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SAP Analytics Cloud Finans Paketi

BULUT TABANLI ANALİTİK
PAKET ÇÖZÜMÜMÜZLE
3 HAFTADA FİNANSAL VERİLERİNİZİ 
ANLAMLI HALE GETİRİN
Veriye Dayalı Teknolojilerle
Geleceğinizi Planlayın 
Dijital ekonomide, rekabet edebilmek ve 
başarılı olmak için sadece daha fazla veriye 
sahip olmanız yetmez. Başarıya ulaşmak 
ve doğru kararlar alabilmek için elinizdeki 
veriyi anlamlı öngörülere dönüştürmeniz, 
karar verme sürecinizi geliştirmeniz ve hızlı 
aksiyon alabilmeniz gerekiyor.

SAP Analytics Cloud ile karar verme 
sürecinizi sadece tek bir ekran üzerinden 
gerçekleştirebilir, kullanıcılara keşfetme, 
öngörüde bulunma, tahmin yapma ve 
planlama gibi yetiler sunabilirsiniz. İster 
müşteri yanında olsun, ister yönetim 
kurulunda, istediğiniz her yerden sisteme 
erişim sağlayarak verilerinizi anlamlı bir 
şekilde analiz ederek aksiyon alabilirsiniz. 

Dönüşümünüz için Hazır Paket Çözüm
Deneyimimizden yararlanarak sisteminizi 
en verimli ve hızlı bir şekilde dönüştür-
menizi sağlayan bir çözüm geliştirdik. 
SAP Analytics Cloud Finans Paketimiz 
sayesinde bütünleşik, bulut tabanlı bir 
uygulama ile finansal verilerinizi otoma-
tize edilmiş akışlarla gözlemleyebilir, kon-
trol edebilir ve raporlayabilirsiniz. 
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Analize konu olan veri setlerinden başlıcaları;

 - Gelir- Gider Tablosu

 - Konsolide Finansal Tablolar

 - Konsolide Kar/ Zarar Tabloları

 - Konsolide Kapsamlı Gelir Tabloları

 - Konsolide Kapsamlı Nakit Akışı Tabloları

 - Konsolide Bilanço Tablosu

 - Nakit Akışları

 - Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı Net Satış / Brüt Satış Tablosu

 - Cari Borçlar, Varlıklar, Net/Brüt Kar Marjı Analizleri, Faaliyet 
Kar Marjı Analizleri

SAP Analytics Cloud Dönüşüm Paketimizin
Sizlere Sunduğu Avantajlar:

 - Proje süresi sadece 2 -3 hafta sürmektedir.

 - Veri görselleştirme, planlama ve tahminsel analizler gibi 
temel analitik kabiliyetleri her bir kullanıcı için tekilleştire-
rek bütüncül bir deneyim sunar.

 - SAP Analytics Finans paketi, bulut platformlar dışında yer-
leşik (on premise) sistemlerinizin üzerinde de yönetilebilir. 
Yani verinizi bulut sistemine taşımanız gerekmemektedir.

 - SAP Analytics Finans paketi, bünyesinde birçok modülü de 
barındırmaktadır. Modüllerden, ilgili olan ekranlar seçilebil-
ir, gerekirse düzenlemeler yapılabilir esnek yapıdadır.

 - SAP Analytics Finans paketi web tabanlı bir uygulama 
olarak Google Chrome and Microsoft Edge gibi popüler 
browserlarla birlikte kullanılabilir.

 - Makine öğrenmesi teknolojisiyle “Smart Insights” özelliğini 
aktive ederek, belirlediğniz veri setini en çok etkileyen fak-
törleri tespit edebilirsiniz.

 - Belirlediğiniz veri seti özelinde gerçek ve öngörülen 
durumları karşılaştırmalı olarak raporlayabilirsiniz.

SAP Analytics Cloud Finans Paketimizin Kapsamı:
SAP Analytics Finans paketinin esnek yapısı ve anlık veri 
transfer kabiliyeti sayesinde birim yöneticileri, finans depart-
manı yetkilileri ve üst yönetime özelleştirilmiş ayrı ekranlarda 
derinlemesine karşılaştırılmalı veri analizi yapabilirsiniz. Tüm 
verilerinizi belirlediğiniz ölçekte, konsolide edilmiş bir şekilde 
anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

 - Deneyimli: 30 yılı aşkın bir süredir fazla alanında uzman 
ekiplerle sayısız başarılı projeye imza attık. 

 - Uygun Fiyatlı: Paket yaklaşımıyla bire bir dönüşüm 
imkanı.  

 - Hızlı: Kısa sürede devreye alma.

 - Güvenilir: 200’ü aşkın deneyimli proje uzmanı.

 - Esnek ve Genişletilebilir: Uygulama paketinizi seçin ve 
kendi ihtiyaçlarınıza göre seçenekler ekleyin. 

 - Tahmin Edilebilir: Canlıya geçiş için önceden belirlenmiş, 
sistem durdurma süreleri.

 - Yönetilebilir: Düşük son kullanıcı eğitim maliyeti. 

 - Profesyonel: Proje yönetim metodolojisi, dönüşüm 
çalışmaları şablon setleri, proje planı, çalışma planı, 
iletişim matrisi, RACI matrisi içermektedir.

 Neden NTT DATA Business Solutions?

Bulut Hizmetleri Yönetimi
Bulut Hizmetleri yönetimi ile ilgileniyor musunuz? 
Public Cloud Data Center iş ortaklarımız ile cazip 
fiyat tekliflerimizden yararlanın.

Detaylı bilgi için bizimle
iletişime geçebilirsiniz:
iletisim-solutions-tr@nttdata.com
Tel. +902166000500
www.nttdata-solutions.com/tr


