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SAP Çözüm Broşürü
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için SAP Çözümleri

SAP Business One ile işletmenize yeni 
bir görünüm kazandırın



SAP Business One, küçük/orta ölçekli işletmenizin 
tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak 
tasarlandı.   
Hangi sektörde olursanız olun, ihtiyacınızı karşılıyoruz

Ekonomik 
toplam sahip olma maliyeti

Geniş kapsam,  
şirket birimlerinizin tüm ihtiyaçları  
için tek bir çözüm

Hızlı ve kolay uyarlama,  
çözüm kısa sürede çalışır durumda 

Güçlü büyüyen işletmenizi  
desteklemek için yeterli

Endüstri çözümleri,  
ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş 

28 dil, 44 yerel sürüm,  
çoklu para birimi desteği

800 yerel iş ortağı, 
150 ülke 

60 binden fazla müşteri 
SAP Business One kullanıyor  
(dünya genelinde) 



SAP Business One, küçük/orta ölçekli işletmenizin 
tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak 
tasarlandı.   
Hangi sektörde olursanız olun, ihtiyacınızı karşılıyoruz

Finans yönetimi Satış ve müşteri yönetimi Satın alma ve stok kontrolü

Üretim planlama İş zekası Analitik ve raporlama
 



SAP® Business One; muhasebe ve finanstan satın almaya, stok 
yönetiminden satış ve müşteri ilişkilerine, proje yönetiminden 
operasyonlara ve insan kaynaklarına kadar her noktada işletmenizi 
başarıyla yönetebilmeniz için uygun maliyetli bir yöntem sunuyor. 
SAP Business One ile iş süreçlerinizi sadeleştirin, işletmenizi daha 
iyi tanıyın, hızlı hareket yeteneği kazanın ve gerçek-zamanlı bilgilere 
dayalı kararlar alın. Bütün bunlar sayesinde de kârlı bir büyüme elde 
edin.

Her şeyi kontrol altında tutabilmek için işletmenizi tek noktadan 
takip edin 
İşletmeniz için büyük hayalleriniz ve hedefleriniz olduğunu biliyoruz. 
Şirketiniz büyüdükçe, bilgiler farklı uygulamalarda ve hatta 
lokasyonlarda bulunacağı için, herhangi bir anda, işletmenizde neler 
olduğunu tek noktadan görmek zor olabilir. SAP Business One, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerle birlikte büyümek üzere tasarlandı. Esnek, 
modüler, aynı zamanda da güçlü bir çözüm olan SAP Business One, 
kullanıcı dostu arayüzüyle de son derece kolay kullanılıyor.

İşletmenizi başarıyla 
yönetin ve büyütün



SAP Business One, işletmenizin tamamını net bir şekilde görmenizi ve 
operasyonlarınızı her yönüyle eksiksiz bir şekilde kontrol edebilmenizi 
sağlayan tek ve entegre bir çözüm sunuyor. İşletmeye ilişkin bütün 
önemli bilgileri toplayarak şirket genelinde anında erişime ve kullanıma 
açıyor. Muhasebe paket programlarının ve tablolama programlarının 
aksine, ana iş alanlarınızı yönetmek için ihtiyacınız olanı size sunuyor.                                                                                                                            

Her işletme farklı olduğu için, SAP Business One esnek bir şekilde 
tasarlandı. İster yerleşik ister bulutta uygulansın, SAP Business 
One çözümüne herhangi bir mobil cihaz ile istediğiniz zamanda ve 
istediğiniz yerden erişebilirsiniz. SAP Business One hem SAP HANA® 
hem de Microsoft SQL sunucu platformları üzerinde çalıştığı için, 
işletmenize en uygun olan platformu seçebilirsiniz.                                               

Üstelik, çalışanlarınız SAP Business One’ı daha ilk günden 
kullanmaya başlayabilir. İşletmeniz büyüdükçe, SAP Business One’ı 
da değişen ihtiyaçlarınıza uygun şekilde özelleştirebilir ve kapsamını 
genişletebilirsiniz.     

İşletmenizi yurt dışına mı taşımak istiyorsunuz? 700’den fazla SAP 
Business One iş ortağından oluşan kapsamlı ağımız, 27 dili ve 43 
ülkeye özel sürümü sunuyor ve destekliyor.

