Hedefler

SAP Çözüm Dokümanı
SAP S/4HANA Cloud

© 2018 SAP SE veya bir SAP iştiraki. Tüm hakları saklıdır.

Daha Hızlı Dijital Değer Yaratarak
İşletmenizi Dönüştürün

Çözüm

Faydalar

Özet Bilgiler

SAP Çözüm Dökümanı

Hedefler

Çözüm

Faydalar

Özet Bilgiler

Dijital çekirdeğinizde
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Dijitalleşme her endüstride yepyeni fırsatları (ve acil ihtiyaçları) açığa çıkarıyor. Yarışta
öne geçmek isteyen CIO’ların bir yandan IT maliyetlerini yönetirken diğer yandan da
yeni pazarlar bulmaları ve farklılaşan servisler sunmaları gerekiyor. Güncelliğini yitirmiş
kurumsal sistemleriniz, yeniden tasarlanan iş süreçlerine destek vermekte zorlanıyorsa,
anında değer kazandıran ve sizinle birlikte büyüyen akıllı bulut ERP’ye geçmenizin tam vaktidir.
Süreçlerinizi akıllı hale getiren, kurumunuzun bir
dijital işletmeye dönüşmesine yardımcı olan ve
tamamen yönetilen bir hizmet olarak sunulan
yeni nesil bulut ERP çözümü SAP S/4HANA®
Cloud ile tanışın. Bu sayede gündelik idari işleri
bize bırakıp yarışta öne geçmek için stratejinize
odaklanabilirsiniz. Ve bütün işletme sahalarınız
en yeni ve en başarılı uygulamalar ve inovasyonlar
sayesinde düzenli ve otomatik olarak güncellendiği
için, dünyanın her yerinde bulut hızıyla sistemi
devreye alıp faaliyetlerinizi yürütebilirsiniz.

Bütün iş kollarında yeni özelliklere anında erişim
sağlayarak yapay zeka ve öğrenen algoritmalar
gibi yeni teknolojileri kazanca dönüştürebilirsiniz.
Konfigürasyonu, kullanımı ve genişletilmesi kolay
bu akıllı ERP, sürekli dönüşümü ve farklılaşmayı
destekliyor. Güçlü iş ortağı ekosisteminin sunduğu
pek çok farklı çözümü, kendi yeni ve mevcut
uygulamalarınıza entegre edebilirsiniz. İşletmeniz
büyüdükçe IT ortamınız da kolayca büyürken, siz
de kanıtlanmış verimliliğin ve mevzuata uyumun
konforunu yaşayabilir, yatırımınızın geri dönüşünü
artırabilirsiniz.
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ERP’yi akıllı hale getirin
Geleneksel ERP sistemlerinde, hareket işleme ve
analiz işleme arasında bir gecikme söz konusuydu.
SAP HANA® platformundaki bellek-içi işlem özelliği,
bu gecikmeyi ortadan kaldırıyor ve işletmelerin
gerçek-zamanlı çalışmasını sağlıyor. SAP şimdi de
ERP’yi yepyeni yollarla daha da akıllı hale getirmek
için SAP S/4HANA Cloud ile üç temel unsuru tek bir
çözümde bir araya getiriyor:
• Süreçleri sadeleştiren ve kurumsal içgörüler için
canlı analizler sunan, gerçek-zamanlı platform
• Akıllı sistemleri otomasyon ile birleştiren yeni nesil
mimari
• İş birliğini destekleyen ve içgörüleri dönüştüren bir
dijital kullanıcı deneyimi

Bu devrimi desteklemek üzere farklı teknolojiler
sürekli olarak geliştiriliyor. Öğrenen algoritmalar
rutin görevlere harcanan emeği azaltıyor. Akıllı dijital
asistanlar, kullanıcıların görevlerini yerine getirirken
doğrudan bağlamsal yardım almasını sağlıyor.
Ve öngörüye dayalı analitik, bütün paydaşların
kayıtlar yerine doğrudan sonuçlara odaklanmasına
yardımcı oluyor. SAP S/4HANA Cloud bunların
hepsini kullanarak sizi daha akıllı bir geleceğe
taşıyor ve SAP’nin başarısı kanıtlanmış 40 yıllık ERP
uzmanlığına dayanarak iş modellerinizi yeniden
şekillendirmenize yardım ediyor.

