
www.promena.net | sales@promena.net
Sayfa 1 /3

E-SATINALMA MODÜLÜ GÜNLÜK SATINALMA 
SÜREÇLERİNİZİ DİJİTAL ORTAMDA MERKEZİ VE 
ŞEFFAF OLARAK YÖNETMENİZİ SAĞLAR.

E-SATINALMA

Özelleştirilebilir Onay Akışı

Yapılandırılabilir Onay Kuralları

Bütçe Kontrolü

Katalog Yönetimi

Talepten Teklif Toplamaya 
Süreç Akışı

Teklifleri Sipariş Talebine 
Dönüştürme

Tedarikçi Onayı ve Teslim Kayıtları

Alıcı Yetki Belgesi ve Onay Kayıtları

Genel Raporlar ve Döngü Süresi 
Raporlar

Çoklu Para Birimi

Mobilden talep, Onay süreci, 
Sipariş Talebi

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Satın alma başarısı, çoğunlukla rutin satın alma süreçlerinin stratejik olarak yönetilmesi ile 
sağlanır. Ancak, genelde rutin süreçler stratejik bir şekilde yönetilememektedir. Günlük 
harcama kalemleri üzerinde satınalma departmanlarının sınırlı kontrolü olmaktadır, bu durum 
verimsiz mukayese tablolarına, sözleşmesiz süreçlere ve gizli maliyetlere (Maverick tipi) 
neden olur. 

Promena E-Satınalma modülü entegre 
katalog yapısı ve Talep – Onay – Sipariş 
Yönetimleri ile bütçe kontrollü onay akışları 
kurarak satın alma süreçlerinizi daha verimli 
yönetmenize yardımcı olur. Çözümümüz 
sayesinde talep sahipleri tercih edilen 
ürünleri, tercih edilen tedarikçilerden sipariş 
verebilir ve uygun alıcılara ulaşabilir. Sistem 
e-formları ve satınalma prosedürlerini 
göstererek maksimum uyumu sağlar. Aynı 
zamanda bir çok alımı bir merkezi sistemde 
toplayarak avantaj sağlar.

Basılı kağıt ile yönetilen iş 
süreçlerine göre sağlanan 
zaman avantajı.34%
Harcama 
öngörüsündeki 
yüzdesel artış70%

ÜRÜN TANITIMI
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E-SATINALMA

Katalog Yönetimi

E-ticaret deneyimini yaşatan kullanıcı 
arayüzüyle Promena Katalog Yönetimi, 
satınalma taleplerinin daha hızlı ve 
kolay yönetilmesini sağlar. 
Organizasyonların kendi süreçlerine 
uyarlanabilir şekilde farklılaştırılabilir. 
Kategorilere ve maliyet yerlerine göre 
farklı kataloglar oluşturulmasına 
olanak sağlar.

Bütçe Yönetimi

Bütçe tutarı ve zaman yönetimine her 
bir iş fonksiyonu özelinde karar 
verilmesini sağlar. Organizasyon 
yapılarına özel tanımlanan onay süreci 
ile maliyet fazlalıkları ve bütçe aşımı 
ölçülebilir. Onay süreçleri bütçe 
aşımlarını önlemek için yeniden 
kurgulanabilir.

Talep Yönetimi

Talep kullanıcıları satınalma taleplerini 
ürün listesinden ya da kataloğa 
tanımlı/tanımsız kalemlerden kolay ve 
hızlı oluşturabilirler. Satınalma talepleri 
tek bir merkezden yönetilebilir, bu 
sayede basılı kağıt işleri azaltılır, olası 
yanlışlar ve mükerrer istekler önlenir. İç 
paydaşlar ile koordineli çalışmalar 
sağlanır. 

Sipariş Yönetimi

Talep formundan başlayarak sipariş 
formu oluşturulmasına kadar farklı 
kategorilerdeki tüm sipariş süreçleri 
dijitalleştirilir. Sipariş miktarı, teslimat 
adresi, termin ve satın alma bütçesi gibi 
parametreler maliyet merkezleri ve 
kategori bazında kolayca takip edilir.

Arama

Kataloglar
Ürün Listesi
Serbest İçerik

Sezgisel
Rol Tabanlı
Pazaryeri

Hiyerarşik
veya Paralel 
Onay Mekanizması

Talep
Oluşturma

Talep
Onaylama

Teklif Toplama
Sürecini Başlat

Teklif 
Toplama

Siparişe
Dönüştür

Sipariş
Onaylama

Sevkiyat / Mal
Kabul

Teyit
Edilmesi

Tanımlı /
Tanımsız Fiyatlı

Ürün

Evet

Hayır
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PROMENA HAKKINDA

Kapsamlı KPI Göstergeleri

Promena, küresel ve bölgesel pazar bilgisini 
yüksek teknolojiyle birleştirerek şirketlere satın 
alma süreçlerinde en üst düzeyde verimlilik, 
etkin kontrol, zaman ve işgücü tasarrufu 
sağlamak amacıyla Koç Holding  ortaklığıyla 
2001 yılında kurulmuştur. 2013 yılından itibaren 
Promena, %100 Koç Holding iştiraki olarak Zer 
Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 
faaliyetine devam etmektedir.

20 yıllık deneyimi ile sektöründe Türkiye’nin ilk 
markası olan Promena, e-ihale, e-satınalma 
gibi yenilikçi çözümleriyle ülkemizde “Stratejik 
Satın Alma Çözümleri” pazarını oluşturmuş ve 
halen bu sektördeki pazar liderliğini 
sürdürmektedir.
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