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Türkiye’nin önde gelen bilişim firması İnnova, SAP 
yelpazesindeki tüm ürün, çözüm ve hizmetleri, mevcut 
sistemler ile entegre ederek kurumunuzun verimini 
artırmaya yardımcı oluyor.

İnnova’da tüm SAP Çözümleri esnek, 
yüzde 100 müşteri memnuniyeti standart...

Sahip olduğumuz sertifikalar:
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SAP
Kanal İş Ortağı
Gold Partner

“PCoE certified” 
bakım ve destek 

hizmeti

SI - System 
Integrator

SAP Recognized 
Expertise

İnnova, 2015 yılında SAP cirosunda gösterdiği 
artışla “SAP En Büyük Ciro Artışı” ödülüne hak 
kazandı.

En Büyük Ciro Artışı İnnova’da...
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Yönetilebilir hizmet yelpazesi ve hizmet kalitesinin güvenilirliği açısından Türkiye’deki sayılı sağlayıcılar 
arasında bulunan İnnova, uzman destek ekiplerinin SAP tecrübesiyle, hızlı ve güvenilir SAP desteğini, 
tüm dünyada kabul görmüş metodolojilerle sunuyor. İnnova olarak amacımız, dünya standartlarındaki 
teknolojiyi ve hizmet çözümlerini kullanarak, kurum içi kaynaklarınızı korumak ve sizin temel iş 
süreçlerinize yoğunlaşabilmenizi sağlamak...

SAP Managed Services
İnnova’dan, tamamen ölçülebilir, KPI ve SLA anlaşmaları ile 
garanti altına alınmış yönetilebilir SAP hizmet modeli…

SAP Managed Services ile ne sunuyoruz?
• SAP Operasyon Hizmetleri: Altyapı hizmetlerini kapsayan sistem bakım, destek işleri...
• SAP Uygulama Hizmetleri: Sürekli iyileştirme süreçlerinin de dahil olduğu günlük işler, yazılım 

desteği, yazılım bakımı vb. işlemler için toplu destek...
• SAP Hizmet Yönetimi: SAP odaklı tüm kurumsal ihtiyaçlarınız için güvenilir destek. Önceden 

tanımlanmış iş ihtiyaçlarınıza göre uzmanlaşmış ve özel olarak sunulan bir hizmet ekibi...
• SAP Destek Hizmetleri: Türkiye’deki SAP kullanan farklı sektörlerden pek çok şirkete proje 

rehberliği, uygulama ve danışmanlık hizmetleri...

7x24, her yerden hizmet yönetimi
Web tabanlı SAP hizmetleri, güçlü platformlar üzerinden günde 24 saat, haftada 7 gün 
takip ediliyor. Bulut tabanlı SAP çözümleri; ağınız, güvenliğiniz, veri yönetiminiz ve donanım 
ihtiyaçlarınızı gözeterek her zaman canlı tutuluyor. Güncelleme ve bakım işlemleri tamamen 
İnnova tarafından sorunsuzca gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda organizasyonunuz için uygun 
maliyet tasarrufu alternatifleri, yeni yönetilebilir servisler, hosting gibi ihtiyaçlarınıza her zaman 
destek sunuluyor.

SAP Managed Services ile elde edeceğiniz

7 önemli kazanım
Etkin 
Kaynak 
Yönetimi

7x24 
Kesintisiz 
Hizmet

Kolay İş 
Planlaması

ITIL v3 
Standartlarında 
Hizmetler

İnnova Trusted 
Partner 
Avantajları

Agile 
Uygulama 
Geliştirme

Verim ve 
Karlılık
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İş Süreçlerini S/4HANA ile 
Tasarlayın
S/4HANA, insanları ve yazılım teknolojilerini bir araya 
getirerek gerçek zamanlı, birbiriyle bağlantılı ve basit iş 
süreçleri tasarlamaya imkân tanıyor.
SAP, benimsediği “sadeleşme” vizyonu doğrultusunda, şirketlerin günden güne daha fazla 
dijitalleşen ve sürekli bağlantı halindeki bir dünyada ortaya çıkan ihtiyaçlarına en yalın çözümleri 
sunmayı hedefliyor. S/4HANA tüm bu yalın ve basit çözümleri hayata geçirebilmek amacıyla 
pazara sunulmuş iş uygulamaları platformudur.

