
BPM
‹fl Süreçleri

Yönetimi
Çözümleri

Campus akan evraklar›n tümü için amaca uygun
bas›ma haz›r bir sonuç formu haz›rlayabilir. Ayn›
anda farkl› farkl› kurumlar›n (flirketlerin) akan
formlar› ortak bir havuzda takip edilebilir.

‹fl süreçlerinin elektronik olarak yürütülmesi;

Onay Ak›fl fiemalar›

Onay ak›fl flemalar›;

‹zin Yönetimi *

Masraf Yönetimi

Kurumlar yapt›klar› ifl ne olursa olsun; bilgi üreten, toplayan, iflleme
tabi tutan, kendi içinde ak›tan ve de¤erlendiren yap›lard›r. Bilgi
ifllemlerinin tamam› kurallar› önceden belli olan süreçler içerisinde
yürütülür. Bu süreçlerin kurum içindeki takibine ‹fl Süreçleri Yönetimi
(Business Process Management) ad› verilmektedir. 

Bir flirketin bir müflteri sipariflini de¤erlendirmesi, bir derne¤in bir
üyelik baflvurusunu sonuca ba¤lamas› tipik ifl süreçlerdir. Bilinen
anlamda bu süreçler, önceden haz›rlanm›fl formlar›n kurum ilgilileri
aras›nda elden ele dolaflt›r›lmas› fleklinde yürütülür. Ne var ki önüne
bir evrak gelen müdür veya memur, sonraki aflamaya geçebilmek için
çeflitli destek bilgisine ihtiyaç duyar. Örne¤in bir sipariflin kabul edilmesi
için; stok seviyesinin, müflteri kredi limitinin, sat›fl fiyat›n›n uygun olup
olmad›¤›n›n kontrolü gerekir. Bütün bunlar ak›fl› yavafllat›r, hatta
durmas›na yol açar. Durdu¤u hallerde aksayan yerin tesbiti için bafltan
sona bütün kontrol noktalar›nda araflt›rma gerekir. Baz› hallerde
durdu¤u dahi anlafl›lamadan kaybolur.

Kurallar›n eksiksiz olarak uygulanmas›n› sa¤layarak disiplin getirir,
 Karar deste¤i sa¤layarak süreci h›zland›r›r ve hatalar› engeller,

Maliyetleri düflürerek verimlili¤i artt›r›r,
T›kanan darbo¤az noktalar›n›n tespit edilmesini sa¤lar,
Ç›kmaz yola saplan›p kaybolmufl ak›fllar›n oluflmas›n› engeller,
Ürün ve hizmetlerin kalitesini yükseltir,
Ka¤›t kullan›m›n› azaltarak çevrenin korunmas›na yard›mc› olur.

Campus ‹fl Süreçleri Yönetim Çözümleri, an›lan bu avantajlar› en üst
seviyede yerine getirecek bir üründür.

Afla¤›da detaylar› verilen ifl süreçlerinde sürecin tipine ve bafllang›ç
noktas›na ba¤l› olarak bir veya daha fazla onay ak›fl flemas› tan›mlanabilir.

Bir formun kimden kime akaca¤›n›,
Ak›fl› kimlerin bafllatabilece¤ini,
Kiflilere giden formlar›n gere¤i için mi yoksa bilgi için mi gidece¤ini,
Gere¤inin ne oldu¤unu,
Bafllatan veya bir baflkas› taraf›ndan iptal edilirse ne olaca¤›n›,
Onay zincirinde bir itiraz olursa ne olaca¤›n› belirler.

birinin ifli yapmas›na olanak verir. Onay veya bilgi mesaj› önüne gelen
kifliler Campus’e girdiklerinde e-posta ve/veya SMS yolu ile uyar›l›rlar.
Ak›fl sistemini tepeden izleyen yöneticiler akan tüm evraklar›n
pozisyonlar›n›, t›kanmalar› ve darbo¤azlar› inceleyebilirler. Ak›fl› bafllatan
ise yaln›z süreci takip edebilir.

