Portal içinde
gerçek zamanlı
yönetişim
ERP, CRM, HR, Project Management,
Digital Assets, Physical Assets, SCM,
CMS, LMS, B2B, B2C ve daha fazlası...

Workcube, Web’in gücünü kurumsal

Uçtan Uca Fonksiyonellik,
Benzersiz Teknoloji
Workcube; şirketlerin çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçiden servise
kadar tüm iş ortaklarını tek ve sağlam bir platformda iş yapabilir hale
getiren, İK, CRM, E-İŞ Kapsamlı %100 Web Tabanlı ERP çözümüdür.
Workcube tüm ERP, CRM, SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi), İnsan Kaynakları
Yönetimi, Proje Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi, Eğitim Yönetimi,
B2B, B2C fonksiyonlarını ve iletişim araçlarını kapsayan fonksiyonelliğe ve
modülerliğe sahiptir. Workcube, bugüne kadar ortak veri tabanı üzerinde
en çok fonksiyon sunan %100 Web Tabanlı tek yazılımdır.
Workcube mimarisi dünya standartları üzerine kuruludur. Workcube;
ColdFusion, Java ve W3C standartları ile geliştirilmiştir. ColdFusion J2EE
ve .Net standartlarına aynı anda destek veren yegane platformdur.
MS SQL veri tabanı üzerinde çalışır, J2EE uygulama sunucuları üzerinde
koşar. Elektronik veri değişimine imkan tanır.

performansa dönüştürür.
Workcube, bir işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm iş yazılımlarını
bütünleşik bir mimariyle merkezi portal yapısı içinde sunar.

Süreçlerle Yönetim
Workcube, işletmenin tüm iş süreçlerini uçtan uca kapsayacak şekilde tasarlanmış bir bilgi sistemidir. Organizasyon içerisindeki tüm departmanların, müşterilerin,
tedarikçilerin ve iş ortaklarının aynı havuz içerisindeki iş akışlarını kullanarak, tamamen konsolide bir yapı içerisinde çalışmasına imkan tanımaktadır.

Workcube, Yeni Fikirler ve İş Teknikleri İçerir

dahil olmak üzere pazarı ekonomik bir habitat
olarak algılar ve sizin rol alma ve güçlü bir aktör

Dünya

Müşteriler

altında mali disiplin öngörülür. Rakipleriniz de

Tedarikçiler

altında yönetilebilir. Workcube, hedef ve bütçe

İş Ortakları

takımları örgütlenebilir, operasyonlar projeler

ERP
CRM
Proje Yönetimi

Çalışanlar

müşterilerin süreçlerde rol aldığı performans

Departmanlar

Workcube ile çalışanların, iş ortaklarının ve hatta
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İnsan Kaynakları Yönetimi
Dijital Varlık Yönetimi
CMS (İçerik Yönetimi)
Kurumsal Performans Yönetimi
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İK-Kariyer Portal
Public Business Portal
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Intranet
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İşletmelerin büyüklüklerine ve iş potansiyellerine uygun olarak geliştirilen Workcube
Paketleri, Workcube Enterprise Business Portal Çözümü içerisindeki 4.500’den

Gündem
Zaman Harcamaları
Yazışmalar
Uyarılar ve Onaylar
Self / Servis İşlemlerim

»»
»»
»»
»»
»»

Ajanda
Literatür
Forum
Dijital Arşiv
Kütüphane

Çalışanlarınızın iletişimini ve kurumsal gelişimini
destekleyen self servis işlemlerin intranet
fonksiyonelliği.

fazla iş fonksiyonu ve iş nesnesinin kurumların gereksinimlerine uygun şekilde bir

Intranet

araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.
Gelecekte ihtiyaçlarınızın ve işlerinizin gelişmesi ile orantılı olarak bugün aldığınız
paketi, diğer paketlerdeki ek fonksiyonları ekleyerek genişletmeniz mümkündür.

Workcube Enterprise Business Portal Paketleri
Enterprise Edition
Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler İçin Komple Çözüm

HR
»»
»»
»»
»»

Organizasyon
Planlama
İşe Alım
Şemalar

»»
»»
»»
»»

E-Profil
E-Hesap
Performans
PDKS

Organizasyondan, bordroya,
performanstan kariyer portale… İnsan
kaynaklarınızla ilgili tüm operasyonlarınızı
yönetebileceğiniz kapsamlı İK Çözümü.

Plus Edition
Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler İçin Ekonomik Paket

Pro Edition
Üretim Yapan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Kapsamlı Paket

Standart Edition
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Başlangıç Paketi

Workcube, isteyen işletmelere Açık Kaynak Kodu ile birlikte sunulmaktadır. Workcube’ün diğer
ürünleri arasında İnsan Kaynakları Yönetimi, Workcube TV, Workcube Radyo yer almakta ve
diğer tüm Workcube çözümleriyle %100 entegre çalışmaktadır.

Servis
»»
»»
»»
»»

Başvurular
Ürün Servis İşlemleri
Aboneler
Bakım Planları

Seri no üzerinden servis, bakım,
destek hizmetleri, garanti ve
iade takibi fonksiyonelliği.