SAP S/4HANA, iş süreçlerini ve BT altyapılarını radikal bir şekilde sadeleştirerek şirketlerin, dijital 
dönüşüme hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlamak için geliştirildi. Dolayısıyla kurumların yeni 
çağın iş ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri mümkün hale geldi. Karmaşık yapıların ortadan kaldırılması 
ile şirketler daha fazla iş gücünü inovasyona yönlendirme imkânına kavuşacaklar.

S/4HANA’nın kurumlara sunduğu faydalar:

S/4HANA; tamamen bellek-içi (in-memory) çalışan SAP HANA platformu 
ve SAP’nin yeni nesil kullanıcı ara yüzleri olan SAP Fiori üzerinde 
geliştirildi. Bu sayede hem teknik olarak veritabanı seviyesinde hem de 
üzerinde tasarlanan iş modelleri anlamında çok daha basit bir yapıya 
sahip.

Klasik ERP yaklaşımı; öncelikli olarak şirketlerin finans, lojistik, insan 
kaynakları ve satış gibi iç süreçlerinin entegre yönetilmesini sağlıyor. 
Ancak bugün pazar koşulları çok daha farklı yetenekler gerektiriyor. 
S4/HANA’nın sağladığı en önemli fayda; büyük veri, nesnelerin interneti, 
iş ağları ve sosyal ağlar gibi entegrasyon ihtiyaçlarını tek bir ortam 
üzerinden sunabilecek özellikler ile gelmesi.

Şirketlerin veriyi ihtiyaç duyulduğu anda gerçek zamanlı olarak ve mobil 
cihazlar, PC ve web başta olmak üzere istenilen en uygun ortamdan 
yorumlayabilmelerini mümkün kılan S/4HANA, karar destek süreçlerinin 
en verimli şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Sadeleştirme

Entegrasyon

Karar Verme 
Yetkinliği
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İş süreçleri yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelen müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), müşteri 
verisini elde etmekten satışları artırmaya kadar uzanan yoldaki tüm süreçleri kapsıyor. SAP CRM 
bu uzun yolda satış odaklı bir CRM uygulamasını bulut tabanlı olarak sunuyor. SAP Cloud Sales, 
satış temsilcisinden orta ve üst düzey yöneticilerine kadar satış operasyonlarını yakından takip 
eden ve süreci mükemmelleştirmeyi hedefleyen tüm kurumlara en iyi çözümü sunuyor.

SAP CRM
SAP CRM ile memnun müşteriler, kolaylaşan süreçler ve daha 
karlı satış operasyonları… 

SAP Cloud for Sales
Müşteri bilgilerinin yönetimi, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve organize edilmesi, önemli 
toplantıların ayarlanması, olası satışların ve müşterilerin izlenmesi gibi birçok süreci SAP Cloud 
for Sales ile ofis dışına taşıyarak ekibinizin zamanı çok daha iyi değerlendirmesini sağlayın...

SAP IS-T/RM-CA (Telekomünikasyon): 
SAP’nin Telekomünikasyon sektörüne 
özel çözümü Ciro Yönetimi ve Sözleşme 
Muhasebesi (RM-CA), sözleşme hesabı 
bazında gelir ve tahsilat süreçlerinin 
yönetimini sağlıyor.

Sektörel SAP Çözümleri
SAP IS-Utilities (Altyapı Hizmetleri): 
Elektrik, su, doğalgaz, enerji üretim, 
dağıtım ve perakende alanlarında, tüm iş 
süreçleri tek bir entegre SAP çözümünde 
toplanıyor.

Dünya üzerinde milyonlarca çalışanı etkileyen en iyi iş kararları yıllardır SAP Success Factors ile 
alınıyor. İnnova’nın SAP alanındaki uzman kadrosu ile sunduğu SAP Success Factors çözümleri, 
diğer SAP çözümlerindeki İnnova tecrübesini insan kaynakları yönetimi alanına da güçlendirilmiş 
şekilde taşıyor.

SAP Success Factors
Yeni Nesil İnsan Kaynakları Çözümü

Nitelikli çalışanları doğru projelerde kullanmak insan kaynaklarının 
başarı koşulları arasında öne çıkıyor. Bunu gerçekleştirmek için 
SAP Success Factors’un yeteneklerini değerlendirin.

