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İş Ortaklarınızın Değerli Hissetmesini 

Sağlayın

İster üretici ister distribütör olun, birlikte iş 

yaptığınız herkes uygun fiyat ve koşullarda 

çalıştığını bilmek ve değerli olduğunu hissetmek 

ister. Günümüz koşullarında tüketicilere sunulan 

çok sayıda seçenek, pazardaki rekabet ortamını 

artırıyor. Dolayısıyla müşterileriniz, iş ortaklarınız 

ya da tedarikçilerinizle sürdürülebilir iş ilişkisi 

oluşturmak için teşvik ve ödül programlarından 

faydalanmalısınız. 

İzlenebilirlik Sağlayarak Hata Payınızı 

Azaltın 

Teşvik programları, genellikle karmaşık yapıdadır ve 

pek çok farklı değişken içerir. İskonto, fatura iadesi, 

komisyon ve promosyon gibi değişkenlerin çoğu, 

sadece belirli müşteriler için geçerlidir. Ayrıca bu 

süreçleri manuel olarak yürütmek çok zaman alır, 

insan kaynaklı hatalara yol açabilir ve raporlamayı 

kapsamayabilir. Dolayısıyla, teşvik programları 

uygulayan işletmeler, bunları kolay ve verimli bir 

şekilde yönetmeyi sağlayacak merkezi bir platforma 

1 Kaynak: Ending Commissions Overpayments: How Incentive Management Pays for Itself – www.calliduscloud.com

ihtiyaç duyar. itelligence’ın geliştirdiği it.smart 

incentives çözümü, işletmelerin teşvik yönetimine 

ilişkin yaygın sorunları aşmalarını sağlar.

Aşağıdaki Sorunlardan Herhangi Birini 

Yaşıyor musunuz?

n Aktif durumdaki bütün teşvik programlarınızı 

takip ve analiz etmekte zorlanıyor musunuz?

n Teşvik süreçlerinizin yönetimine çok fazla iç  

kaynak mı ayırıyorsunuz?

n Teşvik programlarınızın yönetimi için birden fazla 

platform mu kullanıyorsunuz?

n Teşvik süreçleriniz çok az ya da sıfır otomasyonla, 

manuel olarak mı gerçekleşiyor?

n Teşvik programlarınızı doğru şekilde  

raporlayamıyor musunuz?

Bu sorunlardan herhangi biri size tanıdık geliyorsa,

it.smart incentives aradığınız çözüm olabilir.

Teşvik Programları Kanalıyla Müşterileriniz 
ve Tedarikçilerinizle İyi İlişkiler Kurun

Hızlı ve Verimli Dijital Teşvik Yönetimi

Çoğu üretici ve distribütör; iskonto, 
fatura iadesi, komisyon ve promosyonları 

manuel olarak yönetiyor. Bu da hata olasılığını 
artırıyor. Merkezi bir teşvik yönetimi çözümü, 
işletmelerin bu zorluğu aşmasına yardımcı 
oluyor.
Stefan Hoffmann, Sektörel Çözümler Müdürü /  
Ticaret Sektörü Global, itelligence Inc.

60%1Tazminat Yönetimi 
Çözümü kullanılan 
bir işletmede satış 
yöneticilerinin kendi 
kayıtlarına harcadığı 
sürenin azalma oranı



Tüm Teşvik Programlarını Tek Platform  

Üzerinden Kontrol Edin  

it.smart incentives, itelligence tarafından 

geliştirilmiş, merkezi yönetim imkanı sunan bir 

çözümdür. Bu sayede kullanıcılar, birbirinden farklı 

tüm  programların ve adayların uygunluğunu tek bir 

platform üzerinden net bir şekilde görebiliyor. SAP 

yazılımı üzerine kurulan bu çözüm, teşvik yönetimi 

süreçlerinde farklı uygulamalar kullansanız bile ana 

veriyi destekliyor. it.smart incentives, standart SAP 

çözümlerini raporlama fonksiyonuyla zenginleştirir. 

Böylece ana teşvik yönetimi verilerine hızla ve etkin 

bir şekilde ulaşmayı mümkün kılar.

Yaptığınız Her İşin Merkezinde 

Müşterileriniz Olsun

it.smart incentives çözümünün faydaları sadece idari 

seviyeyle sınırlı değil. Bu çözüm, teşvik  

yönetiminde müşterilerinize istedikleri her şeyi 

sunarak onlarla daha güçlü ilişkiler geliştirmenizi 

sağlamak üzere tasarlandı. Bir üründen belli miktarda 

satın alındığında uygulanacak iskonto yüzdesi gibi 

parametreler sistem üzerinde önceden  

belirlenebiliyor. Bu sayede teşvik ödemeleri otomatik 

hale geliyor, müşterilerinize yönelik her vaadiniz 

daima gerçekleşiyor ve güven oluşuyor. Müşteri 

verileri ara yüz üzerinden her an erişilebilir durumda 

olduğu için şikayetlere ve sorulara da hızla karşılık 

verilebiliyor.

it.smart incentives Çözümünün Temel Özel-

likleri 

it.smart incentives,  işletmelere pek çok fayda 

sağlıyor:

Distribütörler için:

n Müşteri ve bayi iskontoları

n Promosyonlar 

n Bayi ters ibrazları

Üreticiler için: 

n Müşteri iskontoları 

n Promosyonlar 

n Fatura iadesi

Satış ekibi ve komisyoncularla çalışan şirketler 

için:

n Komisyonlar

itelligence imzalı it.smart incentives çözümü,  

üreticiler ve distribütörlerin yanı sıra satış ekipleri 

ve ara bulucularla çalışan işletmeler için de gerekli 

olan tüm önemli fonksiyonları içerir.

itelligence’ın it.smart incentives çözümü, 
SAP’nin en başarılı uygulamalarını daha 

da zenginleştirerek güçlü ve kapsamlı bir teşvik 
yönetimi çözümü sunuyor.

Sık Kullanılan Süreçler

Ticaret Programı

Komisyonlar

Komisyonlar

Üretici Distribütör



itelligence, teşvik yönetim sürecinizi 
dönüştürmenize ve bugünün  
rekabet koşullarına ayak uydurmanıza 
yardımcı olur. Size nasıl destek 
olacağımızı öğrenmek için bizimle  
hemen iletişime geçin: 

» iletisim@itelligence.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 yetkinlikle 

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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