
HUAWEI

 SAP      SPONSORLAR       MÜŞTERI BAŞARI HIKAYELERI

Salon Adı ANGORA III PRUSA ADEN

07:30 - 09:30 KAYIT VE KAHVALTI

09:30 - 10:30 AÇILIŞ KONUŞMASI
Ödül Töreni

Zeynep Keskin,  SAP Türkiye Genel Müdürü

10:30 - 10:45 KAHVE MOLASI

10:45 - 11:15 SAP İle Uzun Yol Arkadaşlığı Huawei  SAP HANA Çözümleri ile İş 
Operasyonlarınızı Gerçek Zamanlı Olarak 
Gerçekleştirin

SAP GRC ile Riskleri Fırsata Dönüştürün

ETİ MADEN HUAWEI  MBIS 

11:15 - 11:30 KAHVE MOLASI

11:30 - 12:00 SAP ERP ile Birlikte Bir Kurumsal 
Dönüşüm Hikayesi

Geleceğin Liderini SuccessFactors ile
Yakala

Linux Üstünde Çalışan SAP Çözümleri için
Öncü Platform 

IETT BTC  SUSE 

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞI

13:00 - 14:00 SAP FORUM PANELİ : Bilişimin Türkiye'nin Kalkınmasındaki Önemi ve Katkısı

14:00 - 14:15 KAHVE MOLASI

14:15 - 14:45 SAP Uzaktan Öğrenme (E-Learning) ile 
Çalışanlarınıza Her Zaman Her Yerde 
Eğitim Fırsatı Sağlayın! 

SAP Fiori ile Büyük Düşün, Küçük Başla Maliyet Tabanlı Rekabetçi Fiyat Sistemi 
(MATRİS) Projesi

ERETEAM  BTC  HAVELSAN 

14:45 - 15:00 KAHVE MOLASI

15:00 - 15:30 SAP ile Stratejik Planlama ve Performans 
Yönetimi 

SAP Workforce Performance Builder : 
Çalışanların Performansını Maksimize Ediyor

SAP ile Kontrat Yönetimi

MEDYASOFT  MBIS





OPENTEXT 



15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI

15:45 - 16:15 FIT Solutions e-Dönüşüm® Çözümleri:
Geleceğin Altında İmzamız Var

Dağıtık Yapıda Akıllı Tarama Teknolojileri 
Kurumsal İçerik Yönetimi ve 
Elektronik Arşiv



FIT  DDI 

16:15 - 16:30 KAHVE MOLASI

Hediye Çekilişi ve Kapanış16:30 - 17:00

SAP FORUM Ankara 
Basit Düşün, Fark Yarat
05 Mart 2015, Perşembe • JW Marriott Hotel, Ankara

ETİ Maden olarak, kurumsal dönüşüm için 
böyle bir yolculuğa neden çıktık? Nereye 
gitmek istiyoruz? Bu yolculukta doğru yol 
arkadaşı seçmenin önemi nedir?  Deneyim-
lerimizi paylaşıyoruz.

Huawei �rmasının,  SAP HANA kullanıcılarına 
sunduğu üç anahtar değer : Yüksek 
performans, kolay yönetim ve mükkemmel 
kullanıcı deneyimi.

Şirketler için risk hiç bu kadar hızlı 
değişmemişti. Artık kurumsal risk yönetimi 
daha adaptif, daha esnek ve regülasyonlara 
daha uyumlu olmak zorunda. Bilgi güvenliği, 
yeni teknolojilerin oluşturduğu riskler ve 
regülasyonlara uyum süreçlerinizi SAP 
Kurumsal Risk, Yönetim ve Uyumluluk  ürünü 
ile yönetin. 

IETT olarak kurumsal dönüşüm hikayemizi; 
neleri yapmayı hede�iyoruz, nasıl 
yapacağız,SAP ERP projesinin bu alanda 
katkısı ne olacak gibi soruların cevaplarını 
sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bulut İnsan Kaynakları Yönetimi çözümü olan 
SuccessFactors, iş gücü analizi ve planlaması 
ile bütünleşik yeni nesil insan kaynakları 
yetenek yönetimi sistemi sunmaktadır. 
Sunumumuzda SuccessFactors’ün benzersiz 
özellikleri sayesinde şirketlerin en önemli 
sermayesi olan çalışanların yönetimine 
yönelik stratejik planları uygulayarak nasıl 
başarıya ulaştıklarını anlatıyor olacağız.