SAP Business One
Eksiksiz ve özelleştirilebilir 
bir çözüm



Finansal bilgileriniz üzerinde tam kontrol

SAP Business One, finansal operasyonunuzu yönetmenize ve 
sadeleştirmenize yardımcı olmak için eksiksiz araçlar sunuyor. 
Defterikebir ve yevmiye defteri girişlerini sürdürmek, vergi 
hesaplamalarını desteklemek ve farklı para birimleriyle işlem yapmayı 
sağlamak gibi gündelik muhasebe görevlerini otomatik hale getiriyor.                        

Banka ekstreleri ve ödemelerin yanı sıra mutabakat hesapları da 
dahil olmak üzere tüm bankacılık faaliyetlerinizi SAP Business One 
üzerinden yürütebilirsiniz. Ayrıca nakit akışını yönetebilir, bütçeleri 
takip edebilir ve işletmenizin ne durumda olduğunu anında görmek 
için fiili durumu planlarla karşılaştırabilirsiniz.        

Finansal operasyonunuzu, 
satın alma ve satış gibi diğer 
iş süreçleriyle gerçek-zamanlı 
entegre ederek işlemleri 
hızlandırabilir ve nakit akışını 
daha iyi görebilirsiniz.

Finans yönetimi 

Muhasebe - Yevmiye defteri girişleri, alacaklar ve borçlar gibi tüm 
temel muhasebe işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirin.

Kontrol - Nakit akışını doğru bir şekilde yönetin, sabit kıymetleri takip 
edin, bütçeleri kontrol edin ve proje maliyetlerini izleyin.

Sadeleştirilmiş süreçler - Sabit kıymet yönetiminde, sanal sabit 
kıymet fonksiyonu sayesinde aynı verileri tekrar tekrar girme zorunlu-
luğundan kurtulun.

Bankacılık ve mutabakat - Mutabakatları, banka ekstrelerini ve öde-
meleri çek, nakit ve banka havalesi dahil olmak üzere çeşitli yöntemler-
le hızlı bir şekilde işleme koyun.

Finansal raporlama ve analiz - İş planlaması ve denetim değer-
lendirmeleri için gerçek-zamanlı verilerden standart veya özelleştirilm-
iş raporlar oluşturun.



Sadık bir müşteri tabanı 
oluşturun

Başarılı olmak için yeni müşteriler elde etmek önemli, ancak mevcut 
müşterilerle ilişkileri en iyi seviyeye taşımak da aynı derecede kritik.
SAP Business One, tüm satış sürecini ve müşteri yaşam döngüsünü 
(ilk iletişimden son satışa ve satış sonrası hizmete ve desteğe kadar) 
etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak araçları sağlıyor.               

SAP Business One, entegre fonksiyonlarıyla, potansiyel ve 
mevcut müşterilerinizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmeniz ve 
karşılayabilmeniz için gerekli tüm bilgileri sağlıyor. Böylece potansiyel 
müşterileri gerçek müşterilere dönüştürebilir, satış ve kârlılığı artırabilir 
ve müşteri memnuniyetini daha iyi bir seviyeye çıkarabilirsiniz.

Satış ve müşteri yönetimi

Satış ve fırsat yönetimi - İlk iletişim noktasından satış sözleşmesine 
kadar her noktada fırsatları ve faaliyetleri takip edin.

Pazarlama kampanyası yönetimi - Pazarlama faaliyetleri oluşturun, 
yönetin ve analiz edin.

Müşteri yönetimi - Tüm kritik müşteri verilerini tek bir yerde saklayın, 
Microsoft Outloook’ta saklanan müşteri irtibat bilgilerini senkronize 
edin ve yönetin.

Servis yönetimi - Garanti ve servis sözleşmelerini etkili bir şekilde 
yönetin, servis çağrılarına hızlı bir şekilde cevap verin.

Raporlama ve analiz - Zaman tasarrufu sağlayan şablonlar kullanarak 
satış tahminleri ve planlarının takibi dahil olmak üzere, satış sürecinin 
tüm yönlerine ilişkin ayrıntılı raporlar hazırlayın.

Satış ekibinizi mobil hale getirin - SAP Business One Sales mobil 
uygulamasıyla satış bilgilerinizi hareket halindeyken de yönetin.