SAP Success Factors’un Faydaları:
• Çalışanların bilgi ve becerilerinin doğru tanımlanmasını sağlar,
• ‘Doğru pozisyon için doğru insan’ gücünü sağlar,
• Kurum hedefleriyle kişisel hedefleri birleştirir,
• Hedef ve ödül mekanizmalarını güçlendirir, kurumsal aidiyeti pekiştirir,
• Strateji ve performans arasındaki farkları azaltır.
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Tüm veri kaynaklarından veriyi toplayıp görselleştirmek, analizleri hızlı ve etkili şekilde yapabilmek 
ve en iyi şekilde sunabilmek önemli... SAP İş Zekası (SAP BI) çözümleri sayesinde uçtan uca 
kapsamlı bir çözüme kavuşabilir, iş süreçlerinizi hızlı ve verimli hale getirebilirsiniz.

SAP İŞ ZEKÂSI
SAP’den, işinize yetenek ve başarı kazandıran iş zekâsı 
araçları...

Neden SAP İş Zekâsı?
Büyük veri işlemlerini kolaylaştıran yetenekleriyle ve kullanıcı dostu arayüzlerle her kademedeki 
çalışanlarınıza sunabileceğiniz bu iş zekâsı çözümü, daha hızlı ve akılcı kararların verilerek 
harekete geçilmesini sağlıyor. Özellikle mobil erişimin altın çağını yaşadığı günümüzde neredeyse 
tüm görselleştirme ve adanmış raporlama araçlarına mobil olarak erişimin sağlanabilmesi 
sahadaki ekibinizin de verimini artırmasını mümkün hale getiriyor.

SAP BusinessObjects
İş zekâsının vazgeçilmez bir parçası olan SAP BusinessObjects, elinizdeki veriler için hazır ve 
özelleştirilebilir raporlama, görselleştirme ve erişim araçları sunuyor. Kurumsal veri yönetimi (EIM), 
kurumsal performans yönetimi (EPM), InfoView web portalı, Excel kullanıcıları için Office Analysis 
ve BO Planning and Consolidation gibi önemli araçlara SAP BusinessObjects ile sahip olun.

“Tepkisel değil, önlemsel iş zekâsı ile iş analizini bir adım öteye 
taşıyın: Geleceği ellerinizde hissedin.”

İnnova’nın, uçtan uca çözüm yaklaşımını pekiştirmek üzere ürün ailesine kattığı SAP HANA (High-
Performance Analytic Appliance), temelindeki ‘bellek içi teknolojisi’ (In Memory Technology) 
sayesinde milyonlarca megabaytlık veri yığınlarını gerçek zamanlı olarak analiz etmeyi kolaylaştırır. 
Bugüne kadar saatler, günler süren veri işleme görevlerini çok daha hızlı gerçekleştirebilmeniz 
mümkün olur.

Zamanı Yakalamanın Sırrı

SAP HANA’da

SAP HANA’nın kurumlara sunduğu faydalar:
• ‘Bellek içi’ teknolojisi (In-Memory Technology) ile yığın veride gerçek zamanlı analiz yapabilme, 
• Hızlı raporlama araçlarıyla daha hızlı kararlar alabilme, 
• BT maliyetlerini azaltma, 
• Bilgiye kolayca erişebilme ve onu işleme, 
• Karşılaştırma, 
• Simülasyon yapabilme, 
• Daha hızlı güncelleme yapabilme, 
• Esnek bir platform ile sürekli güncel uygulama yapabilme yetenekleri sunuyor.



İş süreçlerinin IBO sistemi üzerinde modellenmesi ve yönetilmesi
Operasyonel süreçlerin IBO çözümü üzerine taşınması ile hem kullanıcı dostu arayüzü hem de 
güçlü BPM motoru ile çok daha kolay ve güvenilir yönetilmesi sağlanabilir. Kullanıcılar işlerini 
görselliği artırılmış ve basit görünümlü arayüzlerle gerçekleştiriyor. Bu da kullanıcıların hata 
oranını önemli ölçüde düşürüyor. Sistemin tabanında çalışan BPM motoru ise süreçlerin son 
derece güvenilir bir şekilde takip yönlendirmesini yapabiliyor. Bu sayede IBO çözümünü kullanan 
kurumlar, süreçlerini daha kolay ve hatasız yönetebilir hale geliyor.

