıyor. 

UMA, danışman firma Detaysoft ile SAP S/4 

HANA  360 derece Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 

ve Hybris portal dönüşüm projesinin açılışını 

toplantısını gerçekleştirdi. “KUPA” (Kurumsal Uyum 

ve Performans Artışı) olarak belirlenen projesi ile 

Uğur Şirketler Grubunda veri bütünlüğünün 

sağlanması ve grup şirketleri arasındaki uyumun 

arttırılması da hedeflenmektedir. 

UMA, Kurumsal kaynak planlama süreçlerini 

iyileştirmek, etkin takip, analiz ve planlama 

fonksiyonlarının yürütmek, finansal ve operasyonel 

verilerini daha verimli yönetebilmek adına mevcut 

ERP programını değiştirmeye karar verdi. Daha 

kararlı iş fonksiyonları, süreç disiplini, ileri kurumsal 

yazılım teknolojisi, gerçekçi planlama ve 

tahminleme yeteneği, etkin üretim fonksiyonları ve 

kurumsal bilgi güvenliği konularında kazanımlar elde 

edebilmek için SAP’ye geçiyor. Bu geçiş ile birlikte 

sipariş yönetimi, planlama, üretim, sevkiyat ve 

tedarik etkinliğinde ciddi bir ivme kazanacak sistem, 

Kurumsal Kaynak Planlama sistemi ile organik 

entegre olacak şekilde Hybris ürünü de projede 

konumlandırılacaktır. UMA, Hybris ürünü ile de B2B, 

B2C, CRM, Satış Sonrası Hizmetler portalları ve 

kurumsal uygulamalarını tek bir çatı altına alarak 

veri bütünlüğünü sağlamış olacaktır. 

UMA SAP Proje Sorumlusu: “Projedeki tüm 

çalışanlarımıza, Detaysoft firmasına ve destek 

ekiplerine şimdiden teşekkür eder; proje ile gelecek 

olan kazanımların müşterilere, çalışanlara, 

tedarikçilere ve paydaşlara “uğurlu” olmasını 

temenni ederiz.” dedi. 

 

 

http://www.uma.com.tr/
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  Trafiğe Takılma, Enerjisine Kapıl 

Scooter segmentinin göz alıcı renklerine ve dinamik 

Mondial 125 NT Turkuaz ile şehri keşfetmeye hazır 

mısın? 

Artan şehir trafiği, şehir içinde park yeri sıkıntıları… 

Bunların hepsi gideceğin yere geç kalmana, 

zamanında yetişmesi gereken işlerin aksamasına 

neden olur. Ama Mondial 125 NT Turkuaz modeline 

sahipsen bunların hepsi senin için bir eğlenceye 

dönüşür. 

Şehrin caddelerinde, yokuşlarında güvenle yol 

almanı sağlayan Mondial 125 NT Turkuaz, 125 cc 

motor yapısıyla yolculuklar eğlenceye dönüşecek. 

Günün her saati Mondial 125 NT Turkuaz ile seyahat 

edebilmen için aydınlatma sistemi ve ikaz 

lambalarının trafikte fark edilirliği maksimum 

seviyeye çıkartılmıştır. Gövdeye entegre ön 

sinyaller, ön gövde üzerine konumlandırılmış farlar, 

arka stop ve tümleşik arka sinyaller ile tüm dikkatleri 

üzerine çekeceksin. 

Mondial 125 NT Turkuaz’da yenilenen kontak 

anahtarı kilit sistemi dıştan gelebilecek tehlikelere 

karşı güvenlik önlemleri de alınmıştır. 

Siyah, kırmızı, mavi, beyaz ve gri renk seçenekleriyle 

gözlere hitap eden Mondial 125 NT Turkuaz, ister 

günlük kullanımlarınız için ister ticari, ekonomik 

paket servis taşımacılıklarınız için daima yanınızda. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.mondialmotor.com.tr/detaylar/1/haberler/1047/trafige_takilma_enerjisine_kapil.aspx
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Bitmeyen Enerji 

150 cc segmetinde rengiyle, dizaynıyla ve gücüyle tüm 

dikkatleri üzerine çeken bir motosiklet: CF Moto 150 NK 

İlk görüşte etkisine kapılacağın ve içindeki sürme hissini 

harekete geçirecek özelliklere sahip 150 NK, seninle 

yapacağı keyifli seyahatler hazır. 

Şehrin yollarında gezerken gücü ve konforu her teker 

dönüşünde fazlasıyla hissettiren 150 NK’nın, dayanıklı 

kafes şasi yapısı ve mükemmel bir frenleme sağlamak için 

ön/arka fren sisteminde kullanılan disk fren sistemi ile 

güvenliğiniz arttırılmıştır. 

150 NK’nın 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, 149,4 cc motor 

hacmi ile sürüş keyfi sağlanırken, yakıt sisteminde 

kullanılan BOSCH EFI sistemi ile de gaz tepkileri ayarlandı 

ve düşük yakıt tüketimi sağlandı. 

150 NK’nın sportif görünümüne uygun dizayn edilmiş, 

seni yolculuk anında rahat ettirecek ergonomiye sahip çift 

kademeli koltuk yapısı ile yolculukların bitmesini hiç 

istemeyeceksin.   

