Dijital iş
otomasyonu için
hızlı ve pratik
kılavuz
İşlerinizin otomasyonuyla ilgili aciliyet, değer,
fırsatlar ve kısıtlamalar hakkındaki gerçekleri
anlamanıza yardımcı olması için bu kılavuzu
kullanın. Bu kılavuz ayrıca doğru teknoloji
çözümlerinin seçilmesine yönelik ipuçları sağlar.

Giriş

Neden bu kılavuz?

2017’de önemli bir
sigorta şirketinin büyük
taleplerle ilgilenen
departmanı, bu taleplerin
işlenmesi için hala %100
manuel, kağıt kullanımına
dayalı bir sistemi
kullanıyordu. Taleplerin
raporlanmasından çek
yazımına kadar tüm süreç
için her adımda en az bir
kez insan müdahalesi
gerekiyordu. İşin bu
segmentinin tamamı,
otomasyon devrimini
kaçırmıştı.

Buna önem vermeli misiniz?
İşletmeler otomasyon
teknolojilerindeki gelişmelere
rağmen 20 veya 30 yıl önce başlayan
aynı manuel operasyonları devam
ettirebilir ve “yeterince iyi” bir
düzeyde faaliyetlerini sürdürebilirler.
Bunu önemsemeniz gerekip
gerekmediği, otomasyon sayesinde
rakiplerinizin sizden daha kolay ve
hızlı çalışılabilir olmasını sağlayan
bir dünyada şirketinizin ayakta
kalabilmesiyle doğru orantılıdır.

IBM otomasyon uzmanı Brian Safron
tarafından Cheryl Wilson ile birlikte
yazıldı

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?
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1. Bölüm

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?
İş otomasyonu, gerekli
hızda ve ölçekte daha iyi
bir deneyim sunabilme
anlamına gelir. Bu, büyük
resme bakmak demektir:
Manuel olarak yapıldığında
çok aşamalı olan, birçok
görevi içeren süreçler,
işiniz ve müşterileriniz için
yavaş, yüksek maliyetli ve
sinir bozucu olabilir.

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

10 veya 20 yıl önce bir ev
aldığınızda, konut kredisine
başvurmak yaklaşık bir ay sürüyordu.
Bir yığın formu doldurmanız, bir
sürü telefon görüşmesi yapmanız
gerekiyordu ve size ne zaman onay
alacağınızı, puanınızın ne olduğunu
merak etmek kalıyordu. Bugün ise
başka seçenekleriniz var.

Elbette müşteriler de sistem içinde
programlanan uyarılar, kredi izleme
şirketleri, kredi verenlere ait verilere
erişim, gereksiz adımları ortadan
kaldırmak için tasarlanmış iş akışları
gibi otomasyonun sunduğu rahatlık,
hız ve şeffaflık gibi nedenlerle bu
uygulamaları seçiyor.

Yeni nesil mortgage şirketleri,
başından sonuna kadar son
derece sıkı düzenlemelerle süreci
otomatikleştiren bir temele
dayanılarak tasarlanmış, hemen
her yerden kullanabileceğiniz
mükemmel arayüzleri olan
uygulamalar sunuyor.

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Otomasyon öncesi ve
sonrası

Eski mortgage süreci
– Yığınlarca basılı form doldurma
– Onlarca telefon görüşmesi
– Onay, nihai kredi puanı ve imza
için haftalarca bekleme

Uygulamalarla bugün mortgage
– Kredi tutarları, faiz oranları
ve ödeme dönemleriyle ilgili
seçenekleri birkaç dakikada alma
– Gerektiğinde kredinin durumuyla
ilgili güncellemeleri alma
– Olağandışı durumlarda tek bir
kişiyle konuşarak iletişimde
zaman tasarrufu

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?
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1. Bölüm
İş otomasyonu: Ne anlama geliyor
ve neden önemli?

Beklenen ölçülebilir ve
ölçülemeyen avantajları
ortaya koyan bir otomasyon
kullanım senaryosu
oluşturabilirsiniz.