Uçtan uca izlenebilirlik
IBO çözümünün en önemli birleşeni olan OPrint ile kurumlar süreçlerini anlık olarak takip 
edebilir. Hangi sürecin hangi aşamada olduğunu, hangi aşamada ne kadar zaman harcadığını 
ve harcanan zamanların modellenen süreçler için tanımlı SLA’lere uygunluğu gibi birçok 
veriyi OPrint bileşeninin kullanıcı dostu arayüzlerinde kolayca görebilir. Bu sayede kurumlar, 
süreçlerinin çok daha kolay izleyebilir.
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SAP IBO (Intelligent Business Operations), içerdiği araçlar sayesinde büyük veriyi anında analiz 
ederek geleceğe yönelik en isabetli tahminleri yapabilmenize olanak tanıyor. İş süreçlerinin 
ürettiği veriyi SAP HANA’nın gücüyle analiz eden SAP IBO, KPI’ların tehlikeye girmesini 
engelleyecek her türlü aksiyonu zamanında alabilmenize olanak tanıyor. 

SAP IBO (Intelligent Business Operations)

Geleceği tahmin etmek zor değil.

Bir Bakışta SAP IBO
• SAP HANA Veritabanı: HANA veritabanı sistemi, InMemory denilen veritabanı sistemlerinden 

SAP’nin geliştirilmiş olduğu çözüm. Veriyi sunucunun belleğinde sakladığından dolayı çok 
daha hızlı erişim sağlanabiliyor.

• Business Rule Management: Bu bileşen ile süreçler içerisinde dışarıdan müdahale olmadan 
daha önceden tanımlanan iş kuralları çerçevesinde sürecin gidişatına karar verilebilir.

• Business Process Management: Bu bileşen ile süreçlerin takibi ve yönetimi yapılabilir.
• Process Integration: Bu bileşen ile SAP ve Non-SAP sistemler arasında entegrasyon 

sağlanabiliyor.
• Oprint: Bu bileşen, sistemi anlık olarak izlemeye olanak sağlayan bir rapor ekranı.

Intelligent Business Operations içerisindeki SAP Ürünleri:
• PowerDesigner
• Process Orchestration (SAP PO)
• The Event Stream Processor
• Operational Process Intelligence
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SAP GRC (Governance, Risk, Compliance)

• Elle yapılanların otomatikleşmesi

• En iyi uygulamaları entegre etmek

• Platformları birleştirmek

İYİ
YÖNETMEK

• Karar vericilere zamanında bilgi sağlama

• İş süreci anlayışının gelişmesi

• Etkileyici unsurların bağlantısının sağlanması

OPTİMİZE 
PERFORMANS

DEĞERLERİ 
KORUMAK

• Otomatize izleme

• Rapor ve analiz

• Tanımlanmış, var olan içerikten faydalanma

Riskleri akıllıca yönetmek için…
Ekonomi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, yerel ve uluslararası yasal düzenlemeleri hemen 
iş süreçlerinize dahil edin, bir adım bile geride kalmayın. SAP’nin GRC (Governance, Risk ve 
Compliance) çözümleri, İnnova tecrübesiyle her zaman yanınızda.

• Kilit GRC aktivitelerini iş süreçlerinize entegre edin.
• Karmaşıklığın önüne geçin, risklerin işinizin performansına nasıl etki ettiğini ölçümleyin.
• Kurumunuzun prestijini risk yönetim kabiliyetini geliştirerek koruyun.

SAP GRC ve İnnova
SAP GRC, kurumlarınızı finansal, operasyonel, finansal, stratejik, jeopolitik/politik ve çevresel 
risklere karşı koruyan ve sizi olası risklere karşı hazırlayan önemli bir üründür. İnnova Kurumsal 
Risk Yönetimi Takımı, Türkiye’nin en gelişkin teknik / fonksiyonel danışman kadrosuna sahiptir. 
İş süreçleri uzmanlarla belirlenen kurumsal riskleriniz şirketinizin politikaları ve hassasiyet 
noktalarına göre tarafımızdan uyarlanır.

