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Senkronize Veri – Sistemin Temeli

Ana veri oluşturma kuralları ve prosedürleri 

çoğu zaman basit değildir ve bu durum ana veri 

yaygınlaştırması ve konsolidasyonunun karmaşık 

olmasına yol açar.  Şirketlerde genellikle ana veri 

bakımını kimse üstlenmez ya da bu iş sadece ilgili 

departman çalışanların sorumluluğundadır. Fakat ne 

yazık ki sistemdeki ana veri kalitesinin yetersizliği, 

maliyetli süreçlere ve hatalı raporlamalara neden 

olur. Örneğin, dünya genelinde Bilgi Teknolojileri 

departmanları ve şirket yöneticileri ile yapılan bir 

ankette, ana veriyle ilişkili sorunların, şirketler 

için yıllık 5 milyon doların üzerinde maliyet 

oluşturduğu görülmektedir.

Ana veri, SAP sistemi içerisinde kendi düzeninde 

çalışır ve SAP sistemindeki senkronize olmayan 

verilere dayanan kararlar ve süreçler genellikle 

daha yüksek risk, daha fazla kayıp ve daha fazla 

müşteri memnuniyetsizliği anlamına gelir. Veriler 

birbirinden bağımsız sistemlerde bulunduğu sürece 

ana veri yönetiminde tutarsızlık meydana gelir.

it.mds ile Ana Veri Yönetiminde Sadeleşme 

SAP esnek bir veri modeli sunsa da şirketler ana veri 

bakımı konusunda genellikle sorun yaşıyor. it.mds 

çözümüyle müşterilerimizin potansiyel ihtiyaçlarını 

göz önünde bulundurarak kural bazlı ana veri 

yönetimi için SAP sertifikalı çözümler sunuyoruz. 

Çözüm, hem ECC hem de SAP’nin yeni nesil ERP 

sistemi S/4HANA üzerinde çalışabiliyor ve SAP ERP 

sisteminde yürütülen iş süreçlerini ana veri yönetimi 

araçlarıyla destekliyor. it.mds sistem üzerinde yer 

alan ana verileri merkezi ve entegre bir platformda 

yöneterek şirketlerin iş süreçlerini sadeleştiriyor.

Tutarlı İş Sonuçları

it.mds ana verinin kalitesini iyileştirmenin yanı 

sıra, kontrolsüz ana veri girişini %95 oranında 

azalmasını sağlıyor. Bu da yüksek maliyetli ve insan 

kaynaklı hataların oluşma ihtimalini azaltarak 

önemli ölçüde kazanç sağlıyor.

Ana Veri Sistemin Yapı Taşı… Peki Ana Veriyi 
Doğru Yönetebilmek için İhtiyacımız olan Araçlar 
Neler?

it.mds ile Ana Veri Yönetiminde Hız ve Kontrol Sizin Elinizde

it.mds, ana veri yönetiminde 
ihtiyacımız olan şeffaflığı 

sağlıyor. Ana veri kalitesindeki 
iyileşme insan kaynaklı hataları 
önleyerek sürecin verimliliğini 
artırıyor.
LOGSTOR, Danimarka

95%
daha az manuel 
ana veri girişi.
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it.mds’in Sunduğu Fonksiyonlar:

n Ana veri profillerinin tanımlanması

n İş ve onay akışı kurguları

n Kullanıcı dostu arayüz

n Ana veri yönetimi için kurumsal terminoloji 

oluşturma 

n İş süreçlerine dayalı ana veri işletme kural setleri 

tanımı

n Global ve yerel alan tanımlamaları 

n Bağlı alan tanımlamaları 

n Zorunlu alan tanımlamaları

n Ana  veri nesnelerinin ilgili lokasyonlarda 

yaygınlaştırılması (Örn: Üretim yerleri, Satış 

organizasyonları)

n Kurulum aşamasında verilen süreç danışmanlığı

n SAP ECC ve S/4HANA üzerinde donanım ihtiyacı 

olmaksızın çalışabilen altyapı 

it.mds ile sadelik, otomasyon ve alan bazında yetkilendirmeyi esas alarak süreçlerinize değer katıyoruz 

it.mds’in Faydaları:

n Sistemde tanımlanan ana veri kural setleri ile 

daha etkin yönetim ve şirket kurallarına daha 

fazla uyumluluk 

n SAP ERP sistemi üzerinde çalışan ürün altyapısıyla 

ana veri yönetimi için tekil giriş noktası

n İş ve onay akışları sayesinde talep temelli ana veri 

yönetimi üzerinde sağlanan otomasyon

n Alan bazında yetkilendirme ve departman 

bazında oluşturulan sahiplik ile sağlanan kontrol 

mekanizması 

it.mds, iş süreçlerini sadeleştirirken aynı 
zamanda ana veri yönetimine yeni bir 

bakış açısı getirmektedir. it.mds ile kullanıcı 
kaynaklı hatalar minimuma indirilerek ana 
veri kalitesi en kısa sürede maksimum seviyeye 
çıkarılıyor.

–

*Kaynak: Forbes Insights, SAP’nin katkılarıyla  

“Managing Information in the Enterprise: Perspectives for Business Leaders”, Nisan 2010
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Değer Odaklı Yaklaşım

Uzun soluklu çözüm ortağınız olarak ihtiyaç 

duyduğunuz tüm süreçlerde ürün portföyümüzde 

yer alan hizmetleri siz değerli iş ortaklarımıza 

sunmaya hazırız. it.mds, mevcut süreçlerinizi 

daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebileceğiniz 

bir kontrol mekanizması oluştururken şirket 

içerisinde yer alan kural bütünlüğünü ve iş akışını 

korumayı hedefliyor. SAP ERP çözümlerinin 

üzerinde çalışan it.mds, manuel iş yükünü büyük 

ölçüde azaltarak tekil bir sistem üzerinden ana veri 

yönetimi yapılmasını sağlıyor. Ana veri oluşturma 

ve bakımı esnasında sunduğu merkezi denetim 

sistemi ve merkezi olmayan uygulamasıyla süreç 

otomasyonu ve zaman tasarrufu sağlıyor. Sistem 

standartlarında malzeme ana verisi, satıcı ve müşteri 

ana verisi, satınalma bilgi kaydı desteklendiği gibi 

ihtiyacınız doğrultusunda SAP ERP sisteminde 

yer alan farklı ana veriler için de fonksiyonlar 

oluşturulabilmektedir.

Başarısı kanıtlanmış yöntemimiz, işletmenizdeki 

tüm ana verilere ve ana verilerin desteklediği her bir 

iş sürecine ilişkin basit, güvenli bir genel bakış açısı 

sağlamaktadır. 

Demo veya analiz için 
bizimle iletişime geçin:
 

» www.itelligencegroup.com/tr/contact

Bütün temel 
veriler tek 
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30alan üzerinde değişiklik yaparak
3600 veri alanının bakımını yapın!
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