Otomasyonun iş değeri
Gelin, giriş bölümündeki sigorta
şirketi örneğine dönelim.
Müşterilerin, taleplerin kısa sürede
ödenmesine ihtiyacı vardı, ancak
departmanın bir talebi işleme alması
3 hafta kadar sürüyordu. Sektördeki
çok sayıda düzenleme ve koşul
düşünüldüğünde otomasyon önemli
bir taahhüttü. Ancak şirket zaman ve
para yatırımı yaptı.
Sonuç: Bir talebi işleme süresi
3 haftadan yalnızca 1 güne indi.
Buna benzer kanıtları olan çok sayıda
başarı öyküsü var. Ancak bu, bir satın
almayı haklı kılmak veya yeni ürünlerin
satışlarına katkıda bulunmak için her
zaman yeterli değil.

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Verimlilik ve iş dönüşümünün
karşılaştırılması
Geçmişte otomasyonla ilgili
tartışmaların pek çoğu, büyük ölçüde
maliyet tasarrufunu hedefleyen
basit yatırım getiri hesaplamalarına
kadar indirgendi: Şirketimiz
operasyonlarımızın bu bölümünü
otomatikleştirmek için 1 milyon $
yatırım yapıyorsa ve 1,5 milyon $
tasarruf ediyorsak, o halde bu iş için
iyi bir değerdir. Bu kadar basit.
Ancak daha büyük ölçekli
otomasyon projeleri, örneğin maliyet
tasarrufuna karşılık büyümeyi
hedefleyen, dönüşüm odaklı olan
projeler için yatırım getirisi hesapları
daha zordur.

bir işletmenin çalışma şeklini
değiştirmek, sonuçları her zaman
bağımsız olarak ölçülemeyen
maddi ve maddi olmayan unsurları
içerir. Bu da dönüşümün diğer
özellikleri karşısında otomasyona
atfedilebilecek büyüme miktarının
ölçülmesini daha zor hale getirir.
Ancak bu mümkün. Beklenen
ölçülebilir ve ölçülemeyen
avantajları ortaya koyan bir
otomasyon kullanım senaryosu
oluşturabilirsiniz.

Otomasyon hızı, ölçeği ve müşteri
deneyimini iyileştirerek gelirlerde
büyümeyi sağlamanın en iyi
yollarından biri olabilir. Diğer yandan

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?
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1. Bölüm
İş otomasyonu: Ne anlama geliyor
ve neden önemli?

“Tüm kredi başvurularının
%80’i için manuel kredi
incelemesinin ortadan
kaldırılması, her yıl on
binlerce saat tasarruf ile
yaklaşık 8,3 milyon $
değerinde tahmini bir
üretkenlik avantajı
demektir.”
The Total Economic Impact™ Of The IBM Automation
Platform For Digital Business, Forrester Consulting
araştırması, Mart 2019

Her ne kadar bazı avantajlar basit
bir şekilde hesaplanamasa da,
aşağıdaki sorular yatırımınızın
odağının belirlenmesine ve
ölçülebilir temel performans
göstergelerinin (KPI) ayarlanmasına
yardımcı olabilir.

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

01

Otomasyon müşterilerin benimle
çalışmasını kolaylaştıracak mı?
Ortada daha kolay ve hızlı bir süreç
varsa, müşteriler zor ve zaman
alıcı olan süreci seçmeyecek veya
bununla devam etmeyecektir.

02

Otomasyon büyümeye de katkı
sağlayacak mı? Otomasyonun
en önemli avantajlarından biri
kolayca ölçeklenme yeteneğidir.
Yeni müşterilerin ilgisini çekebilir
ve onları tutabilirseniz, otomasyon
yatırımınız sizin için daha yüksek
getiriler sağlayacaktır.

04

Otomasyon hataların azaltılmasına
ve tutarlılığın artmasına yardımcı
olur mu? Hatalar pahalıya mal
olur, ancak maliyetlerini her zaman
hesaplayamazsınız. Rakamlar net
olmasa da daha fazla tutarlılığın
ve hatalarda azalmanın önemli bir
değeri vardır.

05

Otomasyon uyumluluğu kolaylaştırır
mı? Yasal düzenlemelerle uyumlu
olmanız gerekir, bu nedenle
otomasyon uyumluluk için ihtiyacınız
olan kaynakları azaltabilirse bu size
bir iş avantajı sağlar.

