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Verilerini doğru yerde doğru șekilde raporlamakta, bilgiye

çevirmekte veya bunları bir sistematik içinde sürekli yapabilmekte

zorlanan șirketlere yönelik sunduğumuz bir hizmettir.



Șirketinizin performansını izlemek için en gerekli performans göstergelerini buluyoruz.

Gerekli modelleri kurarak bu göstergelerin hangi verilerden nasıl hesaplanacağını çalıșıyoruz.·

Hali hazırda kullandığınız sistemlere veya veritabanlarına (websitesi, MS Excel, MS Access vb) kaydettiğiniz

verileri hesaplamalar ve mukayeseler kullanarak performans göstergelerine dönüștürüyoruz. 

Șirket performansını izleyebileceğiniz ekranı, seçeceğimiz bir dijital araç üzerinde tasarlıyor ve performans

göstergelerini tek hamlede erișilebilir, tek bakıșta anlașılır kılıyoruz.

Her bir göstergenin önemi, anlamı ve mantığı konusunda eğitimler düzenleyerek șirket performansını izleme

ekranlarını sizlere mümkün olan tüm göstergeleri çalıșır halde teslim ediyoruz.

İzleme ekranınızı sürdürülebilir kılmak için 2 ay boyunca sürecinize nezaret ederek devamlılığına katkıda

bulunuyoruz.

Șirketinizin performansını gösterir bir dijital yönetim izleme ekranına,

Verinin dijitalleșmesi konusundaki en temel eksikliklerinizi gösterir bir rapora,

Yatırım ve uyarlama gereksinimi olmadan dijitalleștirebildiğimiz veriler için organizasyonun alt seviyelerinden

en üstüne doğru kurgulanmıș bir bilgi akıșına,

Yönetim izleme ekranındaki tüm göstergelerin anlamını ve önemini bilen yöneticilere,

Bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için desteğimize ve önerilerimize 

Sektörünüze ve iși yönetme biçimlerinize göre, ihtiyacınıza göre tespit edeceğimiz yaklașık 30 göstergeyi

kullanarak șirketinizin gidișatı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlamak ve karar mekanizmalarınız

desteklemek amacıyla her cihazdan anlık olarak erișebileceğiniz bir yönetim izleme ekranı olușturuyoruz. Bu

hizmet kapsamında;    

Bütün bunları yaparken bir yandan da șirketinizde önemli veri eksiklerini raporluyoruz ve verilerinizin

doğruluğunun iyileștirilmesine ve dijitalleștirilmesine katkıda bulunuyoruz.

 

Hizmet Sürecinde Yapacaklarımız

 

 

 

 

 

Bu hizmet sonunda:

sahip olmuș olursunuz.

 

PKF International Limited is a family of legally independent member firms. PKF International Limited does not accept any responsibility or liability for the actions or

inactions on the part of any individual member firm or firms. Individual member firms do not accept responsibility or liability for actions or inactions on the part of any other

individual member firm or firms.
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