
Güvenle zorluklara göğüs gerin
Geleneksel finans yönetim sisteminiz (FMS), sizi değişen
ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde gelişme gösteremeyen
kurallara, yapılara ve iş modellerine hapseder. Ama
aslında çalışırken sistemlerinizi yeniden tanımlamanız ve
değişen ihtiyaçlara ve gelişen stratejilere uyum sağlamanız
gerekir. Siz değişime ayak uydururken geleneksel FMS’niz
uyduramaz. Sisteminizin işinizin güncel ihtiyaçlarını
karşılaması için sürekli mücadele etmeniz gerekir. Öyleyse,
istediğiniz gibi çalışan bir finansal çözüme sahip olmanızın
ve böylece ihtiyaçlarınız değiştiğinizde sisteminizin de
buna ayak uydurmasının zamanı geldi demektir. Infor™
SunSystems ile değişime güvenle göğüs gerebilir ve
büyümeyi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Değiştirmeden değişime 
adapte olun
Finansal sisteminiz işinize uymalıdır, işiniz finansal
sisteminize değil. Ama geleneksel sistemler, normalde
koruması ve değiştirmesi güç, karmaşık, bölümlenmiş
hesap kodlarına dayanır. Değişim düşüncesiyle geliştirilen
yenilikçi bir tasarım olan Infor SunSystems ile ise
kurumunuzun iş yapısını yapılandırması ve genişletilmesi
kolay bir yolla yansıtın.

Sadece gelişen iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için analiz ve
raporlamayı uyumlu hale getirme becerisini kazanmakla
kalmayacak, ihtiyacınız olan detaylı verileri yakalayan akıllı
işlemler ile yaptığınız her değişikliği anında görebilecek ve
rapor edebileceksiniz.

Bir daha hiçbir zaman statik bir yapıya mahkûm
olmayacağınızdan,

•   Hızla yeni ürünleri, işletimsel değişimleri ve satın
alımları gerçekleştirebilecek;

•   Ölçümlerin ve kilit performans göstergelerinin (KPI)
işinizin son haline uygun olduğundan emin olabilecek;

•   Gelecek için yatırımınızı koruyabilecek ve BT
bağımlılığınızı azaltabileceksiniz.

İhtiyacınız olan bilgiye 
hızla erişin
Bilgiyi birleştirin

İster genel muhasebe defteri, ister satış ve alım defteri,
ister kullanıcı tanımlı bir muhasebe defteri olsun, toplu
güncellemelere veya birleştirmelere ihtiyaç duymayacak
şekilde tüm muhasebe defteri verilerinizin tek bir yerde
toplandığını hayal edin. Birleşik bir muhasebe defteri ile
defterlerinizi daha hızlı bir şekilde kapatabilecek ve böylece
daha düşük maliyetler ve daha yüksek verimlilik 
elde edeceksiniz.

Kurumsal performansı artırın

Tek bir entegre ortam ile raporlama ve planlama
döngülerini düzene sokun. Ayrıca, kullanıcıların ve
paydaşların anında raporlama ve analiz sayesinde işinizin
nasıl gittiğini anlamasını kolaylaştırın. Karar alıcılar, işlerini
daha iyi yönetmek için ihtiyaç duydukları entegre finans ve
işletimsel bilgilere anında erişebilecektir.

Bilgi doğruluğunu artırın

Kaynak sisteminden ihtiyacınız olan tüm detayları alın,
daha en başından işinizin net ve eksiksiz bir görüntüsünü
elde edin. Son olarak, hesap tablolarını asıl tasarım
amaçları için kullanabilirsiniz; yani alternatif depolama
alanı olarak değil, sisteminizdeki verileri analiz etmek için.
Finansal bilgileriniz doğrudan kaynaktan geldiğinden,
doğru ve güncel olduğundan emin olabilirsiniz.

Her pazarda büyüyün
Büyüme ister yeni pazarlar, ister yeni satın alımlar ister
yeni ürünler demek olsun, kolay ve hızlı bir şekilde özel
gereksinimlere adapte olmanız ve yanıt vermeniz gerekir.
Finansal yönetimi standartlaştırın ve muhasebe yapılarını
hızla ve kolaylıkla ayarlayın.

