
APAC Serisi

Yalın ve bütünleşik 
satın alma hizmetleri



YALIN VE BÜTÜNLEŞİK SATIN ALMA HİZMETLERİ

1

 

 

 

 

Paydaşları dahil edin 

Yönetici Özeti

Satın alma ekiplerinin harcamaları etkin bir şekilde kontrol edebilmeleri için satın alma 
ve tedarik zinciri çözümlerinin işlevsel ve kolay kullanıma sahip olması, alıcılara, 
tedarikçilere ve paydaşlara fayda sağlaması gereklidir.  

Kuruluşlar, satın alma ve tedarik zinciri çözümlerini tercih ederek 
süreçlerini dijitalleştirirken, seçtikleri sistemlerin ekipler tarafından 
benimsenmesini sağlamak için kullanıcı dostu, basit ve kullanımı kolay 
olmasından emin olmalıdır. Kullanımı kolay çözümlerin müşteri tercihlerini 
olumlu etkileyeceği, eğitim ve uyumluluk konusunda zamandan ve 
emekten tasarruf sağlayacağı anlaşılıyor. Ancak birinci sınıf kullanıcı 
deneyimini çeşitli satın alma uygulamalarında sunmak zor olabilir. 

Procurement Leaders'in yaptığı araştırma, dijital dönüşüm projelerinin 
yaklaşık %38'inin genellikle son kullanıcılarla kurulacak etkileşimin ihmal 
edilmesi veya kullanıcıların temel ihtiyaçlarının uygun şekilde ele 
alınmaması nedeniyle başarısız olduğunu gösteriyor. Bu durumdan 
kaçınmak isteyen kuruluşlar, stratejik hedeflerine yakın bir şekilde 
uyarlanabilen ve üstün kullanıcı deneyimi sunan bulut tabanlı çözümleri 
tercih ediyor. 

Kurum içi ekipler tarafından veya bir üçüncü taraf uzman danışmanlığıyla 
kurulan bu tür bulut tabanlı satın alma ve tedarik zinciri çözümleri, çevik 
bir şekilde daha kolay güncellenebilir ve şirketin ihtiyaçlarına daha yakın 
ve uyumlu hale getirilebilir. 

Süreçler ve iş akışlarıyla yakından uyumlu hale getirildiğinde ve bir 
değişim yönetimi stratejisiyle desteklendiğinde kullanıcıların bu çözümleri 
benimseme olasılığı daha yüksektir. 

Çalışma arkadaşlarını dijital çözümlerle 
desteklemek ve çalışmalarını kolaylaştırmak 
isteyen satın alma ekipleri için dijital 
çözümlerin kolay kullanılabilir olması, geniş 
çapta benimsenmesi için oldukça önemlidir. 
Satın alma ekipleri, paydaşlarının ihtiyaç 
duydukları hizmetlere ve bilgilere 
erişmelerini ne kadar kolay hale getirebilirse, 
zaman ve emek tüketen uyumluluk 
faaliyetlerine o kadar az maruz kalacak ve 
harcamaların yönetimi ve kontrolündeki 
etkinliğini aynı oranda artırabilecektir.

Procurement Leaders tarafından 2021'de 
yayımlanan "Satın Alma ve Tedarik Zinciri 
Teknolojileri Ortamı" (The Procurement 
Technology Landscape) raporunda CPO'ların 
dijitalleşme girişimlerini şekillendirecek 
kararlar alırken temel hedeflere odaklanması 
tavsiye ediliyor: "Farklı kuruluşların farklı 
ihtiyaçları olsa da satın alma ve tedarik 
zinciri ekipleri genellikle operasyonel 
verimlilik ve üstün bir kullanıcı deneyimi 
sunan sistemler oluşturmaya çalışıyor.” 

