
Günümüzün dijital dünyasında hayatımız giderek daha da birbirine bağlı hale 
gelen ortak deneyimlerle zenginleşiyor. KPMG Clara ile denetimlerimiz de aynı 
şekilde gelişiyor.

KPMG Clara ile denetim 
yeniden tasarlanıyor

Akıllı denetim platformu

KPMG Clara, denetim ekibinizle aranızdaki etkileşimlerin daha sorunsuz 
ve şeffaf olmasını sağlamaya yönelik tasarlanmış KPMG’nin akıllı 
denetim platformudur. Bu güvenli platform önemli bilgi alışverişlerinde 
tek bir kaynak olarak hizmet veren merkezi bir portal sunar.

KPMG Clara aracılığıyla gerçek zamanlı olarak denetimlerinizle ilgili 
daha derin içgörüler edinebilirsiniz. Ayrıca, şirketiniz genelinde anlamlı 
örüntüleri eskisinden daha derin bir düzeyde görmenize yardımcı olarak 
verilerinizin potansiyelini ortaya çıkarır.

Denetime açılan kişiselleştirilmiş bir pencere

Denetimleriniz boyunca KPMG Clara Client Collaboration sitesine 
erişebilecek ve bu sayede denetimlerinizin durumunu tek bir yerden 
7/24 izleyebileceksiniz.

Dönüştürücü yetkinlikler

Denetimleriniz, teknolojilerimiz ve yetkinliklerimizin rakipsiz olması 
için çalışan lider teknoloji şirketleri IBM Watson ve Microsoft ile olan 
işbirliğimizden de yararlanabilir.

Daha yüksek kaliteli sonuçlar sağlamak için lider teknolojinin gücünden 
yararlanmak denetim dönüşümünün bir parçasıdır. Veri analizi, 
öngörücü analiz ve bilişsel teknoloji (yapay zeka ve makine öğrenimi) 
dahil olmak üzere otomasyon giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Akıllı denetim platformu

Denetimlerinizin 
durumuna ilişkin 
şeffaflık ve gerçek 
zamanlı işbirliği

Dönüştürücü 
yetkinliklerden elde 
edilen değer

Küresel ve yerel 
ölçekte tutarlı bir 
uygulama

İçgörülere dayalı ve 
verimli operasyonlar

Denetim ekibinizle 
daha anlamlı bir 
etkileşim



Detaylı bilgi için:
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Clients & Markets
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Şimdi izleyin
KPMG Clara hakkında 
daha fazla bilgi edinmek 
için home.kpmg/Clara 
sitesinden kısa videomuzu 
izleyebilirsiniz.

Denetim durumuna  
7/24 müşteri erişimi

Önde gelen, bulut tabanlı 
teknoloji üzerine kurulu

Akıllı, standartlara dayalı 
denetim iş akışı

Müşteri veri paylaşım 
platformu

Dijital verilerle gelişmekte olan 
teknolojilerin entegrasyonu

Kullanılabilirliğini 
ve netliğini 
seviyoruz!

Büyük ve 
çok sayıda 
dosya hızla 
yüklenebiliyor!

KPMG 
Clara Client 
Collaboration 
sitesini 
kullanmak hem 
bize zaman 
kazandırdı hem 
de iletişimimizi 
geliştirdi.
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