Dijitalleşme her endüstride yepyeni fırsatları (ve acil ihtiyaçları)
açığa çıkarıyor. Yarışta öne geçmek isteyen CIO’ların bir yandan
IT maliyetlerini yönetirken diğer yandan da yeni pazarlar birlikte

ERP’yi akıllı hale getirin
İşinizi anında değere dönüştürün
Sürekli etki için dönüşün
Finansal süreçlerinizi sadeleştirin
Tedarik, İK ve satışı destekleyin
Bulutun gücünden faydalanın
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İşinizi anında değere dönüştürün
SAP S/4HANA Cloud’un önceden tanımlanmış
iş senaryolarıyla, uçtan uca işlem yapmaya hızla
başlayabilir ve performansınızı iyileştirebilirsiniz. Yeni
uygulamalar oluşturabilir, mevcut uygulamalarınızı
değişen ihtiyaçlara göre uyarlayabilir, süreçlerinizde
maksimum esneklik elde edebilirsiniz. İş süreçlerini
otomatik ve birbirleriyle uyumlu hale getirdikçe,
gelişmiş analizlerin yanı sıra hızlı işlemler de
gerçekleştirerek paydaşlarınıza anlık bilgi
verebilirsiniz. Devrim niteliğindeki SAP CoPilot
dijital asistan sayesinde, anında bağlamsal destek
için, öngörüye dayalı bilgiler ve kişiye özel ipuçları
alabilirsiniz. Ve cazip dijital-çağ kullanıcı deneyimiyle
de verimliliği artırabilirsiniz.

SAP S/4HANA Cloud, bütünleşik inovasyon ve
genişletilebilirlik sunan bir Servis-olarak-Yazılım
(SaaS) çözümü. Yıl içinde çok sayıda sürümün
sunulması, bir yandan yatırımınızı korurken diğer
yandan da yeni verimlilik yolları elde ederek hızlı
değişimlere ayak uydurmanızı sağlıyor. Üçer
aylık yol haritaları, iş ortaklarınızla yaptığınız
planlama çalışmalarını eşzamanlı hale getirecek bir
şeffaflık sağlıyor. Ve tabandaki platform tamamen
açık olduğu için, yazılım geliştirme kitini (SDK)
kullanarak işletmenize özel uygulamalar ve üçüncü
parti çözümlerle entegrasyon sağlayabilirsiniz.

SAP S/4HANA Cloud; talep bazlı üretim, ürün planlama, proje
hizmetleri ve önleyici bakım da dahil olmak üzere pek çok
fonksiyonda inovasyonu destekliyor.

ERP’yi akıllı hale getirin
İşinizi anında değere dönüştürün
Sürekli etki için dönüşün
Finansal süreçlerinizi sadeleştirin
Tedarik, İK ve satışı destekleyin
Bulutun gücünden faydalanın
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Sürekli etki için dönüşün
SAP S/4HANA Cloud, işletmelerde sürekli etki
yaratabilen kurumsal dijital dönüşüm çözümleri
arasında endüstri genelinde en güçlülerinden biri.
Bu çözümün konfigürasyon rehberliği sayesinde
en başarılı uygulamaları mevcut süreçlerinize
entegre ederek operasyonlarınızı iyileştirebilirsiniz.
Güncelleme, bakım ve bitiş çizelgelerini planlama
ve gerçekleştirme gerekliliği ortadan kalktığı için
performansı iyileştirip artırmaya zaman ayırmaya
başlayabilirsiniz. SaaS, bulut ve yerleşik çözümleri
dilediğiniz kombinasyonlarla sisteme dahil ederek
ERP’nizi şirketinizin ihtiyaçlarına en uygun hale
getirebilirsiniz. Kapsamlı destek hizmetleri portföyü
sayesinde, müşteri başarısı yöneticisi ve müşteri

katılımı yöneticisi gibi SAP uygulama uzmanlarının
da desteğiyle, işletmenizin ölçeğini büyütebilir ve
genişletebilirsiniz.