Çalışmada, ister tek bir çözüm sağlayıcı ister 
"türünün en iyisi" yaklaşımı benimsensin, 
süreçlerini dijitalleştirmek isteyen satın alma 
ve tedarik zinciri liderlerinin bir çözüm 
seçerken dikkate alması gereken belirli 
faktörler olduğu vurgulanıyor. Şirketler karar 
vermek için acele etmemeli veya maliyet ya 
da uygunluk derecesi gibi kısa vadeli 
kriterlere tek başına odaklanmamalıdır. 
Bunlar önemli olmakla birlikte, liderler 
birçok faktörü toplu olarak göz önünde 
bulundurmalı ve en uygun olanı uzun vadeli, 
stratejik bir mercekle değerlendirmelidir. 
Araştırmaya göre bu faktörlerin başında 
kullanım kolaylığı/erişilebilirlik geliyor. 
Önem sırasına göre diğer kritik faktörler 
işlevsellik, yatırım dönüşü, raporlama ve 
analitik yeteneklerinin kalitesi olmalıdır.
 
Procurement Leaders Araştırma Başkanı
Geraldine Craven, başarılı bir satın alma
dijital dönüşüm süreci için temel hususlar 
arasında çevik olmayı ve dönüşümün 
kullanıcı gereksinimlerimine dahil edilmesini 
ön plana çıkarıyor. Bunun yanında, 
inovasyonun tasarımda ve stratejik kaynak 
kullanımında  mutlaka düşünülmesi 
gerektiğini de belirtiyor. 



Bununla birlikte bu faktörler sıklıkla 
tartışılırken, söz konusu uygulama 
olduğunda Craven, bu tür kavramların 
belirsiz ve elde edilmesi zor hale 
gelebileceğine dikkat çekiyor. 

Craven, Procurement Leaders’ın yakın 
zamanda yayımlanan "Dijital Dönüşüm" 
(Digital Transformation) raporuna göre dijital 
dönüşüm projelerinin yaklaşık %38'inin, 
genellikle ekiplerin süreç boyunca son 
kullanıcılarla etkileşim kurmaması veya 
temel ihtiyaçlarını doğru şekilde ele 
almaması nedeniyle başarısız olduğunu 
belirtiyor.

Satın alma ve tedarik süreçlerinin dijital 
dönüşümü kapsamında e-satın alma, RFX, 
ihale yönetimi, tedarikçi ilişkileri yönetimi ve 
harcama analizini mümkün kılan araçların 
lider sağlayıcısı Promena'nın ürün geliştirme, 
müşteri yönetimi ve satış süreçlerine liderlik 
eden Zer Satış ve Promena Hizmetleri 
Direktörü Orçun Güven, satın almanın dijital 
dönüşümünü içeren birçok projenin kullanım 
ve adaptasyon zorluğu sonucunda 
kullanıcılar arasında yaygın bir ilgi görmediği 
için başarısız olduğunu aktarıyor.

“Satın alma ve tedarik zincirindeki 
dijitalleşme sürecinde temel ve en can alıcı 
nokta, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaktır. 
Bunu yapmak kolay değil ama başarabilmek 
hayati önem taşıyor. Müşterilerimiz 
çoğunlukla şirket içi program grubu olarak 
büyük kurumsal kaynak planlama (ERP) 
sistemlerini kullanıyor ve bu satıcıların 
müşteri tarafında değişiklikleri benimseme 
açısından yeterince hızlı olmadığına dair 
birçok şikayet duyuyoruz” dedi. 

"Müşterilerimizle görüşmelerimizde büyük 
ERP programlarının ve uygulama 
geliştiricilerinin programlarda süreçlere 
uygun özelleştirme yapamadıklarını 
belirtiyorlar. Ürün sağlayıcılarının sundukları 
ürünün bu olduğunu ve özelleştirme 
imkanının olmadığını belirttiklerini, şirket 
süreçlerini uyumlamaları gerektiğini 
anlatıyorlar. Esnek ve çevik bir çözüme 
ulaşılamadığı için bu çözümlerin kullanılması 
ve benimsenmesi zor bir hal alıyor."

