
En kapsamlı İK çözümü,
artık parmaklarınızın ucunda...

Kullanıcı DostuMobilize Bulut Tabanlı
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İNSAN KAYNAKLARI ÇÖZÜMÜ

SUCCESS FACTORS



Çalışanlarınızdan %100 verim alabiliyor musunuz?

Aradığınız yetenekleri bulabiliyor musunuz?

Projelerinizde doğru insanlar mı çalışıyor?

Success Factors ile tanışın

�

TÜM BU SORULARIN CEVAPLARI, SAP’NİN 
BULUT TABANLI İK ÇÖZÜMÜ
SUCCESS FACTORS'TE...



SUCCESS FACTORS’Ü
SİZİN İÇİN İDEAL KILAN

5 NEDEN:
1-Hızlı implementasyon
    Buluttan sunulduğu için hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

2-Değişen ihtiyaçlara uyumlu
    Hızlı değişen çalışan sayıları artık sorun olmasın.

3-Yılda 4 kez otomatik güncelleme
    Her zaman en iyi performans ve güvenlik için her şey düşünüldü.

4-%100 güvenilir hizmet
    SAP güvenceli veri merkezi ayrıcalığıyla kesintisiz* bulut hizmeti.

5-Kötü sürprizler yok
    Beklenmeyen maliyetlere son! Sadece kullandığınız kadar ödeyin.



İK’DA KAZANMAK İSTEDİĞİNİZ
TÜM YETENEKLER,

TEK BİR ÇÖZÜMDE BİRLEŞİYOR: 
SUCCESS FACTORS...

Çalışanların bilgi ve becerilerini en doğru şekilde tanımlar,

İhtiyaç duyulan insan kaynağı için önce kurum içi kaynaklara başvurur,

Çalışanların kariyer planlarını güçlendirir,

Kurum hedefleriyle kişisel hedefleri birleştirir,

>>> Daha fazla bilgi edinin



İK’DA KAZANMAK İSTEDİĞİNİZ
TÜM YETENEKLER,

TEK BİR ÇÖZÜMDE BİRLEŞİYOR: 
SUCCESS FACTORS...

Hedef ve ödül mekanizmalarını güçlendirerek kurumsal aidiyeti pekiştirir,

Strateji ve performans arasındaki farkı azaltır,

«Doğru pozisyon için doğru insan» gücünü sağlar,

Farklı platformlardaki uygulamaları etkin hale getirir.

>>> Daha fazla bilgi edinin



MİNİMUM YATIRIM MALİYETİ,
KULLANDIĞIN KADAR ÖDE SİSTEMİ 

Success Factors donanım satın alımı, onarım, kiralama, bakım gerektirmez. 
Sadece kullandığınızı ödersiniz.

Kurulum yapmaksızın Success Factors’ü hızla hayata geçirebilir, herkes 
tarafından kolayca yönetilebilir bir İK uygulamasına kavuşabilirsiniz.

>>> Detaylı bilgi için tıklayın…



%100 MOBİL UYUMLU

Cep telefonunuzun internete bağlı olduğu her an, her yerden İK 
uygulamalarınıza, raporlarınıza erişebilir, onay mekanizmalarını en hızlı 
şekilde işletebilirsiniz.

>>> Detaylı bilgi için tıklayın…



9 MODÜLDE İK OPERASYONLARINIZI 
BAŞTAN SONA YÖNETİN.

1. Çalışan Merkezi ve Bordrolama (Employee Central & Payroll)
İK operasyonlarınızı otomatik hale getirmenize imkan tanır ve bordrolama süreçlerinizi 
kolaylaştırır.

2. Performans ve Hedefler (Performance & Goals)
Çalışanların performanslarını değerlendiren ve doğru hedefleri belirleyen bu çözüm ile 
hem kişisel hem kurumsal gelişim güçlenir.

3. İşgücü Analitiği (Workforce Analytics)
İşgücü ile ilgili tüm sorunların çözülmesini ve işgücünden elde edilen verimin artmasını 
sağlar.

>>> Videoları İzleyin



SUCCESS FACTORS MODÜLLERİ

4. İşe Alım (Recruiting)
Yeni yetenekleri bünyenize katmak konusundaki başarısıyla, en doğru adayları 
seçmenizi ve zaman kazanmanızı mümkün kılar.

5. Ücretlendirme (Compensation)
En verimli çalışanlar ile beklentileri karşılayamayanları kolayca ayırabilmenizi ve hataları 
en aza indirebilmenizi sağlar.

6. İşgücü Planlaması (Workforce Planning)
Her zaman en yetenekli insanların, doğru zamanda doğru işlere kanalize edilebilmesine 
olanak tanır.

>>> Videoları İzleyin



SUCCESS FACTORS MODÜLLERİ

7. Oryantasyon (Onboarding)
Yeni çalışanların adaptasyonunu kolaylaştırır; kurumu ve çalışma yapısını kısa sürede 
tanıyabilmesine yardımcı olur. 

8. Yedekleme ve Gelişim Planlama (Succession & Development)
İş hedeflerinize uygun yeteneklerin yetişmesine ve bu yeteneklerin en verimli şekilde 
değerlendirmesine imkan tanır.

9. Birlikte çalışma (SAP Jam)
Müşterileriniz, iş ortaklarınız ve çalışanlarınız ile iş açısından kritik olan tüm işlemlerde 
birlikte çalışma ortamı oluşturur. 

>>> Videoları İzleyin



20 milyondan fazla kullanıcısıyla
SAP Success Factors dünyanın en büyük

bulut platformlarından biri…

Daha detaylı bilgi için:

www.innova.com.tr/success-factors

Bizi arayın

0212 329 7315

Sorularınız için:

info@innova.com.tr



RAKAMLARLA
SUCCESS FACTORS

177 ülkede 37 dilde

60 sektörde

4 binden fazla müşteri

27 milyondan fazla kullanıcı…

Dünya genelinde binlerce şirket İK araçlarını Success Factors’e
taşıyarak verimli ve sade bir İnsan Kaynakları yönetimine kavuştu…

>>> Videoları İzleyin



SUCCESS FACTORS
BİR SAP ŞİRKETİDİR.

>>> Tüm SAP hizmetlerimiz için tıklayın…


