
Dijital ekonomi
ve Endüstri 4.0
çağına hazırlanan
işletmelerin bütünsel 
bilgi sistemi.
Workcube Catalyst
ERP, CRM, HR, Proje Yönetimi,
B2B, B2C, BI ve daha fazlası...



Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 teknoloji değil bir 
stratejidir. Yeni bir meydan okumadır. Küreselleşen 
dünyada artık rakipleriniz çevrenizdekilerle sınırlı 
değil. Bu zorlu rekabet ortamında gücünüzü 
korumak ve yükseltmek için yenilikçi stratejiler 
geliştirmeli ve başarıyla uygulamalısınız. 
Workcube Catalyst sizi yukarılara taşımak için 
gereken deneyime, yeteneğe, teknolojiye, özgün 
metodolojilere ve bütünsel dijital anlayışa sahiptir. 

Dijital ekonomide
rekabet gücünü
yükseltmek için
üç bileşen gerekli:
Metodoloji+ 
Teknoloji+Yetenek!



Metodoloji
Günümüz VUCA (değişken, belirsiz, karmaşık, muğlak) dünyasında iş yapmak her geçen 
gün daha da zorlaşıyor. Bu zorlukla başa çıkmak için bilgi teknolojilerini doğru seçmek, 
doğru uygulamak ve stratejilerle uyumlandırmak gerekir. Her iki IT projesinden birinin 
yeterli başarıya ulaşamadığı dünyada sizi başarıya götürecek metotlardan ve fikirlerden 
yoksunsanız işinizi ileriye taşıyamazsınız. Workcube Catalyst size yeni dünyanın 
gerçekleriyle uyumlu, kolaylıkla hayata geçirilebilir, evrensel ve özgün metodolojiler sunar.

Dijitalleşme çok boyutlu değişim-dönüşüm sürecidir.
Tek başına teknoloji yetmez. Workcube Catalyst;
dijitalleşme sürecini başarıya ulaştırmak için 3 temel
başlık altında bütünsel ürünler ve hizmetler sunmaktadır.

Teknoloji

Dijital ekonomide işletmelere yeni yetenekler lazım. Workcube Catalyst uzmanları sadece 
dijitalleşme projenizi hayata geçirmezler aynı zamanda eş zamanlı olarak kurumunuzun, 
çalışanlarınızın, iş ortaklarınızın dijital ekonomiye uyum sağlayabilmesi için eğitimler verir, 
tecrübi bilgiler aktarır, uygulamalar yaparlar. Dijital yetenekleri ve kasları geliştirirler. 
Workcube Catalyst uzmanları rekabet gücünüzün ve işletmenizin katalizörüdür.

Workcube Catalyst bir işletmede olması gereken ERP, CRM, HR, Proje Yönetimi, PAM, 
CMS, LMS, BI, Intranet gibi çok sayıda iş uygulamasını tek bir platformda, %100 web 
tabanlı sunar. BPM ile iş akışlarını düzene koyar. Anında mesaj, kurum içi chat, e-mail 
entegrasyonu ile iletişimi hızlandırır. Sınırsız sayıda, derinlikte omnichannel web sitesi, 
B2B, B2C kurmanızı sağlar. IoT Gateway ile tüm makineleri, ekipmanları izlemenize ve 
yönetmenize imkan verir. Sosyal medya entegrasyonu ile bilgiyi içeri taşır. CTI ve sesli 
uygulamalarla bütünleşir. Açık kaynak kodu ve uygulama sunucu mimarisi ile sınırsız 
genişleme ve özelleştirme yeteneğine sahiptir. Workcube Catalyst size basit, anlaşılır, 
kolay sahip olunabilir bir teknoloji sunar.

Yetenek

PARADiGMA



Tedarikçileri, iş 
ortaklarını sistemin

oyuncusu yap.

A'dan Z'ye tüm 
operasyonları 

dijitalleştir.

Dijital ekonomiye 
uyumlu ürün, hizmet 

ve kaliteyi tasarla.

Makineleri, 
sensörleri, herşeyi 
Wokcube'e bağla.

İş gücünü
 7/24

mobilize et.

İşletme kaynaklarını
yeniden düzenle, 

tasnif et. 

Buluta geç ve
IT konsolidasyonu

yap.

Kurumsal bilgi ve 
iletişim tabanı 

oluştur.

Dijital Ekonomi
ve Endüstri 4.0 

farkındalığı yarat.

Dijital olgunluk 
seviyeni ölçerek 

başla.

Stratejik çerçeve
oluştur, canvaslar 

tasarla.

Dijital dönüşüm 
proje planı 

hazırla.

Hedeflerle yönetim, 
bütçe altında mali 

disiplin sağla.

Konsolide ol, 
kaydet, izle, 

iyileştir.

Müşteri temas
noktalarını 
dijitalleştir.

