TEK NOKTADAN FİNANS VE
MUHASEBE YÖNETİMİ İÇİN
SAP CENTRAL FINANCE
Finansal işlemlerin kayıt altına alınarak izlenmesi, raporlanması ve ölçülmesi kurumlar için
hayati bir önem taşıyor. Konu özellikle grup şirketleri ve holdingler olduğunda bu tür işlemlerin
tek noktadan yönetilmesi kritik bir ihtiyaç halini alıyor. SAP Central Finance (CF) çözümü,
farklı sistemlerle kurulan entegrasyonlar sayesinde, tek bir platformdan yönetim ve gerçek
zamanlı raporlama, kurumlara karar verme süreçlerinde önemli avantajlar sağlıyor. Türkiye’de
SAP CF hizmeti sunan tek danışmanlık şirketi İnnova, kapsamlı uzmanlığı ve tecrübesi ile
işletmelerin rekabetçiliğini ve verimliliğini artırıyor.

www.innova.com.tr

Grup şirketleri ya da holdingler gibi birden fazla şirketin finans ve muhasebe
süreçlerinin yönetildiği yapılarda ortak bir raporlama yapısı oluşturmak ve işlemleri
tek bir merkezden yönetmek verimliliği doğrudan etkiliyor. Tek bir platform üzerinden
izleme, raporlama ve ölçümleme yapmayı sağlayan SAP Central Finance, dağıtılmış
sistem ortamlarını merkezi bir SAP S/4HANA Finance sistemine bağlayabilme
esnekliğini sunuyor. Bununla birlikte Finansal Muhasebe (FI) ve Yönetim Muhasebesi
(CO) kayıtları da bu merkezi finans sistemine kopyalanabiliyor. SAP Central Finance,
birden fazla şirket kodunda farklı SAP ya da SAP olmayan sistemler kullanan grup
şirketlerinin finans ve muhasebe işlemlerini daha az iş gücüyle gerçekleştirme imkânı
sunarak hata riskini önemli ölçüde azaltıyor.
İşletmeler SAP Center Finance ile gerçek zamanlı replikasyon, hesap mutabakatı
işlemlerinde kolaylık, sadeleşen ana veriler ve uyumlu finansal raporlama olanaklarına
kavuşuyor.
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SAP Central Finance’ın Avantajları
•

Grup finans ve muhasebe altyapısı çok hızlı kuruluyor ve grup şirketleri sisteme
kolayca entegre ediliyor.

•

Tüm grup, ortak hesap planı ve ana veri seti üzerinden takip ediliyor ve raporlanıyor.

•

Tüm grubun toplu ve münferit iş süreçleri ortak bir yapıda ve tek bir veri kaynağı ile
yürütülüyor.

•

Grup şirketlerinin finansal işlemlerinde gerçek zamanlı ve istenen kurallara göre
doğrulama, kayıt, izleme, hata yönetimi, dönüştürme ve yüksek performansla
raporlama sağlanıyor.

•

Grup şirketleri arasında konsolidasyon ve mutabakat işlemleri ortak bir platformda
gerçek zamanlı yapılıyor.

•

Grup nakit ve hazine işlemleri ortak bir platformda izlenip yürütülüyor.

•

Kompleks dağıtım senaryoları oluşturmak grup yönetim muhasebesinin etkinliğini
artırıyor.

•

Ay ve yıl kapanış işlemleri için daha az kaynak ve zaman harcanması verimlilik artışı
sağlıyor.

•

Denetim süreçlerinin hız ve doğruluğu artarken denetim süreçleri için tek veri kaynağı
olarak kullanılabiliyor.

•

Tüm finansal işlem ve raporlamalar kullanıcı dostu web tabanlı FIORI ara yüzleri ile
cihazdan bağımsız olarak yapılabiliyor.

•

S/4HANA ve dijital transformasyon için dönüşüm platformu sağlanıyor.
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Grup şirketlerine finans ve muhasebe işlemlerini tek merkezden yönetme imkânı
sunan SAP Central Finance esnek, verimli ve hatalardan arınmış süreçler sağlıyor.
Farklı sistemlerle kurulan entegrasyonlar sayesinde istenen tüm şirketlere
ait muhasebe kayıtlarını tek bir evrensel deftere verilen kurallar çerçevesinde
kaydedip raporlayan bu çözümün mevcut sisteme entegrasyonu da çok hızlı
bir şekilde sağlanabiliyor. Türkiye’de SAP Central Finance uygulamasını sunan
tek danışmanlık şirketi İnnova’nın bilgi teknolojilerindeki uzmanlığı ve deneyimli
ekibiyle işletmeler SAP Central Finance avantajlarından en üst düzeyde
yararlanıyor.

Size özel, eksiksiz çözümler sunmak için İnnova var.
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