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İşletmelerin en değerli varlığı, insan kaynağı… 
İşletmelerin mevcut insan kaynağından en etkili şekilde 
faydalanabilmesi için bu kaynağı iş dünyasının hızla 
değişen dinamiklerine göre esnek ve çevik bir şekilde 
yapılandırabilmek gerekiyor. SAP SuccessFactors 
HCM Suite insan kaynakları çözümünü İnnova farkıyla 
uygulayan işletmeler rekabette bir adım öne geçiyor.
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İşletmelerde üst düzey yönetimin aldığı kararların doğruluğu kadar, bu kararların tüm 
çalışanlar tarafından hızlı, eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulanması da büyük önem 
taşıyor. Uygulama seviyesinde mükemmellik elde etmek için insan kaynağını verimli bir 
şekilde oluşturmak ve yönetmek gerekiyor. 

SAP SuccessFactors HCM Suite; doğru insanların doğru işe yerleştirilmesine, objektif 
performans değerlendirmeleriyle kariyer rotalarının daha sağlıklı çizilmesine ve 
ücretlendirme/ödüllendirme yöntemleriyle çalışan bağlılığının ve motivasyonunun 
artırılmasına önemli katkı sağlıyor.  
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SAP SuccessFactors HCM Suite Modülleri

Uçtan uca işe alım modülü, işletmenize en uygun adayları 
cezbetmenize, seçmenize, işe almanıza ve sonuçları ölçmenize 
yardımcı oluyor. Böylece işe alım süreci, yetenek yönetiminin stratejik 
bir parçası haline geliyor.

İşe Alım (Recruiting)

Self-servis yapıdaki bu yeni nesil İK sisteminin faydaları, işletmenize 
doğrudan yansıyor. Çalışan Merkezi, kullanıcı dostu yapısı sayesinde İK 
birimlerinin iş yükünü azaltıyor. Çalışanların organizasyon ve yetenek 
verilerinin tek bir çözüm üzerinde tutulması, İK süreçlerinden daha 
başarılı ve hızlı sonuçlar alınmasını da sağlıyor.

Çalışan Merkezi (Employee Central) 

SAP SuccessFactors HCM Suite sadece işe alım süreçlerini değil, iş 
gücüne yeni katılan bireylerin oryantasyon süreçlerini de yönetiyor. 
Diğer temel yetenek yönetimi süreçleriyle de entegre çalışan sistem; 
çalışan memnuniyetini, çalışanın işe alışma ve fayda sağlama süresini, 
şirkette kalma oranlarını iyileştiriyor.

Oryantasyon (Onboarding)

Şirket stratejisi doğrultusunda insan kaynağını oluşturma ve 
yönlendirme kadar, yöneticilerin bu süreçleri gerçek zamanlı olarak 
izlemeleri de büyük önem taşıyor. SAP SuccessFactors HCM Suite ile 
bu takip süreci kolaylaşırken, çalışanların performansının ve başarısının 
ölçümlenmesi ve ödüllendirilmesi de objektif, hızlı ve etkili bir şekilde 
gerçekleştiriliyor.

Performans ve Hedefler (Performance and Goals)
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İş gücünün tüm paydaşlarını bir araya getirebildiğiniz SAP Jam sosyal 
ağı, çalışan verimliliğini ve ekip çalışmasını geliştiriyor. Mobil ortamda 
da kullanılabilen SAP Jam, uzmanlık paylaşımı sayesinde işletme 
genelinde verimlilik artışı sağlıyor.

SAP Jam

Performansa dayalı ücretlendirme sisteminin objektif kriterlerle 
yürütülmesi ve bu sayede çalışan memnuniyetinin artırılması, 
işletmelerin uzun vadeli başarısında belirleyici rol oynuyor. SAP 
SuccessFactors, tüm iş gücünün ücretlendirme süreçlerini daha 
objektif, veri-bazlı ve verimli yönetmeyi sağlıyor. 

Ücretlendirme (Compensation)

Bir çalışanınız işten ayrıldığında onun yerini alacak kişiyi dışarıdan 
seçmek yerine öncelikle kendi bünyenizdeki insan kaynağını 
değerlendirmek çoğu zaman daha akılcı oluyor. SAP SuccessFactors 
HCM Suite, tüm seviyelerdeki iş gücünün yeni görevlere hazır olmasına 
yönelik eğitim faaliyetlerini planlamayı sağlıyor. Sürekli gelişim ve 
kariyer planlaması ile çalışan motivasyonu artırılıyor, şirket içinde 
dinamik ve gelişime açık bir insan kaynağı yapısı oluşturuluyor.

Yedekleme ve Gelişim Planlama (Succession and 
Development)

SAP SuccessFactors bünyesinde, Servis Olarak İçerik (CaaS) kapsamında 
sunulan Eğitim Yönetimi Çözümü (LMS) online ya da sınıf-içi eğitimleri 
yönetmenize, geliştirmenize ve uygulamanıza olanak sağlıyor. 

Eğitim (Learning)

İş gücüne ilişkin tüm verilerin detaylı analizlerle 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.

İş Gücü Planlama (Workforce Planning)

İş gücüne ilişkin tüm verilerin detaylı analizlerle 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 Analizi ve Raporlama (Workforce Analysis and 
Reporting)
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Şirketlerin iş yapış biçimlerini merkeze alan, hedeflere ve stratejilere göre esnek ve 
çevik İK yönetimi imkanı sunan SAP SuccessFactors HCM Suite ile tanışmak çok kolay. 
Bilgi teknolojilerindeki uzmanlığıyla İnnova, tüm SAP çözümlerini olduğu gibi, SAP 
SuccessFactors çözümünü de tüm dünyada kabul görmüş metodolojilerle işletmelerin 
hizmetine sunuyor. İnsan kaynakları operasyonlarınızın dijitalizasyon ve otomasyon 
süreçlerini İnnova’nın deneyimli ekibine emanet edin, siz sadece temel iş süreçlerinize ve 
inovasyona yoğunlaşın.

• Çalışanların bilgi ve becerilerinin doğru tanımlanmasını sağlar.
• İhtiyaç duyulan insan kaynağı için önce kurum içine başvurur.
• Çalışanların kariyer planlarını güçlendirir.
• Kurum hedefleriyle kişisel hedefleri birleştirir.
• Hedef ve ödül mekanizmalarını güçlendirir, kurumsal aidiyeti pekiştirir.
• Strateji ve performans arasındaki farkları azaltır.
• “Doğru pozisyon için doğru insan” gücünü sağlar.
• Farklı platformlardaki uygulamaları etkin hale getirir.

SAP SuccessFactors’un Kazanımları