Evrensel birikim ve metodolojilerden yararlanarak geliştirilen Workcube Catalyst dijital dönüşüm 
yol haritası; işletmelere basit, anlaşılır ve uygulanabilir bir plan sunuyor. Dijitalleşerek çağa uyum 
sağlamak ve rekabet gücünü yükseltmek dönüşümün temel amacı. Bu amaç etrafında yol haritası 
onbeş başlıkta yüzlerce eş zamanlı adımdan oluşuyor. Her bir adım hem işletmeye hem projede 
rol alan takım üyelerine kazanımlar sağlıyor, sıçramalar yaptırıyor. Küresel pazarlara erişmek ve 
küresel rekabette güç kazanmak için Workcube Catalyst dijitalleşmenin katalizörüdür.

Workcube Catalyst Dijital Dönüşüm Yol Haritası



Dijitalleşme 
başarısı için 
doğru ve yaratıcı 
metodolojilere, 
uygulanabilir
yol haritalarına
ihtiyacınız var!

Workcube Catalyst ile tanıştığınız andan itibaren 
dijitalleşme süreciniz başlar. Dijital Olgunluk Analizi, 
W3C Assesment, Waterfall, Agile, Elmas Modeli, Değer 
Önermesi, İş Modeli, QPIC-R, Matris Organizasyon, 
Workflow, Mockup, Zaman Değer Matrisi, Derinlemesine 
Mülakat, BSC gibi çok sayıda kabul görmüş metodoloji 
dijitalleşme projenize çerçeve oluşturur. Sizi sadece 
teknolojik olarak değil kültürel olarak da dönüştürür. 
Hedefi büyütür. Çeviklik ve dayanıklılığı arttırır.

METODOLOJi



Dijitalleşme; 
%100 web tabanlı,
açık kaynak kodlu,
bütünleşik, mobil,
kolay, ölçeklenebilir,
platform yazılım
ile mümkündür!

TOMCAT JAVA CF
MS SQL / MARIA
WINDOWS / LINUX

E-MAIL & IM

VIDEO CONFERENCE SUPPORT

WORKCUBE PROCESS ENGINE WORKCUBE PROCESS ENGINE

PARTNER PORTAL
PUBLIC PORTAL

WEB SERVICES & IoT GATEWAY

ON-DEMAND

ON-PREMISE

ENTERPRISE PORTAL

MOBILE PORTAL

  CMS
HR

CRM
ERP

  LMS
PROJECT SUBO

PAM

  POS
BI

B2B
B2C

    SERVICE   INTRANET    SOCIAL    ANALYTICS

Kuralların ve iş yapış 
biçimlerinin sürekli 
değiştiği dijital 
dünyada yazılımınız 
kuvvetinizin sınırını 
belirler. Eklektik ve 
eskimiş sistemler 
sizi sınırlandırır. 
Kurumların bütünsel 
tek bir platforma 
ihtiyacı var!

Zamanı doğru okuyan hiçbir kurum; kaynak 
kodları kapalı, bir topluluk tarafından 
desteklenmeyen, açık standartlardan 
uzak, %100 web tabanlı olmayan, 
mobil uyumsuz hiçbir yazılıma, eklektik 
uygulamaya para harcamaz. Workcube 
Catalyst topluluğu açık kaynağa inanan, 
dünya için dünya ile çalışan bir ekosistem 
tarafından geliştirilmektedir.



 İster bulutta, ister sunucuda  İster kiralık, ister satılık  Mobil dünyanın gereklerine uygun   Ölçeklenebilir-Büyüyebilir
 Kolay özelleştirilebilir  Çoklu şirket desteği  Düşük sahip olma ve sürdürme maliyeti  Çoklu dil ve para desteği
 Uluslararası pazar desteği  Gerçek zamanlı veri  IoT desteği  Best practise   Hızlı raporlar / Doğru kararlar 
 İhtiyaçlarınıza paralel genişleyen yazılım  Süreç bazlı uygulama akışı ve iletişim  Kullanıcı sınırsız seçenekler
 Sınırsız sayıda B2B, B2C ekleme  Zengin add-on kütüphanesi  Topluluk desteği ve paylaşımcı ekosistem

Workcube Catalyst’in Benzersiz Avantajları

Workcube Catalyst
Teknolojisi
Workcube Catalyst ilk günden 
%100 web tabanlı olarak 
geliştirilmiş bir uygulamadır. 
Endüstri standartlarıyla 
geliştirilmiş açık kaynak kodlu, 
platform uygulamadır. Workcube 
Catalyst sizi tek bir altyapının, 
cihazın bağımlısı olmaktan kurtarır. 
İşletim sistemi, veri tabanı ve 
uygulama sunucularında hem 
sunucu hem de istemci tarafında 
geniş seçenekler sunar.