Buna karşılık Güven, tekil müşteri ihtiyacına 
göre uyarlanabilen, bulut tabanlı çözümlerin 
avantajlarına dikkat çekiyor. “Büyük 
projelerimiz ve geniş kapsamlı 
modüllerimizin dahi bulut tabanlı olması bize 
müşteri ihtiyaçlarına göre esnemeyi ve çevik 
bir şekilde ihtiyaçlarına uygun çözümü 
canlıya alabilme imkanını sunuyor. Bu büyük 
modülleri küçük parçalara ayırdık ve birkaç 
hafta arayla yeni özellikler ve iyileştirmeler 
ekleyerek müşterilerimize sunuyoruz.’’

“Tedarikçi veri tabanını platformumuza 
almak için mevcut ERP sistemleriyle 
entegrasyona özen gösteriyoruz ve ardından 
hizmetleri hızlı bir şekilde başarıyla 
sunabiliyoruz. Müşterilere gelecek olursak, 
yüzme bilmeseler bile onlara yardımcı 
olabileceğimiz bir geçiş aşaması vardır: Önce 
havuzda, sonra denizde ve ardından 
okyanusta. Sunduğumuz şey tam olarak bu, 
müşteriye özel hizmetler.” 
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Uygulama sürecini mükemmelleştirin 

Hakan Kozan, Arçelik 

Endirekt satın 
almalar tarafında, 
özellikle sermaye 
yatırımlarımızda, 
ekibimiz Promena'yı 
hayatımızı 
kolaylaştırdığı için 
yoğun bir şekilde 
kullanıyor. E-ihaleler 
ile doğru ve en 
uygun olanı 
bulmamız sağlıyor.



9 ülkedeki 28 üretim tesisi ve 40 bini aşkın 
çalışanıyla dünyanın önde gelen dayanıklı 
tüketim ve tüketici elektroniği 
üreticilerinden biri olan Arçelik'in Satın Alma 
Direktörü Hakan Kozan, dijital platformların  
şirketin küresel satın alma operasyonlarının 
verimliliğini nasıl iyileştirdiğini aktarıyor. 
"Endirekt satın alma tarafında, özellikle 
sermaye yatırımlarımızda, Promena 
hayatımızı kolaylaştırdığı için, ekibimiz 
tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. 
E-ihaleler ile doğru ve en uygun olanı 
bulmamızı sağlıyor." diyen Kozan, ayrıca 
şunları ekliyor: 

“Elektronik teklif talepleri (ERFQ'lar) burada 
da önemlidir. Satın alma tehlikeli ve prestijli 
bir iştir. Ancak yaptığınız tüm satın alma 
işlemleri için sorumluluk almalısınız. Bu 
nedenle izlenebilirlik ve verilerin yazılıma 
kaydedilmesi önemlidir çünkü hem dahili 
hem de harici denetçiler bizden sürekli olarak 
sarf malzemeleri için kullandığımız ERFQ'yu 
göstermemizi istiyorlar. 55 farklı ülkeden, 
1.800 tedarikçiden doğrudan malzeme 
alıyoruz ve binlerce farklı ürün alımı 
yapıyoruz.” 

“Dolayısıyla yaptığınız işten sorumlu 
olduğunuz için tüm RFQ'ların kaydedilmesi 
gerekiyor. Yeni çözüm hayatımızı 
kolaylaştırdı. Geçmişte fiyat teklifi almak için 
yalnızca e-posta yolu kullanılıyordu. Şimdi 
ise bazen tüm bu ihtiyaçları bir cep 
telefonundan karşıladığımız da oluyor. 
Hayatımızı kolaylaştırdığı ve şeffaflık 
sağladığı için tüm uzmanlarımızı ERFQ 

