Yeni Nesil İK Yönetimi ve
İnsan Kaynaklarının Geleceği

Dünyanın ve iş yaşamının değişen koşulları, insan kaynakları yönetimi süreçlerini gelişime zorluyor. İyi
bir çalışan deneyimi her şeyin önüne geçerken, esneklik ve çeviklik bu deneyim içerisinde önemli bir rol
oynuyor. Değişime ayak uyduran insan kaynakları vizyonu, her an her yerden yönetilebilir iş süreçleri,
akıllı teknolojilerle donatılmış dijital çalışma olanakları, yeni dönemde İK’nın kodlarını yeniden yazıyor.
İşe alımdan başlayarak emekliliğe kadar uzanan benzersiz bir çalışan deneyimi tasarlayan ve bu süreci
yöneten şirketler, büyümenin gücünü kendi içinde buluyor.

Büyüme potansiyelinizi açığa çıkarmak için:

Çalışanlarınızın
yetkinliklerini artırın.

Kurum içi iletişimi yönetin,
diyalog fırsatları yaratın.

İş sürekliliğine yönelik
planlar yapın.

Uzaktan çalışan
ekiplerinizi destekleyin.

Çalışanlarınızın sağlık ve
güvenliğini koruyun.

Çalışanlarınıza yeni
beceriler kazandırın.

İyi bir çalışan deneyimi tasarlamak için akıllı İK çözümlerinden yararlanın:

İnsan
kaynakları

Çalışan
içgörüleri ve
işgücü etkisi

Kurumsal iş
süreçleri

>
Çalışan bağlılığını
artıran uyumlu
deneyimler

İş öncelikleriyle
bağlantılı insan
odaklı stratejiler

Artan
organizasyonel
çeviklik

İyi bir çalışan deneyimi
tüm yöneticiler için değer yaratıyor.
İnsan Kaynakları | CHRO
• Tüm iş kollarının çalışan ihtiyaçlarını hızla sağlayın.
• İnsan kaynaklarının iş sonuçlarına etkisini ölçün.
• Bir çalışana ait tüm verileri tek noktada birleştirin.
• Operasyonel değil veriye dayalı İK yönetimi yapın.
• Kurumdaki tüm çalışanların yetkinliklerine hakim olun.
• Yeni beceri kazandırma yoluyla yeni iş modelleri oluşturun.
• Maliyet baskıları ve sınırlı kaynakların üstesinden gelin.
• Liderlik yeteneğine sahip çalışanları belirleyin ve geliştirin.

Bilgi Teknolojileri | CIO
• İş kollarından gelen talepleri hızla karşılayabilecek esneklikte olun.
• Şirket genelinde riskleri azaltın.
• Eğitim ve değişim yönetimi gereksinimlerini düşürün.
• İşgücünüzün mobil yetkinliklerini artırın.
• Kolay uyum sağlanabilen, yalın uygulamalar sunun.
• Gerçek zamanlı kurumsal içgörüler edinin.
• Hızla ölçeklendirilebilecek uygulamaları tercih edin.
• Akıllı işletmeler için belirlenen temel tasarım ilkelerini kullanın.

Operasyon | COO
• Stratejinize yön verecek içgörüler edinin.
• Yetenek savaşını yönetin ve kazanın.
• Büyümeyi desteklemek için kurum çapında mobiliteyi geliştirin.
• Hızla değişen iş ortamında riskleri en aza indirin.
• Müşteri memnuniyetini ölçün ve iyileştirin.
• Şirket genelinde gerçek zamanlı ayrıntılı maliyet bilgilerini oluşturun.
• Doğru kişilerin doğru zamanda doğru rolde olmasını sağlayın.
• Yeni pazarlara girme ve yeni ürünleri piyasaya sürme hızınızı artırın.

Finans | CFO
• Maliyet bilincini yaygınlaştırarak büyümeyi teşvik edin.
• İK yatırımlarının geri dönüşünü iyi hesaplayın.
• İş performansıyla ödüllendirme programını uyumlandırın.
• İK maliyetlerinin iş sonuçları üzerindeki etkisini ölçün.
• Kişi giderlerini maliyet merkezleri ve ödeneklerle eşleyin.
• Bir pozisyonu açık bırakmanın maliyetini hesaplayın.
• İşgücünden yeterince yararlanılıp yararlanılmadığını izleyin.
• Veri gizliliği ve uyumluluğunu güvenle yönetin.