İşte yapabilecekleriniz:
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Uluslararası uzmanlık kazanın. Büyümek demek küresel
olmak demekse, birden çok dil ve para birimi gibi temel
ihtiyaçları karşılamak yeterli değildir. Dört boyutlu çok para
birimi ve paralel muhasebe işlemleri gibi gelişmiş özelliklere
sahip Infor SunSystems ile tüm küresel koşullarla başa
çıkmaya hazır olacaksınız.

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözümden faydalanın.
Farklı alanlar, ülkeler, iş birimleri, şirketler ve kurumsal ofisler
boyunca her şeyi bir araya getiren ve onların değişen
gereksinimleriyle başa çıkacak kadar esnek tek bir çözüm ile
sistem yönetimini basitleştirin, süreçleri düzenleyin ve işinizi
daha az karmaşık hale getirin.

İstikrarlı ve denetlenebilir bir ortam sağlayın. Yerleşik
denetim yolları, uyarılar ve sofistike veri birleştirme ile yerel,
denetimsel, uluslararası mali raporlama standartlarına (IFRS)
ve diğer düzenleme ihtiyaçlarına uyun. Birden çok ülkenin
mali raporlama ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabilecek ve
böylece defterlerinizi daha hızlı kapatabileceksiniz.

Daha iyi finansal kararlar alın
Tüm finansal işlemlerinizin etkisini ve yarın işinizi
etkileyebilecek eğilimleri görebildiğinizde, kurumunuzun
her noktasına faydalı olacak güçlü bir stratejik avantaj 
elde edersiniz.

Aşağıdakiler sayesinde daha iyi kararlar verin:

Finansal yönetim. Tüm finansal ve muhasebe bilgilerine
anında erişin ve böylece nominal muhasebe defteri, alacak ve
verecek defterleri, borç birleştirme, kurumsal paylaşımlar,
birden çok para birimi, çift tabanlı para birimleri, sabit
varlıklar ve borçlu yönetimi dâhil finansal yönetimin tüm
açıları hakkında hızlı ve etkili kararlar verebilin. Birden çok ve
değişen muhasebe ve raporlama ihtiyaçlarını
karşılayabilirsiniz, çünkü çözümlerimiz son derece esnektir.
Emin olun ki yerel gereksinimlere, birden çok GAAP
standardına ve IFRS gibi değişen raporlama koşullarına
uyumlu olacaksınız.

Performans yönetimi. Infor SunSystems’ın bütçeleme ve
planlama çözümleri ile bütçeleme, tahminde bulunma ve
diğer finansal planlama süreçlerinizi basitleştirin. Verilerinizi
anlamlı bilgilere dönüştürün ve daha sonra doğru insana,
doğru formatta, doğru zamanda iletin. Böylece üçüncü taraf
kurum ve eski uygulamalardan gelen verileri birleştirmeyi,
raporlamayı ve analizi kolaylaştırabilecek ve işinizin sizin için
önemli olan her noktası hakkında ön bilgi edinebileceksiniz.
Ayrıca, her seviyede yöneticiye finansal ve işletimsel KPI’lar
sunarak daha iyi kararları daha hızlı vermelerine 
yardımcı olacaksınız.

Satınalma yönetimi. Çok sayıda çalışanın kullanımına
açabileceğiniz Infor SunSystems’ın eksiksiz web tabanlı
harcama kontrolü ve yönetim çözümü ile satınalma
faaliyetlerinizi daha sıkı tutun. Sadece çalışanlarınız kendi
satın alma ihtiyaçlarını yönetebilmekle kalmayacak, siz de
kurumsal politikaları otomatikleştiren ve uygulayan kurallar ve
iş akışları tanımlayarak verimliliği artırabilecek ve paradan
tasarruf edebileceksiniz.