SUSE Linux Enterprise Server, �ziksel ve sanal  
yapıdaki kritik SAP iş uygulamaları için güvenilir 
ve yönetilebilir platformdur . 
Yeni nesil SAP HANA çalıştırdığınızda , seçtiğiniz 
SUSE Linux Enterprise işletim sistemi ile  
kurumsal düzeyde güvenilirlik , kullanılabilirlik , 
ölçeklenebilirlik , yönetilebilirlik gereksinimleriniz 
maksimum güvenlikle karşılanacaktır.

Personelinizin ve paydaşlarınızın kolay ve optimum 
maliyetlerde eğitimlerini tamamladığı “Ögrenen ve 
Uygulayan Bir Organizasyon” yapısı kurmanız SAP 
Eğitim çözümleriyle yer ve zaman kısıtı olmadan 
mümkün. Bu sunumda yüzyüze eğitime göre daha 
kişiye özel ve esnek, ama nitelikten de ödün 
vermeyen SAP Uzaktan Öğrenme (E-Learning) eğitim 
uygulamalarını paylaşacağız.

S/4 HANA’nın duyurulmasıyla beraber SAP 
GUI ekranlarına veda edilirken artık SAP’nin 
yeni arayüzü Fiori oluyor. BTC uzmanlığında 
müşteri deneyimimizi anlatacağımız Fiori 
sunumumuzda ayrıca yüksek maliyet altına 
girmeden mobiliteyi nasıl başlatabileceğimizi 
konuşacağız.

TCDD, sabit tarife mantığından sıyrılarak, yük 
taşıma  tarifelerini anlamlı hale getirecek, tren 
işletme maliyetleri altyapısına dayalı, esnek ve 
rekabetçi tarife yapısına geçmeyi 
hede�emiştir. Bu hedef için Havelsan A.Ş. 
tarafından hazırlanan MATRİS, bütünleşik bir 
yönetici karar destek sistemidir.

Huawei  SAP Çözümlerine Farklı Yaklaşım

Huawei �rmasının,  SAP çözümleri için iş 
ortaklarına sağladığı fayda ve değerler, 
mevcut ekosistemden farklı sunduğu 
çözümler ve yaklaşımlar.

Türkiye’nin 2023 vizyonu ancak kamunun 
etkin performans yönetimi ve stratejik 
planlama adımları ile gerçekleştirilebilir. 
Medyasoft, SAP’nin global stratejik yönetim 
tecrübesini yerel ihtiyaçları da göz önünde 
bulundurarak kamunun hizmetine sunuyor.

Dünyada akıllı şehirler ve belediyecilik
alanlarında birçok başarılı projeler
gerçekleştirdik. Vatandaş ile etkileşimin en
yoğun oldugu bu alanlarda neler yaptık? Ne
gibi inovatif çözümler, yaklaşımlar geliştirdik?
Örnek projeler ve bu projeler sonucunda elde
edilen kazanımların paylaşılacağı oturuma
davetlisiniz.

Çalışanların öğrenme süreci, SAP WPB ile hiç 
bu kadar kolay olmamıştı. SAP WPB eğitim 
araçları ile de SAP, çalışan verimliliğinin 
artmasına yardımcı oluyor.

ECM ile dokümanlarınızı süreçleriniz içinde 
verimli bir şekilde yönetebileceğiniz, 
paydaşlar arasında ortak çalışma ortamları 
yaratabileceğiniz çözümler sunabilirsiniz

ANGORA I

Veri Madenciliğinden Vaka Yönetimine 
Kadar Uçtan Uca Etkin Suistimal Yönetimi

ERETEAM 

Kamuda Dijital Dönüşüm

MEDYASOFT 

PANEL OTURUMU: PROJELER MERCEK
ALTINDA 

PANEL

Dönüşüm Yönetiminde Kılavuzunuz : 
Major Program Transformation

EY 

Kamuda İş Analitikleri Bizim İşimiz

MDSap 

Bu kadar çok algoritma ne işe yarıyor, hepsini 
bilmek zorunda mıyım? Bu işin daha kolay bir 
yolu yok mu veya bunca ihtimal içinden 
gerçek suistimalleri  nasıl bulurum diyorsanız, 
tam yerindesiniz.

