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Teknik Bordro Danışmanlığı Hizmeti

TalentPayroll; 1990 yılından 
itibaren insan kaynakları 
yönetimi konusunda 
kurumların sağ kolu olacak 
teknoloji çözümleri üreten 
TalentSys ile 19 yıldır 
kurumlara bordro ve mevzuat 
danışmanlığı hizmeti veren 
İnsan Gücü iş birliği 
sonucunda oluşan bir 
outsourcing hizmetidir.

TalentPayroll

Outsource Bordro ve İK Yönetim Süreçleri 
bir arada ve hiç olmadığı kadar Kolay!

| Teknik Bordro Danışmanlık Hizmeti

People & Talent Management Solutions

İş Gücü Destek Hizmeti

Danışmanlık Hizmeti

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
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Teknik Bordro Yönetim Sistemi
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Teknik Bordro Danışmanlığı Hizmeti

Bordro yönetimi şirketlerin insan kaynakları yönetimlerinin 
en hassas konularından biridir. Sık sık değişen 
yönetmelikler ve barındırdığı riskler nedeniyle bordro 
yönetimi konusunda şirketler dış kaynak kullanarak 
danışmanlık hizmetlerine yöneliyor.

TalentPayroll hizmeti alan firmalar, günümüz rekabet 
koşullarında operasyonel maliyetlerini azaltarak, 
maliyetlerini daha iyi kontrol edebiliyor ve sabit maliyetleri 
değişken maliyetlere dönüştürebiliyorlar.

Dış kaynak kullanımı tercih eden firmaların başlıca 
avantajları;

• Ana faaliyet konularına daha fazla odaklanabiliyorlar.
• Süreçlerin kalitesi artıyor.
• Şirketin sahip olmadığı uzmanlıkları dışarıdan 

sağlayarak kullanabiliyorlar.
• Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım 

alanlarına yönlendirebiliyorlar.
• Riskleri minimize ederek, paylaşmış oluyorlar
• İşlevselliğe esneklik kazandırabiliyorlar.

Danışmanlık Hizmeti

TalentPayroll olarak işletmenizde işçi işveren ilişkileri 
konusunda ve sosyal güvenlik alanında yaşayacağınız 
tüm süreçlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu 
hizmet kapsamında çalıştığımız firmalar 7 gün 24 saat 
telefon desteği, bizzat yerinizde destek şeklinde hizmet 
alabilmektedirler.

Danışmanlık hizmeti hangi alanları kapsıyor ?

İş Gücü Destek Hizmeti

TalentPayroll işletmenizde yardımcı ve teknolojik işler gibi 
dışarıdan destek almayı düşündüğünüz tüm iş alanları için kendi 
kadrosu ile sizin bünyenizde yardımınıza hazırdır. Bu hizmetimiz 
kapsamında istihdam etmeyi planladığınız elemanları biz bulup 
alt işvereniniz olarak tamamen yasal statüde istihdam 
etmekteyiz.

• Temel SGK Mevzuatı ve Teşvikler
• Ücret Gelirleri kapsamında vergi mevzuatı

Seçme ve Yerleştirme Hizmeti

Hizmetimiz kapsamında şirketinizin organizasyonel yapısı 
içinde yer almasını öngördüğünüz: memur, orta kademe ya da 
üst kademe yöneticisi her pozisyonda aday geniş ve güncel 
aday havuzumuzdan talebiniz olan pozisyonun gerektirdiği 
yetkinliklere uygun olarak titizlikle seçilir, yapılacak ön görüşme 
ve değerlendirmenin ardından sizin seçiminize sunulur. Tercih 
bildiriminiz olumlu olduğu takdirde aday ile ilgili referans 
araştırmaları tarafımızca gerçekleştirilerek bilgiler size süratle 
aktarılır.

Bu hizmetimizin gereği olarak istihdamı gerçekleşen adayın 3 ay 
içinde işten ayrılması ya da sizin değerlendirmeniz sonucunda 
adayın yetersiz bulunması durumunda garanti koşulları gereği 
yeni bir aday ücretsiz olarak tekrar seçiminize sunulacaktır.

TalentPayroll Teknik Bordro Danışmanlık Hizmeti

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

TalentPayroll’u tercih ettiğinizde 29 Yıldır sadece İnsan 
Kaynakları yazılımları üretmiş TalentSYS’nin INKA Net 
ve INKA Mobil yazılımındaki modülleri kullanma 
fırsatına sahip olarak, firmanızın İK Yönetim süreçlerini 
dijital ortama taşıyabiliyor, mobil kullanım rahatlığını 
yaşayabiliyorsunuz.

TalentPayroll Hizmeti ile birlikte sahip olacağınız İK 
Yazılım modülleri;

• Temel Sistem
• Bordro / Tahakkuk
• İNKA Self Servis
• İNKA Belge
• İNKA Fazla Mesai
• İNKA Organizasyon Şeması
• İNKA İzin Yönetimi
• İK Kokpit
• İNKA Adres Yönetimi
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