ERP’yi akıllı hale getirin

Kullanıcılar, yönetime ve mevzuata ilişkin her
türlü gerekliliği yerine getirmek için gelişmiş
raporlamadan yararlanabilir. Geniş iş ortağı
ekosistemi, değerli ipuçları ve eklentileri
paylaşmanın yanı sıra, değişim yönetimi ve
yaygınlaştırma servislerinde de size destek olabilir.
Bünyenizdeki çözüm geliştiriciler de SDK sayesinde
işletmenizi rakiplerinden farklılaştıran özel
uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirebilir.

Sürekli etki için dönüşün

“SAP S/4HANA Cloud’u kullanmak bizim için önemli bir kilometre taşı oldu .. .
ve bu SaaS çözümünün sunduğu yeni fırsatlar beni gerçekten heyecanlandırıyor.
2025 yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya hazır durumdayız.”
Richard Taylor, Şirket Ortağı, The Birchman Group

İşinizi anında değere dönüştürün

Finansal süreçlerinizi sadeleştirin
Tedarik, İK ve satışı destekleyin
Bulutun gücünden faydalanın
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SAP S/4HANA Cloud, kurum genelinde dijital
çekirdeğinize akıllı bir ERP çözümü kazandırmanın
yanı sıra, işletmenize özgü dijital dönüşüm
hedeflerinize ulaşmanız için, farklı iş kollarına
yönelik kapsamlı yetenekler de sunuyor.
Örneğin, SAP S/4HANA Cloud ile finans
organizasyonunuz özelinde elde edebileceğiniz
faydalara bir bakalım. Yazılımda, en son global mali
raporlama standartlarına yönelik olarak yapılan
düzenli güncellemeler, mevzuata uyumu güvence
altına alıyor. Hem mali muhasebe

hem de mali denetim fonksiyonlarından
topladığı verileri, uygulama kullanımına yönelik
tek bir havuzda birleştiren genel bir defter ile
muhasebe süreçlerini iyileştiriyor. Proaktif
kararları desteklemek üzere olasılık analizlerinden
yararlanan gerçek-zamanlı finansal risk yönetimi,
varlıkları ve nakit akışını korumayı sağlıyor.
Otomatik nakit akışı tahminlerine dayalı gerçekzamanlı pozisyon analizi sayesinde, döviz
kurlarındaki dalgalanmalar karşısında şeffaflık
korunuyor.

ERP’yi akıllı hale getirin
İşinizi anında değere dönüştürün
Sürekli etki için dönüşün
Finansal süreçlerinizi sadeleştirin
Tedarik, İK ve satışı destekleyin
Bulutun gücünden faydalanın

Finans bölümünüz, işletme genelinde inovasyon ve büyüme
fırsatlarını saptarken, değerlendirirken ve yönetirken, stratejiyi,
performansı ve verimliliği de yeniden şekillendirebilir.
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Tedarik, İK ve satışı destekleyin
SAP S/4HANA Cloud ile tedarik süreçlerinizi de
ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz. Faturaları
otomatik tanıyan fatura işleme uygulaması,
tedarikten ödemeye kadar olan süreci
sadeleştiriyor. Self-servis talep işlemi sayesinde
kullanıcılar, siparişlerini kataloglar veya serbest
metin listeleri üzerinden oluşturduktan sonra
sistem onay işlemini otomatik olarak başlatıyor.
Onayın ardından da sipariş emri veriliyor.
Tedarikçilere dinamik iskonto imkânı sunmak için
SAP Ariba® çözümü entegre şekilde kullanılabiliyor.
Ve toplam harcamayı, fiyatı ve tedarikçi puanını
kapsayan bütünleşik analizler, kullanıcıların bir
sipariş talebindeki kalemler için ideal kaynağı
seçmelerine yardımcı oluyor.