Marjları artırmak için satın alma 
süreçlerinizi optimize edin

Küçük ölçekli her işletme, tedarikçilerden fiyat teklifi almaktan satın 
alma talepleri oluşturmaya ve tedarikçilere ödeme yapmaya kadar tüm 
satın alma sürecini yönetmek üzere sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç 
duyar. SAP Business One; makbuzlar, faturalar, iadeler ve ödemeler 
de dahil olmak üzere tüm sipariş-ödeme döngüsünü yönetmenize 
yardımcı oluyor. Entegre raporlama araçları, tedarikçileri ve fiyatları 
kolayca karşılaştırmanızı sağlayarak daha avantajlı anlaşmalar 
imzalamanıza ve maliyet tasarrufu fırsatlarını yakalamanıza olanak 
tanıyor.

Satın alma ve envanter kontrolü

Satın alma - Satın alma talepleri, sipariş emirleri (PO) ve teslimat 
belgelerini (irsaliye) oluşturun; denetim amaçlı olarak satın alma bel-
gelerini birbirleriyle ilişkilendirin ve belgeleri görüntüleyin; iadeleri, ek 
masrafları ve çoklu para birimlerini yönetin.

Ana veri yönetimi - Kullanıcı dostu arayüzle ayrıntılı verileri yönetin, 
hesap bakiyesini ve satın alma analizlerini görüntüleyin, fiyat listeleri 
ve vergi bilgileri ile satın alınan kalemlerin ayrıntılı bilgilerini tutun.

Depo ve muhasebe entegrasyonu - Teslimat belgeleri (irsaliyeler) ile 
depodaki stok seviyelerini gerçek-zamanlı olarak senkronize tutun.

Açılan sipariş emrine referanslı borçlar, iptaller ve iade faturalarını 
işleyin; malzeme ihtiyaçlarınızı planlayın ve satın almalarınızı buna 
uygun olarak programlayın.

Daha kolay ve güncel raporlama - Gerçek-zamanlı verilerle raporlar 
oluşturun ve bunları çeşitli rapor formatlarında veya dashboard’larda 
görüntüleyin.



Şeffaf stok kontrolü ve dağıtımı

SAP Business One, gelen ve giden sevkiyat, stok ve ürün konumları 
hakkında doğru bilgiler sağlıyor. Standart maliyetleme, hareketli 
ortalama, FIFO ve diğer yöntemleri kullanarak stokların değerlemesini 
yapabilir, stok seviyelerini takip edebilir ve transferleri gerçek zamanlı 
olarak takip edebilirsiniz. Gerçek-zamanlı stok güncellemeleri ve 
ürün bulunabilirliğinin kontrollerini yürütebilir, standart ve özel 
fiyatlandırmaları yönetebilirsiniz. Ayrıca hacim, nakit ve müşteri 
indirimleri uygulayabilir ve bunların etkilerini gösteren raporlar 
hazırlayabilirsiniz.

Üretim planlama

Depo ve stok yönetimi - Çeşitli maliyetleme modelleri kullanarak 
stokları yönetin, ürünlerin ana verilerini düzenleyin ve farklı ölçü birim-
leri kullanın ve bunlara göre fiyatlandırma yapın.

Depo konum yönetimi - Farklı depolardaki stokların her birini farklı 
alt-bölgelere (koridor, raf) ayırarak yönetin, stok tahsis kurallarını be-
lirleyin, stok hareketini optimize edin, ürünleri stoktan alma sürelerini 
kısaltın.

Mal giriş ve çıkış kontrolü - Mal giriş belgelerini ve çıkış belgelerini 
(irsaliyeler) kaydedin; stokların konumlarını ve transferlerini takip edin; 
konsinye, fabrikadan satış ve diğer siparişleri hayata geçirin; stok ve 
döngü sayımları yapın.

 Üretim ve malzeme ihtiyaçlarını planlama - Farklı seviyelerde mal-
zeme listeleri oluşturun ve bunları saklayın; üretim emirlerini manuel 
olarak veya stoktan otomatik düşürerek gönderin; malzeme listeleri 
için fiyatların her noktada aynı olmasını sağlayın.

Etkili raporlama - Zamanında elde edilen verilerle raporlar hazırlayın 
ve bunları çeşitli formatlarda veya dashboard’larda görüntüleyin.