03

Otomasyon, maliyetleri düşürür
mü? Bu soru, kolayca ölçülebilir
yatırım getirisine en yakın sorudur.
Maliyette düşüş genellikle otomasyon
sayesinde olur. Ancak genel bir net
kar için daha iyi, daha modern bir
sistemden çok daha fazla getiri elde
edebileceğinizi unutmayın.

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Otomasyonun sağladığı maddi
ve maddi olmayan avantajlara
örnekler
Büyük bir perakende bankacılık kuruluşu,
tüketici kredisi süreçlerinin çoğunu
otomasyon yazılımı aracığıyla yönetiyor.
Bunun sonucunda, bankanın işleme aldığı
kredilerin yalnızca %20’sinin çalışanlar
tarafından incelenmesi gerekiyor.
Verimlilikteki bu ölçülebilir artış, otomasyonda
yatırım getirisi hikayesinin yalnızca bir parçası.
Bankanın elde ettiği fırsatlar şunlardı:

Büyümeyi yönetme
Başka bir bankanın birçok şubesini
bünyesine kattıktan sonra banka,
çalışan sayısını artırmadan artan
iş yükünün üstesinden gelmek için
otomasyondan yararlandı.

İnsan kaynaklı gizli taraflılık unsurunu
ortadan kaldırma
Banka, ayrımcılığa karşı
düzenlemelerle uyumluluğu artırmaya
ve genel olarak müşteri deneyimini
iyileştirmeye yardımcı olması için
otomasyonu kullandı.

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?
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İşinizde dijitalleşme ve otomasyon için ipuçları

İş otomasyonunun
7 gerçeği
01

Otomasyonun başarısı,
doğru destekleyici unsurlara
odaklanabilmekle ilişkilidir.
Otomasyonun önemi ve etkisi;
robotik süreç otomasyonu (RPA),
otomatik karar yönetimi veya
yapay zeka (AI) gibi kullandığınız
teknolojilerle o kadar ilgili değildir.
Daha çok işinizi nasıl ve neden
yaptığınızla bağlantılıdır. Doğru
noktaya odaklanmazsanız otomasyon
istediğiniz farkı yaratamayabilir.

02

Düşündüğünüzden çok daha fazla işi
otomatikleştirebilirsiniz. Bir süreci
otomatikleştirdikten sonra, onunla
bağlantılı üç veya dört farklı sürecin
de otomasyon hedefleri haline
geleceğini göreceksiniz. Bu, temel
bir beceriyi öğrendikten sonra ilgili
becerileri daha kolay edinmek gibidir.

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

03

Otomasyon "ya hep ya hiç" değildir.
Her işletmede bir miktar otomasyon
vardır ve hiçbir iş tam olarak otomatik
değildir. İş hedeflerinize ulaşmak
için şu anda ve gelecekte ne kadar
otomasyona ihtiyacınız olduğuna siz
karar vereceksiniz.

04

Otomasyon, müşterilerinize öncekinden
daha çok seçenek sunmanızı
sağlayabilir. Bu çeşitlilik, sistemi
zorlamadığından, genellikle daha az
otomatik bir sistemde olduğundan
daha büyük etkiye sahiptir. Yolculuk
uygulamalarını düşünün. Dünyanın
her yerinde olan bu uygulamalar,
farklı fiyat noktaları için farklı hizmet
seviyeleri sunar. Ve hepsi de aynı dijital
otomatik sistem temeline dayanır.
İhtiyacınız olduğu kadar çok seçenek
ekleyebilirsiniz, bunları otomasyona
eklemeye devam etmeniz yeterlidir.

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

05

Otomasyon ölçekte başarıya
ulaşmanın en iyi yollarından
biridir. Seçim gibi, önemli düzeyde
erişim elde etmek istiyorsanız yine
otomasyona ihtiyaç duyarsınız.
Daha önce de bahsedilen büyük
perakende bankacılık kuruluşu,
çalışan sayısını artırmadan daha
fazla müşteriye hizmet veren, iyi bir
ölçeklenebilirlik örneğidir.

