ontracts in the ‘Red Zone’ could have significant value leakage

Ticari Güvence Hizmetleri
Üçüncü taraflarla aranızdaki güveni nasıl
arttırabilirsiniz?
Ticari ilişkilerinize dair riskleri yönetim
ve üçüncü taraflarla aranızda olan güveni
arttırın!
Maliyetlerin artması ve gelişen teknoloji gibi farklı nedenlerle, faaliyetlerinin
bir kısmını veya tamamını tedarikçilerden aldıkları hizmetler sayesinde
yürüten şirketlerin sayısı günden güne artmaktadır. Bu durum, şirketlerin iş
ihtiyaçlarının tedarikçiler tarafından karşılanması doğrultusundaki beklentileri
ve bu beklentilerin karşılanması amacıyla gerçekleştirilmesi gereken güvence
faaliyetlerini öne çıkarmaktadır.
Siz de hizmet alan veya sağlayan taraflar olarak karşı tarafların beklentilerinin
karşılanması yönünde bir güvenceye veya bu konudaki süreçlerinizin
iyileştirilmesi konusunda bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, PwC olarak
deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız.
“Kırmızı Bölge” deki anlaşmalar önemli değer kaybına uğrayabilir
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Dış Kaynak Kullanımı Değerlendirme
Dış kaynak kullanımına hazır mısınız?
Dış kaynak kullanımına dair
alternatiflerinizi farklı açılardan
değerlendirin ve sizin için en uygun
çözümü bulun!

İhtiyacınız
Maliyetlerin artması ve gelişen
teknoloji gibi farklı nedenlerle,
hizmetlerin ve ürünlerin dış kaynak
kullanımıyla tedarik edilmesi,
günden güne şirketlerin gündeminde
daha da fazla yer almaktadır.
Bu kapsamda, şirketlerin dış kaynak
kullanımına yönelme kararlarını

verirken dikkat etmesi gereken
hususlar, dış kaynak kullanımına
ilişkin doğru yöntemlerin
belirlenmesi ve çözümlerin dış
kaynak kullanımı veya içsel
yöntemlerle üretilmesine dair
ayrıntılı değerlendirmeler yapılması
daha da önemli bir durum haline
dönüşmektedir.

PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, yukarıda bahsedilen
süreçte ilgili tarafların beklentilerinin
anlaşılması, bu beklentiler ışığında dış
kaynak kullanımı veya içsel çözümlere
istinaden çözüm alternatiflerinin
belirlenmesi, çözüm alternatiflerinin
maliyet, teknoloji, insan kaynağı,
operasyon, bilgi, süreç ve diğer
kriterler gözetilerek değerlendirilmesi
ve şirketiniz için en uygun dış kaynak
kullanımı yönteminin belirlenmesi
esasına dayalı bir metodoloji üzerine
kurulmuştur.
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Dış kaynak kullanımına dair
değerlendirme yapılması ve
çözüm alternatiflerinin üretilmesi
konularındaki hizmetlerimizle
PwC olarak yanınızdayız.
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Tedarikçi Seçimi Danışmanlığı
Tedarikçinizle ilişkiniz sağlam bir
başlangıca mı dayanıyor?
Dış kaynak kullanımına karar verdikten
sonra hangi tedarikçilerle çalışacağınız
konusunda alternatiflerinizi değerlendirin
ve sizin için en uygun çözümü bulun!

İhtiyacınız
Maliyetlerin artması ve gelişen
teknoloji gibi farklı nedenlerle,
hizmetlerin ve ürünlerin dış kaynak
kullanımıyla tedarik edilmesi ve
bu anlamda ilgili tedarikçilerin
seçilmesi, günden güne şirketlerin
gündeminde daha da fazla yer
almaktadır.

Bu kapsamda, yanlış tedarikçi
seçimi, tedarikçilerin şirketinizin
beklentilerinizi karşılayamaması,
tedarikçilerinizin belirlediğiniz
gereksinimlere uyum sağlayamaması,
bilgi güvenliği ve iş sürekliliği
gibi temel konularda şirketinizle
uyumlu olmaması gibi konular daha
çok şirket ve tedarikçi tarafından
konuşulmaktadır.

PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, olası
tedarikçilerinizin şirketinizin
belirlediği şartlara uygunluğunun
değerlendirilmesi, bu şartların
belirlenmesi ve tedarikçi
değerlendirme ve seçim süreçlerinde
destek verilmesi esasına dayalı bir
metodoloji üzerine kurulmuştur.
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Tedarikçi değerlendirme ve
seçim süreçlerinin oluşturulması
ve iyileştirilmesi konularındaki
hizmetlerimizle PwC olarak
yanınızdayız.
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Sözleşme Risk Yönetimi Danışmanlığı
Sözleşme risklerinizin farkında mısınız ve
bu risklerinizi yönetebiliyor musunuz?
Sözleşmelerinizden kaynaklanan
risklerinizi proaktif olarak belirleyin
ve kurumsal fayda sağlayacak şekilde
yönetin!

