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Günümüzün İşletmeleri İçin Tasarlandı
Geleneksel IT sistem uygulamalarının başarılı olması için genellikle önemli miktarda 
bütçe ayrılmış olması, bu işe adanmış kaynak ayrılması ve kurum içi kararlılık gösterilme-
si gerekiyor. Finans ve kaynak kullanımı anlamında böylesi bir bağlılık, bazen son teknoloji 
çözümlerinin İK bölümleri için ulaşılamaz hale gelmesine yol açabiliyor. NTT DATA Busi-
ness Solutions olarak yıllara dayanan uzmanlığımızdan ortaya çıkan “Ready2run” kullanı-
ma hazır çözümlerimiz, yetenek ve İK stratejisi alanında kritik öneme sahip ihtiyaçların 
karşılanması için paket uygulama yaklaşımından yararlanıyor. Ready2run yaklaşımı, 
değer yaratma sürenizi kısaltıyor ve birkaç hafta gibi kısa bir süre içinde sektör lideri 
konumunda bulunan çözümlerin avantajlarından yararlanmanızı sağlıyor.

Ready2run, onlarca yıllık İK uzmanlığımızdan ve engin SAP uygulama deneyimimizden 
edindiğimiz bilgiler ve kazandığımız sektörel uzmanlıktan yararlanılarak oluşturuldu. 
İK uzmanlarımızdan yılların deneyimini ve iş konusundaki en iyi uygulamaları alarak 
kurumların ihtiyaç duydukları sonuçlara hızla ulaşmalarını sağlayacak, önceden 
yapılandırılmış bir çözüm tasarlayıp sunuyoruz. İster global ve birleştirilmiş personel 
sayısı raporu, ister standart bir yetenek kazanımı çözümü veya şirket çapında yapılacak 
bir yetenek değerlendirme çözümü olsun; karşınıza tam olarak nasıl bir sonuç çıkacağını 
biliyorsunuz ve sadece birkaç haftada değer elde edebiliyorsunuz– üstelik hepsi de 
makul ve sabit bir fiyata.

ENGİN DENEYİM, KISA SÜREDE 
DEĞER YARATMA



Çözüme Genel Bakış
Ready2run, sınırlı bir özelleştirmeyle SAP SuccessFactors 
işlevselliğini kullanarak İK açısından kritik öneme sahip 
iş süreçleri sunuyor. Kullanımda olan en karmaşık bazı 
uygulamalardan, yıllar içinde geliştirilmiş standart içerik 
ve şablonlarla, en iyi uygulamaları bir araya getirerek her 
çözümün geliştirilmesine özel bir çaba ve zaman ayırdık. 
Bu, kurumunuzun kısa sürede değer elde etmesini sağla-
mak üzere düzenlenmiş ve test edilip onaylanmış bir yak-
laşım. Önceden belirlenmiş şablonlarımız, araçlarımız ve 
en iyi uygulamalarımız, dünyanın önde gelen bazı kurumları 
tarafından bugün etkili bir şekilde kullanılıyor. Mutlu müşte- 
rilerimiz, işimizi başarıyla gerçekleştirdiğimizin  en önemli 
teminatı bize göre.

Ready2run, ekibimiz tarafından hazırlanacak uygulama önce-
si gereksinimleri içeren bir kontrol listesi ile başlıyor. Ekibi-
miz, gereksinimlerinize göre çözümü oluşturuyor ve süreçle 
ilgili olarak size eğitim veriyor. Sistemin beklediğiniz şekilde 
çalıştığına dair onay verdiğiniz zaman sistemi canlıya geçiri-
yoruz. Sisteminiz, düzenli aralıklar gerçekleştirilen çeşitli test 
süreçleriyle onaylanmış bir şekilde ready2run ile çalışmaya 
hazır hale getiriliyor.

Paket Çözüm Yaklaşımının Sizlere Sağladığı Avantajlar

 - �Önceden�test�edilmiş�ve�onaylanmış�en�iyi�uygulama-
lar,�araçlar�ve�içerik.

 - �Uygulamanın�sabit�bir�zaman�planı�ve�fiyatlama�
dahilinde�gerçekleştirilmesi.

 - �Uzaktan�kurulum�modeli�sayesinde�dağıtım�maliyetle-�
rinin�belli�sınırlar�içinde�kalması.

 - �Ekstra�işlevsellik�ekleme�kolaylığı,�genişlemeye�olanak�
veren�esneklik.



1- Merkezileştirme
SAP SuccessFactors Employee Central destekli

 - Organizasyon, iş ve ödeme düzeni dahil kapsamlı kuruluş yapılandırması

 -  Önceden yapılandırılmış iş akışları içeren standart İK süreçleri

 -  Çalışanlar, yöneticiler ve İK iş ortakları için global olarak tanımlanmış iş akışları
 ve tetikleyiciler

2- Performans & Hedefler
SAP SuccessFactors Performance & Goals destekli

 - 500’den fazla SMART (Specific-Belirli, Measurable-Ölçülebilir, Attainable-Ulaşılabilir, 
Realistic-Gerçekçi ve Timely-Zamanında) hedeften oluşan önceden sunulmuş bir hedef 
kütüphanesini içeren kapsamlı hedef planı

 -  50’den fazla yetkinlikten oluşan, önceden sunulmuş bir yetkinlik kütüphanesinden görev 
bazlı yetkinliklerle hedefleri entegre eden performans formu

 - Yöneticilerin daha anlamlı geri bildirim sağlamasına yardımcı olan Writing Assistant  ve 
Coaching Advisor araçları için önceden sunulmuş içerik

 - Hedefe yönelik yürütme ve entegre yürütme haritaları ve durum raporlarıyla kurum 
genelinde eşgüdüm sağlanması 