ERP

ube ile işiniz her yerde!
Pazarlamadan servise, üretimden satışa, e-postadan ajandaya, online satıştan ankete tüm iş yazılımları Workcube’un içinde.

ERP
»»
»»
»»
»»
»»

CRM

Ürün/Fiyat Yönetimi
Stok Yönetimi
Üretim Planlama
Üretim
Üye Yönetimi

»»
»»
»»
»»
»»

Satış
Satın Alma
Fatura
Masraf Yönetimi
Anlaşmalar

»»
»»
»»
»»
»»

Cari Hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Finans

»»
»»
»»
»»
»»

Muhasebe
Sabit Kıymetler
Bütçe
Kredi ve Fon Yönetimi
Satış Planlama

»»
»»
»»
»»
»»

Bir ERP sisteminden beklediğiniz herşey ve daha fazlası. Etkin üretim planlama ve yönetimi, finans,
muhasebe, stok, satış ve satın alma yönetimi. Diğer modüllerle %100 entegre.

Proje

CRM

Servis

PAM

Proje
»»
»»
»»
»»

Projeler
İşler
İş Ekle
Özet

Kapsamlı iş ve proje
yönetimi modülü ile proje
altında operasyon.

»»
»»
»»
»»
»»

Fiziki Varlıklar
Araçlar
IT Varlıklar
Bakım Takvimi
Diğer İşlemler

Fiziki ve IT varlıklarınızı
ve motorlu araçlarınızı
yönetebileceğiniz fiziki
varlık yönetim modülü.

»»
»»
»»
»»

Online Mesaj
Uyarı Ekle
Not Ekle
Yazışmalar
CubeMail
Adres Defteri
Video Konferans
WorkcubeTV Yönetimi
WorkcubeRadio Yönetimi
WorkcubeTV
WorkcubeRadio

İçerikler
Literatür
Banner Yönetimi
Dijital Arşiv

İletişim

»»
»»
»»
»»

Kategoriler
Bölümler
İçerik Ekle
Site Tasarımı

»»
»»
»»
»»
»»

Satış Bölgeleri
Satış Takımları
Satış Planları
Satış Kotaları
Diğer Hedefler

Rapor

Sistem

Eğitim Yönetimi
»» Eğitim Ajandası
»» Testler
»» Talepler

»» İçerikler
»» Eğitimler
»» Duyurular

»» Sınıflar
»» Sorular
»» Eğitmenler

»» Eğitimler
»» Talepler

»» Konu
»» Sonuçlar

Eğitim
»» Ajanda
»» Duyurular

Kurumsal online ve sınıf eğitimlerinizi yönetmeniz ve
yaygınlaştırmanız için gereken tüm araçlar… Soru bankası,
testler, e-sınıf, İK modülü ile birebir ilişkili eğitim planlama ve
sonuç performans takibi, B2B site üzerinden eğitim.

Sistem
Kurum içi ve
kurum dışı
iletişiminizi etkin
ve akıcı şekilde
yönetebileceğiniz
araçlar, kurumsal
internet TV ve
dahası.

Üyeler
Etkileşimler
Fırsatlar
Teklif Yönetimi
Ziyaretler

LMS

Web sitenizi tasarlayıp, güncelleyebileceğiniz,
satış, pazarlama, tanıtım ve servis amaçlı
kullanabileceğiniz içerik yönetim sistemi.

İletişim
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»»
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»»
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CMS

CMS

PAM

»»
»»
»»
»»
»»

Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ekiplerinin performansını arttıran CRM
modül ve fonksiyonları.

LMS

HR

Call Center
Kampanya / Etkinlik Yönetimi
Hedef Kitleler
Üye Analiz Formları
Anketler

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ayarlarım
Kur
Sık Kullanılanlar
Parametreler
Sistem Yönetimi
Güvenlik
Siteler
Aktarımlar
Bakım İşlemleri
Süreç Yönetimi
POS

Rapor
Workcube’ün
kokpiti. Sistem
parametreleri,
güvenlik tanımları,
süreç tanımları, B2B
ve B2C site yönetimi
ve dahası.

»»
»»
»»
»»
»»

Executive Suite
Standart Raporlar
Özel Raporlar
BoomBoss Report
Kontrol Paneli

Pratik rapor geliştirme aracı
ve onlarca hazır rapor.

Görsel, Workcube Enterprise Edition menü yapısını
aynen yansıtmakta ve paket içeriklerine göre menü
yapısı değişiklik göstermektedir.

Workcube’ün Sahip Olduğu
Benzersiz Avantajlar
%100 WEB Tabanlı Merkezi Yönetim

Bütünleşik İletişim Platformu

Workcube, ERP, CRM, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları

Workcube, %100 browser temeli sesli ve görüntülü iletişim

Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İçerik Yönetimi, Eğitim

sunucusu Flash Communication Server, e-mail ve fax

Yönetimi v.d. konseptlerin işlevselliği için farklı yazılım ve

sunucuları ile uyumlu çalışır. Sistemin tüm modüllerinden

donanım ihtiyacını ortadan kaldırır. Workcube, WEB Tabanlı

SMS, email ve online uyarı göndermek mümkündür.

bir sistem olduğu için kullanıcılar sadece internet bağlantısıyla,

Sisteme tam entegre online mesaj, yazışmalar, ajanda,

Workcube platformuna dünyanın her yerinden bir browser,

literatür gibi modülleri ile kurum içi ve kurum dışı iletişimi

PDA veya mobil cihaz yoluyla ulaşabilirler.

geliştirir ve etkinleştirir.