İhtiyacınız
Maliyetlerin artması ve gelişen
teknoloji gibi farklı nedenlerle,
hizmetlerin ve ürünlerin dış kaynak
kullanımıyla tedarik edilmesi,
günden güne şirketlerin gündeminde
daha da fazla yer almaktadır.
Bu kapsamda, dış kaynak kullanımına
temel teşkil eden sözleşmelerin
hazırlanması, takibi, alınan hizmetin

veya ürünün sözleşme koşullarıyla
uyumluluğunun değerlendirilmesi
ve çalışma koşullarına, tarafların
beklentilerine ve ilgili mevzuata
uygun hale getirilmesi ile
sözleşmeden kaynaklanan
risklerin yönetilmesi ise şirketlerin
tahmininden daha fazla çaba
gerektirmektedir.

PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, yukarıda bahsedilen
süreçte ilgili tarafların beklentilerinin
anlaşılması, bu beklentiler ışığında
mevcut sözleşmelerin (ve hizmet
seviyelerinin) değerlendirilmesi
veya yeni sözleşmeleriniz için
gereksinimlerin ve hizmet
seviyelerinin belirlenmesi, sözleşme
performans takibine ilişkin süreçlerin
değerlendirilmesi, kriterlerin
belirlenmesi ve iyileştirilmesi ile
mevcut sözleşmeler için işleyen
operasyonla sözleşme şartlarının ve
sözleşmelerden doğan hakların ve
yükümlülüklerin karşılaştırılması,
alınan hizmetin veya ürünün
sözleşme koşullarıyla uyumluluğunun
değerlendirilmesi ve sözleşme
risklerinin yönetilmesine ilişkin
süreçlerin oluşturulması esasına
dayalı bir metodoloji üzerine
kurulmuştur.
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Sözleşmelerin değerlendirilmesi,
hazırlanması ve tarafların
beklentilerine uygun hale getirilmesi
ile sözleşme risklerinin yönetilmesi
konularındaki hizmetlerimizle
hukukçularımızla birlikte PwC olarak
yanınızdayız.
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Bulut Bilişim Risk Yönetimi
BT maliyetlerinizi sizin için yöneten ve
herkese eşit hizmet sunan tedarikçilerle
çalışmak ister misiniz?
Şirketiniz için bulut bilişimin faydalarını
ve risklerini değerlendirin ve BT
maliyetlerinizle kaynak planlamanızı
beklentilerinize uygun, yönetilebilir ve
takip edilebilir hale getirin.

İhtiyacınız
Günden güne artan BT maliyetleri ve
kaynak planlamasında karşılaşılan
sorunlar, şirketleri bazı operasyonları
için ortak veri ve işletim
merkezlerinde merkezi olarak farklı
şirketlere çok daha ucuza hizmet
verebilen tedarikçilerle çalışmaya
sevk etmektedir. Bu bağlamda, bulut
bilişim, şirketlerin isteği üzerine
rahat ulaşılabilir, kullanılmaya hazır,
ihtiyaçlara göre yapılandırılabilen
BT kaynaklarının paylaşıldığı havuza
ağ bağlantısı sağlama modeli olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Bu durum, şirketlere ait verinin
işlenmesi, saklanması ve transfer
edilmesi esnasındaki bilgi
güvenliğinin sağlanması, hizmet
sürekliliğinin garanti altına
alınması, tedarikçiye bağımlılığın
ortadan kaldırılması, insan kaynağı
planlamasının yapılması ve sözleşme
şartlarının belirlenmesine dair
oluşan ve bulut bilişimle birlikte
tedarikçilere aktarılan risklerin,
şirketler adına tedarikçiler tarafından
yönetilmesini gerektirmektedir.

PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, bulut bilişimin
şirketiniz için olası faydalarının,
kullanım alanlarının, avantajlarının
ve risklerinin değerlendirilmesi,
BT yapılarında, süreçlerinde
ve hizmetlerinde esnekliğin ve
organizasyonunun ölçeğine
uygunluğun sağlanması ve altyapı,
ağ, sistem, platform ve yazılım
maliyetlerinizin azaltılması amacıyla
uygun stratejilerin belirlenmesi, BT
maliyetlerinizin beklentilerinize
uygun, etkin, yönetilebilir ve takip
edilebilir hale getirilmesini sağlayan
süreçlerin kurulması esasına dayalı
bir metodoloji üzerine kurulmuştur.
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Bulut bilişim kullanımına dair
yöntem alternatiflerinin ve risklerin
belirlenmesi ve ilgili süreçlerin
oluşturulması konularındaki
hizmetlerimizle PwC olarak
yanınızdayız.
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Bayi Denetimleri
Bayileriniz beklentilerinizin farkında mı?
Süreçlerine ve kontrollerine dair
bayilerinizden güvence alın!

