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Kurumsal karne, kurumun rakamlarla belirlenmeyen, tablolarla gösterilemeyen psikolojik
değerleri olarak adlandırılabilir. Finansal verilerin ve rakamların yanında müşteri ilişkileri, iş
süreçlerinin işlerliği, yenilenme kabiliyeti, kalite, çalışanların performansı, bilgi-iletişim
teknolojilerinin yeterliliği ve işlerliği gibi bilançolarda, gelir-gider tablolarında görülmeyen
ama görülebilse aktifler tarafında gösterilecek iç değerlerdir.
Kurumsal karne uzmanları bu iç değerleri 4 ana perspektif altında toplamışlardır. Bu
perspektifleri
• Finansal Perspektif
• Müşteri Perspektifi
• İç süreçler Perspektifi
• Çalışanlar Perspektifi
olarak gösterebiliriz. Bu perspektifler arttırılabilir.
Genel olarak, kurumsal karne uygulaması aşağıdaki gibi planlanır ve işletilir.
• Şirket hedefleri belirlenir.
• Bu hedefe ulaşmak için hangi stratejilerin izleneceği saptanır.
4 perspektif içinde ayrı ayrı hangi hedeflerin seçileceği planlanır.
• Bu 4 perspektifin ölçüm kriterleri belirlenir.
• Hedeflere ulaşmak için hareket planları çıkarılır.
Kurumsal Karne, Netsis Süreç Yönetimi modülünde yapılan tanımlamalar sayesinde
raporlanabilecektir. Ölçümlerin yapılması aşamasında tanımlanabilen visual basic scriptler
sayesinde sadece program içinden değil, başka programlardan ve veri ortamlarında da bilgi
alınabilmesi ve raporlanabilmesi sağlanmıştır.

1.

Model Tanımlama

Kurumsal karnenin oluşturulması sırasında farklı modeller uygulanması ya da zamanla yeni
modeller tanımlamak gerekebilir. Bu sebeple programda birden fazla model
tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

Model Kodu
Modele verilen kodun tanımlanabileceği sahadır. Burada verilen model kodu raporlamalarda
sorgulanacaktır.
Açıklama
Modele ait açıklamanın girileceği sahadır.
Model Çalıştır
Seçilen model için, Model Detay Tanımlamaları’nda ölçüm değerlerinin hesaplanmasında
kullanılan visual basic script’lerinin çalışmasını sağlayan işlemdir. Kurumsal karne raporu
alınmadan önce çalıştırılması gerekmektedir.
Portlete Eklensin
E-netsis ekranına kurumsal karne raporunun eklenmesi için işaretlenmesi gereken
parametredir.
Rapor Seçim
Portalda, raporun görüntüsünün nasıl olacağını belirleyen parametredir. Grid veya grafik
olarak seçilebilir.

2.

Model Detay Tanımlama

Detay tanımalama ekranında ilgili modele ait bütün bilgiler ekranda görülen sıra ile
tanımlanacaktır.

2.1

Vizyon

Vizyon, şirketlerin gelecekte ulaşmayı umdukları stratejik hedeflerin en genel adi ya da
işletmenin genel perspektifi olarak adlandırılabilir.
Vizyon tanımlaması, vizyonun altındaki yeni butonuna basılarak yapılabilecektir. Yeni
butonuna basıldığında ekranın sağ tarafında vizyon kodu ve açıklaması sorgulanır.

Vizyon Kodu
Vizyona ait kodun tanımlanabileceği sahadır. Kısaca vizyonun ne olduğunu ifade eden bilgi
de girilebilir.
Açıklama
Şirketin vizyonunun ne olduğunun detaylı şekilde tanımlanabileceği sahadır.
Bir şirketin birden fazla vizyonu olabileceği için bir modelde birden fazla vizyon
tanımlanabilecektir.

2.2

Misyon

Misyon, şirketin izleyeceği rota ya da şirket fonksiyonlarını yerine getirmek için bir rehber
olarak ifade edilebilir.

Misyonlar, vizyonlara bağlı olarak tanımlanır. Misyona ait bilgiler, tanımlanan vizyon
bilgisinin hemen altında görülen yeni butonuna basıldığında açılan ekrandan
yapılabilecektir.

