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Bilgi başarınızı uzun vadede güvence altına alır! 
Mevcut ve gelecekteki yöneticileriniz için 
yatırım yapın, bilginin temellerini sağlamlaştırın.

# Bilgiye yatırım yapın

EĞİTİM  
PROGRAMLARIMIZ 
İLE YANINIZDAYIZ



MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Bütçe Yönetimi (BUD) modülü, şirketlere 
vizyonlarına uygun bir bütçe oluşturarak stratejik, 
operasyonel ve finansal planlarının tamamını 
yönetme kolaylığı sağlar.

KATILIMCILARDAN BEKLENENLER

- Genel düzeyde Finans bilgisi
- Finansal raporları yorumlama yetkinliği    
  katılımcının entegrasyon noktalarını daha iyi     
  kavramasını sağlayacaktır.

BUD.501.T

Genel Bütçe Yönetimi
C-Level Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFLERİ
BUD.501.T - Genel Bütçe Yönetimi C Level 
Eğitimi sonunda katılımcılar

//// Bütçe destek tablolarını avantajları,
//// Satış bütçesinin genel kullanımı,
//// Üretim bütçesinin ve entegre malzeme 

ihtiyaç planlamasının çalışması ve 
özellikleri,

//// Satın alma bütçesinin çalışma prensipleri,
//// Genel gider bütçesi, dağıtım şemaları ve 

aktivite giderlerinin dağıtılmasının genel 
işleyişi,

//// Insan Kaynakları modülü üzerinden 
personel  bütçesini oluşturulma 
prensipleri,

//// Planlamış olduğu yatırımlarını, yatırım 
bütçesi altında tanımlanma süreçleri,

//// Tüm alt bütçe kayıtlarını finans bütçesi 
altında kullanılmasının avantajları,

//// Bütçenin maliyetinin çalışma prensipleri,
//// Bütçeye ait dönem sonu kayıtlarının 

çalışma akışı,
//// Bütçelenen gerçekleşen durum 

raporlarının avantajları,
//// Konsolide bütçe tanımı,
//// Bütçeye ait raporların tanıtılması,
//// Bütçeye ait nakit akışı raporlarının 

tanıtılması,
//// Bütçeye ait gelir tablosu, bilanço 

raporlarının tanıtılması
//// Başlıklarında genel özellikleri, avantajları 

ve kullanım süreçlerinin tanıtımını içeren 
bilgilere sahip olacaktır.

MODÜL AÇIKLAMASI

Genel Muhasebe – Financial Accounting (FIN) 
modülü, kapsadığı Genel Muhasebe, Alacaklar 
Muhasebesi, Borçlar Muhasebesi, Yönetim 
Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Sabit Kıymetler 
Muhasebesi ve İnsan Kaynakları Muhasebesi gibi alt 
başlıklar ile üretim, ticaret yapan veya hizmet sunan 
işletmelerin resmi ve yönetimsel tüm ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde geliştirilmiştir.

KATILIMCILARDAN BEKLENENLER

- Genel Muhasebe konusunda genel bilgi sahip  
   olmak

FIN.501.T

Finans Yönetimi 
C-Level Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFLERİ
FIN .501.T - Genel Muhasebe C-Level 
Eğitimi sonunda katılımcılar

//// Muhasebe hesap planlarını ve 
muhasebe belgelerini oluşturulma 
süreçleri,

//// Mizan, muavin gibi temel raporlamaların 
avantajları,

//// Borç alacak ilişkilendirmesi, tahsilat, 
ödeme, banka entegrasyonları gibi 
süreçlerin özet bilgileri,

//// Kur değerleme, kur farkı ve vade farkı 
uygulamalarının genel işleyişi,

//// Çek, senet ve akreditif mektubu 
işlemlerinin kullanıcıya sunduğu 
avantajlar,

//// Borç/alacak yaşlandırma, vade 
farkı ve adat ekstreleri, reeskont 
hesaplama, ağırlıklı ortalama vade farkı 
hesaplamaları raporlarını işleyişi

//// Dönem açılış ve kapanış işlemlerinin 
yürütülmesi konularında kullanıcıya özet 
bilgiler sunmayı hedefler.



MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) modülü, 
işletmelerin İnsan Kaynakları departmanı ve ilişkili 
olan diğer departmanların iş akışlarını hızlı, esnek 
ve işlevsel şekilde yürütmelerini sağlar.

KATILIMCILARDAN BEKLENENLER

- Genel düzeyde IK süreç ve yönetmelikleri ile ilgili  
   bilgisi sahibi olunması, katılımcının entegrasyon     
   noktalarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır.

HCM.501.T

İnsan Kaynakları 
C-Level Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFLERİ
HCM.501.T - İnsan Kaynakları C-Level 
Eğitimi sonunda katılımcılar

//// Personel özlük, katılım ve idari işler 
yönetiminin çalışma prensipleri,

//// Şirket organizasyon yönetiminin çalışma 
prensipleri,

//// Bordro yönetiminin çalışma prensipleri,
//// İşe alma süreçlerinin çalışma prensipleri,
//// Yasal rapor çıktıları ile özelleştirilmiş 

raporların tasarım ve çıktılarının 
yönetimi,

//// İlgili yönetim kokpitlerinin kullanımı ve 
yorumlanması başlıklarında modülün 
genel özellikleri, avantajları ve önemli 
noktalarını içeren bilgilere sahip 
olacaktır.

