gelece¤in yönetimi
gelece¤in e¤itimi
Hiyerarﬂiden matrix’e, pramitten kübik’e, mekanikten organi¤e, bürokratikten enformati¤e
hem kendi baﬂ›na hem de iﬂ networklerinizle birlikte, internet ça¤›n›n, enformati¤ini,
kavramlar›n›, prati¤ini ve araçlar›n› ö¤renmeniz gerekiyor.
Workcube’un gerçekleﬂtirdi¤i e¤itimler; internet ekonomisinin yönetiﬂim problemlerine,
teknolojik geliﬂmeleri de kullanarak aç›l›mlar, öneriler, pratik uygulamalar sa¤l›yor.

workcube e¤itim
Üst düzey ﬂirket yöneticileri için e¤itimler
Kübik Yönetiﬂim

E-‹ﬂ Stratejileri

Bilgi Teknolojilerine Do¤ru Yat›r›m

Hiyerarﬂik, piramidik do¤rusal ve buyurgan yönetimler
h›zla matrix, kübik, her boyutta iletiﬂim ve etkileﬂim
içinde olan yönetiﬂim modeline evriliyor. Kübik
Yönetiﬂim kurumlar›n sadece yukar›dan aﬂa¤›ya de¤il
aﬂa¤›dan yukar›ya yatay ve dikey iﬂ, iﬂbirli¤i ve iletiﬂim
kurmas›na olanak sa¤l›yor. Oldukça karmaﬂ›k ve direniﬂ
gücü olan bürokratik organizasyonlar› h›zla de¤iﬂen
dünyan›n yeni kural ve dayatmalar›na karﬂ›
dönüﬂtürebilmek, düﬂünce sistemati¤ini ve genel
geçer paradigmalar› sorgulamak için “KÜB‹K
YÖNET‹ﬁ‹M” e¤itimleri düﬂünsel, pratik ve
uygulanabilir faydal› bilgiler içeriyor.

E-iﬂ dönüﬂümünü bir kerede, hemen ve kesin olarak
nas›l baﬂarabilirsiniz?” ERP, CRM, SCM vb. ara duraklar
ve farkl› yaz›l›mlar bütünü görmenize yetiyor mu?
E-iﬂ projelerine nereden baﬂlamal› ve nas›l
yönetmelisiniz? Hangi zorluklar ve f›rsatlar sizi bekliyor?
Uctan uca kurumsal yaz›l›m çözümü nas›l olur, nas›l
iﬂler, size ne fayda sa¤lar?
E-iﬂ varolan süreçlenizi Web’e taﬂ›mak de¤il Web’in
gücünü ve ruhunu kurumunuza taﬂ›makt›r. Dünyadan
ve Türkiye’den yaﬂanan de¤iﬂimin yans›malar›.
‹nternet’in gücünü kurumunuzun rekabetçi gücüne
dönüﬂtürmenin yollar› bu e¤itimde.

Yaﬂanan h›zl› teknolojik geliﬂim karﬂ›s›nda olaylar›n, olgular›n,
ürün ve hizmetlerin h›z›na yetiﬂmek nerdeyse mümkün
de¤il ya da baﬂl›baﬂ›na bir uzmanl›k konusu.
Bilgi teknolojilerine yat›r›m yapacaks›n›z. Nereden
baﬂlamal›s›n›z? Hangi network altyap›s›? Hangi donan›m
ve sistem? Hangi yaz›l›m? Seçimlerinizi etkileyen faktörler
neler? Yat›r›m›n›z›n yaﬂam döngüsünü ve gelecekteki
maliyetlerini tahmin etmelisiniz. Geniﬂleyebilirlik,
sürdürülebilirlik, aç›kl›k ve daha birçok kavram...
BT yat›r›mlar›n›z›n geri dönüﬂümünü garantiye almak için
bu e¤itim gerekli.