• Uyum ve risklerin 
sürekli izlenmesi

• Daha emniyetli, güvenilir 
risk ve uyumluluk verisi

• Standart risk ve uyum 
metodolojisi

• Birleştirilmiş süreç, risk 
ve uyum metodolojisi

• Risk ve strateji yönetimi 
uyumu

• Süreç ve fonksiyonların 
görünebilirliğinin kontrolü

• Temel süreç ve kontrollerin 
otomatikleştirilmesi

• Risk tabanlı analizin 
güncellenebilirliği

• Denetim zamanı ve 
kaynağın minimize edilmesi

Artan öngörü ve 
performans

Azalan uyum 
maliyetleriArtan verimlilik
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SAP GRC’nin Süreçleri:

• Tüm SAP ve nonSAP yetkilendirmeleri denetim ve onaydan geçer.
• Yetki taleplerindeki kontroller kişi inisiyatiflerinden çıkartılır ve asıl 

sorumlulara yönlendirilir.
• Rol-işlem kodu bazlı simülasyonlar ile kontrollü yetki ataması 

gerçekleştirilir.
• Yeni yetkiler mevcut belirlenmiş risk kitaplığının analizi ve onayı ile 

GRC üzerinden yaratılır.
• Tüm SAP, nonSAP sistemlerde kullanıcı/rol/profil bazlı online Risk 

Analiz raporları çekilebilir.

1. GRC Erişim Kontrolü

• Kullanıcılar olası ihlaller karşısında denetlenip hissettirmeden takip 
altına alınabilir.

• Kurumun şirket politikalarına göre uyumlu tutulabilir.
• Kontrol noktalarında farklı sistemlerden eş zamanlı done/kontrol 

verileri çekerek sorunlara bütünsel yanıt üretmek mümkün.

2. GRC Süreç Kontrolü

• Kurumun öngörülebilir riskleri belirlenebilir.
• Öngörülemeyen risklere karşı korunaklı kalınabilir.
• Risklere karşı uyarı ve erken önlem alma konusunda bilgilendirme 

yapılabilir.

3. GRC Risk Yönetimi
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SAP IS Utilities çözümü; işletmelerin enerji üretim, iletim ve dağıtım, perakende satış ve hizmetler, 
atık ve geri dönüşüm süreçlerindeki ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler üretiyor. SAP IS Utilities 
ayrıca elektrik, doğalgaz ve su üretimi, iletim ve dağıtımı ve perakende satışı alanında faaliyet 
gösteren işletmeler için ideal bir ürün grubu olarak ön plana çıkıyor. 

Türkiye’de enerji sektöründeki firmalar özelleştirmeler sonrası deregüle piyasaya geçiş 
aşamasında özellikle de teknoloji alanında büyük yatırımlar yapıyor. Bu firmaların temel süreçlerini 
yürütmek için ihtiyaç duydukları çözüm ise SAP IS Utilities çözümü.

İnnova, SAP IS Utilites ve Entegre Çözümleri ile enerji sektöründe firmalara teknoloji yatırımlarında 
güvenlilir bir hizmet sağlayıcı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İnnova’nın profesyonel desteğini 
alan işletmeler SAP for Utilities çözümleri sayesinde iş kârlılık ve gelirlerini artırıyor, varlıklarını 
daha fazla güvenceye alıyor, bakım süreçlerini optimize ediyor ve müşteri memnuniyeti seviyesini 
yükseltiyor.

SAP IS Utilities
SAP for Utilities çözümleri akıllı şebeke analitiklerinden sayaç 
verilerinin yönetimine ve talep yönetimine kadar her noktada 
avantajlar sağlıyor.

Bir Bakışta SAP IS Utilities:
• Enerji tedarik zincirinde optimizasyon: Enerji satın alınmasından dağıtımına, müşteriye iletimi 

ve tüketimine kadar devam eden tedarik zincirinin tüm süreçlerinin birbirine entegre şekilde 
çalıştırılması.

• Tesisler ve şebekelerde operasyonel verimlilik: Varlıkların yaşam döngüsünün tamamını 
kapsayan şebeke ve operasyon verilerinin tek kaynaktan ve gerçek zamanlı olarak takip 
edilmesi.

• Müşteri deneyimi: Servis, pazarlama ve satış süreçlerini geliştirmek için müşterilerin 360 
derece ve gerçek zamanlı verilerinin kullanılması.