Misyon Kodu
Misyona ait kodun girilebileceği sahadır. Kısaca misyonun ne olduğunu ifade eden bilgi de
girilebilir.
Açıklama
Şirketin misyonunun ne olduğunun detaylı şekilde tanımlanabileceği sahadır.
Bir vizyona ait birden fazla misyon tanımlaması yapılabilir.
Uygulamanın kullanılabilmesi için en az bir vizyon ve buna bağlı bir misyon tanımlanmalıdır.

2.3

Strateji

Strateji, vizyon ve misyonlara ulaşmada izlenecek yol ve yöntemler olarak ifade edilebilir.
Strateji tanımlaması, stratejinin hemen altındaki yeni butonuna basılarak yapılabilir.
Yeni butonuna basıldığında ekranın sağ tarafında strateji kodu ve açıklaması
sorgulanacaktır.

Strateji Kodu
Stratejiye verilen kodun girileceği sahadır. Kısaca stratejinin ne olduğunu ifade eden bilgi
de girilebilir.
Açıklama
Şirketin stratejisinin ne olduğunun detaylı şekilde girilebileceği sahadır.
Tanımlanan stratejiler daha sonra anlatılacak olan perspektiflerin amaç tanımlamalarında
kullanılacaktır. Kullanıcı bu bağlantılar yardımı ile farklı raporlar da hazırlayabilecektir.
Buraya kadar anlatılan vizyon,misyon ve strateji tanımlamaları rapor amaçlı sahalardır.

2.4

Perspektif

Kurumsal karnenin ne olduğu anlatılırken, genelde şirketlerin 4 ana perspektifte
değerlendirildiğinden bahsedilmişti. Bunlar
•
•
•
•

Finansal Perspektif
Müşteri Perspektifi
İç süreçler Perspektifi
Çalışanlar Perspektifi'dir. Bunların dışında şirketler daha farklı perspektiflerden de
değerlendirilebilir.

Kurumsal karnenin hangi perspektiflere göre hazırlanacağı, bu perspektiflerin hangi amaçlar
doğrultusunda ve ölçümlemelere göre yapılacağının tanımlaması aşağıda anlatılmaktadır.
Perspektiflerin tanımlanması, perspektifin hemen altındaki yeni butonuna basılarak
yapılabilecektir.
Yeni butonuna basıldıktan sonra ekranın sağ tarafındaki bölümden bilgi girişi yapılacaktır.

2.4.1 Perspektif Genel

Perspektif kodu
Perspektife verilen kodun girilebileceği sahadır.
Açıklama
Perspektife ait açıklamanının girileceği sahadır. Örneğin, finansal değerlendirme, iç
süreçlerin değerlendirilmesi gibi.
Aralık Sayısı
Perspektifin değerlendirilmesi sırasında kaç farklı aralık olacağının belirtildiği sahadır. Aralık
sayısı, aynı zamanda perspektifin kaç üzerinden değerlendirileceği, değerlendirme
skalasıdır. Örneğin, bu saha 4 olarak tanımlanırsa, bu perspektife ait ölçümler, 4 aralıkta
derecelendirilecektir. Daha sonra detay sekmesinde bu aralıkların ne olduğuna ait bilgiler
girilecektir

2.4.2 Perspektif Detay
Perspektiflerin hangi hedef derecelerine göre değerlendirileceği bu ekran yardımı ile
tanımlanacaktır. Perspektfleri ifade eden renk, şekil ve resim tanımlamaları yapılabilecektir.
Burada tanımlanan hedeflerin hangi değer aralıklarında geçerli olduğu ölçüm tanımlama
ekranında belirtilecektir.