Kamu, kurumsal dönüşümü bilgi sistemleri 
yatırımlarını gündemine alarak gerçekleştiri-
yor. Medyasoft,  SAP’nin kamuya dönük 
çözümleri ile şirketlerin dönüşüm sürecinde 
yol arkadaşlığı yapıyor.

Sponsor: Ereteam

SAP projelerini ve bu süreçte yaşananları 
müşterilerimizin yöneticilerinden dinliyoruz. 
Neden SAP’yi seçtiler, proje sürecinde neler 
yaşadılar, nasıl kazanımlar elde ettiler. 

BT üzerine inşa edilen büyük transformasyon 
programları, geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de kurumlar için belirli zorluklar taşımaktadır. Bu 
zorlukları aşmak için kılavuzunuz; EY’nin 
hazırladığı Major Program Transformation (MPT) 
metodolojisidir. Sadece çalışır bir sistemin 
hayata geçirilmesinin ötesinde işletmeye değer 
katan çözümler sunmaktadır. Bu oturumda, 
sistem entegratörlerinin yanısıra başarılı bir 
transformasyon için ihtiyacınız olan “İş 
Entegretörleri”nin rolünü tartışacağız.

Sunumda SAP BusinessObjects analitik 
çözümlerine ve bu çözümlerin kurumunuza 
özel sunulan hizmetlerle hayata geçirilmesine 
dair bilgiler paylaşılıyor.

2015'de mükelle�eri e-Dönüşüm'de neler 
bekliyor? Firmanız e-Dönüşüm®'e hazır mı? 
Tüm bu sorularınızı FIT Solutions cevap-
landırıyor  ve e-Dönüşüm® çözümlerindeki 
yenilikleri anlatıyor. FIT, e-İmza, FIT KEP, FIT 
e-Arşiv ve FIT e-Mutabakat ile �rmanızın 
e-Dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam 
ediyor.

Çok noktada hizmet veren kurumlarda web 
tabanlı tarama ve arşiv teknolojileri ile 
istenilen standartlarda tarama, elektronik arşiv 
uygulamaları ve bunların mevcut hizmet 
altyapıları ile  entegrasyonu.



ANGORA II

E-Devlet Dönüşümünde SAP Çözümleri ile 
Dünyadan Başarılı Proje Örnekleri

SAP 

Silahlı Kuvvetler ve Savunma Sektörü için 
Ortak Hedef; Yüksek Etkinlik

SAP 

Enerji Sektöründe SAP ile Kurumsal 
Dönüşüm ve Dünyadan Örnekler

SAP 

Farklı Coğrafyalarda Akıllı Şehirler, 
Ulaştırma ve Belediyecilik Alanlarında 
Neler Yapıyoruz? 

SAP 

SAP Kurumsal Uygulamalarınız İçin  
En İyi Platform Seçenek: SUSE

SUSE 

SAP kurumsal uygulamaları kullanılarak 
dünyada birçok e-devlet projesi gerçekleştirili-
yor. Sunumda Fransa, Avusturya, Finlandiya, 
Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde 
gerçekleştirilmiş başarılı e-devlet projelerinde 
elde edilen deneyimler, farklı iş modelleri ve 
kazanımlar paylaşılacaktır.

Savunma sektörünün tüm paydaşları, en zor 
koşullarda en etkin şekilde hizmet edecek 
yapıları ve ürünleri hayata geçirmek için 
çalışıyor. SAP, en büyük orduları ve savunma 
sektörü organizasyonlarını, kesintisiz ve etkin 
olarak işletecek çözümleri ile bu önemli 
göreve katkıda bulunmak istiyor. 

Türkiye'de ve dünyada enerji sektöründe söz 
sahibi kurum ve kuruluşlar; sağlam, entegre, 
inovatif SAP teknoloji ve çözümlerini neden 
tercih ediyorlar? Sunduğumuz katma değer 
nedir?  Sektörel bir bakış açısıyla sizlerle 
paylaşmak istiyoruz.

SUSE' nin SAP kurumsal uygulamalarınız için 
neden en iyi platfom seçeneği olduğu konusu 
teknik detaylarıyla birlikte paylaşılacaktır.
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