
ONESOURCE İhracat Yönetimi
Uyumu Sağlayın, Riski Azaltın ve Verimliliği Artırın
Şirketler uluslararası satışlar sayesinde büyümeyi sürdürdükçe 
daha fazla ürün yeni hedeflere adapte edilmekte ve sayısız 
yönetmeliklere tabi olmaktadır. Bu hızlı ve karmaşık ortamda 
birçok ihracat uzmanı doğru dokümantasyon ve denetleme 
geçmişi yetenekleri üretirken ürünler için ihracat denetimi 
sınıflandırmalarını muhafaza etmekte genellikle zorlanmaktadır.

Thomson Reuters ONESOURCE™ İhracat Yönetimi, ihracat 
sürecinin izin, tarama ve belge oluşturma yönlerinde verimliliği 
artırmanın yanı sıra uyumsuzluk riskinizi azaltır. Bu çözüm, 
ürünlerinizin nihai varış yerine teslim edilinceye kadar satış 
siparişinin başlangıcından konsolidasyon, faturalama ve gümrük 
beyannamesi aşamaları boyunca kullanıcıların kendi ihracat 
süreçlerini tam olarak kontrol etmesine olanak sağlar.

Kısıtlı taraf taraması
• Kısıtlı kişiler, şirketler ve yaptırım/ambargo uygulanan  

ülkeler için 350’den fazla global listeye göre otomatik  
şekilde tarayın.

• Hangi tedarik zinciri ortaklarına göre tarama yapılacağını 
veya yapılmayacağını seçmek için yazılımı yapılandırın.

Lisans belirleme ve lisans muafiyet yönetimi
• İhracat lisansı gereklilikleri için ihracat işlemlerini otomatik 

şekilde tarayın.
• Devlet tarafından verilen ihracat lisanslarını ve lisans 

muafiyetlerini depolayın, muhafaza edin ve  
kullanımını izleyin.

• İhracat lisanslarının ve kullanıcı tarafından yapılandırılabilen 
geçerlilik tarihi ile ilgili uyarıların belgelenmesi sayesinde 
uyum kontrollerini geliştirin.

Şifreleme kontrolleri
• Şifreleme öğeleri olarak kabul edilen donanım ve yazılım 

üzerinde kontrolü sağlayın.

Ambargo belirleme
• Ambargo uygulanan varış yerleri için izin verilmeyen 

siparişlerin, düzgün ve doğru şekilde alınmış devlet izinleri ile 
yönetimini sağlayın. Ambargo uygulanan ülke listesi, yüksek 
risk olarak algılanan ülkelerin eklenmesi için özelleştirilebilir.

İhracat tarife kodu belirleme
• ONESOURCE İhracat Yönetimi yazılımımıza tamamen 

bütünleştirilmiş olan İhracat tarife belirleme 40’tan fazla 
ülkeden ihracat için ihracat denetimi numaralarını (ECN’ler) 
ve kontrol listelerini belirlemeye yardımcı olan isteğe bağlı bir 
tarife belirleme aracıdır. Tarifelerinize ve ülkeye özgü ihracat 
gerekliliklerinize son şeklini vermek için anadilde ve İngilizce 
olarak doğrudan İhracat Tarife belirleme ürünü ile Thomson 
Reuters Checkpoint™ ikili kullanım listelerine bağlantı yapın.

ONESOURCE İhracat Yönetimi tüm dünyada 
şirketlere şunlar için yardımcı olur:
• İhracat süreci ile ilgili tüm belgeler üzerinde kontrolün 

geliştirilmesi
• Gümrük kaynaklı gecikmelerinin önlenmesi
• Bilgilere her aşamada hızlı ve güvenli şekilde erişim 

sağlanması
• İhracat belirleme sürecinde riskin azaltılması ve performansın 

artırılması (örneğin ambargo kontrolü, lisansı belirleme, vb.)
• Hataların ve iş yükünün azaltılması
• Müşteriler için yeterliğe sahip kısımları içeren sertifikaların 

oluşturulmasını otomatikleştirmek için ONESOURCE Serbest 
Ticaret Anlaşması (STA) Yönetimi ile bütünleşme sağlanması
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Global olarak büyüyün. ONESOURCE Dış Ticaret Çözümleri ile kendinize güvenerek 
rekabet edin.

