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MÜZİK VE VİDEO YAYINI, ARAÇ PAYLAŞIMI, YAZILIM VB. GİBİ KULLANILAN 
ÜRÜNLERDE HER GEÇEN GÜN ESNEKLİK TALEBİ GİDEREK ARTIYOR. 
SADECE ÖZEL TÜKETİCİLER DEĞİL, AYNI ZAMANDA ERP GİBİ İŞ 
UYGULAMALARINI KULLANANLAR DA, SATINALMA LİSANSLARINA 
ALTERNATİFLER ARIYOR.

abas ERP'yi zaten hali hazırda kullanıyor musunuz?
Sahip olduğunuz tüm lisansları daha önce olduğu gibi kullanmaya devam edebilir, bakım-destek sözleşmenizi 
sürdürebilir ve güncel sözleşme koşulları altında ek lisanslar satın alabilirsiniz. Yeni işletmeleriniz için - 
örneğin bir yan kuruluşunuz için - satınalma veya kiralama arasında seçim yapabilirsiniz.

Dijital değişimin, orta ölçekli işletmelerin 
karşılaştıkları zorlukları ciddi bir şekilde 
artırması hiç de şaşırtıcı değil. Teknolojik 
ilerleme ve küreselleşme, yeni fırsatlar ile satış 
potansiyeli yaratıyor. Bununla birlikte, artan 
sayıda rakibin belirlenmiş değer zincirlerine 
girmesiyle, tüm piyasaların kuralları yıkıcı iş 
modelleriyle yeniden tanımlanıyor.

Kullanımdaki dalgalanmalar, değiştirilmiş 
portföyler, süreçler veya ek lokasyonlar sebebiyle 
hız, esneklik ve verimlilik başarı için kritik 
faktörler haline geliyor. Sadece bu tür dinamikleri 
yönetebilecek bir ERP ortamına sahip olan 
şirketler dijital piyasalarda rekabetçi kalabiliyor. 
abas Flex Editions ile orta ölçekli şirketlere, hızlı 
büyüme, yenilikçi fikirler ve artan yatırım getirisi 
için gerekli kapsam ile, dijital dönüşüm 
potansiyelinden tam olarak yararlanmalarına 
yardımcı olacak yazılımı kullanma konusunda 
geleceğe yönelik bir yol sunuyoruz.

Sahip olduğunuz geleneksel ERP lisansı, başlangıçta 
yüksek bir yatırım maliyeti, uzun vadeli sözleşmeler 
ve bunlardan geri dönüş imkanının olmaması 
sebebiyle, gelecekte daha esnek modeller ile yer 
değiştirme gereksinimi doğurabilir. Bu durum 
şirketlerin neden lisansları satınalmak 
istemediğinin bir göstergesidir. Özellikle dijital 
pazarlar ve dinamik şirketler için, sahip oldukları 
lisanslar genellikle yeterince esnek değildir.

ERP alanındaki bu akılcı alternatif, halen nispeten 
yeni olan kiralama modelidir. abas Flex Editions ile, 
seçtiğiniz süre boyunca aylık ücret ödersiniz. 
Kullanım hakkının yanı sıra, bu sabit ücret düzeltme 
paketlerini ve sürüm yükseltmelerini de içerir, 
böylece yazılımınızı her zaman güncel tutabilirsiniz.

ABAS FLEX EDITIONS – BULUTTAN BAĞIMSIZ!

Kiralama modelimiz, lisans paketinizi temin etme, 
ödeme ve ölçeklendirme konusunda size daha fazla 
esneklik sunar. Bununla birlikte, çözümün nasıl ve 
nerede barındırılacağını değiştirmez. Dolayısıyla, 
şirket içi işletim modelinizi kullanmaya devam 
edebilirsiniz.

YAZILIM KULLANMAK İÇİN 
ALTERNATİF BİR YOL: SATINALMA 
YERİNE YAZILIMI KİRALAMA
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İLK YATIRIM MALİYETİNİZİ EN AZA İNDİRİN!

Gerekli lisansların satın alınmasının aksine, ERP 
sisteminizin maliyetleri aylık kullanım ücretlerine 
göre dağıtılır. Likidite arttıkça ve yatırım riskiniz 
azaldıkça büyük bir ekonomik fayda sağlar. Bu 
sayede serbest sermayeyi diğer önemli 
yatırımlarda, örneğin yenilikler veya daha fazla iş 
modeli geliştirmek için kullanabilirsiniz.

PLANLAMA GÜVENİLİRLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYE 
ÇIKARIN!

Aylık kira ücreti sayesinde, yazılım bütçeniz 
hakkında her zaman net bir genel bakışa sahip 
olursunuz. Bu durum ayrıca düzeltme paketlerini 
ve sürüm yükseltmelerini de içerir, böylece 
yazılımınızı her zaman güncel tutabilirsiniz.