• Gerçek-zamanlılık: İş süreçlerindeki değişimlerin gerçek-zamanlı optimizasyonuyla iş yapış 
biçiminizi tümüyle değiştirin.
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İnnova, SAP ekosistemini 
oluşturan tüm ürün 
ve çözümlerde sistem 
kurulum, IT danışmanlığı 
ve süreç danışmanlığı 
hizmetlerini uçtan uca 
sunan güvenilir iş ortağıdır.
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SAP MDG ürünleri ana veri yönetimini merkezi olarak, teklik ve tutarlılık esasıyla, diğer modüllerle 
entegre olarak yapmak isteyen tüm kurumsal şirketler ve holdingler için tasarlanmıştır.

Ana veri, işletme fonksiyonlarında en temel ve değerli girdidir. Karar destek sistemlerini besler. 
Tüm işletme fonksiyonlarının sağlıklı çalışabilmesi ana verinin doğru, tam, tek (unique) ve tutarlı 
olmasına dayanır. Büyük organizasyonlarda, birden fazla şirketin/üretim yerinin/lokasyonun 
bulunduğu ve birden fazla sistemin kullanıldığı iş modellerinde, ana verinin yönetiminin kontrollü, 
merkezi yapılması esastır. MDG çözümleri;

• SAP sistemleri ile tam entegrasyon-ana verinin merkezi oluşturularak, entegre operasyonel 
sistemlere akışının sağlanması,

• Ana veri portali sayesinde web tabanlı erişim-portal uygulaması,
• Tablet ve akıllı telefonlarda rahatlıkla çalışabilen talep ekranları,
• Yeni masraf yeri ve kar merkezi tanımlama talepleri için Fiori uygulamalarını kullanma imkânı,
• Kapsama alınan tüm sistemlerde, şirketlerde ana veride teklik, tutarlılık ve standardizasyon 

sağlanması,
• Veri kalitesinin artırılması, kontrol noktaları ile mükerrer veri girişinin önlenmesi, validasyonlar,
• Yığınsal değişiklik ile büyük hacimde verinin işlenebilmesi,
• Ana veride netlik, şeffaflık,
• Raporlama, sorgulama gibi artılar sunar.
• Düzenli, sağlıklı ana veri kullanıcının işini kolaylaştırır, işin daha doğru yapılması için temel 

oluşturur, rapor ve sorguların konsolide ve tutarlı alınmasını sağlar.

SAP MDG-Master Data Governance

İnnova SAP ekibi:; MDG çözüm paketini yurtiçinde ilk defa 
açan ve uygulamasını gerçekleştiren, tecrübeli, yetkin bir 
ekiptir.
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Operasyonda ve yönetimde bir adım ileri!
SAP SRM’in kullanıcı dostu ekranları, talep tarafındaki kullanıcıların ve satın alma birimlerinin 
faaliyetlerini kolaylaştırırken, aynı zamanda yönetim kademesinin süreçlere katkısını 
kolaylaştırarak işin daha hızlı ilerleyebilmesini sağlar. SAP’nin kullanıcı deneyimini artıran 
uygulama platformu SAP Fiori’nin sunduğu mobil onay fonksiyonu ile SAP SRM, yöneticilerin 
sisteme erişimine gerek olmaksızın, satın alma süreçlerinin ilerleyebilmesini kolaylaştırır.

SRM’de neden İnnova?
SAP projelerindeki bilgi birikimi ve tecrübesiyle Türkiye’nin dev SAP projelerine imza atan İnnova, 
tedarik süreçlerini hedefleyen SAP SRM projelerinde de etkin proje yönetimi gereçekleştirir. 
İnnova tüm kurumlara, kıdemli SRM danışmanları ile; Proje kalite denetleme, üst düzey çözüm 
tasarımı ve satın alma süreç danışmanlığı desteği sunar.

Kurumların satın alma süreçlerini talepten faturaya kadar uçtan uca yöneterek zamandan 
tasarruf ve yüksek kârlılık sağlayan çözümler İnnova’da. SAP Gold Partner İnnova tarafından 
sunulan SAP SRM (Tedarikçi İlişkileri Yönetimi) çözümüyle hem satın almadaki operasyonel 
süreçlerin yükünü azaltabilir, hem de tedarikçileriniz ile ilişkilerinizi kurumsal sistemleriniz 
üzerinden kolayca izlenebilir ve kolay yönetilebilir hale getirebilirsiniz.

