Daha hızlı, katılımcı ve merkezi
bütçe planlama dönemi

“Zurich Sigorta olarak, bu projede kendini kanıtlamış bir firma ile çalışmak istedik. Birkaç şirket
içerisinde değerlendirme yaptığımızda teknik altyapımıza en uygun sistemin Innova tarafından
sunulduğunu gördük. İnnova’nın dünya çapında çalıştığı şirketler var, bu büyük bir bilgi birikimi
anlamına geliyor.”
Özkan Okumuş, Zurich Sigorta CFO

“Zurich Sigorta ile çalıştığımız süre içerisinde amacımız bütçeleme sürecinde şeffaflık
ve uyumluluğu geliştirerek, iş adaptasyonunu artırarak yönetim mükemmelliğini
sağlayabilmekti. Zurich Sigorta yönetimi ile yakaladığımız sinerji sonucunda memnun edici
sonuçlar elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”
Feyza Narlı Güleç, İnnova İş Çözümleri Grup Yöneticisi

Artık bütçeyi revize etmemiz gerektiğinde çok küçük parametrelerle oynayarak, çok
kısa bir süre içerisinde hatasız olarak bütçe sonuçlarını görebiliyoruz. Eskiden, bütçe
sahipliği Genel Müdür ve bazı Genel Müdür Yardımcıları’nda oluyordu, şu anda bütün
şirket çalışanları istenildiği her an kendi yaptıkları işlemleri rahatlıkla takip ediyor. Bütçeyi
bölgelere kadar indirebiliyoruz. Bu sayede kendi performanslarını değerlendirebiliyorlar,
açıklarını görüp, her an eksiklerini tamamlama şansı yakalıyorlar.
Özkan Okumuş
Zurich Sigorta CFO
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Zurich Sigorta’da
şeffaf ve hızlı bütçeleme dönemi
Hayat dışı sigorta alanında hizmet veren Zurich Sigorta’da artık bütçeleme dönemleri çok
farklı geçiyor. İnnova’nın danışmanlığında gerçekleştirilen Oracle Hyperion Planning bütçe
uygulaması sayesinde bütçe planları daha hızlı ve şeffaf olarak yapılabiliyor.
Yangın, nakliyat, kaza, sağlık, hukuksal koruma, kredi sigortaları ve mühendislik branşları olmak üzere hayat dışı
sigorta alanında hizmet veren Zurich Sigorta, geçen seneye kadar yıllık hedeflerini ve stratejisini sene başında
düzenlediği bütçe planına göre belirliyordu. Ancak bütçe planlama çalışmaları yaklaşık 3 ay sürüyor ve bütçeyi
herkesin takip etmesi mümkün olmuyordu. Bunun üzerine Zurich Sigorta, İnnova’nın desteği ile “Oracle Hyperion Planning Bütçe” projesini hayata geçirdi. Böylece
bütçe altyapısı, merkezi bir yapıya kavuşturuldu, bütçe
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Proje başlamadan önce Zurich Sigorta’nın ihtiyaçlarının kapsamlı bir analizi yapıldı. Bütçe konusunda ihtiyaçlar net olarak ortaya koyuldu ve buna paralel olarak, nasıl modellenmesi gerektiği üzerine detaylı bir şekilde çalışıldı. Bu analizlerin arkasından, anahtar kullanıcılar belirlendikten sonra hedef kitle oluşturuldu ve yine yapılan testlerle birlikte proje hayata geçirildi. Bu analizler kapsamında satış bütçesi, hasar bütçesi, teknik bütçe, sabit kıymet bütçesi, nakit akışı ve
mali gelir gider bütçesi, bilanço bütçe modeli ve IFRS bütçe modeli yer alıyor.
• Satış Bütçesi;
Bütçelenen kur, enflasyon oranı, büyüme oranı gibi global parametrelerin tarife fiyatlandırması üzerindeki etkisi, yazılan akıllı hesaplamalar ile gözlemlenebilir
hale getirildi.

rını görüp, her an eksiklerini tamamlama şansı yakalıyorZurich Sigorta CFO’su Özkan Okumuş, eskiden bütçe

lar” diyor.

Hedef
Bütçe planlamasını daha kısa sürede yapmak, takip
sürecini iyileştirmek ve şeffaf bütçeleme faaliyetlerine
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Gelir bütçesi sonucunda oluşan sonuçlar üzerinden Hasar ve Teknik departmanlarının branş ve reasürör kırılımlarında diğer bütçe kalemlerini planlamalarını
sağlayan bir sistem sunuldu. Yine geçmiş dönemlerdeki sonuçlar ve kullanıcıların belirlediği parametrelere göre otomatik bütçe üreten akıllı hesaplamalar sayesinde kullanıcıların bütçe ile ilgili iş yükleri önemli ölçüde azaldı.
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hedeflerine ulaşılmasını sağlamak

Çözüm
Oracle Hyperion bütçe planlama uygulaması
Sonuç
Yaklaşık 3 ay süren bütçe planlama çalışmalarının 3 haftada
tamamlanması

Sabit kıymetler bazında mevcut ve yeni sabit kıymetlerin bütçesinin hazırlanabilmesine imkan sağlandı.
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Departman kırılımında dinamik hesaplamalar ile genel gider bütçesi oluşturuldu. Departmanlar seviyesinde giderlerin planlanması, bunu yaparken de yine
tüm departmanların süreç kontrol mekanizması ile takibinin sağlanması gerçekleştirildi.
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Yaklaşık 20 gün süren bütçe revizelerinin 1 haftada yapılması

Bütçe sürecinin genel durumunun tek bir merkezden kontrol
edilebilmesi