06

İşinizin büyümesini istiyorsanız
otomasyondan kaçınmak zordur. Bu
gelip geçici bir trend değildir. Bazı
şirketler ve sektörler için olmazsa
olmazdır. Sık yaptığınız ve çalışan
veya müşteri deneyimini iyileştiren
işler, otomasyon sayesinde büyümeyi
artırmak için öncelikli adaylardır.

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

IBM neler sunuyor

07

Otomasyon gelinen son nokta değil,
aşamalı bir geliştirme sürecidir.
Bazen şirketler büyük yazılım
geliştirmelerine yeni bir binanın
açılışı gibi davranır. Büyük bir duyuru
ve tören yapılır, herkes ürünleri
kullanmaya davet edilir ve insanlar
işlerine geri dönerler.
Otomasyondaki gelişmeler için bu
geçerli değildir. İlk uygulamanın
genellikle bir öğrenme deneyimi
olduğunu göreceksiniz. İlk parçayı
doğru yerleştirdiğinizde bir sonrakini
geliştirmeye başlayacak, neyin
işe yaradığını öğrenip sisteminizi
büyütecek ve iyileştireceksiniz.
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2. Bölüm

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde

“İcat edildiği günden bu yana
[buhar makinesinde] yapılan
en önemli iyileştirmelerden biri
kendi işgücünden tasarruf etmek
isteyen bir çocuğun keşfiydi.”

1776 yılında Ulusların Zenginliğiadlı
kitabında Adam Smith, bir buhar
makinesinde valfi çalıştıran küçük
bir çocuktan bahsetti. Çocuk valfin
tutamacından motorun başka bir
bölümüne bir yay takarsa valfin
kendiliğinden açılıp kapanacağını,
kendisinin de gidip oyun
oynayabileceğini keşfetti.

Çoğu kuruluş için ortak 5 iş türü.
İşin benzersizliği

uygulayabilirsiniz?

1776’dan bugüne otomasyon
önemli bir ilerleme kaydetti,
ancak iyi bir otomasyon daha
üretken bir kullanım için insan
gücünden tasarruf etmek
amacıyla hala teknolojinin en
iyi özelliklerini kullanıyor. Fark,
otomatikleştirilebilen iş alanlarında.

Uzman

Kuruluş genelinde

Yardımcı otomasyon
sayesinde uzmanların
etkisini ve üretkenliğini
artırın
Örnek: Kişiselleştirilmiş
danışmanlık

Doğrudan işlem
süreciyle baştan sona
müşteri yolculuğu
sağlayın
Örnek: Müşteriyi
alıştırma

Yönetimsel
Manuel çabayı azaltıp
uyum ve denetim
yükünü en aza indirin
Örnek: Uyumluluk
belgeleri

İş ve otomasyon
spektrumu

Düşük kodlu
uygulamalarla
departmanların iş
yükünü azaltın
Örnek: Harcama
takibi ve onayı

Yinelenen
İşin tekrarlanabilirliği

Her işte basitlik ve tekrarlanabilirlik
ile karmaşıklık ve benzersizlik
aralığına kadar uzanan görevler
vardır. Otomasyonu hemen
her tür işte yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz.

Departman
düzeyinde

Robota dayalı
görevlerle insan gücünü
serbest bırakın
Örnek: Sistemler
arasında kopyala yapıştır
Düşük iş hacmi

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

Yüksek iş hacmi
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2. Bölüm
Otomasyonu nerede yararlı bir şekilde uygulayabilirsiniz?

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Yinelenen

Yönetimsel

İnsan muhakemesi
gerektirmez,
rutin, çok fazla
beceri istemeyen,
yinelenebilir
görevlerden oluşur.
Bunlar yüksek hata
oranı ve düşük
motivasyon gibi insan
hataları yaratabilir.

Temel iş
operasyonlarındaki
diğer işleri
destekler. Bu işler
yüksek risk içerir,
ancak genellikle
orta düzeyde beceri
gerektirir.

Örnekler:
– Ofis işleri
– Girdi kopyalama
ve yapıştırma
– Manuel veri girişi

Otomasyonun etkisi

İş otomasyonunda önemli olan,
otomatikleştirilmiş ve insana dayalı
süreçlerin birlikte kullanılmasıyla
büyümenin sağlanması ve insanlara
otomatikleştirilemeyen diğer işler
üzerinde çalışmaları için uygun
zaman yaratılmasıdır.

