
40%
Basılı kağıt ile yönetilen

tedarikçi takibi süreçlerine
kıyasla zaman tasarrufu

sağlanır.

65%
Geleneksel tedarikçi kaydı 

süreçleri ile mukayese edildiğinde 
satınalma profesyoneline 

kazandırılan zaman tasarrufu.

242min
Promena Tedarikçi Yönetimi Modülü 

ile hiç bir basılı kağıda gerek
kalmadan süreçler yönetilir. 
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PROMENA FİRMALARIN 
TEDARİKÇİ BİLGİLERİNİ VE PERFORMANSLARINI 
UÇTAN UCA YÖNETMESİNİ SAĞLAR.

Tüm organizasyon  süreçleriniz için tedarikçilerinizi tek bir veri 
tabanından yönetebilir ve takip edebilirsiniz. Böylece kullanımı 
kolay ve sezgisel arayüzden bir tedarikçi ile ilgili herhangi bir 
bilgiye veya aksiyona kolayca erişebilirsiniz.

Tedarikçi profili hem satınalma ekibiniz tarafından hem de 
tedarikçinin kendisi tarafından oluşturulabilir. Tedarikçiler sizin 
tarafınızdan hazırlanmış formları, anketleri veya puanlı soruları 
tamalayarak üyeliklerini oluşturabilirler. Ayrıca şirket belgelerini 
ve sertifikalarını da platform aracılığı ile yükelemelerine olanak 
sağlanır. Tedarikçinin onay süreci ve yaşam döngüsü sizin 
tarafınızdan kapsamlı şekilde yönetilir.

Promena müşteri memnuniyet ölçümleri ve şirket içi birimlerden 
sağladığı anket çıktıları ile veri toplamanın en zor olduğu paydaşlara 
kadar erişmenizi sağlar ve tedarikçi performansını etkin bir şekilde 
ölçmenizi sağlar. Tedarikçi performansında görünürlük sağlanır, 
gelişime açık noktalar belirlenir ve iş birliği içerisinde yönetilmesi 
sağlanır.

PROMENA TEDARİKÇİ TAKİBİ VE YÖNETİMİNİ 
İKİ ANA BAŞLIK ALTINDA YÖNETMENİZİ SAĞLAR.

BİLGİ YÖNETİMİ

PERFORMANS YÖNETİMİ

ÜRÜN TANITIMI

Tedarikçi Havuzunun Yönetilmesi

Firmaya Özel Kayıt Linki

Kategori ve Genel Kriterler 
Bazında Onay Süreci

Özelleştirilebilir Formlar ve 
Anketler

Sürdürülebilir Tedarikçi Profilleri

Tedarikçi Özelinde Kriterlerin 
Belirlenmesi, Skorlanması ve 
Raporlanması

Tedarikçilerin Kategori Bazında 
Sınıflandırılması

Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) 
Atamaları ile Aksiyon Planlama ve 
Yönetme 

Tedarikçi Belgelerinin Temin 
Edilmesi

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

1. Seviye tedarikçilerinin ardında 
hiçbir görünürlüğü olmayan 

satın alma kalemlerinin yüzdesi.

TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ
YÖNETİMİ
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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.

PROMENA HAKKINDA

Sayfa 2/2

Ayrıntılı tedarikçi profili, tüm anahtar bilgileri tek 
bir bakışta tek bir yerde bulmanızı sağlar. 
Tedarikçilerinizin işe alım sırasında cevap verdikleri 
formlar, çalışan kişilerin iletişim bilgileri, 
her fonksiyon için tedarikçi detayları 
(satın alma emri ya da kaynak etkinliği), 
tedarikçi hakkında dahili yorumlar, periyodik 
performans raporları ve ilgili satın alma 
kategorileri. 

Üstelik tedarikçi tarafından yönetilen profiller 
sayesinde iş açısından kritik bilgileri güncel ve 
doğru tutarak zaman kaybetmezsiniz

Düzeltici veya önleyici iyileştirmenin gerektiği 
yerde, tedarikçinizle ilişkinizi yolunda ilerletmek 
için Promenayı işbirliği yapmak için 
kullanabilirsiniz

Promena Tedarikçi Yönetimi, şirket içi paydaşlarınızın 
tedarikçileriniz  hakkınızda bir işlem talep etmesini 
sağlar. Tedarikçilerinize görev oluşturabilir ve onlara 
bu görevleri atayabilirsiniz ve paydaşlarınızı kuruluş 
dışı ve Promena’da kullanıcı lisansları olmasa bile 
sürece dahil edebilirsiniz. Sezgisel 360 ° gösterge 
tabloları ve derin analitik raporlama araçları ile 
tedarikçi ilişkilerini görüntülemenin yanı sıra 
trendleri ve kalıpları elde etmek ve tedarikçilerinize
yeni fırsatlar bulmak için bilginin derinliklerine
dalabilirsin.

TEDARİKÇİ
VERİLERİNİN

TEK KANALDAN
TAKİBİ

Tedarikçi 
Devreye Alma, 

Tedarikçi 
Ana Kaydının Yönetimi

Sınıflandırma

Tedarikçi
Değerlendirme, 

Tedarikçi
Risk Yönetimi, 

Tedarikçi Faaliyetlerinin
Ataması ve Takibi

ÜRÜN TANITIMI

TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ
YÖNETİMİ