İK’da iş gücünüzü tek bir konsolide noktadan
görüp süreçleri bu şekilde yürütmek için SAP
SuccessFactors® çözümlerinden faydalanabilirsiniz.
Çalışanların ana verilerinin yönetimine ilişkin
güçlükleri azaltabilir ve değişiklikleri daha etkin
bir şekilde açıklayıp gerçekleştirerek verimliliği
koruyabilirsiniz.
Ayrıca eksiksiz, yapılandırılmış, erişilebilir ana
veriler sayesinde satışla ilgili bütün süreçlerde hızı
ve doğruluğu artırabilirsiniz. İyileştirilmiş satışsipariş yaşam döngüsü, tekliften nakde geçişin
sorunsuz olmasını sağlıyor. Satışları öngörmek ve
takip etmek çok daha rahat ve güvenilir hale geliyor.
Müşteriler ve iş ortaklarıyla yapılan gizlilik, kira ve
satış sözleşmelerini bütüncül bir şekilde yöneterek
uzun vadeli iş ilişkilerini teşvik edebilirsiniz.

ERP’yi akıllı hale getirin
İşinizi anında değere dönüştürün
Sürekli etki için dönüşün
Finansal süreçlerinizi sadeleştirin
Tedarik, İK ve satışı destekleyin
Bulutun gücünden faydalanın
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Bulutun gücünden faydalanın
Bulut bilişim iş modellerini yeniden
şekillendirmenizi, inovasyonu artırmanızı ve en
son teknolojili uygulamaları kullanmanızı sağlıyor.
İşletmeniz pazardaki değişikliklere hızla uyum
sağlayarak ve canlı uygulamaya geçişi, kullanıcıların
benimseme sürecini ve dünya genelinde
uygulamayı hızlandırarak yarışta öne geçebilirsiniz.
Harcamaya ve kullanıma ilişkin görünürlüğü
derinleştirdiğiniz ve yeni altyapı yatırımlarına
olan ihtiyacı ortadan kaldırdığınız için toplam
sahip olma maliyeti düşüyor. Yeni çıkan yetenek
ve teknolojilere anında erişim imkânı, inovasyonu
destekliyor. Konfigürasyonu ve genişletmesi kolay
olan, güvenilir bir iş ortağı tarafından yönetilen,
değişen mevzuat gerekliliklerine göre güncellenen

ve sektörün önde gelen veri güvenlik protokolleri ile
korunan çözümlerle, güvenilir ve güvenli bir şekilde
iş yapabilirsiniz.
SAP Cloud Platform, bulutta uçtan uca işlem
ve sürekli inovasyon için çevik bir açık platform
sunuyor. Akıllı ERP için en başarılı uygulamalara
dayalı süreçler sunan ve çözümleri yaşam
döngülerinin her aşamasında desteklemeye
yönelik hizmet ve araçlar sağlayan SAP S/4HANA
Cloud için de SAP Cloud Platform ideal bir zemin
oluşturuyor. Bu sayede müşteri ve tedarikçi
yönetiminin optimizasyonuna zaman ayırmak
ve karar alma mercilerine gerçek-zamanlı bilgiler
sunmak mümkün oluyor.

