
ONESOURCE İthalat Yönetimi

ONESOURCE™ İthalat Yönetimi, şirketlerin sevkiyat noktasından gümrük beyannamesinin nihai olarak 
sunumuna kadar tüm ithalat sürecini yönetmesine olanak sağlar.

Yaşanan Zorluklar
İşletmelerin doğası ve mevzuat gerekliliklerdeki 
sürekli değişme karşısında şirketlerin 
global bir tedarik zinciri boyunca bilgi 
akışını kolaylaştırmak için ithalat süreçlerini 
uyumlu duruma getirmesi gerekmektedir. 
Bu, gümrükleme sürecinin ve tesisinize nihai 
teslimatın yapılmasını kolaylaştırmak için ihracat 
üzerine ve ithalattan önce doğru ve zamanlı 
ticaret verileri sunulmasını sağlamayı içerir.

Tedarik zincirlerinin hacmi ve karmaşıklığı 
arttıkça, bu süreç özellikle el yordamıyla 
yürütüldüğü zaman yönetilmesi giderek 
zorlaşmaktadır.

Çözüm 

ONESOURCE İthalat Yönetimi, el ile yapılan 
ve zaman alıcı ithalat sürecini ithalat/ihracat 
bilgilerinin global bir tedarik zinciri boyunca 
gerçek zamanlı akışını kolaylaştırmak için 
tasarlanmış olan güçlü, isteğe bağlı bir çözüm ile 
değiştiriyor.

Şirketler ONESOURCE İthalat Yönetimini 
kullanmakla ürünlerinin dünyadaki herhangi 
bir ülkeye ithalatı için gerekli olan ticaret 
verilerinin alışverişi için güvenilir araçlara sahip 
olur. İthalat yazılımımız, şirketlere, bir ülkeden 
ihracatı elektronik şekilde kolaylaştırma ve 
başka bir ülkeye ithalat için ithalat verilerini 
hazırlama olanağı dahil olmak üzere satın alma 
siparişinden nihai teslimata kadar baştan sona 
eksiksiz bir görünürlük aracı sunmaktadır.

Yararları 
ONESOURCE İthalat Yönetimi, ithalat 
dosyalaması için gerekli bilgileri birleştirmek 
için eksiksiz, otomatik bir sistem sağlamaktadır 
— bunları mevzuat içeriğine göre doğrulayarak 
ve tedarik zinciri içindeki tüm ortaklara doğru ve 
zamanlı veriler sağlayarak.
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Global olarak büyüme sağlayın. ONESOURCE Dış Ticaret Çözümleri ile kendinize 
güvenerek rekabet edin.

ONESOURCE Giriş Doğrulaması
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Bugün bizimle iletişime geçin:

onesource.mena@thomsonreuters.com

ONESOURCE™ Giriş Doğrulaması sayesinde kapsamlı bir ithalat/ihracat sonrası inceleme süreci 
başlatabilirsiniz. Bu yazılım ithalat ve ihracatçılara beyanname verilerini karşılaştırmak ve hataları 
saptamak, tutarsızlıkları düzeltmek ve gerekirse sorunları gümrük müşavirine iletmek için tasarlanmış 
olan bütünleşik bir platform sağlamaktadır. Beyanname verilerinizde daha iyi bir görünürlük olması 
gümrüklere resmi düzeltmeler sunma gereğini büyük ölçüde azaltacaktır.

Özellik Faaliyet

Gümrükleme Süreci Doğrulanmış ve uyumlu ithalat sevkiyat verileri sayesinde gümrükleme 
sürecindeki gecikmelerinden kaçının

Entegre beyanname 
oluşturma

Dünyanın çeşitli yerlerindeki gümrük makamları ile sorunsuz şekilde 
bağlantı kurun

ERP Entegrasyonu ERP sistemleriniz ile bütünleştirerek mükerrer veri girişini  
ortadan kaldırın

Veri kalitesi Çeşitli kaynaklardan (faturalar, gümrük dökümanları, Proforma, vb.) 
gelen ticari bilgileri yeniden girme gereğini azaltın

Geliştirilmiş iletişim Tek bir platformda ithalat ve ihracat belgelerinizi hazırlayın ve gümrük 
müşaviri ile iletişiminizi izlemenin ve sürdürmenin yanı sıra bunları 
tedarik zincirinde paylaşın

Global ticaret içeriği Beyannameyi sunmadan önce tüm verilerin doğru olduğunu geçerli 
kılmak için 210’dan fazla ülke ve bölgeden güncel mevzuata ilişkin 
bilgilerden yararlanın

Kayıt tutma Arşivleme ve kayıt tutma yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak için 
ithalat ile ilgili tüm belgeleri bir tek yerde tutun


