Workcube
iş ortaklığı
size ne
kazandırır?

ERP’nin yetersizliğini anlayan işletmeler dümenlerini bütünleşik ve web tabanlı iş yazılımlarına kırıyor. Workcube
yalnızca bir ERP değil. Workcube yalnızca bir CRM’de değil. Workcube bambaşka bir şey. Size ve müşterilerinize çok şey
kazandıracak yeni nesil bir bilgi teknolojisi. Workcube şimdi yüksek teknolojisini, kurumsal yazılım alanındaki benzersiz
çözümlerini yepyeni pazarlara taşıyacak, yüksek kazancını bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı iş ortakları arıyor.

Workcube nedir?
Workcube,Türkiye’nin en geniş kapsamlı, %100 web tabanlı uçtan uca kurumsal
yazılım sistemi ve e-iş platformudur.
Workcube ile çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler gerçek zamanlı tek bir e-iş
platformunda iş yapar, iletişim kurar ve işbirliği geliştirirler. Üretimden finansa,
insan kaynaklarından müşteri ilişkileri yönetimine kurumların ihtiyaç duyduğu tüm
fonksiyonlar İntranet / Extranet / İnternet portalı içinde kullanıcılara sunulur.
Workcube: ERP + CRM + SCM + İnsan Kaynakları Yönetimi + Fiziki Varlık Yönetimi
+ İçerik Yönetim Sistemi + İşbirliği ve Proje Yönetimi + İletişim Yönetimi + Dijital
Varlık Yönetimi + Eğitim Yönetim Sistemi + B2B + B2C

Workcube ile hangi
pazarda iş yaparsınız?

Workcube ile nasıl
kazanırsınız?

Kimler Workcube iş
ortağı olabilir?

Nasıl Workcube iş
ortağı olabilirsiniz?

Workcube; alan, satan, depolayan,
üreten, servis veren tüm
endüstrilerde işletme yönetimi
problemlerine çözüm sunmaktadır.
Workcube’ün başarı hikayeleri
arasında metalden, perakendeciliğe,
teknolojiden yayıncılığa farklı
sektörlerde faaliyet gösteren,
kobilerden holdinglere farklı
büyüklüklerde pek çok işletme var.

Workcube iş ortaklığı programı açık,
şeffaf ve net politikalardan oluşan
bir paydaşlık programıdır. Workcube
iş ortaklarına farklı şekillerde iş ve
kazanç birliği imkanı sunar.

Workcube ile pazarını genişletmek

Workcube iş ortakları ile işbirliğini
özel anlaşmalar çerçevesinde
gerçekleştirmektedir. Ön tanışma
sonrası aday iş ortağına Workcube
ortaklık programı, işbirliği ve kazanç
modelleri sunulur.

İşletmelerin büyüklüklerine ve
iş potansiyellerine uygun olarak
geliştirilen Workcube Paketleri,
Workcube Enterprise Business
Portal Çözümü içerisindeki 4.500’den
fazla iş fonksiyonu ve iş nesnesinin
kurumların gereksinimlerine uygun
şekilde bir araya getirilmesiyle
oluşturulmuştur.
Enterprise Edition: Orta ve Büyük
Ölçekli İşletmeler İçin Komple Çözüm.
Plus Edition: Orta ve Büyük Ölçekli
İşletmeler İçin Ekonomik Paket.
Pro Edition: Üretim Yapan Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeler İçin Kapsamlı
Paket.
Standart Edition: Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler İçin Başlangıç
Paketi.

Sat-Kazan / Silver Partner
Workcube’ün potansiyel müşterilere
tanıtılması ve satılması sürecinde
yer alarak kazanca ortak olabilirsiniz.
Workcube ile birlikte ihtiyaç duyulan
network, sunucu vb. birçok donanım,
bağlantı gibi ürünleri de satabilirsiniz.
Yap-Kazan / Gold Partner
Workcube projelerinde Lisans
gelirinin yanısıra kurulum,
yerleştirme, ve özelleştirme
süreçlerinde danışmanlık, eğitim ve
proje yönetim hizmeti vererek de
kazanç üretebilirsiniz.
Geliştir-Kazan / Platinium Partner
Workcube üzerinde ek kod
geliştirerek veya entegrasyon
sağlayarak dikey sektörlerde
çözümler geliştirip yeni çözümün
lisans hakkına sahip olabilir,
ürününüzü tüm Workcube
networküne pazarlayabilirsiniz.
Destekle-Kazan / Technology Partner
Uygulamaya geçmiş Workcube
projelerinde kullanıcı destek, bakım,
upgrade süreçlerinde rol alarak
hizmet gelirlerinizi arttırabilirsiniz.