ERP’yi akıllı hale getirin
İşinizi anında değere dönüştürün
Sürekli etki için dönüşün
Finansal süreçlerinizi sadeleştirin
Tedarik, İK ve satışı destekleyin
Bulutun gücünden faydalanın

SAP S/4HANA Cloud ile işletmeniz bugün sadeleşip gelecekte
de çevikliğini koruyabilir.
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Avantajları yakalayın
SAP S/4HANA Cloud ile, idari görevleri ve sistem
yükseltme görevlerini hafifleterek maliyetleri
düşürebilir ve IT kaynak kullanımını optimize
edebilirsiniz. Devrim niteliğindeki bu çözüm, ERP’yi
daha akıllı hale getiriyor ve işletmenizi dönüştürerek
rakiplerinizden farklılaşmanızı sağlıyor.
Otomasyonu ve inovasyonu artırmak ve bütün SAP
yazılım yatırımlarından yeni iş değerleri elde etmek
mümkün oluyor. Geliştiriciler mevcut uygulamaları
entegre edip genişletebiliyor; ayrıca çok etkileyici
yeni uygulamalar geliştirebiliyor. Sonraki sayfada
yer alan şekilde gösterildiği gibi, Concur®, SAP
Ariba, SAP Hybris® ve SAP SuccessFactors
çözümleri de dahil edilerek finans, tedarik, satış ve
İK’da da avantajlar elde edilebiliyor.

SAP S/4HANA Cloud kullanan şirketler kayda değer
ekonomik kazanımlar elde ettiklerini belirtiyor:
• ERP’nin yıllık maliyetlerinde %80’e varan azalma
• 18 aydan kısa bir süre içinde yatırımların medyan
geri ödemesi
• Beş yıl içinde tahmini 5 milyon ABD dolarından
fazla donanım tasarrufu
• Analiz ve raporlamaya harcanan emekte %30’un
üzerinde azalma
• Mali kapanış döngülerinde %75’e varan hızlanma
Devamı sonraki sayfada
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Yeni iş modellerini ve çevik bir şekilde büyümeyi
desteklemek üzere, ölçeklendirilebilir bir bulut
ekosistemi kurun ve hem SAP uygulamaları hem de
üçüncü parti çözümlerle kolay ve hızlı entegrasyon
sağlayın.

Avantajları yakalayın

Şekil: SAP S/4HANA® Cloud ile Güçlü Entegrasyon ve Kapsamlı Genişletilebilirlik
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Özet
İşletmelerin yarışta öne geçecek şekilde
güçlenmesini sağlayan SAP S/4HANA® Cloud,
ERP’yi daha akıllı hale getirerek bir yandan çevikliği
korurken diğer yandan da anında değer sağlamaya
yardımcı oluyor. Tamamen yönetilen bir Servisolarak-Yazılım (SaaS) paketi olan bu ürün, bugün
için en başarılı uygulamaları ve gerçek-zamanlı
işlemleri; gelecek için de inovasyona hazır olma
avantajını sunuyor. Dönüşüp rakiplerinizden
farklılaşabilir, yeni teknolojilerden yararlanabilir ve
bütün iş kollarınızda iyileştirme elde edebilirsiniz.
Hedefler
• Gereksiz işleri devre dışı bırakmak ve fonksiyonlar
arası işlemleri iyileştirmek
• Öğrenen algoritmalardan ve Nesnelerin 		
İnterneti’nden faydalanarak ERP’yi daha akıllı hale
getirmek
• İşletmelerin değişken pazarlara ve kanunlara 		
uyum göstermesini sağlamak
• Rakiplerden farklılaşmak ve uzun vadeli iş etkisini
desteklemek için ölçeklendirilebilir ve 		
genişletilebilir bir sistem kurmak