3- İşe Alım 
SAP SuccessFactors Recruiting destekli

 -  Kurumunuzun proaktif olarak işe alım yapmasına olanak tanımak için gereken işi, ücret 
verilerini ve yetkinlikleri tutmak üzere düzenlenmiş talep formu ve yerleşik iş akışı

 - Aday bilgilerini, uyumluluk verilerini tutup adayları niteliklerine göre hızla değerlendirme-
nize olanak tanıyan başvuru şablonu

 - Gerçek zamanlıya izin veren önemli aşamalara sahip yetenek listesi

 - Kullanılabilir yeteneklere yönelik görünürlük

 - Entegre mülakat işlevi ve görev bazlı yetkinliklerin ve aday sıralamalarının
 bir araya getirilmesi

4- Eğitim
SAP SuccessFactors Learning destekli

 -  e-Öğrenim, sınıfta ve sanal eğitmen tarafından verilen eğitim (ILT), mentorluk, iş başın-
da deneyim eğitimi (OJT), iş birliği ve konusunda uzman kişiler arasında network 
oluşturma gibi konularda destek

 - Çalışanlarınızın gelişimini izlemek üzere sınavlar, değerlendirmeler ve sertifikalar içeren 
yapılandırılabilir bir öğrenme stratejisinin uygulamaya konması

 - Riski azaltarak devletin talep ettiği ve sektöre özel uyumluluk gereksinimlerini yerine 
getirmek için gerekli kayıtların, raporların ve iç görülerin bulunduğundan emin olunması

5-Uyumlulaştır

 -  Önceden tanımlı onboarding, offboarding ve crossboarding süreç ve form tasarımları

 - Hoşgeldin Mesajı, Buddy Atama, Link ve Kişi Önerme ve Toplantı Planlama gibi hazır 
yeni çalışan aktiviteleri

 - Performans Yönetimi modülü işbirliğiyle 30, 60 ve 90 günlük performans değerlendirmeleri

6-Yedekle & Geliştir

 -  Kariyer yol haritaları ile ilişkilendirilmiş gelişim hedefleri

 - Çalışan gelişimini hızlandıracak şirket içi mentörlük programları

 - 9-box-grid yapısı ile artan Performans ve Potansiyel görünürlüğü

 - Hazır yedekleme, gelişim ve mentörlük raporları



Verimliliği
Artırın

Daha Hızlı
Sonuç Alın

Stratejik Eşgüdümü
Sağlayın

İşinizi Daha Önce Hiç Yapmadığınız Şekilde Yönetin

Kurumunuzla birlikte büyümek üzere tasarlandı

 - Her çözüm için ek işlevler bulunur (eklenti):

 -  Özelleştirilmiş yönetici eğitimi 

 - Başka modüllerle veya 3. parti çözümlerle entegrasyon 

 - Ek diller de dahil genişletilmiş global özellikler 

Sunulan değer
Şirketler, kendilerine bütünsel olarak rehberlik edecek ve 
destek verecek bir iş ortağına ihtiyaç duyarlar. SAP çözümleri 
alanında uluslararası seviyede hizmet sunan, tam donanımlı 
bir hizmet sağlayıcı olarak, kurumlarınızdaki süreçlerin hızlı, 
sorunsuz, şeffaf, verimli ve sonuçta uygun maliyetli olmasını 
sağlamak için geleceğin SAP inovasyonlarını yönlendiriyoruz.



UYGULAMA ZAMAN ÇİZELGESİ

SMALL

Employee Central

Recruiting

Onboarding

Performance & Goals

Learning

Succession & Development

MEDIUM

4 hafta

4 hafta

4 hafta

4 hafta

4 hafta

4 hafta

LARGE

8 hafta

8 hafta

N/A

8 hafta

N/A

8 hafta

10 hafta

10 hafta

6 hafta

10 hafta

6 hafta

10 hafta

Gereksinimler

 -  Yayınlanan tüm fiyatlar tahmini rakamlardır. Gerçek  
fiyatlar NTT DATA Business Solutions’ın keşif ve teklif 
süreci sonrası belirlenir.

 - NTT DATA Business Solutions patentli çözüm, pro-
jede hızlandırıcı olarak kullanılır ve uygulama hizmetleri         
fiyata dahildir.

 - Çözüm, yazılım bakım sözleşmesi gerektirmez.



Yaklaşık otuz yıldır her ölçekten işletmeyle çalışan NTT 
DATA Business Solutions, SAP çözümlerinden en yüksek 
faydayı elde etmenizi sağlıyor. Planlamadan danışmanlığa, 
uygulamadan operasyona ve yönetilen servislere kadar tüm
SAP yolculuğunuzda size destek oluyoruz.

NTT DATA Business Solutions’ın
ticaret platformunuzu canlandırmaya 
nasıl yardımcı olabileceği hakkında
detaylı bilgi alın.
iletisim-solutions-tr@nttdata.com
www.nttdata-solutions.com/tr
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Neden NTT DATA Business Solutions?

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQESWDv-DkGPWAAAAXzp-48weUUxGsnH_wRvETDNpUPEwyUUstgxq5KJ2GrbbVif9UVONB7L9ApdxVcQQMX1z8HKXxnxKYcXcCUWQ6eyPoj-ceWlWXoc9nCtmVGx8foGY6xIRUg=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fntt-data-business-solutions-turkey%2F
https://www.facebook.com/NTTDATABusinessSolutionsTurkey
https://twitter.com/NDBS_Turkey
https://www.instagram.com/NDBS_Turkey/
https://www.youtube.com/channel/UCVRXIThBUFziWIWI_7E7l3w
https://nttdata-solutions.com/tr/