Sınırsız Kullanıcı İle Daha Düşük Sahip Olma

Açık Kaynak Kodu

ve Yaşatma Maliyeti

Dünyanın konusunda en iyi yazılımları (ColdFusion,

Workcube, merkezi server üzerinde bir defalık lisanslamayla

Java, Adobe Dreamweaver v.b.) kullanılarak geliştirilen

satın alınır. Aynı sistem üzerinde sınırsız şirket ve sınırsız

Workcube, bu yazılımlardaki gelişime paralel olarak

kullanıcının -ek lisans ücreti gerektirmeden- sisteme dahil

sürekli gelişme göstermektedir. Workcube, ihtiyaçlar

edilmesine imkan tanır. İş hacminiz, ürün, müşteri, eleman

doğrultusunda istenilen şekilde geliştirilebilir ve revize

ve ofis sayınız ne olursa olsun ölçeklenebilir ve yüksek

edilebilir. Dileyen işletmeler Workcube’e açık kaynak kodu

performans gösterebilir bir yapıdadır.

ile sahip olabilir.

Kolay Kullanım, Anlaşılır Arayüz

Çoklu Dil ve Para Desteği

Workcube

bile

Workcube, tüm Avrupa ve Asya dillerini, para birimlerini

anlayabileceği sadelikte tasarlanmıştır. Kullanıcılar, web

ve zaman dilimlerini destekler. Workcube, uluslararası

browserlarını kullanıyormuşcasına Workcube’ü kullanmaya

işletmelerin tüm dünya ile online iş yapmasına imkan verir.

başlarlar.

HTML

sayfaları,

acemi

kullanıcıların

%100 Güvenilirlik ve Güvenlik
Workcube,

sistem

problemlerini

teşhis

etmek

ve

performansı artırmak için geniş bir yelpazede loglar ve
log analiz araçları sunar. Workcube, kendi çalışmasını ve
performansını sürekli izler ve harici bir müdahale gerektiği
zaman uyarı verir. Workcube, işletmeye ait her türlü bilginin
dış müdahalelere kapalı ve %100 güvenlikli biçimde, bir
browserdan Workcube platformuna aktarılmasını ve
korunmasını sağlamak için internet çağının gerektirdiği
tüm güvenlik uygulamalarına sahiptir.

Workcube’ü
ister satın alın,
ister kiralayın!

Yüksek Performans

Workcube, hem kiralama hem de satın alma modeliyle müşterilerinin

Workcube’de her kademede full load balancing ve failover

kullanımına sunulur. Bütçenize göre istediğiniz yöntemle Workcube’e

olduğundan sistemin yüksek performansla sürekli çalışır

sahip olarak yolunuza devam edebilirsiniz.

halde olması garanti altındadır. İşleriniz kesinlikle kesintiye
uğramaz. Yüksek internet bağlantı hızları sayesinde
kullanıcılar sistem üzerinde lokal bir sistemde çalışır gibi
rahat çalışırlar.

Workcube Cloud Enterprise; pazarlamadan servise, üretimden satışa,
finanstan raporlamaya, e-postadan ajandaya, online satıştan ankete
işletmelerin tüm ihtiyaçlarını hızlı, pratik ve ekonomik biçimde karşılayarak,
e-dönüşümünü gerçekleştirmesi için gerekli olan yazılım, donanım ve
eğitim ihtiyacını bir arada karşılar.

Hızlı Servis ve Destek
Workcube içinde; oluşabilecek ‘bug’ları raporlayan ve
Workcube geliştirim ekibine anında online olarak ileten
bir uyarı sistemi mevcuttur. Bu sayede destek talepleri
çok kısa bir süre içerisinde cevaplandırılır, işinizin kesintiye
uğraması önlenir. Workcube’de bakım destek hizmetleri
sadece merkezdeki serverlara verilir. Burada yapılan
upgrade ve iyileştirmeler işletmenizin tüm şubelerinde
hayata geçmiş olur.

Geniş deneyim ve endüstriyel know-how ile
işletmenize özel hızlı implementasyon…
Workcube, tüm sektörlerde yer alan işletmelerin ihtiyaçlarını %100 karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. Parametrik yapısı, esnek ve kolay kodlanan teknolojisi Workcube’ü her
sektöre uygun bir çözüm kılar. Onlarca farklı sektörde uygulamaları olan Workcube, edindiği know-how’ı işinize taşır, hızlı ve pratik implementasyon sunar.

www.workcube.com, workcube@workcube.com
Tel: 0216 428 39 39 (pbx) Katip Salih Sokak No:38, 34718 Koşuyolu - İstanbul