Çözüm

Faydalar

Özet Bilgiler

Çözüm
• Yeni öğrenen algoritmalar özellikleriyle hızlı global
uygulama ve düzenli yükseltmeler
• Dijital çağa uygun kullanıcı arayüzünde bütünleşik,
gerçek-zamanlı, öngörüye dayalı analizler
• Finans, tedarik, İK ve satış için şeffaf, optimize 		
edilmiş süreçler
• Çalışanlar ve iş ortakları için zengin yazılım 		
geliştirme kitleri
Faydalar
• Operasyon ve veri yönetimi için güvenilir bir iş 		
ortağından destek alın
• Yeni ve mevcut uygulamaları sorunsuzca entegre
edin
• En son inovasyonları bulut hızında uygulayarak 		
katma değer sağlayın
• İş çevikliğini artırın ve sürekli dönüşümü 		
destekleyin
• Maliyetleri düşürün ve yatırımın geri dönüşünü 		
iyileştirin
Detaylı bilgi
IT sisteminizi iyileştirmek üzere SAP S/4HANA
Cloud kullanmanın faydalarına ilişkin detaylı bilgi
için 0 216 633 0474 / 0 216 633 0475 numaralı
telefonlardan ya da info.turkey@sap.com
adresinden bize ulaşın.
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© 2018 SAP SE ya da bir SAP iştiraki. Tüm hakları saklıdır.
Bu belgenin hiçbir bölümü, SAP SE’nin ya da bir SAP iştirakinin açık
yazılı izni olmadan, herhangi bir biçimde ya da herhangi bir amaçla
çoğaltılamaz ya da kullanılamaz.
Burada yer alan bilgilerde, önceden bilgi verilmeksizin değişiklik
yapılabilir. SAP SE ve distribütörleri tarafından pazara sunulan
bazı yazılım ürünleri, diğer yazılım tedarikçilerinin tescilli yazılım
bileşenlerini içermektedir. Ulusal ürün özellikleri değişiklik gösterebilir.
Bu materyaller SAP SE veya bir SAP iştiraki tarafından, herhangi bir
temsil yahut garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak
sağlanmaktadır ve SAP ya da iştirakleri bu materyallere ilişkin hata
ya da ihmallerden ötürü sorumluluk kabul etmeyeceklerdir. SAP veya
SAP iştiraki ürün ve servisleri için sunulan tek garanti, şayet varsa, bu
tür ürün ve servislerin beraberinde gelen açık garanti bildirimlerinde
belirtilenlerdir. Burada yer alan hiçbir şey, ek bir garanti teşkil
etmemektedir.
Özellikle, SAP SE veya iştiraklerinin bu belgede veya ilgili başka
herhangi bir belgede belirtilen hiçbir işi yerine getirme ya da söz
konusu yerlerde belirtilen herhangi bir işlevi geliştirme veya piyasaya
sürme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu belge veya başkaca
herhangi bir ilgili sunum ve SAP SE’nin veya iştiraklerinin stratejileri
ve gelecekteki olası gelişmeleri, ürünleri ve/veya platform yönergeleri
ve işlevsellikleri her zaman için önceden bilgi verilmeksizin değişebilir
ve SAP SE veya iştirakleri tarafından değiştirilebilir. Bu belgede yer
alan bilgiler herhangi bir materyali, kılavuzu veya işlevi sunmak için
bir taahhüt, vaat veya yasal yükümlülük niteliğinde değildir. Geleceğe
yönelik her türlü beyan, fiili sonuçların beklentilerden ciddi ölçüde
farklı olmasına yol açabilecek çeşitli risklere ve belirsizliklere tabidir.
Bu belgeyi okuyan kimseler geleceğe yönelik bu beyanları esas
almamalı ve satın alma kararlarını verirken söz konusu beyanlara
dayanmamalıdır.
SAP ve işbu belgede sözü edilen diğer SAP ürün ve servisleri, ayrıca
bunların logoları, Almanya’da ve başka ülkelerde SAP SE’nin (ya da bir
SAP iştirakinin) ticari markaları ya da tescilli markalarıdır. Sözü geçen
diğer bütün ürün ve servis isimleri ilgili şirketlerin ticari markalarıdır.
Ticari markalara ilişkin daha fazla bilgi ve duyuru için:
http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
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