SAP SRM
Tedarikçi ilişkilerinizi uçtan uca yöneten SAP SRM ile sadece 
satarken değil, alırken de kazanın.

Satın alma biriminizin iş yükünü hafifletin, stratejik satın alma 
faaliyetlerine hız verin.

SAP SRM Modülleri:
• Self-Servis Satın alma
• Planlama Temelli Tedari
• Katalog Yönetimi
• Bütçe Kontrolü
• Kaynak Yönetimi
• Sözleşme Yönetimi
• Teklif / İhale Yönetimi
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AKILLI KASA
İnnova’nın Akıllı Kasa çözümüyle farklı tipteki bayi kanallarını 
tek bir platform üzerinden yönetmek mümkün.

Çok sayıda kanalına sahip olan ve satış operasyonlarını bu kanallar üzerinden yürüten kurumlar 
için geliştirilmiş Akıllı Kasa çözümü, stok sistemleri ile entegre çalışan SAP Fiori ekranlarıyla tüm 
cihazlardan satış ve raporlama yapabilmeye olanak tanıyor.

Akıllı Kasa çözümlerini kullanan kurumların bayileri, ortak bir SAP Fiori satış ekranına sahip oluyor. 
Bu sayede bayiler hem masaüstü bilgisayarlarda, hem de mobilde satış yapabiliyor, aynı zamanda 
satışlarını raporlayabiliyor. İlgili kurumların bünyesinde, merkez tarafından tanımlanan ürünler 
stoklarla entegre bir şekilde yönetiliyor. Öte yandan bayiler kendi ürünlerini tanımlayabiliyor ve 
yönetebiliyor.

Akıllı Kasa neler sunuyor?
• Bayilerde bulunan ürünlerin yönetimini tek bir platformda yapabilme kolaylığı,

• Raporlamaların her turlu mobil cihaz üzerinden her lokasyonda gerçekleştirilebilmesi, 

• Barkod bazlı takipte hem üretici barkodlarını kullanabilme, hem de bayi bazında münferit 
barkodlar üretebilme imkânı,

• Bayi ve şubelerdeki barkod standardizasyonu sağlandığından en az hata oranı ile satış 
yapabilme,

• Anlık Mesajlaşma (Bayi müdür ve çalışanları arasında kampanya ve/veya hedef takibi ve 
yönlendirmesi),

• Fiyat güncellemelerinde kolaylık ve esneklik,

• Fatura çıktılarının alınmasının kolaylaşması,

• Para iadelerinin kayıt altına alınması ve raporlanması,

• Tüm raporlarlarda Excel formatında iç ve dış aktarım imkânı,

• Satış personellerinin performanslarının anlık olarak takip edilebilmesi.
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SAP Fiori, SAP ile yönetilen iş süreçlerinizde onay mekanizmalarını kolaylaştıran ve hızlandıran, 
fonksiyonlara her platformdan erişilebilmesini sağlayan bir uygulama geliştirme platformudur. 
500’ün üzerinde uygulama şablonu ile kolayca hazırlanan arayüzlere; akıllı telefonlardan, tablet 
ve masaüstü bilgisayarlardan, kısacası HTML5 destekli bir internet tarayıcıya sahip olan tüm 
cihazlardan kolayca erişiliyor.

SAP Fiori
SAP arayüzleri artık daha gelişmiş.

SAP araçlarınızı hızlı tepki veren, özelleştirilmiş ve basit 
arayüzlerle erişmek için SAP Fiori.

SAP Fiori neler sunuyor?
• SAP araçlarını modern kullanıcı arayüzlerine kavuşturur.
• Birden fazla cihazda bütünsel bir kullanıcı deneyimi sunar.
• Her zaman ve her yerde kolay analiz ve hızlı hareket olanağı sağlar.
• Kullanıcıların erişim kabiliyetini ve üretkenliğini artırır.
• SAP Fiori tasarım kılavuzları ile geliştirme kolaydır.
• Kullanım için lisans ücreti yoktur, sadece kurulum gerektirir.
• Bir hafta gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale gelir.
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