
Neden organize bir iş yönetimi 

platformuna ihtiyacınız var?
Wrike ile çalışmanın ne kadar kolay ve güvenli 
olduğunu keşfedin!

Günümüzde, çalışanların işlerini en iyi şekilde yapmak için ihtiyaç duydukları
dosya yada uygulamalara kolay ve güvenli bir şekilde erişmeleri çok önemli.
Üstelik bu sadece başlangıç. Her bir farklı proje ve görev üzerinde birlikte 
çalışmak ve yönetmek için, kullanımı ve yönetimi kolay bir yola ihtiyaç
duyuluyor. Citrix ailesine katılan Wrike’ın sunduğu katılımcı iş yönetimi
çözümleriyle çalışanlarınızı ve ekiplerinizi ihtiyaç duydukları her yerde güvenli 
bir şekilde bağlantı kurmaları, işbirliği yapmaları ve görevlerini tamamlamaları
için yönlendirebilirsiniz. 

İşte Wrike'ın çalışanlarınızın ve ekiplerinizin en verimli ve etkili şekilde 
çalışmasını sağlayan 10 özelliği:

1. Tek kaynak

Kurumsal ölçekte tüm iş fonksiyonları genelinde mevcut çerçeve ile

iş birliği sağlar. Wrike çalışanlarınıza —ister uzaktan ister hibrit veya 
ofisten çalışıyor olsunlar— proje yönetimi için merkezi bir çözüm

sunar. Aynı zamanda bir kayıt sistemi olan Wrike, yerel veya 
entegrasyonlar yoluyla farklı iş akışlarına uyum sağlayabilir.

2. Projelerde 360° görünürlük

Proje durumu, ilerleme ve ekiplerin iş yüklerine ilişkin tam ve gerçek 
zamanlı görünürlük ile iş akışlarınızı yönetin ve verimliliği takip edin.

3. Tüm ekipleriniz için tek esnek çözüm

Verimliliğinizi en üst seviyeye çıkarmak için ekiplerinizin çalışmalarını 
görüntülemesi, planlaması ve düzenlemesi için ihtiyaç duyduğunuz 
esnekliği ve alt yapıyı elde edin. Wrike tamamen yapılandırılabilirdir, 

böylece her bir ekip kendileri için en iyi olan hiyerarşiyi ve iş akışını 

oluşturabilir.

4. Departmanlar arası iş birliği
İşletmenizin tamamında gerçek zamanlı bir iş birliği gerçekleştirin. 
Toplantıları ve gruplardaki sohbet mesajlarını sonuca dönüştürün. 
Dağınık ekipler için eş zamanlı olmayan iletişime olanak verin. Belgeleri 
işaretleyin, onayları hızlı bir şekilde takip edin ve müşterileri veya 
yöneticileri —Wrike kullanıcısı olmasalar bile— proje çıktılarını kontrol 
etmeye çağırın.

Wrike neden farklı? 

Wrike günümüzdeki hibrit ve 
dışardan çalışan ekiplerin ve 
departmanların kendi içinde 
ve birbirleri arasında işbirliği 
sağlayan sektördeki en 
esnek iş yönetimi 
platformudur. 

Pazarlama, BT ve 
profesyonel hizmetler gibi 
belirli iş kollarına yönelik 
planlar sayesinde Wrike, 
şirketinizin bir bütün olarak 
çalışmasını sağlayacak tek 
platformdur. 



5. Verimliliği arttırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları

Tekrarlayan idari işlerle uğraşmayın. Yapılandırılabilir otomasyonlar talepleri ve 
görevleri doğru klasöre yönlendirir, işi doğru kişiye iletir ve iş akışlarını 
otomatikleştirerek işlerin daha verimli yürümesini sağlar.

6. Piyasa standartlarının üzerinde bir güvenlik

Nerede çalışırsanız çalışın görevlerinize ve projelerinize güvenli ve kesintisiz bir 
şekilde erişebilirsiniz. Wrike'ın Amerika ve Avrupa’daki veri merkezleri %99,9 bir 
çalışma süresi sunuyor. Kullanıcı tarafından yönetilen şifreleme anahtarları ve rol 
tabanlı erişim kontrolü verilerin gerektiğinde gizli kalmasını sağlar.

7. En sık kullandığınız araçlarla entegrasyon

Wrike’ın dahili olarak hazırlanmış yüzlerce entegrasyon senaryosu vardır ve 
neredeyse her uygulamayla entegrasyon yapabilecek şekilde

özelleştirilebilir. Böylece görevler otomatikleştirilebilir, sistemler senkronize halde 

tutulabilir ve sorunsuz bir veri akışı elde edilebilir.

8. Basitleştirilmiş kaynak yönetimi
İhtiyaç duyduğunuz her an doğru kaynağa doğru yerden ulaşın. Tek bir

adımda süreyi takip edin, ilerlemeyi izleyin ve kaynaklarınızı görevlere

manuel veya otomatik olarak paylaştırın. Planlanan süreye karşı gerçek

süre ve bütçe bazlı tahminler yaparak projelere yönelik riskleri öngörün ve 
minimize edin.

9. Üretkenliği artıran akıllı teknoloji
Zaman yaratın ve yeniliği teşvik edin. Wrike'ın ticari veri tabanı on

milyonlarca veri noktası ile bağlantı kurar, otomasyonlar ve uyarılar önermek ve 

yapılandırmak için ileri teknoloji yapay zeka ve makine öğrenimi kullanır. Böylece 

ekipleriniz daha önemli işlere odaklanabilir.

10. İlerlemeyi ve sonuçları ölçmek için benzersiz raporlama sistemi 
Kişiselleştirilmiş ekranlara ve raporlara ek olarak, performans, kaynak ve bireyleri 
performans ve sonuçlara bağlayabilir —yalnızca Wrike'da bulunan bir özellik — 

böylece önemli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Citrix ve Wrike iş birliği ii ile çalışanların, ekiplerin ve organizasyonların günlük işler 
için ayırdıkları zaman azalır ve böylece maksimum performans göstermeleri 
sağlanır. 
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