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Fidelity operasyonel verimliliği
artırarak % 20 maliyet avantajı sağlıyor.
Fidelity Enterprise modüler, ölçeklenebilir ve kanıtlanmış web-tabanlı varlık
ve gider yönetimi çözümüdür.
Varlık ve gider yönetimi için temel uygulamalar olan satın alma yönetimi,
tedarikçi sözleşmeleri yönetimi ve varlık yaşam döngüsünün yönetimi
Fidelity Enterprise ile tek bir çatı altında bir araya getirilir.
Yatırımın ilk yılında harcamalarınızı kontrol altına alarak geri dönüş elde edin.

Proaktif olarak varlık ve gider
yönetimini takip edin ve geliştirin.

Sabit Kıymet ve Amortisman
Yönetimi

Tek bir platform üzerinde entegre edilmiş gelişmiş iş
yönetim fonksiyonları sunar. Bir bankanın varlık ve gider
işlemlerinin tüm süreçlerini bütünleşik olarak yönetir; tüm
giderler için daha iyi kontrol, şeffaflık, izlenebilirlik, analiz
ve proaktif yönetime olanak tanır.

Sabit Kıymet ve Amortisman Yönetimi Modülünde her
ürün tanımı, bir sabit kıymet grubu ile ilişkilendirilerek
kendine özel amortisman hesaplama parametreleri
tanımlanabilir. Bu gelişmiş özellikle ürünün sabit kıymet
tanımı kolayca yapılır ve amortisman hesaplamaları son
derece hızlı ve güvenli olarak sonuçlandırılır. Sabit
kıymetler alımından itibaren satışı ve hurdaya çıkmasına
kadar izlenir.

Fidelit y Enterprise, finans kurumlarının süreç
performanslarını optimize etmelerini sağlayan ve
maliyet tasarrufunu sürdürülebilir kılan, sağlam, modüler,
ölçeklenebilir ve kanıtlanmış bir Gider Yönetimi
platformudur.

Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi
Kurumların varlık portföyündeki duran varlıklar,
envanterler, BT ekipmanları, şubeler, ATM'ler,
gayrimenkuller, arabalar ve işletme malzemelerini
içerecek şekilde, varlığın yaşam döngüsünde yer alan
süreçlerin merkezi bir platformdan yönetimini sağlar.
Firmaların tüm varlıklarını, bunların sınıflandırılmasını,
konfigürasyonlarını, transferlerini, garanti sürelerini,
sigorta poliçelerini, sözleşme bilgilerini, zimmet
bilgilerini ve satın almadan, elden çıkarmaya kadar
ömürlerindeki tüm aşamalarını kullanımı kolay tek bir ara
yüzden izlemelerine yardım eder.

Talep Yönetimi
İş birimleri ve şubelerden gelen ürün ve hizmet
taleplerinin merkezi bir platform üzerinden yönetilmesini
mümkün kılar. Giderlerin henüz talep aşamasındayken
kontrolü ile proaktif bütçe ve gider yönetimine imkan
tanır. Ayrıntılı analiz için uygun iş akışı ve araçlar
sunar.Talepler self servis portalı üzerinde e- formlar
kullanılarak oluşturulur.

Satın Alma Yönetimi
Fidelity Satın Alma Yönetimi Modülü, satın alma
süreçlerini talep, varlık, sözleşme, tedarik ve muhasebe
bilgileri ile uçtan uca entegre yönetir. Ayrıca, tüm ürün ve
hizmet akışlarını yönlendirir; varlıklar, tedarikçiler, teklifler,
siparişler, sözleşmeler ve faturalar gibi satın alma
süreçleri ile ilgili tüm verileri yönetir. Tedarikçi Portali
tekliflerin, siparişlerin ve faturaların elektronik ortamda
otomasyonunu sağlayarak tedarikçiler ile güçlü bir
ekosistem yaratır.

Sözleşme Yönetimi

Personel Masraf Yönetimi

Fidelity Sözleşme Yönetimi kurumların ürün ve hizmet
tedarik sözleşmelerini, garanti şartları, SLA'ler, cezai
koşullar ve özel şartlar gibi bilgileri ile merkezi yönetimini
sağlar. Kurumların tüm varlık ve hizmet alımları için
tedarikçi sözleşmelerinin varlık ve hizmet süreçleri ile
entegre olarak merkezi yönetimini sağlar.

Masraf Yönetimi ile kurumlar çeşitli gider kalemlerini tek
bir merkezden ve etkin şekilde yöneterek gider
görünürlüğünü arttırabilir, giderleri aktif şekilde izleyip
kontrol edebilir, işlem sürelerini ve raporlama
maliyetlerini azaltabilirler.

Tedarikçi Yönetimi
Fidelity Tedarikçi Yönetimi iletişim bilgileri, ürün
ve hizmet kataloğu, fiyat listeleri, sözleşmeler, siparişler,
f a t u r a l a r, ö d e m e l e r v e t e d a r i k ç i p e r fo r m a n s
değerlendirmesi dahil olmak üzere tedarikçilerle ilgili
tüm verilerin merkezi yönetimini sağlar. Fidelity tüm
alımların tedarikçi sözleşmelerine uygun şekilde
yapılmasını sağlayarak giderlerin daha çok kontrol altına
alınmasını sağlar ve plansız harcamaları azaltır.

Bütçe Kontrol
Bütçe Kontrolü, talebin ilk aşamasından stok girişi ve
kullanıma almaya kadar her aşamada bütçe takibi ve
kontrolünü farklı katmanlarda (Bütçelenen, Planlanan,
Kesinleşen, Gerçekleşen vb.) ve her birim için ayrı
ayrı veya havuz bütçe içerisinden yapabilir. Bütçe
aşımı durumlarında ise ek bütçe talebi döngüsünü
yönetebilmekte ve/veya belirlenen kullara göre işlemi
tamamen durdurarak proaktif bütçe kontrolünü sıfır hata
ile sağlar.

Seyahat, konaklama,eğitim,yemek, ve avans ödemeleri
gibi personel harcamaları için onay akışları ve gider
kontrolü sağlanır.

Emlak Yönetimi
Emlak Yönetimi kiralanmış veya sahibi olunan emlak
varlıklarının merkezi sistemden yönetilmesini,
raporlanmasını ve analiz edilmesini sağlar. Kira
kontratları, sigorta poliçeleri, vergiler, bakım hizmetleri
ve harcamalar gibi emlak yönetimi ile ilgili tüm işlemler
ve veri ceza risklerini ortadan kaldırarak sorunsuz
yönetilmesini sağlar.

İnşaat Yönetimi
İnşaat Yönetimi inşaat projelerinin en etkin şekilde
yönetimini ve maliyet tasarruf fırsatlarını sağlamak, en
iyi tedarikçileri tespit etmek, inşaat projelerini en verimli
şekilde yönetmek için tasarlanmıştır. Lokasyon açılışları,
yenileme dekorasyon ve değişiklikler gibi tüm
inşaat projelerini yönetmek için otomatik iş akışları
ve genişletilmiş işlevsellik sunar. Projelerin merkezi
genişletilmiş işlevsellik sunar. Projelerin merkezi
yönetimi, inşaat ve bakım hizmet ekiplerinin ve
projelerinin performans takibi ve analizi için etkin araçlar
sağlar. Ayrıca, ön keşif süreçlerinin elektronik ortamda
merkezi yönetimine olanak tanır.
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