
ONESOURCE Gtip Belirleme
İthalat ve İhracat Gtip Kodlarını Düzenleyin
Ürünleriniz için doğru gtip kodunu belirlemek ithalat ve ihracat 
uyumu için kritik bir öneme sahiptir. Artan hacim ve sürekli 
mevzuat değişiklikleri bunu ticaret uyumu departmanları için 
zaman alıcı ve hataya açık bir faaliyet haline getirmektedir. 
Thomson Reuters ONESOURCE™ Gtip Belireme ürünü gtip 
belirleme ve iş akışınızı düzenler ve otomize eder. Böylece 
gtip belirleme için harcanan zamanı ve kaynakları azaltabilir, 
doğruluğu artırabilir ve kuruluşunuzdaki işbirliğini artırabilirsiniz.

ONESOURCE Gtip Belirleme ürünü planlama, araştırma, 
uygunluk, izleme ve teslimat sonrası inceleme için dış ticaret 
bilgilerine erişmenizi sağlarken aynı zamanda verimliliği artırmak 
için yarı otomatik, çoklu sınıflandırma araçları sağlar. Yazılımımız 
sayesinde gereksiz, el ile yapılan işlemlere daha az zaman ve 
çaba harcayabilir ve katma değerli faaliyetlere daha fazla zaman 
ayırabilirsiniz.

Tekrarlanabilir ve tutarlı bir süreç 

ONESOURCE Gtip Belirleme ürünü atama, yönetim onayı ve 
izleme süreçlerini otomatikleştirerek sınıflandırma faaliyetlerinizi 
düzenler. Gtip belirlemeyi gerektiren ürünler yazılımın içinde 
çeşitli görevler halinde düzenlenir ve kuruluş yapınıza göre atanır. 
Gtip belirleme görevleri oluşturabilir ve izleyebilir, bunları bölüm 
hedeflerinize göre karşılaştırabilir ve olası riskler karşısında 
yönetimi uyarabilirsiniz. ONESOURCE Gtip Belirleme ürünü tutarlı 
karar almayı sağlayarak ve hata oranlarını düşürerekö  
şeffaflık sağlar.

İşbirliği ve erişim 

Benzeşmeyen sistemler ve sayısız Microsoft® Excel e-tabloları, 
birçok ticaret uyum departmanının ürün bilgilerini kendi 
kuruluşlarında paylaşmasını zorlaştırmaktadır.

ONESOURCE Gtip Belirleyici ürün veri tabanınızın bir tek 
veya birden çok örneğini oluşturarak kolayca ürün bilgileri 
oluşturmanıza ve onları kuruluşunuzda paylaşmanıza olanak 
verir. Yazılımımız, ürün veri tabanınızı uygulamaya yüklemenizi, 
altı basamaklı bir GTİP kodu atamak üzere bir toplu sınıflandırma 
çalıştırmanızı ve daha sonra 170’ten fazla ülke için ülkeye özgü 
GTİP kodunu hızla seçmenizi sağlar.

GTİP belirleme motoru yapay zeka yazılımı sayesinde ticari mal 

açıklamalarını tanır ve ürün için doğru GTIP kodunu önermek 
üzere mevzuat datasını uygular. Bu yazılım, GTİP belirleme için 
gerekli olan eksik ürün özelliklerini kullanıcılardan otomatik 
şekilde ister.

İhracatlar açısından, ONESOURCE Gtip Belirleme ürünü 
ihracatlarınız için 40 ülke için potansiyel ECN (ihracat tarife 
kodu) veya ihracat kontrol liste kodlarını önerecektir. Ülkeye özgü 
ihracat gerekliliklerini belirlemek için anadilde ve İngilizce olarak 
doğrudan çift amaçlı kullanım listelerine bağlantı yapın.

Gtip belirleme yazılımımız, ürün veri tabanınıza geri dönüş 
yapmak amacıyla, daha önce gtip kodlarını belirlediğiniz ürünlere 
dayalı önermelerde bulunarak GTİP veya İhracat tarife kodlarını 
atamak için harcanan zamanı azaltır.

Denetime hazırlık ve uyum

ONESOURCE Gtip Belirleme ürünü indirilebilen, yazdırılabilen ve 
dahili paydaşlar ve gümrük makamları ile paylaşılabilen şekilde 
ticari işlemleriniz hakkında eksiksiz bir denetleme geçmişi tutarak 
gümrük denetimleri için tertipli durumda bulunmanıza yardımcı 
olur. Münferit ürün kayıtlarınıza belgeler (gümrük tarife kodu 
sertifikaları, e-postalar, mevzuat bilgileri, ürün teknik özellikleri, 
diyagramlar, kararlar, referans web sayfaları, vb.) ekleyerek 
sınıflandırma kararlarınızı kolayca destekleyin. Bu yazılım ayrıca 
daha ileride bir denetleme olması durumunda daha fazla destek 
sağlamak üzere kullanıcıların bağlayıcı hükümleri, mevzuat 
datasını ve tarife notlarını belgelendirmek suretiyle gerekli  
verileri sağlar.

