zamanın önünde

ABIT hakkında
ABIT, deneyimli danışman ekibi ve çözüm odaklı
çalışma disipliniyle sektörlerinde önder
kuruluşların tercih ettiği bir danışmanlık
danışmanlık şirketidir. Müşterilere özel analitik
çözümler sunmakta, sonuç odaklı hizmetler
vermekte ve müşterilerin hizmet kalitesini
arttırmaktadır.
ABIT, geleceğin bilişim teknolojilerini takip ederek,
iş ve çözüm üreten bir şirket olmanın
sorumluluğuyla müşterilerinin teknoloji
yatırımlarından gelen değerlerine eşsiz bir strateji
ortağı olmayı hedeflemektedir.
ABIT, SAP ERP ( Kurumsal Kaynak Planlama), SAP
BA&T ( İş Analitikleri ve Teknolojileri ) alanlarında
sektörel deneyime sahip uzman danışman kadrosu
ile müşterilerinin değerini yükseltmeye devam
etmektedir.

Hizmetlerimiz
Danışmanlık Eğitimi
Proje Yönetimi
Kavramsal Tasarım

Uygulama & Geliştirme
Performans Yönetimi
Son Kullanıcı Yetkilendirme
Kullanıcı Eğitimi

GO-Live Gate Kontrolleri
7 x 24 Destek Hizmetleri
Mobil Uygulamalar

Çözümlerimiz
SAP ERP – Kurumsal Kaynak Planlaması
Global alanda rekabetin artması ile işletmeler, iş süreçlerini daha verimli yönetmek, sağlıklı
analizler ve öngörüler yapmak, büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için Kurumsal Kaynak
Planlamasına ihtiyaç duymaktadırlar.
SAP ERP aynı ürünü daha az maliyet ile üretebilmek, ihtiyaç planlaması yapabilmek, doğru
veriye anlık ve hızlı ulaşabilmek, verilen terminlere uyabilmek, nakit akışını ve tedarik
zincirini yönetebilmek, iş süreçlerini dijital ortamda takip edebilmek için gerekli olan
sistemi sektöre özel deneyimlerle sağlar.

SAP POS Data Management
Günümüzde, ürün çeşitliliği göz önüne alındığında, tüketicilerin talep dalgalanmalarına gün
hatta saatler içerisinde cevap verme ihtiyacı doğmaktadır. Özellikle parakende sektöründe
satış ekiplerinin doğru, güncel ve hızlı veriye erişebilmesi gerekmektedir. SAP POS DM
( Point of Sale Data Management ) size bu yönetim ve yetki becerisini kusursuz sunmaktadır.
SAP POS DM yazılımı ile mağazalardan gelen veriler ile karar yönetimini güçlendirebilir ve
bunları kurum içerisinde kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

SAP Business Intelligence – İş Zekası Çözümleri
Doğru karar vermenin ilk şartı doğru verilerle yola çıkmaktır. İş Zekası Çözümleri;
işletmelerin hedeflerine odaklı stratejilerinin temel taşı olan ve daha hızlı karar almaları
için gereken veri toplama, depolama, analiz, kolay erişim, planlama ve strateji belirleme
aşamalarını olanaklı kılan uygulamaların ve teknolojilerin bütünüdür.

SAP Business Objects – İş Analitikleri Çözümleri
SAP Business Objects iş zekası çözümleri ile kurumsal yapınızı günümüz zorlu koşullarında
kuvvetlendirip, verilerinizi stratejiniz doğrultusunda bilgiye yani güce çevirebilirsiniz. SAP
BOBJ sayesinde farklı veri kaynaklarına kolayca bağlanıp hem operasyonel hem de ad-hoc
raporlar yapabileceğiniz gibi üst seviye yönetim raporlamaları için güvenilir, esnek ve kolay
yönetilir bir platform sağlayabilirsiniz.

SAP NW BW – SAP Netweaver Veri Ambarı
Sap BI ( Business Information Warehouse) uygulamaları ile SAP içi işlemlerin yanı sıra SAP dışı sistemlerden de veri çekip, depolayıp, analiz ederek ve ilgili raporları oluşturarak yönetim karar aşamasına
destek olabilirsiniz. Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, flat dosyalar, XML dosyaları gibi birçok veri tabanı
sistemi ile çalışabilir.

SAP HANA – High Performance Analitic Appliance
SAP HANA Bellek içi veri tabanını kullanarak
hızlandırılmış analiz ve hesaplamalar yapabilen bir
sistemdir. Kaynak sistemdeki veriler HANA veri tabanına
aktarılır. HANA modelleme araçları ve hesaplama
yönetimleri kullanılarak gerekli iş mantığı oluşturulur.
Bu teknoloji çok yüksek miktarda verinin anlık ve hızlı
olarak analizini mümkün kılmaktadır.

SAP PI / PO – Process Integration
/ Process Orchestration
Entegrasyon ve uygulama platformu SAP NetWeaver’in
katmanlarının en önemlisi olarak nitelendirilen SAP
Process Integration (PI), homojen ve heterojen sistem
ağlarında ( SAP/SAP, SAP/non- SAP ) sistemlerin
birbirleriyle iletişimini sağlar.