Sipariş yönetimi. Satış, satınalma ve envanter yönetiminizi
kontrol altına alın ve faaliyetlerinizi ortaklarınız ve
müşterileriniz ile entegre edin. Sipariş süreçlerini yapılandırın
ve işlemlerinizi isteğiniz şekilde sıralayın, ihtiyacınız olan tüm
ilişkili belgelere erişin ve otomatik olarak muhasebe defterinizi
ve envanterinizi gerçek zamanlı olarak güncelleyin.

Profesyonel hizmet otomasyonu. Proje muhasebesini,
kaynak yönetimini, faturalandırmayı ve web tabanlı zaman ve
harcama yönetimini yapabileceksiniz. Bu da personelinizden
daha fazla faydalanacağınız, nakit akışınızı idealleştireceğiniz
ve gelirlerinizi artıracağınız anlamına gelir.

Belge yönetimi. Farenizi sadece birkaç kez tıklatarak fatura,
satış siparişi ve beyan gibi iş belgelerini otomatik olarak
alabilir, onaylayabilir ve arşivleyebilirsiniz. Zamandan,
paradan ve depolama alanından tasarruf edecek ve sayısı
artan yönetmeliklere uyacaksınız. Bunlarla kalmayacak,
şirketinizin çevreci girişimlerini de destekleyeceksiniz.

Entegrasyon platformu. Infor SunSystems’ı zaten sahip
olduğunuz diğer kurumsal ve finansal sistemler ile entegre
edebileceksiniz, çünkü SunSystems’ın açık mimarisi ve
benzersiz birlikte çalışabilme özelliği, özellikle esnek bir
finansal çözüme ihtiyacınız varsa beklenmedik iş koşulları ile
başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Infor SunSystems:

•   100’ü aşkın ülkede 8.000’den fazla 
müşteriye sahiptir

•   Yerleşik 20 yılı aşkın finansal deneyim sunar

•   Nasıl iş yaptığınızı yansıtır

•   Tek bir tutarlı veri seti sağlar

•   Güçlü raporlama araçları sunar

•   Hızlı yatırım geri dönüşü getirir
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Şimdi kontrolü ele alın
Günümüzün en iyi finansal yönetim uygulamalarını
destekleyip güçlendirmek ve önemli sorunlarınızı ele almak
üzere tasarlanmış SunSystems ile değişimi güvenle karşılayın.
Değiştirmeden değişime adapte olabilecek, ihtiyacınız olan
bilgiye ihtiyacınız olduğu anda sahip olabilecek ve her
pazarda büyüyebileceksiniz. Ayrıca her seferinde doğru
zamanda doğru kararları verebileceksiniz. Infor SunSystems’ı
hızlı ve kolay bir şekilde uygulamaya koyabileceksiniz ki, bu da
uzun vadede daha hızlı yatırım geri dönüşü ve daha düşük
sahip olma maliyeti anlamına gelir. Tüm bunlara ek olarak,
finansal süreçlerinizdeki ve iş faaliyetlerinizdeki değişiklikleri
desteklemek için hızla çözümü yapılandırabilirsiniz.

Aşağıdakileri başarmak için ihtiyacınız olan her şeye 
sahip olacaksınız:

•   Kolaylıkla değişime ayak uydurmak

•   Bekleneni ve beklenmeyeni yönetmek

•   Yatırımınızı korumak

•   Sistemleriniz hakkında endişelenmeden 
işinize odaklanmak

•   Tüm dünyada desteği basitleştirmek

Ayrıca sisteminiz gelecekte büyümeyi desteklediği için:

•   Yeni sistemler eklemek zorunda kalmadan uluslararası
çapta genişleyebilecek,

•   Yeni bir ülke pazarına hızla girebilecek,

•   Ülkeler arasında finansal yönetimi standartlaştırabilecek,

•   Birden çok düzenleme ve raporlama 
gereksinimini karşılayabileceksiniz.

Infor SunSystems ile değişimi güvenle
karşılayın. Değiştirmeden değişime
adapte olabilecek, ihtiyacınız olan
bilgiye ihtiyacınız olduğu anda sahip
olabilecek ve her pazarda
büyüyebileceksiniz.
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