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Üretim Yönetimi(PRD) modülü, 
işletmenin tüm üretim süreçlerine uyarlanabilir 
özelliği sayesinde; süreçlerin optimizasyonuna katkı 
sağlar. Tek seviyeli ya da çok seviyeli üretim yapma 
imkanı sunan modül, Malzeme İhtiyaç Planlaması 
modülü tarafından oluşturulan üretim planlarının 
üretim emirlerine çevrilmesini ve bu emirlerin 
yönetilmesini sağlar. Sistemin geneline kusursuz 
bir şekilde entegre edilebilen Üretim Yönetimi 
modülü, başarılı bir veri akışı sağlar. Böylece 
firmalar şeffaf, tutarlı, güvenilir ve verimli bir 
üretim süreci gerçekleştirebilirler. Modül üzerinde 
oluşturulan üretim emirleri, üretilecek olan 
mamulün miktar, varyant, ürün ağacı bileşenleri 
ve rota operasyonları gibi üretim için gerekli tüm 
özelliklerini içerir. Bir üretim emrinin oluşturulması 
sırasında, eksik malzeme analizi otomatik olarak 
gerçekleştirilir. Bu modül, ayrıntılı planlama 
türlerinin yardımıyla, ileriye dönük veya geriye 
dönük çizelgeleme imkânı sunarak operasyonlara 
yeniden termin tarihi verilmesine olanak sağlar. 
Ayrıca kaynaklar ve kaynakların kullanımına ilişkin 
bilgiler de elde edilebilir. Modül üzerinde üretim 
kademeleri, girdi miktarları ve üretim miktarları için 
planlanan/gerçekleşen karşılaştırması yapmak da 
mümkündür.

KATILIMCILARDAN BEKLENENLER

- Üretim Yönetimi ve Planlaması hakkında bilgi   
   sahibi olmak

PRD.501.T

Üretim Planlama ve 
Kontrol C-Level Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFLERİ
PRD.501.T - Üretim Planlama ve Kontrol 
C-Level Eğitimi sonunda katılımcılar

//// Üretim süreçlerini, operasyonları, iş 
emirlerini ve bunları kapsayan raporlar 
hakkında bilgi sahibi olacak,

//// Farklı tiplerdeki iş emirleri sayesinde 
değişik konseptlerde üretimin malzeme 
ihtiyaç planlaması ve kapasite modülü 
ile entegrasyonlu çalışma prensipleri 
hakkında bilgi sahibi olacak,

//// Üretim, Bakım Yönetimi ve Üretim ile 
ilişkili diğer modüller hakkında genel 
bilgilere sahip olacak,

//// Üretim modülünün içerdiği fason 
operasyon yönetimi ve operasyon 
onayları gibi konularda genel bilgilere 
sahip olacaktır.



MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Ticari Uygulamalar (TRD) modülü, 
işletmelerin ticari aktivitelerini sürdürürken ihtiyaç 
duydukları tüm veri yönetimini kolaylaştırmak ve 
etkililiğini maksimize etmek için tasarlanmış, bu 
konuda işletmelere eşsiz çözümler sunan modül ve 
uygulamalar bütünüdür.

KATILIMCILARDAN BEKLENENLER

- Genel düzeyde Satış, Satın Alma, Fatura süreçleri  
  ile ilgili bilgisi sahibi olunması, katılımcının   
  entegrasyon noktalarını daha iyi kavramasını   
  sağlayacaktır.

TRD.501.T

Ticari Uygulamalar 
C-Level Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFLERİ
TRD.501.T – Ticari Uygulamalar C Level 
Eğitimi sonunda katılımcılar

//// Satış süreçlerinin çalışma prensipleri,
//// Satın Alma süreçlerinin çalışma 

prensipleri,
//// Fatura Kontrol süreçlerinin çalışma 

prensipleri,
//// İlgili modüllere ait raporların kullanımı,
//// İlgili modüllere ait konsolların kullanımı, 

başlıklarında genel özellikleri, avantajları 
ve kullanım süreçlerini içeren bilgilere 
sahip olacaktır.

MODÜL AÇIKLAMASI

caniasERP Sistem Uygulamaları (SYS) modülü, 
caniasERP de sistem ayarlarını yönetebildiğimiz, 
kullanıcı hak ve yetkilerini düzenleyebildiğimiz, 
menü ve diğer sistem yönetim araçlarının kullanımını 
gerçekleştirebildiğimiz caniasERP modülüdür.

KATILIMCILARDAN BEKLENENLER

- Genel düzeyde Sistem Yönetimi, İş süreçleri        
  Yönetimi, İş zekası süreçleri ile ilgili bilgisi sahibi   
  olunması, katılımcının entegrasyon noktalarını  
  daha iyi kavramasını sağlayacaktır.

SYS.501.T

Sistem Uygulamaları 
C- Level Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFLERİ
SYS.501.T – Sistem ve Altyapı Uygulamalar 
C Level Eğitimi sonunda katılımcılar

//// Sistem yönetimi çalışma prensipleri,
//// İş Süreçleri Yönetimi süreçlerinin çalışma 

prensipleri,
//// İş zekası süreçlerinin çalışma prensipleri,
//// İlgili modüllere ait raporların kullanımı,
//// İlgili modüllere ait konsolların kullanımı, 

başlıklarında genel özellikleri, avantajları 
ve kullanım süreçlerini içeren bilgilere 
sahip olacaktır.



IAS Business Academy (IBA) ile tanışın: Sürekli 
gelişim hedefiyle çalışan kurum içi eğitim mer- 
kezimiz ve deneyimlerinizi arttırmaya hazır 
mısınız? Doğru yere geldiniz.
 
www.iasbusinessacademy.com

Eğitimle bir adım öne geçin

IAS Business  
Academy



www.iasbusinessacademy.com