Hedef Kodu
Perspektife ait hedef derece kodlarının belirlendiği sahadır. Sayısal olma zorunluluğu
yoktur. Örneğin, A, B, C, D gibi hedef dereceleri tanımlanabilir.
Açıklama
Hedefe ait bilgilerin girileceği sahadır.
Windows Dizini
Perspektife ait ölçülemeler yapıldığında durumun ne olduğu resim ya da şekillerle ifade
edilebilmektedir. Bu resimlerin hangi dizinden alınacağı bu sahaya yazılmalı ya da
butonu yardımı ile seçilmelidir. Bilgisayarın lokal dizinlerinden getirilen resimler
kurumsal karne raporu bu bilgisayrdan alınırsa gösterilecektir. Rapor başka bilgisayardan
alındığında görülmeyecektir. Aynı ağ üzerinde çalışan bilgisayarda da bu resim ve şekillerin
görülmesi için dizinin \\bilgisayaradı\klasöradı\resim.jpg formatında yazılması
gerekmektedir.
Web Dizini
Kurumsal karne raporlarındaki resim ve şekillerin her bilgisayar ya da portaldan
görülebilmesi için resim ve şekiller bir internet sitesinden alınabilmektedir. Bu koşulda web
adresinin bu sahaya girilmesi gerekmektedir.
Renk Seçimi
Her bir hedef için renk tanımlaması yapılabilecek sahadır.
Her bir hedef için ayrı renk tanımlaması sayesinde, kurumsal karne raporunun görselliği
arttırılarak yorumlanması kolaylaştırılabilir.
butonu yardımı ile kullanılacak renkler kolayca seçilebilir.
Perspektif detay sekmesinde tanımlanacak hedef sayısı genel sekmesinde aralık sayısında
belirtilen kadar yapılabilecektir.
Örneğin,perspektif genel sekmesinde aralık sayısına 4 girilmiş ise detay sekmesinde 4 farklı
hedef belirlenebilecektir. 4’ten fazla tanımlama yapılmak istendiğinde aşağıdaki uyarı
mesajı alınacaktır.

2.4.3 Amaç
Perspektiflerin ölçülmesinin hangi amaçla yapılacağının belirtildiği bölümdür. Bir perspektif
birden fazla amaçtan oluşabilir. Bu bölümde perspektife bağlı amaçlar tanımlanır. Amaç
tanımlandıktan sonra nelerin ölçüleceği ve ölçüm hangi aralıklarında geçerli olduğu da
tanımlanacaktır.
Perspektif tanımının altındaki yeni butonuna basıldığında, ekranın sağ tarafında amaç
tanımlama ekranı açılacaktır.

Amaç Kodu
Tanımlanacak amaca ait kodun girileceği sahadır.
Açıklama
Amacın ne olduğunun detaylı şekilde belirtilebileceği sahadır.
Misyon kodu
Tanımlanan amacın ilişkili olduğu misyon kodunun seçileceği sahadır. Misyon kodunun
sağındaki rehbere basıldığında, model için tanımlanan bütün misyonlar listelenecek ve
amacın bağlanacağı misyon buradan seçilebilecektir.
Strateji kodu
Tanımlanan amacın ilişkili olduğu strateji kodunun seçileceği sahadır. strateji kodunun
sağındaki rehbere basıldığında, model için tanımlanan bütün stratejiler listelenecek ve
amacın bağlanacağı strateji buradan seçilebilecektir.
Grup kodu

Amaçların kendi içinde bir gruplanabilmesi için bu sahaya değer girişi yapılabilir. Rapor
amaçlı bir saha olup, kullanıcı kendi hazırladığı raporlarda bu alanı kullanabilir.

2.4.3.1

Ölçüm

Amaca yönelik olarak ölçümlenmesine karar verilen her madde, kendi amacının altında
birer ölçüm olarak tanımlanmalıdır. Örneğin, Müşterilerin Değerlendirmeleri perspektifinin,
Müşteri Memnuniyeti Ölçümlenmesi amacı altında, Müşteri Anket Sonuçları değerlendirmesi
ve Müşteri Ziyaret Sonuçlarının değerlendirmesi şeklinde iki tane ölçüm tanımlanabilir.
Tanımlanan amacın altındaki yeni butonuna basıldığında, ekranın sağ tarafında ölçüm girişi
bölümü açılacaktır.

Ölçüm kodu
Yapılacak ölçüme ait kodun belirleneceği sahadır.
Açıklama
Ölçümün ne olduğuna dair bilgilerin girileceği sahadır.
Önceki Değer
Bu sahada bir önceki ölçümün ne olduğu hakkında bilgi verilmektedir.
Şimdiki Değer
Ölçüm değerinin girildiği ya da hesaplatılıp geldiği sahadır.
Script
Ölçüm değerleri visual basic script’ler yardımı ile getirilebilir.
butonun basıldığında aşağıdaki gibi bir ekran açılır.

