
itelligence – İnsan Kaynakları Yönetimindeki İş Ortağınız

En Değerli Varlığınız Olan İş Gücünüzü 
Yönetmenize Yardımcı Oluyoruz



İhtiyaç Duyduğunuz Zaman – İhtiyaç Duyduğunuz Çözümler

itelligence olarak, ister yerleşik sistemler üzerinde, ister 
bulutta, işletmeniz için en ideal İnsan Kaynakları çözümünü 
bulmanıza ve bu çözümü uygulamaya geçirmenize yardımcı 
olacak gerekli deneyim ve uzmanlığa sahibiz. SAP 
çözümlerinden maksimum fayda sağlanamanız için 25+ 
yıllık tecrübemizle her adımda iş ortaklarımızı destekliyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetiminde danışmanlık alanındaki 
uzmanlığımız ile SAP çözümlerinin gücünün bir araya 
gelmesi, işletme genelinde uyumluluğu arttırırken çalışan 
performansını optimize ediyor. Yeni nesil işgücü 
içerisindeki yeteneklerin bulunması ve kuruma 
kazandırılması ise rekabet avantajı kazandırıyor. Bütün 
bunların sonucu olarak, iş ortaklarımızı somut 
kazanımlar elde ediyor.

SAP SuccessFactors ile Entegre Özlük ve Yetenek Yönetimi

Uçtan Uca Entegre Sistemler ile Finansal Kazanç Sağlayın

itelligence olarak, İnsan Kaynakları Yönetiminin işleyiş biçimini çok iyi biliyoruz. 
İşletmeniz, sistemlerin getirdiği fonksiyonlardan değil, iş süreçleri ve 
prosedürlerinden güç alarak büyüyor.  

Neden itelligence?

n  Dünya çapında toplam 9000’den fazla SAP uzmanı

n  Tüm kıtalarda ve 40’ı aşkın ülkede faaliyet

n  3500’den fazla aktif SAP müşterisi

n Global Platinum Partner statüsü

n  Kuruma özel SAP SuccessFactors çözümü uygulaması

n  Dünyada sadece SAP çözümlerine odaklanan en 

büyük SAP iş ortağı

n  25 yıllık SAP HCM deneyimine sahip tek iş ortağı

n  İK alanında 200’den fazla uzman danışman

İK maliyetlerinde

%35

%65

İster az sayıda yerel çalışana, ister dünyanın her 

yerine yayılmış çok sayıda çalışana sahip olun, etkili 

bir İK yazılım çözümü, İK departmanınızı, 

işletmenizin gelişimi için gerekli bir stratejik ortağa 

dönüştürmeye yardımcı olabilir.

’e varan düşüş 

n  Hızlı Uygulama Çözümleri

çalışan bağlılığında artış



bilgileri aktarıyor. Bu bilgi aktarımı sayesinde, işletmenizdeki 

kullanıcılar, tasarlamaya yardımcı oldukları sistemi daha çok 

sahipleniyor; işletmenizin dış desteğe olan bağımlılığı da azalıyor.

Değişim Yönetimi
Çoğu işletme açısından, bir İK sisteminin uygulamaya geçirilmesi çok 

büyük ve kapsamlı bir değişimdir. Bu değişimi yönetmek için projenin 

ilk aşamalarından başlayarak son kullanıcılarla aktif bir iletişim 

hedefleyen değişim yönetimi uyguluyoruz. Uygulanan değişim 

yönetimi, işletmenizin günlük iş süreçlerini geliştirmek için gerekli 

teknolojiyi benimsemesini mümkün kılıyor.