İskandinavya'ya ihraç edilecek ürünler için 
satın alma ve kaynak bulma işleriyle uğraşan 
çok uluslu bir şirket olan Birgma Asia 
Trading'in Bölgesel Satın Alma Müdürü Po 
Yip, şirketin yakın zamanda küresel tedarikçi 
ağı için bir kıyaslama çözümü seçtiği 
durumda sezgisel, kullanımı kolay bir çözüme 
sahip olmanın çok önemli olduğunu 
vurguluyor. 
"Avrupa ve Asya'da satın alma ofislerimiz 
bulunuyor ve Promena, dünyanın her 
yerindeki tedarikçilerimiz için bir platform 
sağlıyor. Tedarikçilerimizin farklı zaman 
dilimlerinde tekliflerini, ürün özelliklerini ve 
eklemek istedikleri diğer bilgileri sunmaları 
için bir platforma ihtiyacımız vardı” diyen Yip 
şunları ekliyor: Webb, bu durumun nispeten yavaş da olsa 

daha iyiye doğru gittiğinin altını çiziyor. 
“Artık kullanılabilirlik konusuna çok daha 
fazla kafa yorulduğunu görüyoruz. Bazı yeni 
sistemler çok kullanışlı. Windows 95'in 
baskın olan eski gri dokusu, yerini sıcakkanlı 
yeşil renklere ve ana renklere bırakırken her 
yönüyle daha düzgün ve kusursuz bir sistem 
var karşımızda. Çok daha fazla animasyon da 
var ve bu yüzden büyük ölçüde gelişim 
gözlemlediğimizi söyleyebiliriz." 
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KOLAYLIĞIN VERDİĞİ RAHATLIK

ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

Po Yip, Birgma Asia Trading

“Arayüzün kullanımı oldukça kolay; herkes 
giriş yapabilir ve herhangi bir yardım 
almadan anında kullanabilir. Zaman zaman 
basit soruları olabiliyor ancak simgeleri, 
açıklamaları ve Soru-Cevap kısımlarıyla 
kullanımı gerçekten kolay olan arayüz, tüm 
süreçlerimizi daha verimli kılıyor. Sistemi 
yeni tedarikçilere, ekip arkadaşlarıma veya 
personele açıklamak için tonlarca zaman 
harcamam gerekmiyor çünkü kullanımı 
oldukça kolay. Giriş yaptığınız andan itibaren 
size yardımcı oluyor, gerçekten çok verimli."
 
“Platformu kullanan tedarikçilerimizden 
hiçbir şikayet almadık. Kullanımı çok kolay 
olduğu için sistemi anlamaları çok vakit 
almıyor. Farklı saat dilimlerinde aynı anda 
teklif veren Avrupalı veya Asyalı 
tedarikçilerimiz yolda, işte veya evde 
istedikleri zaman platforma erişebiliyor. 
Tıpkı Amazon'u kullanmak kadar kolay 
olduğunu söyleyebiliriz,” diyor. 

Procurement Leaders Danışmanlık Başkanı 
Jonathan Webb de dijital çözümlerin 
kullanılabilirliğine odaklanmanın önemini 
vurguladı. Satın alma ve tedarik zinciri 
ekiplerinin birden fazla özelliğe sahip 
gelişmiş teknolojik çözümler 
uygulayabileceğine ancak personel bunları 
kullanamadığı veya kullanmadığı sürece bu 
tür araçların çok az değer sağladığına dikkat 
çekerek şunları söylüyor: 

‘‘Geçtiğimiz birkaç yılda dijital çözümlerin 
benimsenememesi, satın almada dijital 
dönüşümün başarılı bir şekilde 
uygulanmasının önündeki en önemli engel 
olmuştur. Küresel ağımızdaki üst düzey satın 
alma yetkililerinden, personelin Amazon 
veya eBay'de kişisel alışverişler yaptığını ve 
oldukça güzel deneyimler yaşadığını 
duyuyoruz. Ancak şirketin birkaç milyon 
dolarlık sistemini hantal, yavaş, mantıksız 
buluyorlar ve kullanmayı hiç sevmiyorlar. 

