Fiziki
varl›klar›n
yönetimi
önemlidir!
Workcube Fiziki Varl›k Yönetimi ile fiziki
varl›klar›n›z›, IT varl›klar›n›z› ve motorlu
taﬂ›tlar›n›z› kolayl›kla takip eder ve yönetirsiniz.
Bilgisayarlar, masalar, yaz›l›mlar, kurumsal araçlar,
sandalyeler, elektronik cihazlar ve dahas›...
Fiziki varl›klar›n yönetimi karmaﬂ›k bir süreçtir. Üstelik her
y›l elinizde bulundurduklar›n›za yenileri eklenir, baz›lar›
kullan›m d›ﬂ› kal›r, baz›lar› bir yerlere gider ama bunlardan
kimsenin haberi olmayabilir.
Etkin fiziki varl›k yönetimi;
Sahip oldu¤unuz fiziki varl›klar ve de¤erleri neler?
Nereden sat›n al›nd›lar veya leasing yap›ld›lar?
Leasingleri ne zaman bitiyor?
Bilgisayar›n›z hangi yaz›l›mlar› kullan›yor?
Hangi arac›n›z en çok yak›t tüketimine sahip?
Fiziki varl›¤›n›z ﬂu an nerede?
Kim kullan›yor? Ve benzeri bir çok sorunun cevab›n›
anl›k olarak verebilmenizdir.

Workcube Fiziki Varl›k Yönetimi;
Tüm fiziki ve IT varl›klar›n›z üzerinde %100
kontrol ve denetim sahibi olman›z› sa¤lar.
Fiziki varl›klar›n›z hakk›ndaki tüm bilgileri
yönetmenize imkan tan›r.
Rezervasyon sistemi ile ortak kullan›ma aç›k fiziki
varl›klar üzerindeki anlaﬂmazl›klar› ortadan kald›r›r.
Kullan›lmayan, sorunlu ve masrafl› fiziki varl›klar›n›z›
tan›mlaman›z› sa¤layarak maliyetlerinizi düﬂürür.
Fiziki varl›klar›n›z için düzenli bak›m planlar›
yapabilmenize ve yönetmenize imkan tan›r.

Varl›klar›n›z›n lokasyonlar›n› takip etmenizi sa¤lar.
IT varl›klar›n›z›, iliﬂkili tüm di¤er varl›klar ve
konfigürasyon bilgileri ile birlikte yönetir.
ﬁirket araçlar›n›z›n bak›m, kilometre ve yak›t
kontrolü dahil tüm bilgilerini merkezi olarak
yönetmenize imkan tan›r.
Varl›klar›n›z›n garanti, bak›m sözleﬂmesi, sigorta
bilgileri, leasing sözleﬂmesi gibi bilgilerini etkin
biçimde takip etmenizi ve yönetmenizi sa¤lar.

Eminiz sizin de iﬂletmenizde fiziki varl›klar›n›z› yönetmede
karﬂ›laﬂt›¤›n›z sorunlar›n›z var.
Bu sorunlardan kurtulmak, maliyetlerinizi düﬂürmek ve
fiziki varl›klar›n›z› etkin biçimde yönetmek mi istiyorsunuz?
Tüm fiziki varl›k yönetimi sürecinizi kapsayacak
fonksiyonlar›, %100 Web tabanl› mimarisi, size özel
çözümleri ile Workcube, bu ihtiyac›n›z› karﬂ›lamaya haz›r.
www.workcube.com
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