Çalışan deneyimini merkeze alın!
Çok şey değişse de işin özü değişmedi. Yine işimizi büyütmek için çalışıyoruz. Büyümenin önünü
açan pek çok araç ve teknoloji olsa da işin lokomotiﬁ her zaman çalışanlar, onların kurum için
ortaya koydukları yetkinlikler ve kurumun onlara sunduğu deneyim.
Bu yüzden çalışan deneyimini yönetmek, çalışanların geribildirimlerini sürekli dinlemek, gerçek
zamanlı olarak yanıt vermek ve onların ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olacak
fırsatlar sunmak, İK yöneticilerinin en temel sorumlulukları arasında yer alıyor.
SAP SuccessFactors Human Experience Management çözümleriyle işlemsel insan kaynakları
yönetiminden uçtan uca çalışan deneyimi yönetimine geçiş yapılabiliyor. Daha esnek ve bağlılığı
yüksek bir işgücüyle, hem ekibin hem de kurumun performansını artırmak mümkün oluyor.

SAP Çalışan Deneyimi HXM portföyünde neler var?

Çalışan Deneyimi Yönetimi

Temel İK ve Bordro

Çalışanlarınızın gelişimini destekleyecek
fırsatlar yaratın. Onlardan gelen
geribildirimleri dinleyin, fayda yaratacak
aksiyonlar alın. İyi bir çalışan deneyimiyle,
çalışanlarınızın bağlılığını artırın.

Çevik ve hızlı insan kaynakları çözümleriyle
temel İK, Türk mevzuatına uygun maaş
bordrosu, zaman takibi, yan haklar yönetimi,
İK hizmet sunumu ve daha pek çok uygulama
için oﬁsten, uzaktan ya da hibrit çalışan
ekiplerinizi destekleyin.

Yetenek Yönetimi

İK Analitikleri ve İşgücü Planlaması

Güçlü insan kaynakları yönetimiyle işe alım,
oryantasyon (onboarding), performans,
ücretlendirme, eğitim, terﬁ ve kişisel gelişim
süreçlerinde yetenekli ekiplerinizin
ihtiyaçlarına cevap verin.

İK iş süreçlerinde veriye dayalı öngörüler elde
ederek, şirket genelinde performansı
iyileştirmek için insan analitikleri ve işgücü
planlama araçlarını kullanın, daha akıllı
kararları daha hızlı alın.

Çalışanlarınızın kariyer yolculuğunu
sıra dışı deneyimlerle destekleyebilirsiniz.

İnsan kaynakları yönetimi
değil, çalışan deneyimi
yönetimi yapın.

Kişiselleştirilmiş ve anlamlı
çalışan deneyimleri
tasarlayın.

Çevik ve üretken bir ekibe
sahip olmak için en iyi çalışan
deneyimlerini yaratın.

Yeni ekip üyelerinin
sosyalleşmesini ve kurum
kültürünü öğrenmesini
sağlayacak araçlar geliştirin.

Çalışanlarınıza neyin - neden
ilham verdiğini keşfedin, kişiye
özel öğrenme ve gelişim yolları
oluşturun.

Çalışanların performans ve
başarılarını gerçek zamanlı
olarak izleyin, bağlılıklarını
artırın.

Çalışan deneyimini güçlendirin.

Kullanıcı Topluluğu

Danışmanlık Hizmetleri

SAP SuccessFactors’un uzman ve
müşterilerinden oluşan aktif kullanıcı
topluluğunun bilgi birikiminden yararlanın.

İK dönüşümünüzü hızlandırmak ve doğru iş
sonuçlarına ulaşmak için SAP SuccessFactors
uzmanlarının danışmanlığına başvurun.

Eğitimler

Orijinal Araştırmalar

Canlı eğitimler ve sertiﬁka programlarıyla SAP
SuccessFactors çözümlerinden en yüksek
kazanımları elde edin.

SAP SuccessFactors araştırma ekibinin çalışan
deneyimi, insan kaynakları ve İK teknolojileri
hakkındaki araştırmalarına erişin.

