
ONESOURCE Serbest Ticaret Anlaşmaları Yönetimi

Thomson Reuters ONESOURCE™ Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) Yönetimi, şirketlerin STA’lardan 
yararlanarak STA’ya özgü menşe kuralları uyarınca ürünlerine yeterlilik kazandırma olanaklarını 
belirlemesine ve tedarik zinciri maliyetlerini azaltmasına yardımcı olur. Ayrıca, ticaret uyumu iş akışını 
kolaylaştırarak, el ile yapılan işleri ortadan kaldırarak ve en yeni mevzuat değişikliklere uyulmasını 
sağlayarak STA yönergelerine uyum risklerini azaltır.

ONESOURCE STA Yönetimi, dünyanın en büyük çok uluslu firmalarının bazıları tarafından kullanılmaktadır ve ceza veya STA 
avantajlarının ortadan kalkması tehlikesi içeren gümrük denetimleri ile uğraşırken paha biçilmez bir araç olduğu kanıtlanmıştır. 
ONESOURCE STA Yönetimini kullanmak, karmaşık bir dünyada rekabet avantajınızı güçlendirmek üzere cesur davranmanız için 
size güven verir.

ONESOURCE STA Yönetimi Tüm Dünyada Şirketlere Şunları Kazandırır:
Global pazarı genişletmek için rekabet avantajı 

STA’ların doğru uygulanması şirketlerin rekabet avantajı elde etmesine ve gümrük vergilerini azaltarak kârı en üst düzeye 
çıkarmasına olanak verir. STA tasarrufları, kullanma oranları ve diğer analizler kullanıcı tanımlı panolar vasıtası ile kolayca 
izlenir. Tedarikçilere verilen otomatik uyarılar ve bildirimler tedarikçi talep ve dokuman/sertifika yönetimini basitleştirir. 
Standartlaştırılmış ERP arabirimimiz sayesinde STA uyum iş akışınızı otomatikleştirmek daha hızlı ve daha kolay olur.

Gümrük denetimleri için kapsamlı hazırlık 

Yabancı ve yerli gümrük makamı denetimlerinin sayısı artmaktadır ve beklenmedik bir cezadan kaçınmak için menşe uyum süreci 
hakkında titiz bir inceleme yapılması gerekmektedir. Bu çözümün doğru ve uyumlu maliyet ve değer verilerini otomatik şekilde 
toplaması tutarlılık yaratır ve el ile yapılan işlemlerle yaşanabilecek riski ortadan kaldırır. ONESOURCE STA Yönetimi, gümrük 
denetlemeleri sırasında paha biçilmez duruma gelen destekleyici belgeler hakkında denetleme geçmişi üretir.

Daha verimli ve etkili STA menşe yönetimi 

Bu, otomatik veri kontrolü, sistematik menşe hesaplaması ve sağlam tedarikçi yönetimi sayesinde STA menşe bağlantılı iş 
süreçlerinin daha iyi olmasına yol açar. STA Yönetimimiz tedarikçilere süresi dolan veya eksik sertifika belgelerini otomatik olarak 
hatırlatarak ve çevirim içi belge yönetimi için bir tedarikçi portalı sağlayarak STA sertifikasını yönetmenizi sağlar.
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ONESOURCE STA Yönetiminin Faydaları

Özellik Faaliyet

Veri toplama ve yönetimi • Ürün ağaçlarında doğru ve uyumlu bilgiler bulunmasını 
sağlamak için ERP’den otomatik veri çekilmesi

• Zamanında veri toplama için planlı veri alınması
• Tedarikçi beyannamesi talebi ve yönetimi
• STA avantajlarının ve vergi tasarruflarının simülasyonu
• Çakışan anlaşmalar ve tedarik zinciri konum kararları 

durumunda en uygun STA kullanım stratejilerini belirlemek için 
mevcut verilerinizi kullanın

• Mevcut ve gelecekteki STA’lar için en son menşe 
kurallarını uygulayın

• Menşeli olan/olmayan ürünlerin değerinin otomatik 
şekilde hesaplanması için STA uyumlu envanter yönetimi 
yöntemlerini kullanın

• Yeni satışlar için menşe bilgilerini anında hesaplayın

• Destekleyici belgelerin sistematik olarak oluşturulması
• Denetleme desteği için sistem tabanlı belge arşivleme

Sistematik menşe 
belirleme ve hesaplama

Belge arşivleme

• Menşe hesaplamaları ile ilgili uyarılar dahil olmak üzere STA 
uyumu için gerçek zamanlı şekilde raporlama

• STA’lar vasıtası ile sağlanan tasarruflar ile ilgili yşirket önetimi 
için kolay ve hızlı şekilde özel raporlar üretilmesi

STA uyumu izleme

Global olarak büyüyün. ONESOURCE Dış Ticaret Çözümleri ile kendinize güvenerek rekabet edin.

ONESOURCE STA Tedarikçi Menşe Sertifikası Doğrulaması

Bugün bizimle iletişime geçin:

onesource.mena@thomsonreuters.com

ONESOURCE™ STA Tedarikçi Menşe Sertifikası Doğrulaması, tedarikçilere gizli maliyet bilgilerini ithalatçıya açıklamadan BOM 
(malzeme listesi) analizi yapılabilecek kişisel bir portal sağlar. Tedarikçi portalında analiz tamamlandığı zaman, ithalatçıyla 
yalnızca analiz sonuçları ve destekleyici belgeler paylaşılır.