İş tipi

Her iş tipinde doğru
sonuçları elde etmek
için otomasyonu
uygulayabilirsiniz.

İnsanları robotlarla
tamamlayarak
rutin iş hızını ve
doğruluğunu artırın.

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Örnekler:
– Uyumluluk
– Çeşitli mevzuat
sistemleri için
belgeler

Çeşitli belge
tiplerini
dijitalleştirip
yöneterek mevzuat
uyumluluğu ve
evrak işleriyle ilgili
yükü azaltın.

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Nereden başlanmalı?

Departman
düzeyinde
Departmanın
çalışmayı
sürdürmesini sağlar,
ancak genellikle temel
iş sürecine dokunmaz.
Örnek:
– Harcama takibi ve
onayı

Uzman
İnsan muhakemesi
gerektirir.
Otomasyon, önemli
ayrıntıları takip
ederek ve gerekli
verileri elinizin
altına getirerek
işteki rutin kısımları
ortadan kaldırabilir,
uzmanları daha
verimli hale
getirebilir.

Kuruluş
genelinde
İşin yürütülmesine
birden çok departman
katkıda bulunur.
Örnekler:
– Sigorta taleplerini
işleme
– Kredi onayları

Örnek:
– Kişiye özel
danışmanlık

Az kodlu
uygulamalardan
yararlanarak,
bu uygulamalar
olmadığında yönetimi
zor belgeleri ve
e-posta üzerinden
gönderilen elektronik
sayfaları içerecek
olan süreçleri ele
alarak departmanın
iş yükünü azaltın.

Çözüm seçenekleriniz
neler?

Daha derin
içgörüler ve
eylem önerileriyle
uzmanların
üretkenliğini
artırmaya yardımcı
olun.

IBM neler sunuyor

Doğrudan işleme
süreciyle baştan sona
müşteri deneyimleri
sağlayın. Kuruluş
genelinde farklı iş
operasyonlarının,
basit şekilde
tasarlanmış tek
bir özelleştirilmiş
süreç halinde
entegrasyonunu
sağlayın.
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3. Bölüm

Otomasyonu başarmak
ne demektir?
Başarılı bir otomasyon
tek başına değildir, tek bir
projeden veya çözümden
gelmez. Değişen iş
ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan,
yinelenen bir süreçtir.

Otomasyonunu başarılı bir şekilde
gerçekleştiren şirketler genellikle
şu ortak özellikleri taşır:
– Müşterilerinin ihtiyaçlarına
odaklanırlar.
– Her müşteriye kişiye özel
bir deneyim sunabilirken
ölçeklenebilirliğin önemini
kabul ederler.
– Genişletilebilir bir platform
oluşturarak iş ile BT arasında iyi
bir uyum sağlar ve otomasyon
sistemini mümkün olduğunca
esnek tutarlar.
– Verimli olabilecek her süreci almış
ve verimli hale getirmişlerdir.

Başarılı bir otomasyon hedefine
ulaşmak için bunun bir süreç
olduğunu ve büyük bir patlamayla
bir anda gerçekleşmeyeceğini kabul
edin. Büyüme için otomatikleştirmek
istediğiniz iş tipine bağlı olarak
aşağıdaki yeteneklerden bazılarına
da ihtiyacınız olabilir:
– Robotik yeteneklerle görevleri
otomatikleştirme
– İçerik paylaşımı, yönetimi ve içerik
üzerinde işbirliği
– Baştan sona iş akışlarını tasarlama
ve yönetme
– İş kurallarıyla kararları
otomatikleştirme
– Belgelerden verileri alma ve çıkarma

Otomasyonu başarılı
bir şekilde uygulayan
şirketlerin göstergeleri

Müşteri odaklı

Ölçeklenebilir

Esnek

Verimli

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

IBM neler sunuyor
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İşinizde dijitalleşme ve otomasyon için ipuçları

Karşılaşabileceğiniz
engeller nelerdir?
Otomasyon hızlı ve kolay
bir süreç değildir. Aşağıdaki
seçimler gizli tehlikeler
oluşturabilir:

01

İş ve BT insanlarını, yeterince
erken bir aşamada bir araya
getirmeyi unutmak. Otomasyonu
gerçekleştirirken, iş ve BT uyumuna
tam olarak bağlı olmamanız
çabalarınızı boşa çıkarabilir.
– Maliyetlerin, zaman çizelgesinin ve
proje kapsamının gerçekçi olmasını
sağlamaya yardımcı olmak için,
işletmenin baştan itibaren BT’yi
sürece dahil etmesi gerekir.