%100 ESNEKLİK İLE ÖLÇEKLENDİRİN!

abas Flex Editions ile, işletmenizin önümüzdeki 
yıllarda nasıl gelişeceğini bilmeden yatırım yapmak 
zorunda kalmazsınız. abas Flex Basic ile 
başlayabilir ve daha fazla özellik gerektiğinde abas 
Flex Advanced veya abas Flex Professional'a 
geçebilirsiniz. Büyük bir sipariş veya Noel sezonu 
nedeniyle belirli aylar için ek lisanslara ihtiyaç 
olduğunda; siparişlerde veya iş yükü artışlarında 
mevsimsel dalgalanmalara esnek bir şekilde cevap 
verebilmek için sadece gereken süre kadar ek 
aylık ücret ödemeniz yeterlidir.

Not: Aynı kurulum içinde farklı sürümlerin birleştirilmesi 
desteklenmez. Mevcut sözleşme döneminde lisans sayısı 
azaltılamaz.

ATIL SERMAYEDEN FAYDALANIN!

Yapılan araştırmalar, işletmelerin %90'ından 
fazlasının kullanılmayan yazılım lisanslarına önemli 
miktarda para harcadığını gösteriyor. Satın alınan 
daimi lisanslar iade edilemediği için uzun vadeli 
sermayeyi de bağlıyor. Ama siz abas Flex Editions'ın 
önemli tasarruf potansiyelinden yararlanın: Yalnızca 
ihtiyacınız olan yazılımın ücretini ödeyin!

BİLANÇONUZU EN UYGUN HALE GETİRİN!

Sahip olduğunuz lisanslar söz konusu olduğunda, 
satınalma fiyatınız birkaç yıl içerisinde sermaye 
harcamaları olarak amortismana tabi tutulsa da, 
öncesinde tam olarak ödemeniz gereken bir bedel 
söz konusudur. Öte yandan, yazılım kiralama 
modelinde, yazılım için yıllık harcamalarınızı ilgili 
hesap döneminde bir işletme gideri olarak tamamen 
düşebilirsiniz.  

REKABETÇİ KAPASİTENİZİ KORUYUN!

abas Flex Editions, dijital ve dinamik piyasa 
ortamında hızlıca reaksiyon göstermenize yardımcı 
olur ve uzun vadeli rekabet gücünüzü artırmanızı 
sağlar.

6 BÜYÜK AVANTAJ SUNUYORUZ

Yazılım kullanmanın esnek yolları, dijital dönüşümün önemli bir destekleyicisi olarak kabul edilir. 
İşletmelerinizin daha hızlı olmasını, yazılım bütçenizin veya nakit akışınızın en uygun hale gelmesini 
istiyorsanız, yenilikçi yazılım kullanım biçimlerinin geleneksel modellere göre bu gibi noktalarda üstünlüğü 
olacaktır. Bu durumun sayısız organizasyonel ve ekonomik avantajını görebilirsiniz.
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PAKETLER:      
İŞİNİZ KADAR BENZERSİZ
Kullanımdaki dalgalanmalar, değişen portföyler, iş süreçleri veya ek lokasyonlar sebebiyle dijitalleşme 
sürecinde firmalar ve ERP uygulamaları, piyasadaki değişimlere giderek artan bir hızla uyum 
sağlamalıdır.  abas Flex Editions, yalnızca yazılım kiralama olarak kullanılabilen bu paketleriyle, değişen 
zorluklara ve sahip olduğunuz lisanslara  karşın, geleceğe yönelik ve esnek bir alternatif sunar. 

EKLENTİLER VE KONNEKTÖRLER

Paketlere ek olarak, APS'den CAD/PDM bağlantılarına ve hatta Proje Yönetimine kadar farklı sektörlerdeki 
tüm  pazar gereksinimlerine cevap verebilen, çeşitli eklentileri ve bağlantıları da içeren bir yazılım kiralama 
seçeneği sunuyoruz. Siz de pakete bağlı olarak kendi kiralama bileşenlerinizi oluşturabilirsiniz.

abas Flex Editions çözümü, paketlerin işlev 
aralığının yanı sıra, kullanım şartları ile ilgili 
olarak size maksimum esneklik sunar; çünkü tüm 
iş modelleri birbirinden farklıdır.

Gereksinimlere bağlı olarak, abas Flex Editions üç 
paketten oluşmaktadır. Program paketleri abas 
ERP işlevselliğini  İş Süreçleri Yönetimi(BPM) veya 
İş Zekası(BI) gibi diğer abas ürünleriyle birleştirir.

ABAS FLEX BASIC

Üretimi olmayan işletmelerin büyümesi için 
kurumsal bir ERP çözümüdür. 

ABAS FLEX ADVANCED

abas Flex Basic’in tüm özelliklerine ek olarak, 
bu paket abas ERP Üretim ve Servis 
fonksiyonlarının yanı sıra, İş Süreçleri Yönetimi

Çözümü olan abas BPM’i de içermektedir. Ayrıca 
abas Flex Advanced mobiliteyi en ideal şekilde 
destekler.

ABAS FLEX PROFESSIONAL 

abas Flex Editions'ın en güçlü paketidir. Müşteriler, 
abas'ın bütün kapsamına, kiralama ile erişebilirler.

