Sıfır Bazlı Bütçeleme (ZBB | Zero Based Budgeting)
Dünyada çalışma şekilleri gibi yeni bütçeleme yaklaşımı da değişiyor! Kurumlar, bütçeleme konusunda ortaya
çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle, giderlerini Sıfır Bazlı Bütçeleme (Zero Based Budgeting) yaklaşımı ile
yönetmeye yöneliyor. Sıfır Bazı Bütçeleme (ZBB | Zero Based Budgeting) yaklaşımı, yakın dönemdeki önemli
maliyetleri ortaya koymaya, stratejik önceliklere uyum sağlamak ve bunu sürdürmek için, kaynakların nelere
ayrılması gerektiğini belirlemeye yarıyor. Geleneksel bütçeleme yöntemlerinden oldukça farklı olan
SAP onaylı paket çözüm Z+Pack ile giderlerinizi Sıfır Bazlı Bütçeleme (ZBB | Zero Based Budgeting)
yaklaşımıyla yönetirken, maliyetleri ve performansınızı optimize edebilirsiniz.

ZBB (Zero Based Budgeting) Nedir?
SIFIR BAZLI BÜTÇELEME
Önceki yılların bütçelerini kullanmak yerine, her operasyonun ihtiyaçlarını analiz
ederek her seferinde sıfırdan başlayan bütçeleme yaklaşımı
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Her harcama kaleminin
getiri oranının takip
edilmesi, ihtiyaçlar bazında
harcama yapılmasını
sağlıyor.

Şeﬀaﬂık ve hesap verebilirlik,
her departmanın hedeﬂeriyle
uyumlu bir büyüme
kültürünü destekliyor.

Maliyetleri hangi
noktalarda ve neden
düşürebileceğinizi
anlamanızı sağlıyor.

Harcamalarınızı
düzenleyerek ve
risklerinizi azaltarak,
büyümenin önünü açıyor.

Geleneksel bütçeleme yaklaşımında, yeni bütçeler oluşturulurken, bir önceki yıl gerçekleşen harcamalar
üzerinden hesaplama yapılıp yeni bütçeler oluşturuluyor. 21. yüzyılda kurumların gündemine giren Sıfır Bazlı
Bütçeleme’de (ZBB | Zero Based Budgeting) ise bütçeleme süreci sıfır noktasından ele alınıyor. Geçmişte ne
olduğuna değil, geleneksel bütçenin ötesine geçilerek gelecekte ne olacağına odaklanılıyor, öngörülebilir
hedeﬂer ve sonuçlarla daha çevik bir mali yönetim sistemi kurgulanabiliyor.

ZBB (Zero Based Budgeting) Nasıl Çalışır?
Kimin neye ne kadar harcadığını
tespit eder, kriterleri ve maliyet
seviyelerini belirler.

Taraﬂarın harcamaları
sahiplenmesini sağlayarak
hesap verebilirliği sisteme
entegre eder.

Talep yönetimi, politika, süreç
otomasyonu ve satın alma aracılığıyla
pazarlamanın sabit giderlerinden
fayda yaratmayı hedeﬂer.

Maliyetleri baz seviyede tutmak
için sürekli izleme, kontrol ve
müdahaleyi mümkün kılar.

Detaysoft’tan hızlı, esnek ve kullanıcı dostu ZBB (Zero Based Budgeting) çözümü
Yeni nesil bütçeleme yaklaşımı ZBB’yi (Sıfır Bazlı Bütçeleme) Detaysoft’un hızlı, esnek ve kullanıcı dostu
SAP onaylı Z+Pack | Detaysoft Zero-Based Budgeting Package for Intelligent Enterprises on SAP
Analytics Cloud paket çözümüyle hayata geçirerek, siz de büyümeye ve geleceğe odaklanabilirsiniz.
Z+Pack, Sıfır Bazlı Bütçeleme yaklaşımını uygulamayı sağlayan hazır şablonların yanı sıra, SAP Analytics
Cloud platformu üzerinde bulunan kullanıcı dostu arayüzler, otomatik hesaplamalar ve izleme panoları
sunuyor.
SAP onaylı çözüm paketi Z+Pack ile risklerinizi en aza indirebilir, maliyet ve performansınızı optimize
edebiliriz! Nasıl mı?
• Kurumunuzun masraﬂarını ve bütçeleme alışkanlıklarını analiz ediyoruz.
• Gider hesap kalemleri için ortak bir dil ve bakış açısı oluşturuyoruz.
• Bütçe giriş ve yönetim şablonlarını ZBB (Zero Based Budgeting) yaklaşımıyla modelleyerek
SAP Analytics Cloud’a taşıyoruz.
• Kurumunuza özel, kullanıcı dostu giriş ekranları ve rapor ara yüzleri tasarlıyoruz.
• Organizasyon şemanıza uygun esnek yetkilendirmeler oluşturuyoruz.
"Sıfır Bazlı Bütçeleme" yaklaşımı, Detaysoft’un Z+Pack çözümüyle, ek donanıma ihtiyaç duymadan,
her sisteme hızla ve kolayca entegre edilebiliyor.
Z+Pack ile sıfırdan başlamaya hazır mısınız? Hemen bizimle iletişime geçin.

ZBB (Zero Based Budgeting) ile maliyet yönetim kültürü oluşturun!
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Kurumunuzdaki tüm
birimleri, ihtiyaç ve
maliyetleri açısından
analiz ederek
değerlendirin.

Bütçe plan ve
kontrolündeki rol ve
sorumlulukları,
organizasyonel
olarak yeniden
tasarlayın.

Dönemsel fon
devirlerine gerek
olmadan, hazırlanan
ve onaylanan bütçeleri
her ay kendi içinde
değerlendirin.
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Harcamalarınızı her
ayın sonunda gerçek
zamanlı raporlar
aracılığıyla analiz ve
kontrol edin.

Harcamalarınız
öngörülenin üstünde
gerçekleşmeden,
nedenleriyle
değerlendirerek
zamanında müdahale
edin.

Pandemi ﬁnans liderlerinin
hayatını nasıl değiştirdi?
McKinsey tarafından yapılan araştırmaya
ulaşmak için tıklayın.

Kurumunuzun ﬁnansal
performansını aylık
olarak yönetin.

Neden Detaysoft

• %100 Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortağı

20+ yıllık birikim
500 yetkin çalışan

• En üst seviye SAP Platinum | Global İş Ortağı

100+ destek danışmanı

• United VARs’ın Türkiye’deki tek üyesi

20+ ülkede deneyim

• ArGe Merkezi

30+ sektörel uzmanlık

• Sayısız başarı hikayesi

300 aktif müşteri

• Ödüllü dijital dönüşüm projeleri

1,500+ başarılı proje

• Global referanslar
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