Bu ekran yardımı ile sadece netsis programı içinden değil birçok kaynaktan veriler, yazılan
scriptler sayeside getirilebilecektir.
Script ile kodlama VBScript standart dili ile yapılabilmektedir. Script girişi detay kullanımı
için bknz: Giriş / Dinamik Kodlama ??
Aşağıdaki ekranda excel’de hesaplanan anket sonuçlarının programa getirilmesini sağlayan
örnek script görülmektedir.

Dikkat; Yazılan script, ilgili ölçüme ait o anki sonucu tek değer ile döndürmelidir.
Kurumsal karne raporu alınmadan önce model çalıştırma işlemi yapılmalıdır.
Manuel giriş yapılabilmesi için de bu işlemin çalıştırılmış olması gerekmektedir. Daha sonra
şimdiki değer sahasına giriş yapılabilir. Her yeni değer girişi öncesinde bu işlem
yapılmalıdır.
Birim
Değer sahalarına girilen bilgilerin hangi birimden olduğunun belirlendiği, bilgi amaçlı
sahadır. Bu sahaya en fazla iki karakter bilgi girişi yapılabilir. Örneğin, girilen değerler
oranı ifade ediyor ise OR, adeti ifade ediyor ise AD gibi birimler girilebilir.

Periyot Tipi
Ölçümün hangi periyot ile yapılacağının seçildiği sahadır. Periyot tipinde en küçük değer
gündür.

Periyot tipinde seçilen değerler dışında da ölçüm yapılabilecektir.
Baz Tarihi
Periyot tipinde belirtilen seçeneğe göre bu periyodun hangi tarihten başlayacağının
girileceği sahadır. Periyot tipi aylık ve baz tarihinde 10/01/2006 yazıyor ise, bir aylık periyot
10/01/2006 ile 10/02/2006 aralığını ifade eder.
Örneğin, baz tarihi 30/01/2006 ve periyot tipi aylık seçilen bir ölçüm için, Ocak ayında sıra
ile 15/01, 21/01 ve 28/01 tarihlerinde model çalıştırıldı ve değerler raporlandı, bir sonraki
model çalıştırma işlemi 10/02 tarihinde yapılır ise 28/01 tarihinde yapılan ölçümün sonucu
Ocak ayının son değeri olarak kabul edilecektir. Şayet 31/01/2006 tarihinde tekrar model
çalıştırılırsa bu değer ikinci periyot için geçerli olacaktır.
Aralık Değerleri Girişi
Ölçüme ait aralık değerlerinin girişi bu grid ekrandan yapılacaktır. Grid ekranda listelenen
bilgiler daha önce perspektif tanımlamalarında değer kısmında yapılan tanımlamalardır.
Grid ekrana ilk olarak değerler boş olarak gelecektir. Değer girişi yapılmak istenen hücre
fare ile çift tıklandığında ya da ilgili hücre seçilip klavyeden boşluk tuşuna basıldığında
değer girilebilecektir. Değer girildikten sonra, enter tuşuna basılarak diğer hücrelere
atlanabilecektir.

Değer tanımlamaları bittiğinde
butonuna basılarak girilen değerlerin
kaydedilmesi sağlanır. Girilen aralıklar kaydedildiğinde aşağıdaki uyarı alınır.

Aralık değerlerinin girişinde dikkat edilmesi gereken nokta bir önce tanımlanan hedefin üst

değeri ile bir sonraki hedefin alt değerinin aynı olması gerektiğidir. Bu koşula uymayan
kayıtlar girilip aralık değerlerini sakla butonuna basıldığında aşağıdaki uyarı mesajı
alınacaktır(Yukarıdaki örneğe göre 2 nolu hedefin alt değerine 30 girilip kaydedilmek
istendiğinde aşağıdaki uyarı mesajı alınacaktır).

Her bir ölçüm için yazılan scrip'ten dönen sonuç değerin hangi aralıkta olduğu
raporlanacaktır.

3.

Model Hızlı Script Çalıştırma

Ölçümlemeler için yazılan scriptlerin model kodu aralığı verilerek çalıştırılabileceği işlemdir.
Aynı anda birde fazla modele ait scriptlerin çalıştırılması sağlanabilir.

4.