Önüne bir izin formu gelen yöneticinin ilk sorunu izin isteyen kiflinin
talep etmifl oldu¤u izni hak edip etmedi¤idir. Kiflinin çal›flma süresi,
ifl aktindeki özel flartlar, cinsiyeti, daha önceki izin ve devams›zl›k
durumlar›, izin istenilen tarihte di¤er izinli personel, kifliye iliflkin özel
durumlar (hamilelik, do¤um, ölüm, vb.) karar verebilmek için gereklidir.
Hakedilmifl iznin hata ile reddi izni isteyende, hakedilmemifl iznin
kabulü di¤er personelde memnuniyetsizli¤e yol açacakt›r. Karardaki
gecikme ise izin isteyenin acil bir iflini görememesine yol açacakt›r.
Campus; hakedifller, daha önce kullan›lan izinler, di¤er izin kullanacak
personel hakk›nda karar deste¤i sa¤layarak, hatas›z karar verilmesini
sa¤lar. Tüm onay ifllemlerinden sonra iznin düzgün olarak kay›tlara
geçip, kiflinin bordrosuna yans›mas› yine Campus taraf›ndan
çözümlenmektedir.

Saha çal›flmas› yaparak ürün satan, siparifl toplayan veya hizmet veren
flirketler, bu personelin flirket ad›na harcama yapmas›na izin vermektedir.
Yemekler, konaklama giderleri, yak›t al›mlar›, ulafl›m giderleri bazen
harc›rah bazen de masraf› yap ve beyan et fleklinde karfl›lanmaktad›r.
Yap›lan masraf beyanlar›, gerek masraf› onaylayan gerekse masraf›
muhasebelefltiren aç›s›ndan s›k›nt› yaratmaktad›r. Onaylayan kifli;
yap›lan masraf›n bütçeye uygunlu¤unu, yapan personelin daha önce
yapm›fl oldu¤u masraflar›, var ise bu ifl için al›nan ifl avans›na
uygunlu¤unu, masraf›n yap›lm›fl oldu¤u müflteri ve müflteri adaylar›na
daha önce yap›lan masraflar› bilmek durumundad›r. Muhasebelefltiren
kifli ise; masraf listesinde yaz›lanlar›n ekindeki evraklar ile uygunlu¤unu
kolayca kontrol edebilmeli, masraflar ilgili müflterilere faturalanacak
ise kolayca ay›klayabilmeli, masraf›n yap›ld›¤› tedarikçileri ay›klayarak
form Ba-Bs beyannamesi için haz›rl›k yapabilmeli ve nihayetinde bu
masraf formlar›n› muhasebelefltirebilmelidir.
Campus Masraf Yönetimi Modülü, tüm bu sorunlara çözüm
sunmaktad›r.

Campus, her onay seviyesine birden fazla kifli atanarak herhangi

B ‹ L G ‹ S A Y A R2
8
.Y

IL

www.link.com.tr



Malzeme ‹stek Yönetimi *

Campus Malzeme ‹stek Yönetimi modülü tüm bu

sorunlara çözüm sunmakta ve gere¤inde

kay›tlarda olmayan mal ve hizmet siparifllerine

de imkan vermektedir.

Görev Yönetimi

Campus Görev Yönetimi, Campus CRM-Müflteri

‹liflkileri Yönetiminde görebilece¤iniz di¤er

ifllevlerin yan›s›ra onaya dayal› bu tip görevler

için ideal bir çözüm sunmaktad›r.

‹fl Avans›

Maafl Avans›

Kurumlarda çal›flan personel ifllemlerini yürütebilmek için sürekli olarak
k›rtasiye, temizlik, promosyon malzemesi, demirbafl talebi, ar›zal›
teçhizat bildirimi yapmak durumundad›r. Talepte bulunan kifli bu
malzemenin stok durumundan haberdar olmal›d›r. Onaylayan kifli ise;
stok durumunun yan›s›ra, istenilen malzemenin fiyat›ndan, talebin
bütçeye uygunlu¤undan, talebi yapan kiflinin benzer malzemelerdeki
önceki taleplerinden, malzeme bir müflteri için talep ediliyorsa bu
müflteriye verilen di¤er malzemelerden haberdar edilmelidir. Talebi
muhasebelefltiren ise, bu fark karfl›l›¤› bir müflteriye faturalama
yap›lacak, ya da bedeli bir personelden talep edilecekse bunlar›
ay›klayabilmelidir. Stok durumu müsait de¤il veya kritik seviyeye indi
ise sat›n alma bilgilendirilmedir.

