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REFLEKS YAZILIM DANIŞMANLIK HAKKINDA

REFLEX’in temellerini  Eczacıbaşı Holding’de attık. Piyasadaki çözümlerin   planlama için işe yaramadığını  
anlayınca  DOS üzerinde Paradox ile UVP (Uzun Vadeli Planlama) paket programını yazdık.  Bu paket, tam 
otomatik entegre bir bütçe planlama modeli için  prototip görevi yaptı. UVP paketini, her parametre 
değiştiğinde yeni baştan otomatik bilanço üreten bir simülasyon aracına dönüştürdük.

Windows o dönemde daha piyasaya sürülmemiş olduğu için,  Eczacıbaşı Holding’in 7 ayrı şirketi için
7 ayrı versiyonda UVP paketi uyguladık.

UVP yi yapanların da katılımıyla 2000 de Refleks Yazılım Danışmanlık şirketimizi kurduk. Piyasanın 
ihtiyacını, Excel’in sınırlarını, teorik ve pratik birikimimizi,  ve UVP başarımızı  dikkate alarak  tek bir ürün 
geliştirmeye  karar verdik.  Bu ürün, simülasyon odaklı tam entegre bir bütçe-planlama yazılımı olacaktı.   
Windows ortamında Delphi ile yazdık  ve Interbase veri tabanında çalışan ilk REFLEX’i  2001 de hizmete 
sunduk.

Kısa zamanda MSSQL veri tabanına geçtik. Yazılım çekirdeğini, isim yapmış ve ödül almış bağımsız 
programlarla donatarak  REFLEX’i kullanıcı ihtiyaçlarına daha duyarlı ve uyumlu yaptık. Aynı zamanda 
REFLEX’in kendi raporlama aracı olan RCell’i  devreye aldık.  M.A.N., Mercedes, ve Erdemir projelerinde 
REFLEX’i, tüm imkan ve kabiliyetleri ile seferber ettik.

REFLEX’i, kurulduğu günden beri geçen 12 yıllık sürede, müşterilerimizin sorunlarını uluslararası standart-
larda çözen ve şirket yapısına kolaylıkla uyarlanabilen bir karar destek sistemi olarak konumlandırdık.

Çok hızlı çalışan ileri bir ERP simülasyon programı olan  REFLEX’i  daha da  ileri taşımanın gayreti içindeyiz.  
Gücümüzü, çözüm ortağı olarak  bize güvenen  inovasyon kaynağı müşterilerimizden alıyoruz.
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Kararı şansa bırakmayın.
Pusula ile verdiğiniz kararın

önünde olun!



www.reflexpusula.com.tr
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RİSK KAZANDIRIRSA, ÖNCEDEN BİLİNEN RİSK
DAHA ÇOK KAZANDIRIR.

Pusula çok hızlı çalışır. İstediğiniz kadar bütçe senaryosu ürete-
bilir, bugün vereceğiniz herhangi bir kararın gelecek üzerindeki 
etkilerini anında simüle edebilirsiniz. Böylece vereceğiniz 
kararların sonuçlarını ‘gerçek-doğru’ güvenilirliğinde test edebi-
lirsiniz. Eğer risk alacaksanız, alacağınız riski tüm ayrıntılarıyla 
önceden hesaplayabilirsiniz.

İş ortamınızda, ticari kulvarınızda, global ya da lokal olarak 
oluşması beklenen değişikliklerin şirketinizin gelecekteki mali 
durumuna olan etkileri simülasyon yoluyla size net bir şekilde 
sunulur. Toplantı sırasında dahi yeni verilerle simülasyon 
sonuçları anında görebilir, değerlendirebilirsiniz.

Pusula’nın çalışması için gerekli olan veriler LOGO’dan otomatik 
olarak alınır ve Pusula sisteminin içine yerleştirilir. LOGO verileri 
güncellendiğinde Pusula da kendini otomatik olarak günceller. 
Bu şekilde elde edilen bütçe en son verilerle beslenmiş olması 
nedeniyle sürekli olarak dinamik kalır.

Pusula Dinamik Bütçeleme Aracı’ndan elde edilen her bütçe 
değişik isimler altında saklanarak yanyana karşılaştırılır. Bu şekil-
de bütçeye ilişkin verilen her kararın, şirketin gelecekle ilgili mali 
tablolarını nasıl etkilediği rahatça görülebilir.

Geleceğinizi etkileyecek  kararları  şansa  bırakmayın.
Pusula Dinamik Bütçeleme Aracı ile kararlarınızın daima önünde olun.

Pusula, yarını “gerçek-doğrular” ile bugünden  
görmenizi, riskinizi bilerek yönetmenizi ve sağlam 
kararlar almanızı sağlar.

Pusula ile yolunuz hep açık, başarı hep sizinle.
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REFLEX.PUSULA - DİNAMİK BÜTÇELEME ARACI
Geleceği, geçmişe göre planlamak, bugünün değişen dinamiklerinde neredeyse imkansız hale geldi. Şirketiniz  için atacağınız her adım 
sonrası neyle karşılacağınızı bilmeden hareket etme lüksü ise hiç bir gelişim döneminde olmadığı kadar azaldı. Küreselleşme, kıyasıya 
rekabet, teknolojik yenilikler, anlık değişen koşullar basit anlamıyla ‘muhasebe ve öngörü’ işleyişlerinin çok ilerisinde. Bugüne kadar 
kullandığınız alışılageldik yöntemlerle verdiğiniz kararların sonucunu ancak zaman kaybettikten sonra görebiliyorsunuz. Koşullar ise 
birkaç kez değişmiş, geçmişte olanın hükmü de bugün kalmamış oluyor. 