Kurumsal Karne Raporu

Model tanımlamalarında girilen bütün bilgiler çerçevesinde Kurumsal Karne raporunun
alınabileceği bölümdür.

Model Kodu
Tanımlanan modellerden hangisi için rapor alınmak isteniyor ise o model kodunun seçilmesi
gereken sahadır.
Grafik Gösterilsin
Raporun grafikli olarak gösterilmesi isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir.
Örnek, tanımlanan modele göre işletme üç perspektifte değerlendirilecektir. Bunlar
Müşterilerin Değerlendirmesi, İç Süreçlerin Değerlendirilmesi ve Çalışanların
Değerlendirmesi perspektifleridir. Bunlara göre tanımlamaların detayları aşağıdaki gibidir.

Müşterilerin değerlendirmesi perspektifi 1 amaç etrafında 2 farklı şekilde ölçülecektir.

Bunlar anket sonuçları ve ziyaret sonuçlarıdır. Perpektifte belirtilen hedef kodları aşağıdaki
gibidir.

Her bir hedef için farklı renk ve ikon tanımlanmıştır. Ölçümlerin aralık değerleri de aşağıdaki
gibidir.

Bu doğrultuda rapor alındığında aşağıdaki gibi bir görünüm elde edilecektir.

Müşteri anket sonuçlarının önceki değerinin 88 şimdiki değerinin de 90 olması durumun iyi
olduğunu, ziyaret sonuçlarının ise orta düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuca aralık
değer girişindeki rakamlar incelenerek ulaşılır.
Raporda perspektif kodları ve açıklamaları, onun altında da amaç ve bu amaçların ölçüm
bilgileri gösterilmektedir. Ölçüm bilgilerinde tanımlanan renkler değerlerin önceki değer ve
güncel değer bölümlerinde, resimler de eğilim bölümünde görülmektedir. Ölçüm girilirken
seçilen baz tarihi tarih , periyot tipi de periyot kolonunda görülmektedir.
Perspektif kodlarının ve amaç kodlarının sol tarafındaki (-) işaretine basıldığında bu satırlar
gizlenir. (+) işaretine basıldığında ise tekrar açılır.

Çalışanların değerlendirmesi perspektifinin raporda listelenmemesi, bu perspektife ait
amaçlara ölçüm değerlerinin girilmediğini ifade eder.
Grafik gösterilsin parametresi işaretlenerek aynı rapor alındığında görüntü aşağıdaki şekilde
olacaktır.

Grafikli raporda, hedef kodlarında durumu ifade etmek için tanımlanan renkler yatay bir
satır olarak görülür. Her bir renk skalası üzerindeki küçük kare işaretlerinden koyu renkli
olan güncel, açık renkli olan da önceki durumu göstermektedir.

5.

Tarihsel Ölçüm Raporu

Perspektif bazında, ölçüm değerlerinin periyot bazında nasıl bir grafik izlediği bu rapor
yardımı ile görülebilmektedir.

Model Kodu
Hangi modele ait rapor alınacağının seçildiği sahadır.
Perspektif Kodu
Model kodu seçildikten sonra aktif olan sahadır. Hangi perspektife ait rapor alınacağı
seçilecektir.
Rapor sekmesinde, yatay eksende tarihler, dikey eksende de perspektife ait ölçümün aldığı
değerler gösterilir.
Ölçüm, tarihlere göre hangi değerleri aldıysa bu noktalar birleştirilerek bir grafik
oluşturulur.

Yukarıdaki grafik Müşteri anket sonuçlarının aylık olarak dağılımını göstermektedir( Bu
ölçümün periyot tipi aylık seçildiği için raporda ayalara göre dağılım gösterilmiştir).
Ölçümler
Birden fazla ölçüm ile değerlendirilen perspektiflerde her bir ölçüm bazında ayrı ayrı rapor
alınabilmesi sağlanmıştır. Ölçümün sağ tarafındaki combo box’ta, önsorguda seçilen
perspektif için yapılan ölçümler listelenecektir. Bir tanesi seçilip tab tuşuna basıldığında bu
ölçümün tarihsel grafiği ekrana yansıyacaktır.
Ekranın sol tarafında görülen diğer sahalar, raporun hangi perspektif, amaç ve ölçüm
koduna ait olduğunu gösterir.

