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İnsan kaynağını doğru ve etkili şekilde yönetmek, 
kazanma yolunda atılabilecek en önemli adımlardan 
biri... Çünkü ürünler ya da hizmetler kadar, insanlar da 
başarının ardındaki temel faktörlerden birini oluşturuyor. 
SAP ERP HCM insan kaynakları süreçlerinin sistemli, 
verimli ve kontrol edilebilir şekilde işlemesini sağlayan 
yerleşik bir çözüm olarak işletmenize değer katıyor. 
Bu çözümü İnnova uzmanlığı ve deneyimiyle hayata 
geçiren işletmeler ise rekabette bir adım öne geçiyor.

İNSAN KAYNAĞINI 
YERLEŞİK SİSTEMDE 
YÖNETMEK İSTEYENLER 
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İnsan kaynağı, işletmelerin finansal sonuçlarına doğrudan etki ediyor. Dolayısıyla 
bu değerli kaynağın en verimli ve en kolay şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. 
SAP bu amaçla geliştirdiği İK çözümlerini bulutta ya da yerleşik (on-premise) olarak 
işletmelerin hizmetine sunuyor. Yerleşik İK çözümü SAP ERP HCM (Human Capital 
Management) ile işletmeler doğru yetenekleri seçebiliyor, geleceğin liderlerini 
yetiştiriyor ve tüm çalışanlarına dijital bir İK deneyimi yaşatıyor. 

SAP S/4HANA üzerinde kullanılabilecek bir versiyonunun da piyasaya sunulması 
hedeflenen SAP ERP HCM; iş gücünün tek noktadan takip edilebilmesini, yeteneklerin 
doğru yönlendirilmesini ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. 
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SAP ERP HCM ile yönetilen süreçler

SAP’nin araştırmalarına göre, çalışan verilerinin tek bir sistem üzerinden 
yönetilmesi durumunda her bir İK işleminin maliyeti %26 oranında 
düşüyor. SAP ERP HCM çözümü, temel insan kaynakları ve bordro 
süreçlerini etkili şekilde yöneterek işletmelerin tasarruf etmesini sağlıyor. 
Organizasyon yönetimi, İK işlemleri, bordro işlemleri, paylaşılan servisler 
ve şirket dışı iş gücü yönetimi alanlarında verimlilik kazandıran bu çözüm, 
işletmenin tamamına değer katıyor.

Temel İnsan Kaynakları ve Bordro Uygulamaları 

İşletmenizin ihtiyaçlarına en uygun yetenekleri işe alıp yönlendirmek 
ve eğitmek için, öncelikle doğru iş için doğru hedefleri belirlemeniz 
gerekiyor. SAP ERP HCM’nin sunduğu sağlam zemin üzerinde hayata 
geçirilen işe alım ve oryantasyon süreçleri, işletmenize en uygun adayları 
seçmeye ve işe hızla uyum göstermelerini sağlamaya yardımcı oluyor.

İşe Alım ve Oryantasyon 

Çalışanların performansını yükseltmek açısından, değerlendirme ve 
ücretlendirme kriterlerinin uygunluğu, şeffaflığı ve objektifliği büyük 
önem taşıyor. SAP ERP HCM, doğru insan kaynağını oluşturma ve 
yönlendirmenin yanı sıra, personel performansının takibini ve belirlenen 
hedefler doğrultusunda ödüllendirme/ücretlendirme sistemlerinin de 
objektif, veri-bazlı, hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Performans ve Ücretlendirme 

İnsan kaynağının güncel bilgilerle donatılması ve sürekli gelişim hedefi 
doğrultusunda eğitilmesi, işletmelerin de gelişimi anlamına geliyor. SAP 
ERP HCM eğitim ve gelişim servisleri; eğitim, yedekleme, gelişim, iş birliği 
gibi konuları kapsıyor. 

Eğitim ve Gelişim 
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İşletmenize özgü ihtiyaçları karşılayacak nitelikte bir iş gücü 
oluşturmanın en kritik adımlarından biri de zaman ve devamlılık 
yönetimi sistemini kurmak. SAP ERP HCM izin, devamlılık, giriş-çıkış 
saati uygulamaları gibi tüm süreçlerde otomasyon ve uçtan uca kontrol 
sağlayarak iş gücünün maksimum verimle çalışmasını sağlıyor.

Zaman ve Devamlılık Yönetimi 

İşgücünün doğru şekilde planlanması ve verilerin analiz edilerek 
anlamlı bilgilere dönüştürülmesi, şirket stratejilerinin sağlıklı bir şekilde 
hayata geçirilmesini sağlayan ana unsurlar. İş gücüne ilişkin tüm 
verilerin SAP ERP HCM’nin detaylı analiz uygulamalarıyla anlamlı bilgiye 
dönüştürülmesi, yönetim kademesine istenen detayda ve kırılımda 
raporlar sunmayı da mümkün hale getiriyor. Böylece işletme, iş gücünü 
en etkili şekilde yönetmeyi sağlayacak kararlara imza atabiliyor.

İşgücü Planlama ve Analitik
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Şirketlerin iş yapış biçimlerini merkeze alan, hedeflere ve stratejilere göre esnek ve çevik 
İK yönetimi imkanı sunan SAP ERP HCM ile tanışmak çok kolay. Bilgi teknolojilerindeki 
uzmanlığıyla İnnova, tüm SAP çözümlerini olduğu gibi, SAP ERP HCM çözümünü de 
tüm dünyada kabul görmüş metodolojilerle işletmelerin hizmetine sunuyor. İnsan 
kaynakları operasyonlarınızı İnnova’nın deneyimli ekibine emanet edin, siz sadece temel iş 
süreçlerinize ve inovasyona yoğunlaşın.

Size özel, eksiksiz çözümler sunmak için İnnova var.


