
SAP Business One uygulaması, satış ve müşteri ilişkilerinden mali operasyonlara dair
tüm faaliyetlerinizi yönetebilmeniz için karşılanabilir  bir yol sunmaktadır.

®

İşinizi başarıyla
yönetin ve büyütün

SAP, dünya genelinde SAP Business One müşterileri tarafından lider ve güvenilir marka olarak tanımlanmaktadır

48,000’den
fazla SAP Business One
müşterisi

27  dil

150’den fazla ülkede 
SAP Business One
kullanan müşteriler

42 ülke
yerelleştirmesi

700’den fazla
dünya genelinde 

kanal ortağı
* Dil desteğine Türkçe, yerelleştirmeye de Türkiye Lokalizasyonu  dahildir.

SAP Business One
müşterileri tarafından güvenilir:

SAP Business One,
müşterilerine dünya genelinde hizmet vermektedir:

şekilde görmeniz için uçtan uca  
görünürlük sağlar ve operasyonunuzun 
her alanını tam olarak kontrol 
edebilmenize olanak verir. İşle ilgili tüm 
kritik bilgiyi depolar ve gerçek zamanlı 
tüm bilgilerinize  erişiminizi sağlar.  
Geleneksel mali programlar ve hesap 
tablolarından farklı olarak, iş sahanızla 
ilgili kilit noktaları yönetmeniz için neye 
ihtiyacınız varsa onu sunar.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 
tasarlanmış ve özel olarak SAP iş 
ortakları üzerinden satılan SAP 
Business One, süreçleri organize 
etmenize, anında bilgiye ulaşmaya rol 
oynamanızda ve kar getiren büyümeye 
ulaşmanıza yardımcı olmaktadır.

SAP Business One, akılda kalıcı 
esnekliğe dikkat ederek tasarlanmıştır. 

Ofisinizde ya da Cloud(“bulut” sistemi) 
üzerinde kurulu olsa da, hareket 
halindeyken dahi mobil uygulamamıza 
erişebilirsiniz. İşiniz büyüdüğü sürece 
de, uygulamayı ortaya çıkaran 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde 
şekillendirebilir ya da geliştirebilirsiniz.

Basit ve bütünleşmiş(entegre) bir 
çözüm olarak, tüm iş sisteminizi net bir 
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SAP Business One hızlı ve değerli hizmetler sunarak,
küçük ve orta ölçekli işletmeler için şunları sağlar:
• Müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verme
• Mobil Çözümü ile her yerden doğru bilgiye erişim
• Modern ve kullanışlı operasyonları kullanarak büyüme
• Artık veri girişini ve hataları bertaraf etme
• Müşteriler ile daha yakın ilişkiler kurma

SAP Business One Özellikleri

Daha fazlasını öğren

Mail  : kobi@sap.com
Ara : 0 216 6330376
Ziyaret et : http://www.sap.com/uk/sapbusinessone

Defterikebir, hesap kurulum ve 
bakımları, günlük girdileri, çok boyutlu 
maliyet merkezleri, dış kaynaklı para 
düzenlemeleri ve bütçe işlemleri dâhil 
finans işlemlerinizi yönetir.

Üretim planlamacıları ve alıcılar için 
verimlilik gösteren basit ama güçlü 
planlama sistemi ile birçok kriteri baz 
alarak üretim ve satın alma için malları 
düzenler ve yönetir.

Hizmet operasyonları, hizmet sözleşme 
yönetimleri, hizmet planlama ve müşteri 
etkileşimleri aktiviteleri takibi için destek 
sağlayarak hizmet birimlerinin 
potansiyelini en uygun hale getirir.

Birçok kurum arasında şirketlerarası 
işlemleri yürütür. Bir şirketin fiziksel ve 
sanal alanları arasında kaynak ve bilgi 
paylaşımında bulunarak, 
konsolide(birleştirilmiş) rapor 
oluşturulmasına olanak sağlar.

İnteraktif kumanda paneli(gösterge 
tabloları) ile işiniz için gerçek zamanlı 
içgörü(kavrayış) edinmenizi ve en çok baskı 
yaratan sorularınıza cevap veren raporlar 
hazırlanmasını sağlar. Geçici (ad hoc) 
raporlama, bilginin kontrolünü kullanıcılara 
bırakarak, karar verme sürecinin daha iyi ve 
daha hızlı bir şekilde değerlendirilmesine 
destek olur.

Kotaları, müşteri siparişlerini, 
teslimatları kolayca oluşturur, sermaye 
dengelerini günceller ve tüm faturalar ile 
borçlular hesaplarını yönetir.

Satın alma kota ve siparişlerini 
oluşturmak, stokları güncellemek, 
ithalatlar için son teslim alma 
maliyetlerini hesaplamak, iadeleri ve 
kredileri yönetmek ve ödemeleri işlemek 
gibi tedarikçi işlemlerini yönetir.

Profiller, iletişim bilgisi özetleri, hesap 
dengeleri ve satış öngörüleri planları 
dâhil her türlü müşteri ve tedarikçi 
bilgisini kontrol altında tutar.

Stok seviyelerini, malzeme yönetimini, 
fiyat listelerini, özel fiyat anlaşmalarını, 
depolar arası taşımaları ve stok 
işlemlerini yönetir.