isteyen tüm işletmeler Workcube
çözümlerinin satış, danışmanlık
ve geliştiriminde Workcube ile iş
ortaklığı yapabilirler.
Danışmanlık Şirketleri
Küçük, orta ve büyük ölçekli
işletmelere ERP, IT ve yönetim
danışmanlığı yapan danışmanlık
şirketleri.
Bilişim Şirketleri
Donanım ve yazılım ürünleri, satış ve
hizmetlerini veren şirketler.
Sistem Entegratörleri
Kamu ve özel sektörde orta ve
büyük ölçekli projeler yürüten sistem
entegratörleri.
Yazılım Şirketleri
Dikey veya fonksiyonel çözümler
geliştirmiş veya geliştirmek isteyen
yazılım geliştirim şirketleri.
Bireysel Danışmanlar ve
Geliştirimciler
Bağımsız ERP, teknoloji ve/veya
süreç danışmanlığı yapan uzmanlar,
bireysel olarak yazılım geliştirmeyi
hedefleyenler Workcube FreeLance
iş ortağı olabilir.

İşbirliği Toplantısı: İş ortağı ile
birlikte karşılıklı potansiyelin ve
kazanç imkanlarının ortaya çıkarılması
amaçlanır.
Ortaklık Sözleşmesi: Ortak kararın
alınmasından sonra iş ortaklığı
anlaşması imzalanır.
İş Planının Hazırlanması:
Sözleşmenin ardından iş ortaklarının
Workcube faaliyetleri ile ilgili 6 aylık
bir iş planı geliştirmeleri ve Workcube
yetkililerine sunmaları beklenir.
Eğitim: Satış, danışmanlık, e-iş
uzmanlığı ve diğer sertifikasyon
eğitimleri verilir.
Satış ve Proje Yönetimi Desteği:
Workcube ilk kez satış yapacak olan iş
ortaklarına tam destek vermektedir.
Ortaklaşa gerçekleştirilecek
satış ve projelerle iş ortaklarının
uzmanlaşması sağlanır. İş ortaklarımız
Workcube iş ortaklığı boyunca
geliştirim, proje danışmanlık ve satış
ekibinin desteğini sürekli olarak
arkasında hisseder.

Yönetişimin bugünkü adı WORKCUBE’dür.
Workcube halihazırda 4500’den fazla iş fonksiyonu barındıran kapsamlı bir yönetişim yazılımı
ve “faydalı bir iş modeli”dir. Workcube iş nesneleri; alt alta, yan yana, üst üste kurumun
gereksinimlerine uygun şekilde bir araya getirilerek kurulur ve kolayca icra edilir. Çalışan, iş
ortağı ve müşteriler endüstri standartı bir browser ile uzun eğitim süreçlerinden geçmeden
sisteme bağlanarak işlerini yaparlar.

Workcube içinde yer alan bazı gruplandırılmış iş fonksiyonları şunlardır:
Ajanda/Analiz ve Raporlama/Anlaşma/Bütçe Planlama/Call Center/Dijital Varlıklar/Fiziki
Varlıklar/Executive Suite/Eğitim Yönetimi/Fatura/Finans Yönetimi/Forum/İçerik Yönetimi/
İnsan Kaynakları/Promosyon/Proje Yönetimi/Rekabet Yönetimi/Satınalma Yönetimi/Satış
Yönetimi/Servis ve Müşteri Hizmetleri/Sevk ve Lojistik/Sistem Güvenlik/Tamir Bakım/Stok
Yönetimi/Üretim Yönetimi/Üretim Planlama/Ürün Yönetimi/Üye Yönetimi/Web Tabanlı Video
Konferans ve Chat Sistemi/Web Mail/Web Haber/Yazışma ve dahası...

Workcube iş ortağı olun gücünüze güç katın!
Ayrıntılı bilgi için; isortakligi@workcube.com
www.workcube.com, workcube@workcube.com
Tel: 0216 428 39 39 (pbx) Katip Salih Sokak No:38, 34718 Koşuyolu - İstanbul

