ERP’ye hazır mısın?

WORKCUBE İŞ SÜREÇLERİ
danışmanlık HİZMETLERİ
ERP sistemleri stratejik değerlendirme gerektiren
kapsamlı, zaman ve para bakımından maliyeti
yüksek yatırımlardır. Sektör, hizmet ve iş
yapış biçimlerine göre işletmeler ERP’ye
geçmeden önce mevcut süreçlerini
analiz ederek ERP’ye ihtiyacı
olup olmadığını belirlemeli
ve bu doğrultuda yol haritası
çizmelidir. Workcube işletmenin
ERP stratejisinin oluşturmasında
işletmeye tam destek verir.

Workcube İş Süreçleri Danışmanlık Hizmetleri
E-Dönüşüm İş Süreçleri Danışmanlığı

Kurumsal Gelişim İş Süreçleri Danışmanlığı

Workcube, e-Dönüşüm projelerinin başarısı için mevcut yapıyı tanımlar,

Workcube, işletmenizde analiz çalışmaları gerçekleştirerek, mevcut

beklentileri ortaya çıkartmanıza yardımcı olur. Analizini gerçekleştirdiği iş

yapınızı tanımlar ve dokümante eder. Tespit edilen verimsiz kurgular,

süreçleri ile maliyet ve zaman kaybının önüne geçer, hedefe kısa sürede

hatalı yapılanmalar, eksik akış vb. durumlara öneriler geliştirir,

ulaşmanızı sağlar.

süreçlerinizi iyileştirerek doğru strateji ile yol almanızı sağlar.

Tanımlama: Workcube, işletmenin var olan organizasyonel yapısını ve
süreçlerini hızlandırılmış analiz çalışmasıyla en doğru şekilde tanımlar,
dokümante eder ve ERP sisteminin işletmenize en doğru şekilde
uyarlanmasını sağlar.

• Pozisyon / Görev / Yetki tanımlamaları
• İş Akışları
• Süreçler

Fit-Gap: Workcube, işletmede gerçekleştirilen süreç tanımlama
ile ERP sistemini karşılaştırır. Fit-Gap analizi ile işletmeye uygun

Yetki

implementasyonu ve hangi süreçlerde özel geliştirim ihtiyacı olduğunu
belirler.

Pozisyon

Sorumluluk

Proje Ekibine Aktarım: Workcube, dokümante ettiği tanımlama ve Fit-

KİM

Gap analiz sonuçlarını proje ekibine aktarılarak, doğru implementasyon
sürecinin başlatılmasını sağlar.
• Düşük verim,
• Kalitesiz ürün,
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• Sorumlusu belli olmayan süreçler,

NE

• İletişim kopuklukları kaynaklı hatalar vb.
Neden ne olursa olsun firmalar üstesinden gelemedikleri, sıkıntılar

Çıktılar
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yüzünden yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyarlar. Bu noktada, kapsamınız
ister kurumsal yapılanma ister E-Dönüşüm olsun başarılı bir ERP geçiş
süreci için Workcube, size ihtiyacınız olan en iyi hizmeti sunar.
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