Denetlenen ERP, başarıya götürür!

WORKCUBE
QA-ASSESSMENT HİZMETLERİ
Workcube, ERP projelerini hayata geçirirken
müşteri, yazılım, proje ekibi gibi tüm proje
paydaşlarının içerisinde yer aldığı süreci
değerlendirir ve denetler. ERP’ye geçişte
işletmenin talep ve beklentileri
doğrultusunda oluşturulan
e-Dönüşüm kurgusunu kontrol
ederek, implementasyonun
işletmeye uygunluğunu
değerlendirir, denetler. Projenin
başlangıcından bitimine, bağımsız bilirkişi
gibi hareket eder.

Workcube QA - Assessment Hizmetleri
Workcube QA-Assessment Ekibi, implementasyonun işleyişinde ve devamında süreci değerlendirme ve sistemin
verimliliğini arttırmada destekleyici konumdadır. İşletme hangi süreçte sorun yaşıyor, sorunun kaynağı ne gibi sorulara
cevap verir, kullanacağı yazılımda yapılacak özel geliştirimin mevcut yapıda yaratacağı fayda/zarar gibi kritik alanlara
eğilerek, işletme için en doğru implementasyonun uyarlanmasında ve ERP’nin sorunsuz ve istenilen düzeyde hayata
geçmesinde aktif rol oynar.

Kapsam Belirleme
Projenin başlangıcında İş Süreçleri Danışmanlığı Ekibi ile müşteri ihtiyaçları en
doğru şekilde analiz edilir, ihtiyaca uygun bir proje kapsamı belirlenerek, projeye
yön verilir.

İş Planı Efor Belirleme

ERP Check-Up Hizmeti
Çoğu zaman, zamanında önlem alınmayan
değişimler sonunda yaşanacak krizler karşısında

Projede çalışan ekip tarafından hazırlanan iş planı kontrol edilerek, belirtilen

“Biz nerede yanlış yaptık?” sorusu işletmenin

eforun bütçe ile paralel doğrultuda gerçekleşmesi denetlenir.

karşısına çıkmaktadır. QA-Assessment Ekibi,
işletmenin e-dönüşüm projesi sürecinde; işletme

FIT-GAP

dinamiklerindeki değişiklikler, iş yapış biçimindeki

İş süreçleri danışmanlığı ekibi tarafından hazırlanan analizle, Workcube üzerinde

yenilikler ve hedeflerin farklılaşması gibi sistemin

uygulamasını ve detaylarını tarif eden FIT-GAP analizi gerçekleştirilir, karşılaştırılır.

işleyişinde bütünlüğü etkileyecek durumlarda
yaşanabilecek aksaklıklara karşı öneriler

Kritik Kararlar

geliştirerek, değişimin sağlıklı yönetilmesini

Proje yöneticisi ile birlikte hareket ederek, projenin gidişatı takip edilir, kapsamı

sağlar. İşletmede yaşanabilecek olası durumlara

etkileyecek ihtiyaç ve revizyonları değerlendirerek, sürece yön verilir. Bu kontrol

karşı yeni ihtiyaçların mevcut yapıya en doğru

mekanizması ile projede oluşacak iş kayıplarının ve hataların önüne geçilir.

şekilde uyarlanması ve yanlış kurguların

Geliştirim Denetim & Değerlendirme
Proje sürecindeki Parametrizasyon- Settings çalışmalarında talep edilen kod

önüne geçilmesi için gerekli olan inceleme ve
değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirerek,
gerekli aksiyonları yönetir.

geliştirimlerinin hatalı ve uygunsuz sonuçlar üretmemesi için analizler yapılarak,
doğru yönlendirmelerle implementasyonun FIT-GAP’a uygun ilerlemesi sağlanır.
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