        İşe alım ve ekip yönetimi gibi önemli İK
       süreçlerinizde itelligence desteğiyle SAP 

yatırımlarınızdan maksimum fayda elde eder 
ve hedeflerinize daha hızlı ulaşırsınız.

n  Her projede süreç ve
strateji desteği

SAP Hypercare 

destek programıyla 

proje yaşam 

döngüsü boyunca 

destek sistematiği

n   Uygulamanın daha 

hızlı değere dönüşmesi 

için ready2run.it 

çözümleri

n Canlı geçişi sonrası,
uzun vadeli başarıyı
destekleyen organizasyon
yapısı 

n Yeni sürüm ve
fonksiyonların nasıl
yönetileceğini anlatan
destek sistematiği   

n  Çeşitli sistem ve süreç
optimizasyonu
düzenlemeleri

n  Farklı fonksiyonlarda
uzmanlaşmış  kişilerden
oluşan uzman danışman
kadrosu

n  Teknoloji deneyimine
sahip süreç uzmanları  

n İnsan Kaynakları
süreçlerini iyi bilen, ürün
konusunda eğitimli
danışmanlar tarafından
rehberlik ve en iyi iş
uygulamaları hakkında
yönlendirme 

n  Zamanında ve 
planlanan bütçeye uygun 
proje teslimatı

n  İş hedeflerini 
destekleyen yazılımlar 

n  Değişen ihtiyaçları
destekleyen uzun vadeli
ortaklık

Güvenilir Uygulama Metodolojimizle Proje 
Hedeflerinize Daha Hızlı Ulaşın
Her işletmenin kendine özgü İK ve BT ihtiyaçları vardır. 
Bu ihtiyaçların karşıladığından emin olmak için, 
kapsamlı uygulama metodolojimizi her projede hayata 
geçiriyoruz. Kapsamlı İK bilgimizi, danışmanlık 
alanındaki deneyimimizi ve en iyi iş sonuçlarına 
ulaşmak için yüksek kalite hedefimizi bir araya 
getirerek, iş uygulamalarının maksimum verimlilikte 
kullanımını sağlıyoruz. 

İşletmenize özgü ihtiyaçları karşılayabilecek esneklikte 
bir İK projesinin zorlu uygulama sürecinde size 
rehberlik etmek içini değeri kanıtlanmış bir yol haritası 
kullanıyoruz. Uygulama metodolojimizin, proje 
başarısı açısından çok kritik iki temel parçası olduğuna 
inanıyoruz:

Bilgi Aktarımı
Bir işletmenin kendi kaynaklarını kullanarak 

organizasyonunu yönetmesi işletme içerisinde 

kullanılan sistemlerin sürdürülebilirliği açısından 

büyük önem taşımaktadır. Ekibimiz, proje 

başlangıcından itibaren size, kendi iş 

uygulamalarınızı yönetmeniz için gerekli

itelligence ile Hedeflerinize Ulaşın ve SAP Yatırımlarınızdan Maksimum Fayda Elde Edin

Proje Yaşam Döngüsü Canlı Sonrası Destek Uzman 
Danışmanlık 

Kadrosu

Proje Başarısı

İş Süreçleri Portfolyo İnsan Kaynağı Başarı
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Tüm İK Süreçleri ve İhtiyaçlarınız için Tek Çözüm 
İK teknolojinizi güncellemek mi istiyorsunuz? SAP 

SuccessFactors modülleriyle, tüm iş süreci ihtiyaçlarınızı 

kapsayan yeni çözümleri entegre ederken değer kazanın:

n Çalışan Merkezi

n  İşe Alım

n İşe Alım Platformu: Kariyer Websitesi

n Oryantasyon

n Eğitim

n Performans ve Hedef Yönetimi

n Ücretlendirme Yönetimi

n  Gelişim ve Yedekleme Yönetimi

n İş Gücü Analitikleri

n İş Gücü Planlama

n Sosyal İş Birliği Platformu SAP JAM

SAP HCM ve SuccessFactors
odaklı İK uzmanlarıyız

İK yetkinliklerimiz 
hakkında daha fazla 
bilgi için bize ulaşın

» marketing@itelligencegroup.com

Yılın Global Katma Değerli Bulut 

Tedarikçisi 2015 SAP Pinnacle Ödülü

SAP Parter Ödülü 2016:  SAP Bulut 

Hizmetlerinde En Çok Satış Yapan İş 

Ortağı

SAP EMEA-SAP Partner Excellence 

Award 2016 for Customer Engagement