Orta kademe yöneticiler için e¤itimler
Proje Alt›nda Operasyon

Bütçe ve Hedeflerle Yönetim

Bireysel performanstan tak›m performans›na. Kart›n›zda
yaz›lan ünvan›n›z›n d›ﬂ›nda birçok göreviniz, rolünüz,
ﬂapkan›z var. Hiyerarﬂi içinde yönetici, bir projede
lider, baﬂka bir projede içerik geliﬂtiricisiniz. Tak›m
üyeleriniz sadece kurumunuzun çal›ﬂanlar› de¤il,
tedarikçileriniz müﬂterileriniz, iﬂ ortaklar›n›z. Baﬂar›
için uyum ve çat›ﬂma ayn› anda gerekli. Proje alt›nda
operasyonlar, iﬂbirli¤i, iletiﬂim, bilgi ve belge paylaﬂ›m›,
tak›m olman›n gerekleri... Bu e¤itim pratik faydalar
ve yordamlar içeriyor.

‹ﬂ planlar›, hedefler, kotalar, harcamalar... Bütçe alt›nda
çal›ﬂmak kurumunuza mali disiplin getirdi¤i gibi
hedeflenen ve gerçekleﬂen, olmas› gereken ile olan
aras›ndaki iliﬂkileri izlemenizi sa¤layacak. Tek boyutlu
hiyerarﬂik muhasebe kay›tlar›yla art›k kurumlar›
yönetmek mümkün de¤il. Aﬂa¤›dan yukar› - yukar›dan
aﬂa¤›, uzlaﬂ›lan ba¤lay›c› hedeflerle yönetimin araçlar›,
kurallar› ve nas›l bir kültürel de¤iﬂim yapman›z
gerekti¤ine dair içerikleri bu e¤itimde bulacaks›n›z.

Sertifikasyon E¤itimleri
Uzmanl›k E¤itimleri
Workcube Uzmanl›k e¤itimleri, sizi Workcube
çözümlerinde sat›ﬂ ön analizi, sat›ﬂ, süreç analizi,
proje yönetimi, implementasyon, test ve destek
konular›nda uzman k›l›yor. Bir veya birden fazla
konuda Workcube uzmanl›k e¤itimi alarak
Workcube müﬂterilerinde aktif görev alabilir ve
Workcube iﬂ orta¤› olarak yolunuza ba¤›ms›z
devam edebilirsiniz.

E�itimler
Finans ve Muhasebe Yönetimi
‹nsan Kaynaklar› - Kariyer Portal Yönetimi
Ürün, stok, sat›nalma yönetimi
Proje ve ‹ﬂbirli¤i Yönetimi
‹çerik ve ‹letiﬂim Araçlar›
Sat›ﬂ, CRM uygulamalar›, sat›ﬂ sonras› servis yönetimi
Workcube B2B: Partner portal üzerinden iﬂbirli¤i ve proje yönetimi
Workcube B2C: Public portal üzerinden etkin web sitesi yönetimi
Üretim planlama, üretim yönetimi ve tedarik zinciri entegrasyonu

Enformatik Omurga etraf›nda
iﬂbirli¤i ve iletiﬂim
H›z dünyas›nda iki temel kavram; “Virtual Enterprise” ve
“Realtime Enterprise”. Farkl› co¤rafyalardaki uzak
ofislerinizle, iﬂ arkadaﬂlar›n›zla, müﬂterilerinizle gerçek
zamanl› iﬂ yapmak mümkün. Öyleyse onlar› süreçlerinizin
bir parças› haline dönüﬂtürmelisiniz. Internet ve onun
türevleri olan, intranet, extranet ve worknet’ler üzerinde
yani enformatik omurga üstünde iﬂ yapmaya haz›r m›s›n›z?
Rakiplerinizi tamamlay›c› olarak alg›lay›p, birarada iﬂ
yapabilir ve birlikte kazanabilir misiniz? “Enformatik
Omurga” nedir? Bileﬂenleri nelerdir? Ve bir kald›raç olarak
nas›l kullanabilirsiniz? Arad›¤›n›z cevaplar bu e¤itimde.