Sabit Veriler
CRM
Satış Planlama 
Sipariş Süreci  
Satınalma
Malzeme Yönetimi 
Planlama 
Maliyetlendirme ve Değerleme 
Finansal Muhasebe 
Sabit Kıymetler Muhasebesi  
EDI
BI Basic
Web istemcisi
Kokpit

Sabit Veriler
CRM
Satış Planlama 
Sipariş Süreci 
Satınalma
Malzeme Yönetimi 
Planlama 
Maliyetlendirme ve Değerleme 
Finansal Muhasebe 
Sabit Kıymetler Muhasebesi  
EDI
BI Professional
Web İstemcisi
Kokpit
Üretim
Servis Yönetimi
APS Basic
BPM
Maliyet Muhasebesi ve Kontrolü  
Proje Maliyet Muhasebesi 

ABAS FLEX BASIC  ABAS FLEX ADVANCED

Sabit Veriler
CRM
Satış Planlama 
Sipariş Süreci   
Satınalma
Malzeme Yönetimi 
Planlama 
Maliyetlendirme ve Değerleme 
Finansal Muhasebe 
Sabit Kıymetler Muhasebesi  
EDI
BI Basic
Web İstemcisi
Kokpit
Üretim
Servis Yönetimi
APS Basic
BPM

ABAS FLEX PROFESSIONAL 
TIP
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YÜKSELTMELER VEYA EKLENTİLER İLE 
FONKSİYON ARALIĞININ ESNEK BİR ŞEKİLDE 
GENİŞLETİLMESİ
İşletmeniz için her zaman en uygun olan paketi 
seçebilirsiniz. Daha fazla özelliğe gereksinim 
duyduğunuzda, abas Flex Editions ile istediğiniz 
zaman daha kapsamlı bir pakete geçebilir ayrıca 
belirli eklentileri veya konnektörleri 
kiralayabilirsiniz.

ESNEK SÖZLEŞME ŞARTLARI 
Ekstra kısa sözleşme koşulları ile daha fazla 
esneklik mi, yoksa daha uzun vadeli bir sözleşme 
ile daha iyi fiyatlar mı istersiniz? abas ERP Flex 
Editions ile 1, 12 veya 36 aylık farklı anlaşma 
koşullarıyla seçimler yapabilirsiniz. Daha uzun 
süreli bir kiralama tercih ediyorsanız, daha düşük 
maliyetli aylık kullanım ücretleri ile tasarruf 
edersiniz.

1 AYLIK ESNEK ORAN
Siparişlerdeki mevsimsel dalgalanmalara, kısa 
vadeli yüksek kapasite kullanımlarına veya 
değişen süreçlere cevap verebilmek için, 
lisansları 1 aylık olarak esnek bir şekilde sipariş 
etme imkanınız vardır.

YENİDEN SİPARİŞ GARANTİSİ
İşletmeniz büyüyor mu? Harika bir haber! 
Mevcut sözleşmenize ve kalan süreye göre 
(“yeniden sipariş garantisi”) ek lisanslar sipariş 
edebilir veya ilk kiralamaya ek olarak 1 aylık bir 
lisans siparişi verebilirsiniz.

KOŞULLAR: 
CAZİP VE ANLAŞILIR
Tam olarak hangi paketin sizin için uygun olduğundan emin değilseniz abas Flex Basic ile başlayın ve 
istediğiniz zaman abas Flex Advanced veya abas Flex Professional'a geçin. İş modelinizin değişip 
değişmediğini veya daha az lisansa gereksiniminiz olup olmadığını anlamak için abas Flex 
Editions'un koşulları size maksimum esneklik sağlar.

NEDEN ABAS'IN ESNEK YAZILIM KİRALAMA 
MODELİNİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

sorularınız için
ABAS SATIŞ 

ORTAĞINIZLA 
İLETİŞİME GEÇİN

SADECE YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL:
ABAS FLEX EDITIONS'A ÜCRETSİZ 
AYLAR İLE BAŞLAYIN!

Son 12 aydır abas müşterisi değilseniz eğer, 
yeni aboneler için geçerli teklifimizden 
yararlanın ve seçilen abonelik süresine bağlı 
olarak ilk siparişinizle 1-3 ay arası ücretsiz 
olarak yararlanın.
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abas ERP hakkında
35 yılı aşkın deneyime sahip olan abas, dünyadaki 
en başarılı iş yazılım sağlayıcılarından biridir. 
Dünya çapında 4.000'i aşkın firma abas ERP'ye 
güvenmektedir. 27 ülkedeki 64 lokasyonunda 
1.100'ün üzerinde danışman kadrosu ile, ağırlıklı 
olarak orta ölçekli işletmelere özel çözümler 
sunmaya ve uzman danışmanlığı ile destek 
vermeye kendini adamıştır. abas ERP'nin 
uluslararası karşılaştırma anketlerinde en 
yüksek müşteri memnuniyetine sahip olduğu 
tekrar tekrar kabul görmüş bir sonuçtur.