İK süreçlerinizi etkin olarak yönetebilir,
verimliliğinizi artırabilirsiniz!
Her şey baş döndürücü bir hızla değişiyor. Böyle bir süreçte, kurumlardaki değişimi yönetmesi
gereken ekiplerin başında insan kaynakları geliyor. İşlerinizi ister oﬁsten, ister uzaktan takip edin.
Daha etkin bir şekilde çalışmanıza destek sağlayacak İK çözümlerimizle, insan kaynakları
süreçlerinizi daha planlı ve kolay yönetebilir, veriminizi artırabilirsiniz.
e-Sağlık

Borçlar Çözümü

Bakanlık tescilli çözüm, kurumların sağlıkla ilgili
süreçlerini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. SAP
ERP ve Bakanlığın sistemiyle entegre çalışan
çözümle, iş yeri hekimleri çalışanların sağlık
durumunu takip edebiliyor.

Kurum çalışanlarının taksit ve avans gibi
kesintilerinin SAP üzerinden takip edilmesini
sağlıyor. Bütün borçlarla ilgili süreçlerin tek
noktadan yönetilmesine olanak tanıyan
altyapısıyla, benzer çözümlerden farklılaşıyor.

e-SGK

SGK Teşvik Çözümü

Tüm SGK süreçlerinin tek noktadan yönetilmesini
sağlıyor. e-Bildirge, e-İşe Giriş Bildirgesi ve e-İşten
Ayrılış Bildirgesi ile de entegre edilebiliyor.

Teşviklerin hızlı ve güvenli bir şekilde maksimum
tutarlarla hesaplanmasını ve teşvik sürecinin SAP
üzerinden takip edilmesini sağlıyor.

Organizasyon Şeması

Ücretlendirme Çözümü

Kurumun organizasyon yapısını farklı formatlarda
görüntülemeye, geçmişe dönük şemaların da
çıktısını almaya ve kaydetmeye olanak tanıyor.

Bulut ya da sunucu bazlı kullanabilen bir yapıyla
çalışanlarınızın ücretlendirme süreçlerini etkin
şekilde yönetmenizi imkan tanıyoruz.

Covid-19 Kurum İçi Yönetim Çözümü

Sosyal Mesafe Takip Çözümleri

HES kodu yönetim süreçlerini kolaylaştırarak
risklerinizi azaltmanıza yardımcı oluyoruz. Kayıt
altına aldığınız çalışan, ziyaretçi ve müşterilere ait
jodlarını, Sağlık Bakanlığı’nın e-Devlet aracılığıyla
sağladığı bilgiler üzerinden tek tek ya da toplu halde
sorgulayabilir, çalışma ortamını kullanacak kişilerden
risk taşıyanları önceden tespit edebilirsiniz.

Fabrika, kampüs, belediye, OSB, hastane, market,
okul, AVM gibi kalabalıkların etkileşimde bulunulan
her yerde güvende ve sağlıklı kalmanıza destek olmak
için IoT teknolojilerini hizmetinize sunuyoruz.
Platform bağımsız olarak kullanılabilen IoT çözümleri,
SAP SAC raporlama ve SAP SuccessFactors
çözümleriyle de entegre ediliyor.

e-Reçete

e-Bordro

Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler
tarafından, kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde
oluşturulup Medula sistemine elektronik ortamda
kaydedilmesine ve elektronik reçete numarası
verilmesinine olanak tanıyor.

Tüm bordro işlemlerini otomatikleştiren çözüm;
konsolide raporlama, ücret heaplama, çoklu
bordro modelleri, birden fazla mevzuata uyum,
SGK ve bankalara kolay veri aktarımı ve tüm
bordro bilgilerinin tarihsel yönetilmesini sağlıyor.

Learn+ | Detaysoft SAP SuccessFactors LMS and Training Planner Package for Intelligent Enterprises
Eğitim ihtiyaçlarını akıllı teknolojilerle harmanlayarak oluşturduğumuz SAP onaylı paket çözümle, eğitim
planlama ve değerlendirme süreçlerinizi kolaylaştırıyoruz.

Akıllı teknolojilerden
hangilerine öncelik vermek
istersiniz?
Sizi uzmanlarımızla buluşturmamızı ister misiniz?
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Neden Detaysoft

• %100 Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortağı

20+ yıllık birikim

• En üst seviye SAP Platinum | Global İş Ortağı

500 yetkin çalışan

• United VARs’ın Türkiye’deki tek üyesi

100+ destek danışmanı

• Deloitte Technology Fast50 şirketi

20+ ülkede deneyim

• Sayısız başarı hikayesi

30+ sektörel uzmanlık

• Ödüllü dijital dönüşüm projeleri

300 aktif müşteri

• Global referanslar

1.000+ başarılı proje

• Kurumlara özel IoT çözümleri

40+ yerel ve uluslararası ödül
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