02

Her şeyi aynı anda yapmaya
çalışmak. Daha önce de bahsettiğimiz
gibi tek bir adımda otomasyon
hedeflerinizin tümünü ele almaya
çalışmak soruna yol açabilir. Aşamalı
ilerleyip sürekli iyileştirmeler yaparak
kendinize deneme ve yararlı olmayanı
düzeltme fırsatı tanıyabilirsiniz.

03

Paket uygulamaların tüm
sorunlarınızı çözeceğini düşünmek.
Tek bir kutuda otomasyonu sağlama
vaadi veren paketli uygulamalar
ihtiyaçlarınızın bazılarına uygun
olabilir. Bunları çözümünde iyi
olmadıkları sorunlar için kullanmaya
çalıştığınızda zorluk artar.

– BT, satın alımdaki olası hataların
önlenmesine yardımcı olabilir.
Örneğin, bir teknoloji markasıyla
yapılan toplantıda bulunan bir BT
uzmanı gerçek olamayacak kadar
iyi olan vaatleri görebilir.

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

IBM neler sunuyor
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4. Bölüm

Nereden başlanmalı?

Otomasyon teknolojisine
yatırım yapmak istiyorsanız,
uygulamada minimum riskle
hızlı sonuçlar sağlayabilen
pilot bir çözümle başlamanız
önerilir.

Bu yaklaşım yukarı ölçekleme için
sağlam bir senaryo oluşturulmasına
yardımcı olur, ancak şu önerileri
dikkate almanız gerekir:
– Önemli, ancak kritik misyonu
olmayan bir proje seçin. Çabalara
değecek ve tamamlandığında değerini
gösterecek bir örnek bulun. Her şeyi
değiştirebilecek bir proje seçmeyin.
– Aklınızda bir sonla işe başlayın.
İlk projenin, istenilen durumu
veya deneyimi ana hatlarıyla
belirlediğiniz, iş için önemli olan
bir ön veya arka ofis operasyonu
olduğundan emin olun.

Nelerin mümkün olduğunu görmek
için özellikle hızlı büyüme gösteren
sektör liderlerine bakın. Bu liderlerin,
dönüşümsel bir yaklaşıma katkıda
bulunan onlarca bağımsız otomasyon
projesini içeriyor olabilen işlerinin
tamamına baktığınızı aklınızdan
çıkarmayın.
Başlangıç noktası olarak bir veya iki
proje seçin. Oluşturulup birbirleriyle
bağlantı kurdukları anda olağanüstü
avantaj getirebileceğini düşünerek her
projeyi ayrı ayrı değerli hale getirin.

İpuçları

Başlangıç noktası olarak
bir veya iki proje seçin

İstenen durumu belirleyin

Her projeyi ayrı ayrı değerli
hale getirin

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

IBM neler sunuyor
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İşinizde dijitalleşme ve otomasyon için ipuçları

Nereden başlayacağınıza karar
vermenize yardımcı olacak 6 soru
Büyük bir işletmede onlarca
potansiyel otomasyon projeniz
olabilir, bu da başlangıç
noktasının seçilmesini
zorlaştırabilir. Aşağıdaki sorular
detaylı değildir, ancak sizin
ve ekibinizin doğru başlangıç
noktasına odaklanmanıza
yardımcı olabilir:

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

01

Müşteri isteklerine ne kadar hızlı
yanıt veriyorsunuz?

02

Doğuştan dijital rakipleriniz de dahil
sektördeki diğer liderlerle müşteri
deneyiminizi nasıl karşılaştırırsınız?

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

03

05

04

06

Çalışanlarınız vakitlerinin
önemli bir kısmını
otomatikleştirilebilecek manuel
işler için mi harcıyor?

