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DENİZBANK’IN TURUNCULARINDAN

İŞLETME ON ile SEKTÖRLERE ÖZEL ÇÖZÜM
İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş ürün ve hizmetleri ile
farklılaşmayı hedefleyen DenizBank İşletme Bankacılığı, sektörlere özel
çözümler sunan İşletme ON yazılımı ile müşterilerinin hizmetinde...
İşletmelerin en önemli sorununun, finansal aracılardan yeteri kadar yararlanamamaları ve
finansal sisteme entegrasyonlarını tam olarak sağlayamamaları olduğu gerçeğinden hareket
eden DenizBank; İşletme Bankacılığı ürün ve hizmetleri ile bu alandaki önemli açığı
kapatma yönünde adımlar atıyor.
DenizBank İşletme Bankacılığı işletmelere özel ürünleri ile Turuncuların danışmanlık
hizmetlerinden sonra, aynı anlayışla şimdi de, sektörlere özel çözümler sunan, pratik ve ‘on
numara’ bir sistem getirecek program paketi İşletme ON yazılımını müşterilerinin
hizmetine sundu. İşletme ON paketi perakendecilik, imalat ve sanayi, eczane ve sağlık,
restoran ve cafe, otomotiv ve yedek parça sektörlerine özel çözümler getiriyor. DenizBank
İşletme Bankacılığı, İşletme ON paketinin sektörel içeriğini önümüzdeki dönemlerde daha
da çeşitlendirmeyi hedefliyor.
DenizBank, İşletme Bankacılığı ile işletmelerin ihtiyacı olan finansal ürünler, eğitim ve
danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra; bir finansal süpermarket anlayışı ile bünyesinde yer
alan tüm ürün ve hizmetlere ulaşma imkanı da sunuyor. Böylece işletmelerin finansal
ihtiyacına çözüm üretirken; iş sahibinin bireysel yaşamını da kolaylaştırmayı hedefliyor.
İşletme ON yazılım paketleri de bu anlayış ile geliştirildi.
Bir finansal yönetim programı olan İşletme ON; işletmelere stok ve cari hesap takibi, web
tabanlı görüntüler, barkod uygulamaları, ürün gruplandırma ve eşleştirme, kredi kartı
uygulamaları, birden fazla şubeli işletmeler için eş zamanlı uygulamalar, üretim
aşamalarının izlenmesi, satın alma emirlerinin otomatik oluşturulması gibi kendi özel
süreçlerini yönetebilmesi için destek sağlıyor. İşletme ON yönetim programları bu şekilde
her işletmeye pratik sistemler getiriyor.

Turuncular’ın tavsiyesi: İşletme ON...
DenizBank İşletme Bankacılığı’nın İşletme ON paketleri hakkında bilgi veren DenizBank
Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu: “Gelecek stratejimiz içinde işletmeleri
çok özel bir yere konumluyoruz. Sık sık işyeri sahipleri ile bir araya geliyor; onların
sıkıntılarını ilk ağızdan dinliyor; öncelikli ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü
hedefimiz genelleştirilmiş değil, her bir ihtiyaca özelleştirilmiş ürünler ve hizmetler

sunabilmek. İşletmelere hizmet verecek olan gizli kahramanlarımız ‘Turuncular’ kavramını
da, İşletme ON paketlerini de bu anlayışla tasarladık.” dedi.
Arif İsfendiyaroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Turuncular, İşletme ON paketleriyle
güçlerine güç kattılar. Her işletmenin kendine özel süreçleri bulunuyor. Bu
kişiselleştirilmiş programlarımızla her birine destek vermeyi hedefliyoruz. Böylece
140.000’e yaklaşan DenizBank İşletme Bankacılığı müşteri sayısını 2008’de 350,000’e
çıkaracağız.”