Kullanıcılar cihazlarına herhangi bir 
yazılım yüklemeden doğrudan internet 
üzerinden sisteme ve fonksiyonlarına 
7/24 erişebilirler. Doğuştan web 
teknolojileri ile geliştirilen Workcube 
Catalyst sonradan internete açılan diğer 
kurumsal çözümlerin aksine internet 
ve bulut teknolojilerin gerektirdiği tüm 
teknolojik yenilikleri bünyesinde barındırır. 
Üstelik açık kaynak kodu sayesinde 
dünyanın öğrenmesi, geliştirmesi ve 
uygulaması en kolay, hızlı ve düşük 
maliyetli açık iş yazılımı platformudur.

TEKNOLOJi



İş Araçları

Intranet

Workcube Catalyst All in One endüstri standartı çözümlere, zengin 
fonksiyonlara ve genişleme özelliğine sahiptir. Cepte, tablette, 
masaüstünde, kioskta aynıdır. Çalışanlarınız, iş ortaklarınız, müşterileriniz 
kullanımı kolay arayüz ile 7/24 işini yönetir, iletişim kurar, işbirliği yapar.
Bu güce ve esnekliğe her işletmenin ihtiyacı var!

Wokcube Catalyst karmaşık 
iş problemlerine çözümler 
üreten bir iş uygulamasıdır. 
ERP, CRM, HR ve diğer 
tekil çözümler Workcube 
Catalyst'e gelirken ara 
duraklardır. Workcube 
Catalyst işe bütünsel bakar. 
İşletmeleri dijitalleştiren bir 
platform sunar.

Eğitim Yönetimi, Abone Yönetimi, Perakendecilik, Mobilya, Makine, Metal, İnşaat, Devre 
Mülk, Tekstil, Reklamcılık, Kimya, IT, Güvenlik, Outsourcing, Lojistik ve daha bir çok sektör 
için yazılımlar ve best practice uygulamalar, raporlar, utility fonksiyonlar kullanılabilir. 
Kendi uygulamalarınızı geliştirerek Workcube Catalyst'i genişletebilirsiniz.

Workcube Catalyst üzerinde çalışan çok sayıda 
sektörel ve fonksiyonel Add-On yazılım vardır.

ERP • Full Set Finans & Muhasebe • Bütçe • e-Devlet Uygulamaları • Ürün & Stok • 
Müşteri & Tedarikçi • Satış • Satın alma • Anlaşma • Promosyon • Fatura • Sevk 
& Lojistik • Depo & Alan Yönetimi • Dış Ticaret • Kalite Kontrol  • Maliyet • Üretim 
Tasarımı • Üretim Planlama • Üretim Yönetimi

CRM  • Call Center & Başvuru Yönetimi • Kontak • Etkileşimler • Fırsatlar • Teklifler • 
Ziyaret Planları • Satış Gücü Planlama • Kampanyalar • Etkinlikler • Hedef Kitleler
• Analizler & Anketler • Servis Başvuruları • Servis İşlemleri • Garanti Yönetimi

HR • Çalışan Bilgi Yönetimi • Rol Planlama •  Organizasyon Planlama • İşe Alım • 
Atama & Terfi & Oryantasyon • Norm Kadro • Ücret Yönetimi ve Özlük • Bordro 
ve Puantaj • İzinler • Bildirgeler • Devam Kontrol • Yeterlik ve Yetkinlikler • Sağlık & 
Güvenlik İşlemleri • Disiplin İşlemleri • Performans Yönetimi • Ölçme & Değerlendirme • 
Çalışan Self-Servis İşlemleri • BES İşlemleri

PMS • Projeler • Proje Planlama • Görevler • Harcama ve Gelirler • Malzeme ve İhtiyaç 
Planları • Proje Kaynakları • Taşeron – Hak Ediş Yönetimi • Zaman Harcamaları 

CMS/INTRANET • İçerik Yönetimi • Ajanda • Literatür • Dijital Arşiv • Kişisel Bilgi 
Yönetimi • İK İşlemleri • Self Servis Satınalma ve Diğer İşlemler • Zaman Yönetimi • 

PAM • Makine Ekipmanlar • Binalar • Motorlu Araçlar • IT Varlıkları • Garanti Takibi • 
Bakım Yönetimi • Harcama Yönetimi

B2B2C • Full ERP, CRM, HR ve diğer uygulamlara bütünleşik • OmniChannel, Mobil 
Uyumlu Web Siteleri • e-Ticaret Siteleri • B2B Portal Yönetimi

Workcube Catalyst
ERP + CRM + HR'dan daha fazlasıdır!