İş zekası, analitik ve raporlama sayesinde işletmenizin 
durumunu çok net görün

SAP Business One, güçlü analitik ve raporlama araçları sunuyor. Farklı 
kaynaklardan veri toplayabilmeniz ve şirket genelindeki verilere dayalı 
raporları zamanında ve doğru şekilde üretebilmeniz için SAP Crystal 
Reports® for SAP Business One’ın tamamlayıcı ve tümüyle entegre bir 
sürümünü de içeriyor. Microsoft Office ile entegre olan SAP Crystal 
Reports, çeşitli rapor formatları arasından seçim yapabilmenizi ve 
görüntülenen bilgilere erişimi kontrol edebilmenizi sağlıyor.

SAP HANA ile desteklenen opsiyonel analitik yetenekleriyle SAP 
Business One, analiz ve raporlama için bellek-içi bilişim avantajından 
faydalanıyor. Önceden tanımlanmış dashboard’lar ve raporların yanı 
sıra karar süreçlerini desteklemeye yönelik verimlilik araçlarına da 
gerçek zamanlı erişim sunuyor. Belirli ihtiyaçları karşılamak için, teknik 
eğitime gerek olmadan özel formlar ve sorgular oluşturulabiliyor. 
Ayrıca döviz kurlarını tanımlamak, yetkilendirme parametreleri 
ayarlamak ve şirket içi posta, e-posta ve verilerin içe ve dışa aktarım 
fonksiyonlarını oluşturmak için ayarlar yapılandırılabiliyor.

İş Zekası

Rapor oluşturma ve özelleştirme - Farklı kaynaklardan verilere erişin, yeni raporlar oluşturun ve mevcut 
raporları minimum IT giderleriyle, çeşitli formatlarda özelleştirin.

İnteraktif analiz - Raporlar oluşturmak ve işletmenizi yeni açılardan görmek için standart MS Excel özellikleri-
yle birlikte kullanın.

Sezgisel araçlar - Sürükle ve ilişkilendir, detaydan özete ve özetten detaya çıkmalar, arama yardımı, iş akışı 
bazlı uyarılar.

Analitik ve önceden tanımlanmış KPI’lar (temel performans göstergeleri) ile ortalama teslimat günü 
değişkenlerini, en iyi beş satış çalışanını görün.

SAP Lumira for SAP Business One’ı entegre ederek güçlü görselleştirmelerle raporlarınızı zenginleştirin.



Çalışanlarınızın, akıllıca kararları daha hızlı 
almalarını sağlayın

SAP Business One; satışlar, müşteriler, operasyonlar ve finans 
açısından tüm kritik bilgileri elde edip bunları ilgili çalışanların anında 
kullanımına açarak akıllı ve sağlam kararların daha hızlı alınmasını 
sağlıyor. Bu verileri, birbiriyle bağlantısı olmayan, farklı sayfalar yerine 
tek bir sistemde entegre etmek, tekrarlayan veri girişini, maliyetleri 
ve ilgili hataları ortadan kaldırıyor. İş akışı bazlı uyarılar, önemli 
durumlar ortaya çıktığında otomatik tepkiler verilmesini sağlıyor ve 
böylece en kritik olaylara odaklanmanıza imkan veriyor. İşletmenizin 
performansını net bir şekilde görmek ve karar alma süreçlerinde daha 
güvenilir bilgiler kullanmak mümkün oluyor.

Analitik ve raporlama

Tamamen entegre SAP Crystal Reports for SAP Business One ile tüm 
iş alanlarına ilişkin bilgiler sunan dashboard’lar ve raporlar oluşturabil-
irsiniz. Detaydan özete ve özetten detaya kullanımı kolay ve interaktif 
bir şekilde geçilebildiği için en zorlu sorulara bile yanıt alabilirsiniz. 
Çalışanlarınız, müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilir; yöneticil-
er de performansı değerlendirip hızla düzeltici aksiyonlar almak için 
gelirleri, maliyetleri ve nakit akışını doğru bir şekilde takip edebilir.                                                                                                                           
Bilgiye daha da hızlı erişim için, SAP Business One’ın SAP HANA ver-
siyonu gerçek-zamanlı olarak güçlü analitik yetenekleri sunuyor ve bu 
da kullanıcıların, ihtiyaç duydukları bilgi için SAP Business One içinde 
arama yapmalarını ve standart veya geçici raporları anında oluşturma-
larını kolaylaştırıyor.



