Çözüm Broşürü

it.vendor portal

Tedarikçilerinizle Güçlü İlişkiler Kurun ve
Tedarik Zincirinizi Kolaylıkla Yönetin

Sektör yöneticilerinin %94’ü, önümüzdeki
2-3 yıl içerisinde dijital etkileşim
platformlarının, kurum içi ve kurum dışı
iletişimi artıran teknolojiler arasında önceliğe
sahip olacağını düşünüyor.1

Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarikçileriniz ile Başlar

it.vendor portal: Satın alma süreçlerinizi
Entegre Yönetin
Güçlü Tedarikçi İlişkileriyle İşiniz

it.vendor portal’ın Sunduğu Faydalar

Sorunsuz İlerler

n

Tüm bilgiler tek bir yerde: it.vendor portal ile,

B2B odaklı pazarlarda rekabet artık hiç olmadığı

satın alma emirlerini, stokları, sevk bilgilerini ve

kadar zorlu. Müşterilerinizle ve tedarikçilerinizle

sürece dair bütün önemli detayları takip

olan iletişiminizi sorunsuz bir şekilde yürütmeniz

edebilirsiniz. it.vendor portal, yerinde kurulum

ve buna paralel olarak onların taleplerini zamanında

veya SAP bulut platformunda konumlandırılabilir.

karşılayabilmeniz oldukça kritik önem taşıyor. Satın

n

Faturalama, anlık değişen talepler ve

alma sürecinizi yürütürken, birden fazla

konfirmasyonlar, hepsi Self Servis portalde:

tedarikçiyle farklı platformlar üzerinden iletişim

Ekibiniz ve tedarikçilerinizin portala erişimi

kurmaya çalışmak, EDI gibi sistemlerden

sayesinde değişiklik ve onay süreçlerinizi kolaylıkla

faydalanmayan firmalarla ortak noktalarda buluş-

gerçekleştirebilir, böylece iş birliğinizi daha da

mak, zaman ve kaynak kullanımı açısından zorlayıcı

güçlendirebilirsiniz.

olabilir.

n

Gelecekteki ihtiyaçlarınızı öngörün: Hangi
lokasyonun, hangi ürüne, ne zaman ihtiyacı

Bu noktada it.vendor portal çözümü; tedarikçilere

olduğunu kısa ve uzun dönemli tahminlerle

ait tüm bilgileri ve satın alma emirlerini tek bir

kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

merkezi portalda birleştirerek, verimliliği, kesintisiz

EDI kullanmayan tedarikçilerinizle iletişimi
kolaylaştırın: EDI kullanmayan tedarikçilerinizi

güveni artıran bir platform olarak süreçlerinize

yönetmek, fazladan kaynak ve zaman ister. Oysa

değer katıyor.

it.vendor portal ile bunu tersine çevirebilir, iş

94
Şirketlerin

%

n

bilgi alışverişini ve tedarikçilerinizle aranızdaki

‘ü

yükünüzü otomatize edilmiş süreçlerle
hafifletebilirsiniz. Bu süreçlere; faturalandırma,

tedarik zinciri ağındaki
değişimlerin eskiye
oranla daha sık
gerçekleştiğini
belirtiyor.2

satın alma emirlerinin onayı ve detaylı sevkiyat
bildirimlerini tanımlayabiliriz.

1

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/01/15/analytics-will-revolutionize-supply-chains-in-2018/#62d1eb8b6127

2

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/11/28/high-techs-greatest-challenge-will-be-securing-supply-chains-in-2019/#326e9a445c84

Tedarik Zincirinizi Uçtan Uca Yönetin

Tek bir merkezi program üzerinden yürütülen

Günümüz rekabet ortamında satın alma emirleri,

kapsamlı tedarikçi yönetimi, size tedarik zinciri

faturalandırma ve sipariş onayı gibi bilgileri

operasyonel süreçlerinde verimliliğinizi artırmanıza

güncellemek için uzun saatler harcamak, artık

olanak sağlar.

büyük bir risk. it.vendor portal, her bir tedarikçi için
profil oluşturur böylece, tedarik zinciri
süreçlerinizde bütünsel bir izlenilirlik sağlarsınız.
Böylece tedarikçilerinizin sizinle iletişime geçip
süreçleri kolaylıkla takip edebileceği kullanıcı dostu
bir arayüz sunar.

2018’de yapılan ankete katılanların
%70’i, gelişmiş tedarikçi işbirliğinin
değer yaratmak için en iyi yol olduğunu
düşünüyor.3
Daha Kolay İş Birliği için Self-Servis

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilikçi ve

Uygulaması

Entegre Yaklaşım

it.vendor portal, SAP Fiori® ve SAP HANA® Bulut

Tedarik zincirindeki operasyonel süreçlerini-

Platformu üzerinden tedarikçilerinizin satın alma

zin sorunsuz bir şekilde işlemesi için, merkezi

sürecine ilişkin tüm önemli verilere erişmesini

yönetilebilen ve etkileşimi sağlayan uygulamalar

mümkün kılar. Kolay kullanıcı ara yüzü sayesinde

gerekir. Bu noktada it.vendor portal; satın alma

uzun süreli eğitim gerektirmez. Tedarikçileriniz

emirleri, sözleşmelerin planlanması ve sevkiyat

sisteme girerek teslimat tarihi, miktarı ve sevkiyat

bilgileri üzerinde bütüncül bir izlenebilirlik sağlar.

durumu gibi önemli bilgileri güncelleyebilir veya

Ayrıca, satın alma emirleri ve detaylı sevkiyat

onaylayabilir. Aynı zamanda, stokların tükenmesi

bildirimleri hakkında bilgi sağlarken, satın alım

gibi kritik bilgiler üzerinden uyarılar yapar. it.vendor

konfirmasyonları, teslimat takibi gibi şemaların

portal’ın sağladığı bu ayrıcalıklar sadece süreçsel

otomatize edilmesini mümkün kılar.

şeffaflığı artırmakla kalmaz, aynı zamanda telefon
veya mail iletişiminden doğan aksaklıkların önüne
geçilmesini sağlayarak, zamandan tasarruf etmenize
yardımcı olur.

it.vendor portal - Temel Özellikleri
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Source: http://www.scmworld.com/procurement-needs-engage-wider-value-conversation/

itelligence Türkiye olarak, günümüz
rekabet koşullarını göz önününde
bulundurarak, tedarikçi yönetiminizin
gereksinimlerini karşılamak ve güçlü
iş birliklerinin altına imza atabilmeniz
için dönüşümünüze nasıl yardımcı
olabileceğimizi öğrenin!
» itelligencegroup.com/tr

itelligence olarak, 30 yıldır her endüstri grubundan ve
her boyuttan şirketin dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik ediyoruz.
Dünyanın en büyük SAP partneri olmanın verdiği yetkinlik ile
SAP teknolojilerinin temelini en iyi şekilde anlayıp maksimum
faydayı elde etmenize olanak sağlıyoruz. NTT DATA Group’un
bir parçasıyız ve bu büyük oluşumun küresel kaynaklarını size
değer oluşturma yolcuğunda kolaylıkla kullanabiliyoruz.
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