Kod Geliﬂtirim
IT kadrolar›n›zla e-iﬂ uygulumalar›n›z› geliﬂtirmek veya var
olan uygulamalar›n›z› geniﬂletmek istiyorsunuz.
CFML, JAVA, SQL, XML, HTML, DHTML, JS ve
ActionScript bileﬂenlerinden oluﬂan kapsaml› Workcube
E-Business Library e¤itimi alabilirsiniz. Workcube E-Business
Library; dünyan›n bir numaral› web geliﬂtirim ortam› Adobe
Tool Set’i üzerindedir. Ve dünya çap›nda deste¤e sahiptir.
H›zl› uygulama geliﬂtirme ortam› ve kolay ö¤renme ve
Workcube deneyimi bu e¤itimlerin içindedir.
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do¤ru yaz›l›ma
do¤ru hizmet
Daha çok sizin iﬂ ve yönetim ihtiyaçlar›n›za odaklanan bir yaklaﬂ›m her
zaman daha tatmin edici olacakt›r. Bu yüzden tüm Workcube dan›ﬂmanlar›
ve iﬂ ortaklar› iﬂletmenizin ihtiyaçlar›n› keﬂfetme, bütünüyle anlama ve sizin
için en uygun Workcube çözümünü sunma konusunda gereken e¤itim
yeterlik ve deneyime sahiptir.

workcube hizmetler
Süreç Analizi ve ‹ﬂ Tasar›m›

Kullan›c› E¤itimleri

Workcube, müﬂterilerinin Workcube'u kendi iﬂ ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak
ﬂekilde baﬂar›yla uygulamaya koymalar›n› temin etmek için profesyonel
dan›ﬂmanl›k hizmeti sunmaktad›r. Workcube'de sizin sorunlar›n›z›
anlamadan size ürün veya çözüm önerisinde bulunulmaz. Çünkü ilk
etapta ürün fonksiyonelli¤ine dayanan bir de¤iﬂim plan› sizi gerçekten
tatmin edici bir sonuca götürmeme riskini beraberinde taﬂ›maktad›r.
Workcube dan›ﬂmanlar› öncelikle iﬂ süreçlerinizi analiz ederek buradaki
eksikliklerin ve aksakl›klar›n neler oldu¤unu ortaya koyar. Süreçler ve
iﬂ yeniden tasarlanarak bu mant›¤›n Workcube çözümlerinde hayata
geçirilmesi sa¤lan›r.

Workcube uygulama dan›ﬂmanlar›, Workcube projelerinin hayata
geçti¤i iﬂletmelerde, çözüm kullan›c›lar›na yerinde veya Workcube
e¤itim s›n›flar›nda özel kullan›c› e¤itimleri verir. Departman baz›nda
verilen bu e¤itimlerde kullan›c›lara birebir uygulamal› örnekler
üzerinden pratik yapt›r›larak Workcube’u sorunsuz ﬂekilde
kullanmalar› sa¤lan›r. E¤itimlerde ayr›ca kullan›c›lar›n e¤itimlerden
sonra basvurabilece¤i projeye özel e¤itim dökümanlar› da haz›rlanarak
kat›l›mc›lara da¤›t›l›r.

Workcube bu güne kadar yönetim ve bilgi sistemleri yaz›l›mlar›nda
olan “Alternatifler aras›ndan seçim” konseptini, sizin sorunlar›n›z› ve
ihtiyaçlar›n›z› tespit eden ve kavrayan dan›ﬂman›n›z›n tavsiye etti¤i “Size
Uygun Workcube Çözümü” konseptine çevirmiﬂtir. Bu sayede ihtiyac›n›z
olan çözüm, sahip oldu¤unuzla ayn›d›r.