Tüketici ürünleri 

Tüketici ürünleri endüstrisine yönelik SAP 
Business One yazılımıyla, operasyonlarınızın 
her yönünü, modern tüketicilerin ihtiyaçlarıyla 
uyumlu hale getirin. Talebi öngörün, planlayın 
ve yönetin - ve müşterilerin istedikleri tüketici 
ürünlerini sunun.

Endüstriyel Makineler ve Bileşenler

Endüstriyel imalata yönelik SAP Business 
One çözümüyle müşteri talebini karşılayın 
ve yeni gelir akışları oluşturun. Tedarik 
zinciri maliyetlerini azaltın, döngü sürelerini 
hızlandırın, atıkları ve yeniden işleme 
ihtiyaçlarını minimize edin. Sonuç olarak da 
daha hızlı kâr edin.

SAP Business One’ın 
içindeki kapsamlı endüstri 
fonksiyonlarından, en 
başarılı uygulamalardan 
ve süreçlerden faydalanın. 
İşletmeniz büyüdükçe, 
SAP Business One studio 
yazılım geliştirme kitini 
veya ortaklarımızın 
geliştirdiği 500’den fazla 
eklentiyi kullanarak, SAP 
Business One’ı işletmenize 
ve endüstrinize özgü 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak 
şekilde genişletebilirsiniz.

İşletmenizi genişletmek için endüstriye 
özel çözümler bulun



Profesyonel Hizmetler

Profesyonel hizmetler ve danışmanlık 
şirketleri için SAP Business One yazılımı 
ile müşterilerinize tutarlı ve yüksek katma 
değerli hizmetler sunun. Hizmet sunumunda 
standartlaştırılmış bir süreç oluşturun 
ve kaynak planlama, proje yönetimi, 
faturalandırma vb uygulamaları iyileştirin.

Perakende

Perakendeye yönelik SAP Business One ile 
tüketicilere istedikleri ürünleri, bilgileri ve 
kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimlerini tüm 
kanallardan sunun. Gerçek-zamanlı müşteri ve 
POS bilgilerinden faydalanın, müşteri katılımı 
sağlayın ve satıştan tedarik zincirine kadar 
tüm süreçleri optimize edin.

Toptan dağıtım

Toptan dağıtım odaklı SAP Business One 
ile müşteri ve tedarikçi taleplerini proaktif 
bir şekilde karşılayın. Talep planlamadan 
stok ve tedarik zinciri yönetimine kadar her 
süreci iyileştirin ve operasyonel mükemmellik 
sağlamak üzere esnek, tam entegre süreçler 
yürütün.

Daha fazla bilgiye erişmek ve müşteri başarı hikayelerini izlemek için:  
http://www.sap.com/turkey/product/enterprise-management/business-one.html

http://www.sap.com/turkey/product/enterprise-management/business-one.html


Bulut
Artık aylık bir lisans ücreti karşılığında 
SAP Business One Cloud’u uygulamaya 
geçirebilirsiniz. Böylece, işletmeniz 
büyüdüğünde, SAP Business One çözümü de 
sizinle birlikte büyüyecektir.

Mobil
SAP Business One mobil uygulamalarıyla 
işletmenizi hareket halindeyken de yönetin 
ve satış ekibinizi mobil hale getirin. Böylece, 
herhangi bir mobil cihazdan, her zaman ve 
her yerden erişilebilir olacak ve işinizi kontrol 
edebileceksiniz.

Yerleşik
SAP Business One çözümünü ofisinizde 
yerleşik olarak uygulamaya almak da 
isteyebilirsiniz. Tüm müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaya 
ortamları sunuyoruz.

İşletmenizi bugün, yarın ve gelecekte desteklemek 
için size uygun bir SAP Business One mutlaka vardır.



Uygulamaya geçirmesi çok zor diye?
Hızlı ve uygulamaya geçirmesi kolay - SAP Business One çözümünü 
birkaç gün ya da hafta içerisinde kullanmaya başlayabilirsiniz. 
150’den fazla ülkede, 28 dilde ve 44 yerelleştirilmiş sürümde 55 
binden fazla SAP Business One müşterisi bulunuyor.

Gerçekler ortaya çıkıyor.  
Kim demiş SAP Business One…

Çok pahalı diye?
Küçük ölçekli işletmeler için uygun fiyatlar sunacak şekilde tasarlanan SAP 
Business One’ın toplam sahip olma maliyeti düşük. Üstelik tek bir çözümle 
tüm iş birimlerinizin  ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsunuz.