Hepimiz için çok tanıdık olan bu hikayedeki sorunun çözümü ise Pusula’da yatıyor. Pusula Dinamik Bütçeleme Aracı, Excel ile zaman ve 
efor harcayarak yapmaya çalıştığınız bütçenin çok ötesinde bir performans ve deneyimle, üretim-satış-tedarik zincirinin her 
aşamasında atacağınız adımları ‘gerçek-doğru’larla güvenilir kılıyor. Geleceği, bugünün ve yarının değişen dinamikleri çerçevesinde 
planlayabilmeniz için, ihtiyaç duyduğunuz tutarlı öngörülere ve  isabetli kararlara gidecek yol haritasını çiziyor. 

LOGO kullanıcıların doğrudan entegre olabilecekleri Pusula Dinamik Bütçeleme Aracı ile kararınızın önünde durup, sektöründe lider pek 
çok firma gibi siz de geleceği kazanabilirsiniz.

YARININ BAŞARILARINI BUGÜNDEN KUTLAYIN!
Pusula Dinamik Bütçeleme Aracı'nın finansal vizyonunuza 
katacağı değeri, alışılagelmiş yöntemlerle kıyaslanamayacak 
derecede  bir performans artışı paralelinde, kullanmaya başlar 
başlamaz göreceksiniz. Büyük şirketlerin bugüne kadar başarı ile 
kullandığı REFLEX'in bütçeleme gücü, Pusula Dinamik Bütçeleme 
Aracı ile artık LOGO kullanıcılarının da hizmetinde. Kullanım 
kolaylığı, senaryo simülasyon yetkinliği, mevzuat-severliği ve 
"değişmeyen tek değişken: değişim" parolası ile geliştirilen
Pusula Dinamik Bütçeleme Aracı ile yarının başarılarını bugünden 
kutlayın.

- Kolay kullanım Pusula’da: Pusula çalışma arayüzü Excel’de 
çalışıyor izlenimini verir.  Departman yöneticileri bilgileri Excel
benzeri formlarla verdikleri için Pusula’yı yadırgamazlar.

- Güçlü ve ileri tekniklerle senaryo simülasyonu Pusula’da: 
Pusula,  dinamik  olarak  yeni  senaryolar  yaratıp hızla  değiştirebi-
lecek, farklı senaryoları anında karşılaştırabilecek, bu  senar-
yoları sabitleştirip kilitleyebilecek, ilerisi için baz olarak sapma 
raporlaması için kullanılabilecek,  ileri tekniklerle çalışan çok 
güçlü bir senaryo simülasyon aracı sunar.

- Mevzuat uyumluluğu Pusula’da: Pusula, Excel’de olmayan kritik 
bir mevzuat uyumu aracına sahiptir. Belli verilerin kaynağına inerek 
(drill-down) kök veriyi ortaya çıkarır ve doğruluğunu belirler.

- Sadece tek “gerçek doğru” Pusula’da: Merkezi bir veritabanına 
dayalı olarak çalışan Pusula aynı anda birden fazla “gerçek doğru” 
üretilmesini engeller. Pusula kullananların bilgileri de hesapları da 
her zaman günceldir.

- Gelişim, doğası gereği Pusula’da: Hızla değişen koşullara 
bütçeleme, analiz  ve  raporlama süreçlerine hızla uyum sağlar. 
Pusula değişime karşı şirketi hazırlıklı tutar. Ortaya çıkan her 
yeni koşul sisteme anında ve kolayca entegre olur.

LOGO İLE TAM ENTEGRASYON

Optimum çözümleri, kolaylığı, maliyet etkinliği ve veritabanı  
kullanımıyla Pusula, orta ve büyük ölçekli şirketler için ideal bir 
bütçeleme aracıdır.  Pusula Dinamik Bütçeleme Aracı’nın, çok güçlü 
bütçeleme ve raporlama  yeteneği, uygun  fiyat ve  minimum  BT  
kaynağı  ihtiyacı ile, LOGO kullanıcılarının hizmetindedir.

GO Plus, Tiger Plus veya Tiger Enterprise kullanan şirketler eğer 
isterlerse Pusula ile otomatik olarak bütünleşebilirler.

BÜTÇE YAPARKEN PUSULA, NEDEN EXCEL’DEN ÜSTÜN?

Excel’in bütçede omurga olarak kullanılması, zaman alan, hatalara 
açık ve  dağınık bir uygulamadır.

· Excel’de verilerin dağıtımı ve konsolidasyonu uzun zaman alır   
ve hataya her zaman açıktır.

· Excel ile analiz yapmak zordur ve sonuçlar saklı kalırlar.

· Excel ile yapılan bütçeleme çalışmalarında mevzuata uymak 
neredeyse mümkün değildir.

· Excel’de hiçbir zaman “tek doğru” yoktur.

Pusula’nın ilk bakışta görülen avantajlarının yanı sıra, en önemli 
özelliği bir bütçe için gerekli her alt-modülü otomatik olarak 
kendi kendine kurgulayıp bütçeyi otomatik olarak yapması ve 
dinamik bir durumda tutmasıdır.

Bütçeyi oluşturan modülleri (Satış-Üretim-Tedarik-Giderler-Sabit 
Kıymetler ve Kredi) veritabanı üzerinde muhasebe kurallarına göre 
birbirleriyle zincirleme etkileşime sokar ve sonuçlar otomatik olarak 
Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Bilanço modüllerine aktarılır.

Verilerin işlenmesi ve aktarılması önceden kuralları belirlenmiş 
olan modüller tarafından yapıldığı için sadece şirketin geleceğini 
etkileyecek olan verileri ve varsayımları Pusula’ya girmeniz 
yeterlidir.
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