‹fl avans› talebinde; kiflinin önceki avanslar›n›n ak›beti, avans bir müflteri
için yap›l›yor ise bu müflteri için önceden al›nan avanslar›n durumu
ve avans›n bütçeye uygunlu¤u do¤rultusunda karar deste¤i sa¤lan›r.

Avans Yönetimi *

Campus avans konusunu ‹fl Avans› ve Maafl Avans› olarak iki ayr›
bafll›k alt›nda ele almaktad›r.

Saha çal›flmas› yaparak sat›fl yapan ve destek veren flirketlerden bir
k›sm› ça¤r› üzerine randevulaflarak hizmet vermektedir. Ça¤r›y› alan
do¤rudan ifli yapacak kifli olabilece¤i gibi bir baflkas› da olabilmektedir.
Gerek ça¤r›y› alan, gerekse ça¤r›ya gidilmesi için onay veren kifli;
ça¤r›y› yapan müflteri için daha önceden verilen hizmetleri, giden
personelin performans›n› denetlemek durumdad›r.

Maafl avans› talebinde ise; kiflinin hali haz›rdaki borç alacak durumu,
ald›¤› avans›n ücreti taraf›ndan ne oranda karfl›lanabilece¤i, avans›n
firma politikalar›na uygunlu¤u konular›nda karar deste¤i sa¤lan›r.
Al›nan avans›n muhasebeleflmesi ve bordroya intikal ettirilmesi sa¤lan›r.

Belge ‹mza Defteri

Di¤er süreçlerden fark› olarak bir form de¤il; MS Word, Excel, sunum
veya benzeri bir doküman onay için ak›t›lmaktad›r. Bu müflteri için
haz›rlanm›fl bir teklif veya sunum, kamu kurumuna verilmek için
haz›rlanm›fl bir yaz›, bir iç sirküler vb. olabilir. Doküman onay için
dolaflt›kça kifliler de¤iflikliklerini yaparlar ve ifllem sona erdi¤inde
istenirse doküman Campus Belge Yönetimi sistemine eklenebilir.

Tart›flma Yönetimi

Yukar›da an›lan süreçlerin tamam› düzenlidir, ak›fl s›ras› kesin olarak
bellidir. Tart›flma yönetiminde ise ak›fl düzensiz ve konuya göre
sapmalar göstermektedir. Örne¤in; d›flar›dan bir kurum sizden birden
çok uzmanl›k alan›n› ilgilendiren bir konuda görüfl istemifltir veya bir
pazarlama politikas› oluflturulmak için farkl› departmanlar›n görüflüne
ihtiyaç vard›r. Bu durumda tam olarak bafllang›ç noktas› ve kimlerin
konuya müdahil olaca¤› belli de¤ildir. Birçok departman›n görüfl
belirtmesi uygun olacakt›r. Tart›flmay› bafllatan kifli uygun gördü¤ü
kiflilere bu tart›flmay› yönlendirir. Yönlendirmede bir s›n›r yoktur.
Kendisine ifl yönlendirilen kifli orijinal veya baflkalar› taraf›ndan
de¤ifltirilmifl metin veya metinleri kendi üzerine alarak çal›flmaya devam
eder. Bu arada baflkalar› da ayn› metinler üzerinde çal›flabilirler. Herkes
kendi bilgi birikimi do¤rultusunda katk›lar›n› yapar. Tart›flmay› tepeden
izleyen yöneticiler ise, tart›flma kendili¤inden sonlanm›yor ise yeterli
gördükleri anda tart›flmay› sonland›r›rlar. Ço¤u zaman bu ifllem bir ya
da daha fazla kifliye mail at›larak görüfl toplama fleklinde yap›lmaktad›r.
Ancak bu yöntem k›sa sürede kontrolden ç›kmakta, kimin ne yapt›¤›
belirsiz hale gelmektedir. Campus bu ifllemlerin bir disiplin alt›nda
sistematik hale getirilmesini sa¤lamaktad›r.

*‹zin Yönetimi, Avans Yönetimi ve Malzeme ‹stek Yönetimi müflteri talepleri
do¤rultusunda projelendirilmektedir.
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