
Yaşanan Zorluklar
Global bir şirket için ithalat ve ihracat faaliyetlerini 
yönetmek özellikle veriler söz konusu olduğu 
zaman çeşitli güçlüklere sahiptir. Şirketlerin çoğu 
için ticaret verileri, çeşitli devlet kuruluşlarında 
ve çok sayıda gümrük aracısı ve nakliye 
sevkiyatçısında bulunan birbirine benzemeyen 
dahili sistemlerde yer alır. Görünürlük sınırlı 
olduğu zaman şirketler günü geçmiş, tutarsız ve 
eksik bilgiler ile kararlar almak zorunda kalır.

Bunun sonucunda şirketler şunlar gibi kritik 
faaliyet sorularına yanıt veremez — gümrük 
vergisi giderlerim nedir, gümrük acentelerim 
nasıl performans gösteriyor, hangi serbest ticaret 
anlaşmaları mevcut, risk alanlarım nelerdir, 
dış ticaret maliyetini nasıl azaltırım ve ticaret 
verilerim doğru ve eksiksiz mi?

Çözüm
ONESOURCE GTV çözümü günümüzün dış ticaret 
uzmanları için geliştirilmiştir. İthalat ve ihracat 
faaliyetlerinde gerçek zamanlı görünürlüğe gerek 
duyan ticaret yöneticileri riski hafifletmek, maliyeti 
azaltmak ve uyumu artırmak için ticaret verilerini 
artık analiz edebiliyor.

Piyasadaki diğer çözümler ticaret uyumunu analiz 
etmek için tasarlanmamıştır. Bunlar tabiatı gereği 
sabit yapıdadır ve çalışmaya başlayıp kullanılmak 
için belirli bir kaynak girdisine ihtiyaç duyar. 
Öte yandan GTV verilerinizin bulunduğu ağ ile 
entegre çalışır ve ticari uyum faaliyetleri hakkında 
görüş kazanmayı hedefleyen yeni bakış açılarına 
sahip raporlar ve kontrol panelleri sağlar. GTV 
sayesinde, bilgi ve analizlere daha kısa sürede 
ulaşarak verileri aylar değil haftalar içinde analiz 
etmeye başlayabilirsiniz.

Yararları
GTV, şirketlerin daima değişmekte olan bir 
mevzuat ortamının ilerisinde kalarak sürekli 
gelişme için kullanabileceği kapsamlı bir analiz 
platformu sağlar. GTV sayesinde ticaret verileriniz 
sürekli şekilde güncellenerek daha çok bilgiye 
dayalı kararlar almanızı, temel performans 
göstergelerini ölçmenizi ve yönetmenizi, tasarruf 
fırsatlarını belirlemenizi ve gümrük yönetmelikleri 
ile uyumsuzluk riskini düşürmenizi sağlar.

Verilerinizi analiz etmek isteyin — geri kalanı ile 
biz ilgileniriz.

ONESOURCE Dış Ticaret Görünürlüğü

ONESOURCE™ Dış Ticaret Görünürlüğü (Global Trade Visibility, GTV) çözümü 
mevzuatlara uyumlu bir tedarik zinciri oluşturmak için tedarik zinciri ortaklarından 
ve devlet kuruluşlarından oluşan bir dış ticaret ağından yararlanarak bulut tabanlı 
analizler sağlar.
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Özellik Faaliyet

Ticaret rotalarında 
görünürlük

Tüm ticaret rotalarında ticaret faaliyetinin uyumlaştırılmış, entegre bir 
görünümüne sahip olun

Global ağ entegrasyonu Devlet kuruluşlarından, gümrük aracılarından ve nakliye 
sevkiyatçılarından oluşan global ağımız ile bütünleşin

Önceden hazırlanmış 
raporlar

Ticaret verilerini analiz etmek için hazırlanmış 1.000’den fazla yeni 
bakış açısına sahip rapora erişin

Yeterlikleri araştırın Ürün numarası düzeyine kadar araştırma yapmak için öngörüye dayalı 
filtreler kullanın

Dinamik puan kartları Dış ticaret faaliyetlerinin uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için 
dinamik puan kartlarını kullanın

Kurulumu düzenleyin Bilgi Teknoloji departmanınızın bir katılımı olmaksızın kurulum 
sürelerini önemli ölçüde azaltın

Gerçek zamanlı  
ticaret verileri

Sabit, tek seferlik bir rapor yerine sürekli güncellenen ticaret 
verilerinden yararlanın

Stratejik karar verme Kaynak tedarik kararlarını mevcut serbest ticaret anlaşmalarına ve 
vergi erteleme programlarına dayandırın

Riski minimize edin Yaptırım önlemi gelmesi riskini minimize etmek için uyum sapmalarını 
belirleyin

Güçlü içerik 210’dan fazla ülkeye ve bölgeye ait entegre ticaret içeriğinden 
yararlanın

Entegrasyon olanakları Diğer Thomson Reuters çözümleri ile entegre kullanarak beyannamede 
yer alan verilerinizi analiz edin

Global olarak gelişin. ONESOURCE Dış Ticaret Çözümleri ile kendinize 
güvenerek rekabet edin.
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Bugün bizimle iletişime geçin:

onesource.mena@thomsonreuters.com
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