İhtiyacınız
Daha fazla noktada daha fazla
müşteriye ulaşmayı hedefleyen
şirketlerin bayi ağlarıyla
genişlemesine ve pazar paylarını
büyütmesine günümüz piyasa
koşullarında sıkça rastlanmaktadır.

Bu kapsamda, şirketlerin kendi
kurallarının ve beklentilerinin
bayiler tarafından sahiplenilmesi
ve uygulanması ile şirketlerin bu
anlamda bayileri kontrol altında
tutmaları ve takip etmeleri, bayi
sayısının çokluğuyla ve yaygınlığıyla
doğru orantılı olarak zorlaşmaktadır.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, bayilerinizin
uymasını istediğiniz kuralları ve
bu anlamdaki beklentilerinizin
belirlenmesi, bayilerinizin bu
beklentiler ve kurallar ışığında
periyodik olarak değerlendirmeye
tabi tutulmaları ve değerlendirme
sonuçlarının ilgili taraflarla
paylaşılması esasına dayalı bir
metodoloji üzerine kurulmuştur.

Bayilerinizin uyması gereken kuralların
belirlenmesi ve bayilerinizin bu kuralla
doğrultusunda değerlendirmeye
tabi tutulması konularındaki
hizmetlerimizle PwC olarak
yanınızdayız.
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Gelir Güvencesi Hizmetleri
Kazancınızın doğruluğundan ne kadar
eminsiniz?
Gelirlerinizin doğru bir şekilde
oluştuğundan emin olun!

İhtiyacınız
İşlem ve sistem sayısının fazla
olduğu karmaşık iş ortamları
ile bu ortamlar üzerinde işleyen
sipariş alma, kayıt oluşturma, tiraj
yönetimi, sistemler arasındaki veri
aktarımları, mutabakat, faturalama

ve ödeme süreçlerine dair şeffaflık
gereksinimleri, elde edilen gelirin
tamlığı ve bütünlüğü konusunda
ilgili taraflara güvence verme
zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, karmaşık iş
ortamlarının, bu ortamlar üzerinde
işleyen süreçlerin ve bu süreçler
dahilindeki risk ve kontrollerin
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
esasına dayalı bir metodoloji üzerine
kurulmuştur.

Karmaşık iş ortamlarında işleyen
faturalama süreçlerinin tamlığı
ve bütünlüğü konusunda güvence
vermeyi amaçlayan ve bu süreçlerin
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
konularındaki hizmetlerimizle
PwC olarak yanınızdayız.
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Sermaye Güvence Hizmetleri
Sermaye projeleriniz için kendinizi yeteri
kadar güvende hissediyor musunuz?
Sermaye projelerinizden kaynaklanan
harcamaların uygunluğunu değerlendirin!

İhtiyacınız
Globalleşen ekonomi ve karmaşık
sermaye yapıları, yüksek risk
oluşturan sermaye projelerinin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Bu tür
projelerde yaşanabilecek hatalar,
sapmalar ve öngörü yanlışlıkları,
finansal açıdan yüksek maliyetlere

ve itibar riskine yol açabilir. Bu
nedenle, pek çok organizasyon
sermaye projeleriyle ilgili hata
payını azaltmak, başarılı projeler
gerçekleştirmek ve ilgili taraflara
güvence verebilmek amacıyla kendini
geliştirmek istemektedir.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, büyük sermaye
harcamaları üzerinde kalite kontrol
gerçekleştirilmesi, bu tür harcamalara
neden olan karmaşık, yüksek değerli
ve değişikliğe yatkın projeler için
ilgili süreçlerdeki proje yönetimi
ve sözleşme yönetimi gibi temel
gereksinimlerin projenin her adımı
için değerlendirilmesi ve riskli
alanların ortaya çıkarılarak iyileştirme

önerilerinin belirlenmesi esasına dayalı
bir metodoloji üzerine kurulmuştur.
Yüksek risk oluşturan sermaye
projelerinin ve bu projelerdeki
harcamaların değerlendirilmesi ve
iyileştirme önerilerinin sunulması
konularındaki hizmetlerimizle
PwC olarak yanınızdayız.
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