Satın alma ve tedarik zincirinde dijital 
çözümler sağlayıcılarının, kullanıcıları bir 
platform hakkında bilgi edinmeye ve 
ardından onu etkili bir şekilde kullanmaya 
ikna etme konusundaki bu yetersizliği, 
benimsemenin önünde büyük bir engel 
olmuştur."

Avrupa ve Asya'da satın alma ofislerimiz bulunuyor ve Promena, 
dünyanın her yerindeki tedarikçilerimiz için bir platform sağlıyor. 
Arayüzün kullanımı oldukça kolay; herkes giriş yapabilir ve 
herhangi bir yardım almadan anında kullanabilir.



Satın alma ve tedarik zincirindeki dijital 
çözümlerin kullanılabilirliğini artıran bir 
diğer önemli gelişmenin, kullanıcılar ve 
temeldeki yazılım arasında daha doğal bir 
etkileşimi mümkün kılan sohbet robotları 
(chatbots) gibi otomasyon özelliklerinin dahil 
edilmesi olduğunu aktarıyor. “Bir sohbet 
robotuna gidip basitçe ona ne satın almak 
istediğinizi söylerseniz yazılım size uygun bir 
ürün bulur, kataloğa bağlanır ve tercih edilen 
bir tedarikçi aracılığıyla size ürünü tedarik 
eder. Bu süreçlerin hepsi arka planda işliyor. 
Çok daha geliştirilmiş kullanıcı arayüzleri ve 
kullanılabilirliği iyileştirmeye başlayan yapay 
zeka sayesinde ne mutlu ki bugün bu 
noktalara kadar gelebildik.” 

Procurement Leaders Başanalisti Alex 
Johnson, birçok şirketin dijital çözümleri 
belirlerken ve seçerken kullanılabilirlik 
pahasına işlevselliğe odaklandığını belirtiyor. 

“Örneğin, dijital ortaklıklara ve sistem 
seçimine bakarsanız şirketin bir çözüm 
sağlayıcıyla çalışma aşamasına gelmeden 
önce genellikle çözüm sağlayıcıya verilen şey, 
sorunu enine boyuna düşünmek ve çözüm 
bulmak yerine bulunmasını istediği işlevlerin 
listeden tek tek kontrol edilerek tik atılması 
oluyor," diyen Johnson şunları ekliyor: 

“Kullanım kolaylığını merkeze almanız 
gerekiyor. Çoğu zaman problemler, 
organizasyonların temelde işlevleri kontrol 
ettiği sistem seçimi aşamasında ortaya çıkar. 
Bu yaklaşım sistem seçimini, kullanıcı 
deneyimine ilişkin herhangi bir düşünce 
geliştirmek veya bu çözümün süreçlere veya 
iş akışlarına nasıl yansıyabileceğine dair 
anlayış edinmek yerine istenen işlevlerin bir 
listesinin kontrolü olarak görür." 

Promena'dan Orçun Güven, hem teknolojik 
işlevsellik hem de kullanılabilirliğe eşit 
derecede odaklanılması gerektiğini 
savunarak benzer açıklamalarda bulunuyor: 
“Teknoloji, teknolojidir. Platformlar değişse 
de teknoloji çoğunlukla aynı kalır. 
Teknolojiler ve arka taraftaki (back-end) 
süreçler, veri tabanları ve uygulamalar 
çoğunlukla aynı veya benzerdir. Bu nedenle 
teknolojiyi tam olarak farklılaştıramazsınız. 
Fark yaratabileceğiniz nokta müşteri 
tarafındadır.” 