Uygulama - Yerleﬂtirme Hizmetleri
Workcube, müﬂterisinin h›zl› bir biçimde yaz›l›m› kurmas›n› ve kullanmaya
baﬂlamas›n› garantiler. Workcube çal›ﬂanlar› ve iﬂ ortaklar› uzun y›llara
dayanan deneyimleri do¤rultusunda uygulama, uyarlama ve e¤itim gibi
konularda tutarl›, h›zl› ve sorunsuz çözümler sunar.
Alttan üste ve üstten alta yaklaﬂ›mlarla iﬂletmenin tüm departmanlar›n›n
beklentileri ve ihtiyaçlar› analiz edilir. Workcube platformunun üstünde
çal›ﬂaca¤› network ve sunucular tespit edilir ve varsa ek gereksinimler
ortaya ç›kar›l›r. Workcube'un minimum bütçeyle ve tam zaman›nda
ﬂirketinize uygulanmas› için konusunda lider Workcube iﬂ ortaklar›yla
birlikte çal›ﬂ›l›r. Dan›ﬂman ekibimiz, implementasyon sürecini yönetirken
ﬂirket çal›ﬂanlar›, sistem entegratörleri ve yarat›c› firma ile koordineli
bir iﬂbirli¤i içerisinde hizmet üretir.
Tüm riskler ve maliyetler baﬂtan konuldu¤u için iﬂletmenizde
uygulayaca¤›n›z Workcube çözümüne geçiﬂ uzlaﬂ›lan zamanda ve
bütçede gerçekleﬂtirilir. Workcube; kurumlar›n e-iﬂ yeteneklerini
artt›rmak ve Workcube uygulamas›n› kurumlara bir defada ve kesin
olarak yerleﬂtirmek amac›yla özel Workcube uygulama-yerleﬂtirme
metodolojisini geliﬂtirmiﬂtir.

Bak›m Destek Hizmetleri
Bak›m&Destek: Workcube Servis Destek departman›
müﬂterilerimize her türlü teknik konuda yard›mc› olabilecek e¤itim
ve deneyime sahip uzmanlardan oluﬂur. Workcube uygulamas›na
geçen kurumlar, ayl›k bazda yap›lan anlaﬂmalarla bak›m destek
hizmeti al›rlar. Bak›m destek kapsam›nda müﬂterlerimizin e-mail
sorular› cevapland›r›l›r. 5/9 telefon ve belirlenen günlere yerinde
teknik destek hizmeti verilebilir. Yap›lan anlaﬂmalar›n kapsam›,
kuruma özel teknik yönetici tahsisine kadar geniﬂletilebilmektedir.
Ayr›ca özel hizmet anlaﬂmas›na sahip Workcube müﬂterilerine
upgrade asistan›, sürekli site izleme, alt› ayda bir sistemi gözden
geçirme ve sistemin güncellenmesi için özel hizmetler de verilir.
Geliﬂtirim Deste¤i: Workcube geliﬂtirim deste¤i proje
kapan›ﬂlar›n›n ard›ndan, Workcube müﬂterilerinin zaman içinde
geliﬂebilecek spesifik ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere özel kod yazd›rma
talepleri düﬂünülerek oluﬂturulmuﬂtur. Workcube Business Objects,
ColdFusion ve Java'n›n bileﬂenlerinden oluﬂan e¤itim ve destek
içeriklerini kapsar. Workcube OpenSource Paketi içerisinde
hedeflerinize uygun olarak geliﬂtirim deste¤i projelendirilir.
Benchmark: Kurumlar›n Workcube’ü proje amaçlar›
do¤rultusunda do¤ru kullanmalar› belle periyodlarla izlenir. Raporlar
analiz edilir ve eksik veri giriﬂleri tesbit edilir ve kullan›m
prosedürlerinin ve rutinlerin kalitesi tesbit edilir. Benchmark sonucu
rapor edilir ve iﬂletme sorunlar›na öneriler yap›l›r..
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