Çok karmaşık diye?
SAP Business One birçok özelliği 
içeriyor ama endüstriler ve belirli 
fonksiyonlar için özel olarak hazırlanmış 
500’den fazla eklentiyle de modüler 
ve esnek bir yapı sunuyor. Ayrıca, 
dünyanın neresinde olursanız olun, 
800’ün üzerinde SAP Business One iş 
ortağından oluşan sağlam iş ağımız size 
destek vermeye hazır.



SAP Business One, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özel 
olarak tasarlandı. SAP® Business One uygulaması; finans, satış, 
müşteri ilişkileri ve operasyon da dahil olmak üzere tüm iş 
süreçlerinizi yönetmeniz için tek ve uygun fiyatlı bir çözüm.

Sadece SAP iş ortakları aracılığıyla satılan bu çözüm, baştan 
sona tüm operasyonlarınızı sadeleştirmenize, eksiksiz bilgilere 
anında erişim sağlamanıza ve kârlı büyümeyi hızlandırmanıza 
yardımcı oluyor.

Hangi sektörde olursanız olun, ihtiyacınızı 
karşılıyoruz

Daha fazla bilgi

http://www.sap.com/turkey/product/enterprise-management/business-one.html

http://www.sap.com/turkey/product/enterprise-management/business-one.html
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© 2018 SAP SE veya bir SAP iştiraki şirketi. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgenin hiçbir kısmı SAP SE veya bir SAP iştirakinin açıkça 
verilmiş izni olmadan herhangi bir şekilde veya amaçla çoğaltılamaz 
veya iletilemez.

SAP ve burada belirtilen diğer SAP ürünleri ve hizmetleri ve bunların 
ilgili logoları, Almanya ve diğer ülkelerde SAP SE’nin (veya bir SAP 
iştirakinin) ticari markaları veya tescilli markalarıdır. Ek ticari marka 
bilgileri ve uyarıları için bkz: http://www.sap.com/corporate-en/
legal/copyright/index.epx#trademark. SAP SE ve dağıtımcıları 
tarafından pazarlanan bazı yazılım ürünleri, diğer yazılım 
tedarikçilerinin müseccel yazılım bileşenlerini içermektedir.

Ürün teknik özellikleri ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Bu materyaller, SAP SE veya bir SAP iştiraki tarafından sadece bilgi 
amaçlı olarak temin edilmektedir ve herhangi bir türden bir beyan 
veya garanti verilmemektedir; materyallere ilişkin hatalardan veya 
ihmallerden SAP SE veya iştirakleri sorumlu tutulamaz. SAP SE 
veya SAP iştiraklerinin ürünleri ve hizmetlerine ilişkin tek teminat, 
eğer varsa, söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti 
beyanlarında ortaya konan teminatlardır. Bu belgedeki hiçbir ifade, 
ek bir teminat olarak yorumlanamaz.

Özellikle de SAP SE veya iştirakleri, bu belgede özetlenen herhangi 
bir iş seyrini takip etme veya herhangi bir ilgili beyanı takip etme veya 
burada belirtilmiş herhangi bir fonksiyonu geliştirme veya piyasaya 
sürme yükümlülüğü altında değildir. Bu belge veya herhangi bir ilgili 
beyan ve SAP SE’nin veya iştiraklerinin stratejisi, gelecekteki olası 
geliştirmeleri, ürünleri ve/veya platform yönelimleri ve fonksiyonları 
değişime tabidir ve SAP SE veya iştirakleri tarafından herhangi bir 
zamanda ve nedenle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
Bu belgedeki bilgiler, herhangi bir materyal, kod veya fonksiyon 
sunmaya ilişkin bir taahhüt, söz veya yasal yükümlülük değildir. 
Geleceğe yönelik tüm beyanlar, fiili sonuçların beklentilerden önemli 
ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek çeşitli risklere ve 
belirsizliklere tabidir. Okuyucuların, sadece tarihleri itibariyle geçerli 
olan ileriye dönük beyanlara güvenerek hareket etmemeleri gerekir 
ve satın alma kararları verilirken bu beyanlar esas alınmamalıdır.                                                                                          

http://www.sap.com
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