Kendi segmetinde 150 NK’yı diğerlerinden ayıran bir 

önemli detay ise; iki farklı sürüş modu. Yolculuklarda 

gücün tamamen sende olduğunu ve yol durumuna göre 

ayarlayabileceğin Ekonomi-Sport modu özelliği ile 

sınıfının ilkleri arasında. İster Ekonomi Modu ile yolların 

keyfini çıkar, ister Sport Modu ile enerjini göster. Tercih 

tamamen senin. 

Modern ve kendine has far dizaynına sahip 150 NK’da, 

LED DRL (gündüz sürüş farı) kullanılarak trafikte fark 

edilirliğin artırılarak, tüm hava koşullarında karşıdan 

gelen aracın seni fark etmesi sağlanmıştır. Sürüş 

güvenliğini desteklemesi ve karşıdan gelen araçların 

gündüz ve tüm hava koşullarında fark edebilmesi için 

gündüz farı kontak açıldığında devreye girer. 

Göz alıcı ön tasarımı ve keskin hatları ile olmasını istediğin 

tüm özellikleri tek bir gövde de buluşturan 150 NK, 

turkuaz rengi ile seni şehrin hakimi yapmaya hazır. 

 

http://www.uma.com.tr/
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Çevreye Duyarlı E-Mon Elektrkli Scooterlar 

E-Mon Elektrikli scooterlar, benzinli motosikletlere 

kıyasla %90’a varan oranlarda enerji tasarrufu 

sağlarken, çevreye duyarlı, gürültü kirliliğine yol 

açmayan, sessiz ve ekonomik araçlar olarak yollarda. 

E-Mon elektrikli scooterlar, çevre kirliliğine ve iklim 

değişikliğine neden olan zararlı gazları önleme ve 

enerjinin verimli kullanımı açısından önemli fayda 

sağlarlar. 

Daha konforlu ve daha kolay sürüş için; koku, 

gürültü problemini ve vites değiştirme gereksinimini 

ortadan kaldırır. Daha basit ve tamamen sessiz bir 

sürüş deneyimi sunar. 

E-Mon tamamen elektriklidir. Çevreci, dinamik ve 

elektrikli E-Mon, insanların daha rahat nefes 

almasını sağlar. 

Herkesin ihtiyacına göre tasarlanmış E-Mon 

elektrikli e-scooterlar çeşitli renk ve model 

seçeneklerini daha yakından incelemek için www.e-

mon.com.tr adresine ve en yakın E-Mon yetkili 

bayisine bekliyor. 

 

http://www.uma.com.tr/
http://www.e-mon.com.tr/detaylar/1/haberler/1024/cevreye_duyarli_emon_elektrkli_scooterlar.aspx
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Zontes S250’nin Yüksek Performanslı Motor Gücü 

Yüksek performanslı, yakıt tasarruflu ve uzun 

ömürlü motor bloğuna sahip Zontes S250 18 kw 

gücünde olup üstten çift eksantrik ve 4 subablı hava-

yağ soğutmalı yapısı ile mükemmel performans 

sağlar.  

Zontes S250’nin çift eksantrikli, dört valfi ve Delphi 

yakıt enjeksiyon sistemine sahip motoru, soğuk 

havalarda bile kolayca çalıştırmanızı sağlar. 

Motor üzerindeki gürültüleri en aza indirgemek için 

özel geliştirilmiş ince silindir yapısı ve buna 

uyarlanmış aynı genleşme özelliğine sahip piston 

yapısıyla ısıyı en iyi şekilde ileterek alüminyum 

peteklerine ulaşmasını ve motosikletinizden 

maksimum performans elde etmenizi sağlar. 

 

 

 

http://www.uma.com.tr/
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Şehrin Efendisi 

Downtown 350i ABS 

Sahip olduğu asil tarzı, dinamik görüntüsü ve enerjisi 

ile kendine hayran bırakacak Yeni Downtown 350i 

ABS, keyif dolu ve eşsiz seyahatler yaşatmaya 

geliyor. 

Asi ve karizmatik duruşu ile gücünü fazlasıyla 

hissedeceğiniz Yeni Downtown 350i ABS, ister kısa 

mesafe ister uzun mesafe tüm yolculuklarınızda 

beklediğiniz tüm performansı fazlasıyla size 

sunmaya hazır.      

Yeni Downtown 350i ABS, 321 cc motor hacmi, sıvı 

soğutmalı 4 zamanlı motor yapısı ile maxi scooter 

segmentinde adından oldukça söz ettirecek. 

Agresif ve bütünleşik far tasarımıyla daha ilk bakışta 

çekimine kapılacağınız Yeni Downtown 350i ABS’nin 

yüksek aydınlatma kapasitesine sahip farları ile 

karanlıkta yüksek görünürlük sağlayarak güvenle yol 

almanızı sağlar. 

Yüksek koruma özellikli fren sistemi ile de güvenilir 

ve güçlü yapısını bir kez daha ortaya 

koyan  Downtown 350i “ABS” fren sistemi daha 

güvenli duruşlar sağlar. İki tam kaskı taşıyabilecek 

kapasitede olan geniş sele-altı bagajı ve sol ön 

panelde cep telefonu şarj etmek için 12V çakmaklık 

yeri mevcuttur. Sağ ve sol ön panelde tüm günlük ve 

uzun mesafe yolculuklarınızda küçük eşyalarınızı 

koymanız için kullanım alanı sunuyor. 

Sizde hayallerinizi ve planlarınızı daha fazla 

ertelemek istemiyorsanız, Yeni Downtown 350i ABS 

modelini daha yakından incelemek için Kymco yetkili 

bayilerine uğramakta acele ediniz. 
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