“Projenin müşterinin ihtiyaçlarını 
karşılamasını, başarıyla hayata geçirilmesini 
ve müşteri tarafından benimsenmesini 
sağlamalıyız. Bunu yapmadığınız takdirde, 
yani teknolojiyi kullandıramadığınızda, 
elinizdeki en iyi teknoloji de olsa kurum fayda 
sağlayamaz.
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Orçun Güven, Promena 

Bu hususları dikkate alarak satın alma çözümlerinin
kullanılabilirliğini optimize eden satın alma karar vericileri, 
şu adımları da göz önünde bulundurmalıdır: 

  

EYLEM MADDELERİ: ÇÖZÜMLERİN
KULLANILABİLİRLİĞİNİ VE BENİMSENMESİNİ
EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN 
Süreçler ve iş akışlarıyla yakından uyumlu ve bir değişiklik yönetimi 
stratejisiyle desteklenen kullanıcı dostu araçlar veya sistemlerin 
kullanıcılar tarafından benimsenmesi daha olasıdır. Procurement Leaders 
tarafından 2021 yılında yapılan "Satın Alma ve Tedarik Zinciri Teknolojileri 
Ortamı" (The Procurement Technology Landscape) araştırması, kullanım 
kolaylığı ve erişilebilirliğin, geri dönüşleri yönlendiren kullanıcı 
benimsemesini doğrudan etkilediğinden, kritik özellikler olarak kabul 
edilmesi gerektiğini belirtiyor.  Kullanımı zor olan bir sistem, genellikle 
çalışanlar arasında hoşnutsuzluğa, yanlış kullanıma ve hatta 
kullanılmamaya neden olabilir. Kullanıcılar, istediklerini bulmak için 
minimum adım veya "tıklama" gerektiren basit ve kullanışlı arayüzleri 
tercih etme eğilimindedir. 

Teknolojik gereksinimlerini tanımlayın. 
Dijitalleştirilmiş çözümün kullanılabilirliğini optimize etmek için
bu gereksinimleri iş süreçleri ve iş akışlarıyla eşleştirin.
Kurulum öncesi ve sonrası aktif olarak geri bildirim toplayarak
kullanılabilirlik ve kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanın.
Platformu, kullanıcı tercihlerini ve gereksinimlerini karşılayacak
şekilde yapılandırma fırsatlarını keşfedin.
Kullanıcı arayüzlerinin tasarımını ve bunların güncellenme
sıklığını göz önünde bulundurun.
Kullanıcıların karşılaştığı zorlukları veya değişen arayüzleri ele almak
için platformda mevcut olan eğitim veya kullanıcı desteği seçeneklerini
değerlendirin. 

Fark 
yaratabileceğiniz 
nokta müşteri 
tarafındadır. 
Elinizdeki en iyi 
teknoloji olsa da 
bunu 
kullandıramadığınız-
da kuruma bir fayda 
sağlamaz.



Küresel ve bölgesel pazar bilgisini yüksek teknoloji 
ile birleştiren Promena, şirketlere satın alma 
süreçlerinde en üst düzeyde verimlilik, etkin kontrol, 
zaman ve iş gücü tasarrufu sunuyor. Promena'nın 
uçtan uca satın alma çözümü, online ihale yönetimi, 
online pazaryeri, SRM, talep, katalog ve sipariş 
yönetimi hizmetleri sunan e-satın alma ve harcama 
analizi modülüyle farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. 

Promena, sunduğu şeffaflık, izlenebilirlik ve 
raporlama olanakları sayesinde satın alma ve 
tedarik süreçlerini stratejik olarak yönetmek isteyen 
firmaların ilk tercihi oluyor. 

Müşterilerinin iş akışlarına uyum sağlamak için 
hızlı bir şekilde özelleştirilebilen esnek bir yapıya 
sahip olan Promena,e-İhale modellemesiyle bir 
müşterinin satın alma süreci iki haftadan daha kısa 
bir sürede dijitalleştirilebiliyor. Promena 12'den 
fazla dil desteği sunuyor ve herhangi bir yabancı dil 
desteği iki hafta gibi kısa bir sürede sisteme entegre 
edilebiliyor. 
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