SAP MII – Üretim Otomasyonu
SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence),
üretimden veri toplama, otomatik üretim teyitleri verme,
hedef maliyet hesaplama, duruş analizleri, OEE
hesaplamaları,
kapasite
kullanımları,
verimlilik
hesapları, otomatik uyarı ve bildirimler gibi fonksiyonları
ile etkin bir üretim yönetimi sağlamaktadır.

SAP BPC – Bütçeleme, Planlama ve Konsolidasyon
BPC, plan verilerinin türetilmesi, dosya ile alınması ve
veri giriş ekranlarının kullanımı ile versiyonlar halinde
bütçe planlaması yapma olanağı sağlar. Raporlama
amacı ile SAP ve non-SAP sistemlerden fiili verileri bütçe
formatında derler. BPC’de , Excel ,Web, PowerPoint ve
Word araçları ile veri giriş ekranları ve raporlar tasarlanabilmektedir. BPC ile veriler merkezileştirilerek konsolide
karlılık,
nakit
akım
gibi
raporlar
hazırlanabilmekte, yasal ve yönetimsel raporlar yerel ve
uluslararası muhasebe standartlarına uygun hale
getirilebilmektedir.

SAP Mobile
SAP Mobil uygulama çözümleri ile hemen hemen bütün süreçleri mobil aygıtlar ile yönetmek mümkün
hale geliyor. Mobil çözümler ile ihtiyacınız olan bilgiye hızlı ve istediğiniz yerde erişebilme hedefleniyor.
Özellikle saha satış, saha destek, yönetim raporları, iş takip sistemleri ve onay sistemleri ile esnek, efektif
ve kolay bir kullanım olanağı sunuyor.

TURQUALITY
TURQUALITY®, Dünyanın devlet destekli ilk ve tek
markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe
ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim
kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen
şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar
payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik
etmektedir.
ABIT danışmanlık TURQUALITY akreditasyonu sayesinde programa dahil olan firmalara finansal devlet
desteği avantajları sunmaktadır. ABIT Danışmanlık‘ın
verdiği
hizmetlerde
TURQUALITY
programı
kapsamında %50 finansal destek sağlanmaktadır.

ABIT Danışmanlık
Akademisi
ABIT Danışmanlık Akademisi olarak SAP‘nin her
alanında her seviye için hafta içi ya da hafta sonu
eğitim sınıflarımız bulunmaktadır. Engin sektör deneyimine sahip danışmanlarımızın verdiği eğitimler ile
alanlarında uzman danışmanlar yetiştirmekteyiz.
Yetiştirdiğimiz danışmanlar sektörün önde gelen
şirketlerinde danışmanlık yapma ve çalışma fırsatı
bulmaktadırlar.
Ayrıca
ABIT
Danışmanlık
Akademisi’nin birer üyesi olan arkadaşlarımızı
sektörde her zaman desteklemekte ve başarılarından
gurur duymaktayız.
Kurumsal eğitim ihtiyaçlarına sektöre özel eğitim
programlarımız ile cevap vermekteyiz. Gerek son
kullanıcı eğitimleri, gerekse deneyimli IT personeli
eğitimlerimiz ile bilgi ve tecrübemizi aktarmaya devam
etmekteyiz.

ABIT Hazır Çözümler
Hazır çözümlerimiz , geliştirme maliyeti olmadan ve zaman harcamadan
ihtiyaçlarınızı karşılayan, sisteminize
çok hızlı bir şekilde uyarlanabilen
paketlerdir.
Otomatik Hesap Özeti Sistemi (MT940)
Manuel Tahsilatlar
DTS İşlemleri
Teminat İşlemleri
Çek Senet İşlemleri
Dekont Kapama İşlemleri
İthalat İşlemleri ve Raporlaması
Yatırım Yönetimi Süreci
Otomatik Kur Aktarım İşlemleri
Excel To SAP Toplu Kayıt Giriş İşlemleri
Belge Arşivleme Süreci İşlemleri
Ön Kayıt İşlemleri Çıktı İşlemleri
Ödeme Süreci Talimat İşlemleri
Çek Bordrosu Çıktıları İşlemleri
Mutabakat Mektubu İşlemleri
Mizan Raporlamaları İşlemleri
Borç Dağılım Raporu
Risk Vade Raporu
Vade Farkı Raporu
Tahsilat Performansı Raporu
Müşteri Adat Faiz Raporu
Dönemselleştirme Raporu
BA BS Raporları
Satıcı Listesi Raporu
Müşteri Listesi Raporu
Defteri Kebir
Yevmiye
Envanter Defteri Raporu
Duran Varlık İcmal Raporu
Duran Varlık Genel Raporu
Duran Varlık Çıkış Raporu
Yan Elemanlar
Sıfır Faizli Kredi Uygulaması
Portföy Raporları

Referanslar

Koçtaş

A-101

Kraft

Atateks

Mey

ATÜ Duty Free

Nobel İlaç

Avansas

Olmuksan

Aygaz

Paro

Aytemiz

RMK

Balparmak

Shell

Bilim İlaç

Socar

Bilkent Üniveristesi

Tamek

BİMSA

Tanap

Çelebi

Temsa

Danone

THK

Ditaş

THY

Dizayn Group

Tüpraş

Eczacıbaşı

Türk Telekom

EFES

Unilever

Enerjisa

UNO

Havelsan

Ülker

Heinz

Ünifree

Intema

ZER

İDO
İpek Kağıt
İpragaz
İstanbul Şehir Üni.
Koçsistem
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