ERP ve web hizmetleri bütünleştirmesi

ONESOURCE Gtip Belirleme ürünü Excel tabloları halinde 
sağlanan ürün bilgilerini işler veya şirketinizin ERP’si ile tam 
olarak bütünleştirilebilir. ONESOURCE, büyük ERP’ler için 
sertifikalı olarak entegre edebilir ve çözümümüzün bir parçası 
olarak baştan sona güvenilir bir bütünleşme sağlar. ONESOURCE 
Gtip Belirleyici ERP’nizdeki mevcut malzeme yönetimi iş akışının 
bir parçası haline gelir, oluşturulan her yeni ürün hakkında bilgi 
alır ve GTIP veya İhracat kodları, vergi oranları ve kontroller gibi 
bilgiler ile ERP’nizi günceller. Birden çok ERP durumu bir tek 
durum halinde bütünleştirilebilir. Yerel ERP bütünleştirmesine ek 
olarak herhangi bir harici sistem ile bütünleşme için standart web 
hizmetleri bulunmaktadır.
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Özellik Faaliyet

Çok ülkeli 
sınıflandırma

Veri öğelerini global (WCO) gtip belirleme profilinden veya 
tek ülke profilinden başka profillere uyarlayarak zaman 
kazanın. ONESOURCE Gtip Belirleyici ile ürün bazlı ve 
toplu şekilde gtip belirlemek için ONESOURCE Dış Ticaret 
İçeriğinin kullanılmasına da yardımcı olur.

Tarife kodu 
değişikliklerinde 
görünürlük

Değiştirilmek üzere olan veya kısa süre önce değiştirilmiş 
tarife kodlarını ve bunlar ile sınıflandırılan ürünleri 
yönetmek için araçlar kullanın. Vaktinden önce proaktif 
olarak yeni gtip kodlarını seçebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Global, erişilebilir 
ürün veri tabanları

Yazılımımız, kullanıcıların ürün veri tabanlarının bir tek veya 
birden çok örneğini oluşturarak ürün bilgileri oluşturmasına 
ve kendi kuruluşlarında paylaşmasına olanak verir.

Denetleme geçmişi ONESOURCE Gtip Belirleyici ile münferit ürün kayıtlarınızı 
sınıflandırma, değerlendirme ve vergi hesaplamalarını 
doğrulayan destekleyici belgeler ekleme olanağı 
sağlamaktadır. Bunlar münferit ürün gtip kodları, 
destekleyici belgeler, çizimler, resimler, notlar, e-posta 
alışverişleri, ilgili mevzuat belgeleri, vb. hakkındaki 
ayrıntıları elde eden bir GTİP sınıflandırma  
sertifikası içerebilir.

Raporlama araçları Veri analizine ve iş akışı yönetimine yardımcı olmak için 
standart, kullanıma hazır raporlardan, sorgulardan ve puan 
kartlarından yararlanın.

Ticaret uyumu 
desteği

Veri tabanı yapımız ticaret uyumu gerekliliklerini 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır – örneğin aynı 
ürün numarası için çok sayıda kaynak kullanımının 
desteklenmesi, bir ürüm numarası için birden fazla tarife 
numarası tutulması ve herhangi bir OGA (diğer devlet 
kurumları) bilgisinin bulunması gibi.
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ONESOURCE Gtip 
Belirleme ürünü tüm 
dünyada şirketlere şu 
konuda yardımcı olur:

• GTİP kodu doğruluğunun 
artırılması

• GTİP belirleme faaliyeti 
için harcanan zamanın 
azaltılması

• İş birimlerinde ve 
konumlarında sınıflandırma 
kararlarında tutarlılık 
sağlanması

• Mevzuat değişikliklerinin 
ürün gtipleri ve 
değerlemeleriniz üzerindeki 
etkisinin belirlenmesi

• Güncel, doğru GTİP 
numaraları kullanılmasını 
sağlamak için ONESOURCE 
Dış Ticaret İçeriğinden 
yararlanılması

• GTİP belirleme kararları 
için denetleme geçmişleri 
tutulması

• Dış Ticaret uyumu 
performansının ölçülmesi

• GTİP belirleme faaliyetlerini 
atayın, yönetin ve izleyin

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

Bugün bizimle iletişime geçin:

onesource.mena@thomsonreuters.com