Sistem 
Araçları

INTRANET

Özlem Açıkel
Küreselleşme Lideri

176.54.72.30 • 14:07-02/10/2017
objects.popup_download_file

EXTRANET15 1

Ezgi Gürsan
İnsan KaynaklarıYönetmeni

192.168.71.37 • 13:36-02/10/2017
report.detail_report

Yunus Özay
Geliştirici Eğitimleri Lideri

192.168.71.27 • 13:36-02/10/2017
ehesap.list_salary

Satiye Ketenci
Kurumsal İlişkiler Yöneticisi

195.214.135.5 - 10:54-21/06/2018
rule.dsp_rule

Fatih Çalışkan
Workcube Topluluk Ürünleri Tasarımcısı
     78.173.11.72 - 12:22-21/06/2018
myhome.welcome

Fatih Ayık
Yazılım Geliştirim Grup Yöneticisi
     195.214.135.5 - 18:09-04/06/2018
report.detail_report
     192.168.71.28 - 15:56-04/06/2018
report.detail_report

Fonksiyonlar

%100 bütünleşik, sınırsız sayıda 
ve derinlikte Web Portalleri

İletişim AraçlarıBI Raporlama Araçları

Wokcube Catalyst üzerinde sınırsız sayıda ve derinlikte 
omni channel web siteleri, bayi portalleri, tedarik, 
kariyer siteleri, B2C, B2B, C2C ortamları kurabilirsiniz.

Workcube Catalyst içinde 
yer alan binlerce iş, iletişim, 
işbirliği ve sistem yönetim 
fonksiyonları, bir web sayfası 
içinde kişiselleştirilmiş ve 
yüksek güvenlikli şekilde 
kullanılır. Fonksiyonel 
zenginlik özelleştirilebilir, 
yeni fonksiyonlar eklenebilir, 
kaldırılabilir.

Sistem Yönetimi ve 
Kişiselleştirme Araçları

IoT
Makineler, sensörler, 
herşey Workcube'e 
bağlanabilir.

TEKNOLOJi



Workcube Catalyst 
topluluk üyeleri;
dijital yolculukta 
çok disiplinli,
işi ve dünyayı bilen,
yetenekli, çalışkan
yol arkadaşlarıdır!

Stratejistler, 
Sektör Uzmanları, 
Dijital Dönüşüm 
Uzmanları, Uygulama 
Danışmanları, Proje 
Yöneticileri, Yazılım 
Geliştiriciler, Arayüz 
Tasarımcıları, Teknik 
Uzmanlar, Veri 
Analistleri, Endüstriyel 
Otomasyon ve 
IoT uzmanları gibi 
multidisipliner, 
yetenekli ekiplerle 
dijitalleşme 
başarıya ulaşır.

Workcube Catalyst topluluğunda size 
katkı sağlayacak çok sayıda yetenekli 
katalizör vardır. Katalizörler; işinin 
ehli, sertifikalı uzmanlardır. Dijital 
yolculuk aynı zamanda bu deneyimin 
çalışanlarınıza ve iş ortaklarınıza 
başarıyla aktarılmasıdır. Dijital 
projenizin kalitesini proje ekibinizin 
performansı belirler.



Riskleri Yok Etmek!
Günümüzün çalkantılı dünyasında Workcube 
Catalyst uzmanları siber güvenlikten finansal 
risklere kadar işletmelerin iş sürekliliğini 
sağlamak için dikkatli ve titiz çalışırlar. Doğru 
tavsiyelerde bulunur ve uygulamalar önerirler.

Müşteri Deneyimi ve 
Sadakatini Artırmak!
Yeni pazarlar ve yeni müşteriler kazanmak, 
mevcut müşterilerle olan ilişkileri 
derinleştirmek, sadakat sağlamak ve 
deneyim yaşatmak, işinizi büyütmek için 
Katalizörler çalışır.

YETENEK

Workcube Catalyst uzmanları rekabet 
gücünün yenilikçi olmaktan geçtiğini bilirler. 
İş yaptıkları müşterilere hem yeni fikirler 
üretirler hem de işletmede yenilikçi bir kültür 
yaratmak için kurumsal bilgi tabanı oluşturur 
ve kurumu teşvik ederler.

Yenilikçiliği Desteklemek! Verimliliği Artırmak!
Katalizörler daha az sermaye, daha az 
makine, daha küçük bina, daha az iş gücü ile 
en fazla ve hatasız çıktıyı en hızlı üretmeye 
odaklıdır. Bu amaçla analiz eder ve optimal 
olanı önerirler. Çalışanları ve iş ortaklarını 
verimliliğin parçası yaparlar.

Workcube Catalyst uzmanları işletmenizin katalizörleridir. 
Katalizörler işletmenize 4 temel başlıkta katkı sağlar, sizi küresel 
rekabette başarılı kılmak için düşünür, geliştirir ve uygular!
ERP, CRM, HR ve fazlasını işinize implemente eder.



workcube.com  |  0850 441 23 23

Geniş deneyim 
ve endüstriyel 
know-how ile hızlı 
implementasyon...