ONESOURCE İhracat Doğrulaması

Bugün bizimle iletişime geçin:

onesource.mena@thomsonreuters.com

ONESOURCE™ İhracat Doğrulaması, ihracat beyannamesi dosyalarınızın %100’ünün doğru ve eksiksiz 
olmasını sağlar. Otomatik çözümümüz verileri doğrulamanıza, tutarsızlıkları belirlemenize, olumsuz 
eğilimleri bulmanıza, düzeltme önlemleri almanıza ve ihlaller ile olası cezaları azaltmanıza yardımcı 
olur. İhracat süreci, ONESOURCE İhracat Yönetimi ile bütünleştirildiği zaman baştan sona her bölümü 
tamamen otomatik olur.

Özellik Faaliyet

İhracat süreci 
kontrolü

• İhracat süreci ile ilgili tüm belgeleri ve bilgileri merkezileştirin ve birleştirin
• Bilgi tutarlılığı ve güvenliği için temel kurumsal sistemler ile bütünleşin
• Siparişi faturaya/sevkiyata bağlayarak paydaşlar için izlemeyi ve denetlemeyi kolaylaştırın
• Bilgilere her aşamada hızlı ve güvenli şekilde erişim sağlayın ve olası engelleri önceden kontrol edin

Dokümantasyon 
kontrolü

• İhracat süreci ile ilgili tüm belgeler üzerinde kontrol
• Bilgiler, merkezi bir veri tabanı dahilinde standartlaştırılmış bir süreçte tutarlı, güvenli ve bağlantılı kalır
• Aramayı ve belge geri getirmeyi kolaylaştırın ve gümrük dosyalamasını, ödeme ile ilgili hataları  

vb. belirleyin
• Standart formatlı veya müşteriye özel belgeler oluşturulmasını sağlama olanağı

Gümrükleme 
kontrolü

• İhracat izin belgeleri (fatura, ihracat lisansı vb.)  için bilgiye sahip olma, güvenlik ve izlenebilirlik
• Vergi ve gümrük verilerinin tutarlı ve düzenli şekilde sunulmasını sağlayın
• Optimizasyon süreci gümrük kaynaklı gecikmeleri önler
• Bazı ülkelerde gümrük iletişiminin kalitesini ve hızını artırmak için doğrudan devlet kurumlarına 

dosya gönderin

Nakliye belgeleri • Konşimentolar, havayolu konşimentoları ve kara nakliye belgeleri dahil ihracat giderleri üzerinde kontrol
• Bir adet ihracat beyannamesini izleme ve birden çok sevkiyat belgesini bu beyannameye  

atama olanağı

Ambalaj kontrolü • ERP’ye dayalı belge oluşturma
• Fatura bilgilerini kullanarak çoklu düzeyde otomatik ambalajlama işlemi

Belge üreticisi 
kontrolü

• Portal, ihracat belgelerinin ithalatçı için erişilebilir olmasını da sağlar
• Belgelere yalnızca yetkili kişiler/ithalatçılar tarafından erişilmesinin kontrol edilmesi

İhracat belirleme 
ve lisanslama 
kontrolü

• İhracat belirleme sürecinde riski azaltın ve performansı arttırın (örneğin: Ambargo kontrolü, lisans 
başvuru talebi ve kontrolü, vb.)

• İhracat lisanslarını izleyin ve yenilenmesi gerek başvurular için hatırlatıcılar oluşturun
• İhracat lisansı gecikmeleri yüzünden kaybedilen satışları engelleyin

Fatura 
birleştirme

• Daha kolay yönetim için faturaların ve teslimatların birleştirilmesi
• Hataların ve iş yükünün azaltılması