Rakipleriniz size göre pazardaki
belirli noktaları hedef alan daha
fazla ürün ve hizmet mi sunuyor?

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

IBM neler sunuyor

Müşteri beklentileri ve kamusal
düzenlemeler değiştikçe ön ve
arka uç yazılım uygulamalarınızı kısa
sürede değiştirebiliyor musunuz?

Müşteri işlemlerinin yüzde
kaçı manuel olarak işlenmesi
gereken olağan dışı durumlarla
sonuçlanıyor?
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5. Bölüm

Çözüm seçenekleriniz neler?

Bir otomasyon çözümü
satın almaya hazırsanız
birçok şirketin birbiriyle
eşleştirdiği şu 4 seçeneğe
sahipsiniz demektir:

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Otomasyon çözümü seçenekleri

Tüm kodu sıfırdan
yazabilirsiniz.

Söz konusu
uygulamalardan
oluşan bir ürün grubu
satın alabilirsniz.

Paketli uygulamalar
satın alabilirsiniz.

Bir otomasyon
platformunu
benimseyebilirsiniz.

Olumlu yanları
Her şey size aittir ve
kontrol tamamen sizin
elinizdedir.

Olumlu yanları
Birçok farklı tedarikçiden
seçim yapabilirsiniz.

Olumlu yanları
Bu seçenek hazırdır ve bazı
dar kapsamlı uygulamalar,
faturalama veya dijital
pazarlama gibi belirli
ihtiyaçları karşılar.

Olumlu yanları
Bu seçenek, herhangi
bir otomasyon
çözümünü oluştururken
kullanabileceğiniz temel
uygulamalardan oluşan
entegre bir gruptur.

Olumsuz yanları
İş tarafının kodu göremediği
veya anlayamadığı kara
bir kutu haline gelir. Bu
seçenek, kodun ne yaptığını
anlamak ve değişiklik
yapmak için ciddi miktarda
BT uzmanlığı ve zamanı
gerektirir.

Olumsuz yanları
Farklı şirketlerden farklı
otomasyon uygulamalarını
satın aldığınızda entegratör
gibi hareket edersiniz.
Ürünler her zaman birbiriyle
düzgün çalışmaz ve analitik
gibi yetenekler için altta
yatan bir temel yoktur.

Olumsuz yanları
İşiniz paketli uygulama
kalıbına uygun değilse,
yapmasını istediğiniz her
şeyi yapmayacaktır. Çok
fazla esnekliği olmadığından
paketli uygulamaların
sınırları dahilinde çalışmanız
gerekir.

Olumsuz yanları
Her uygulama için farklı bir
satıcı firma seçemezsiniz.
Bu seçenekle, platform
genelinde destek için tek
bir satıcı firmaya bağımlı
olursunuz.

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

IBM neler sunuyor
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İşinizde dijitalleşme ve otomasyon ipuçları

Yapay zeka ve otomasyon

Yapay zekanın otomasyona
doğrudan uygulanması hala ilk
aşamalarında, ancak bu çok
uzun sürmeyecek. Otomasyon
projelerinize yapay zekanın
nasıl uygulanacağını
düşünmeye başlamak,
rakiplerinizden önce deneme
ve beceri geliştirme fırsatını
yakalamak faydalı olacaktır.

01

Lider şirketlerin yapay zekayı nasıl
kullandıklarıyla ilgili aşağıda 3 örnek
verilmiştir:

Medikal bir prosedürde her ikisi de
tüm sigorta poliçe kurallarına uyan
iki benzer talebi düşünün.

Karar alma kalitesini iyileştirmek
için otomasyonda yapay zekayı
kullanma. Örneğin sigortacılar
kolayca fark edilebilir bir sahtecilik
kanıtı olmadığında bile bir talebin
sahte olma olasılığını bilmek ister.
Yapay zeka sistemi sahteciliği tespit
etme konusunda daha etkili olacak
şekilde zaman içinde eğitilebilir,
şirketin talepleri daha hızlı bir
şekilde ödemesine ve aynı zamanda
riski azaltmasına yardımcı olur.

İlk sigorta talebi örneği
– Yapay zeka, ilişkili herhangi bir
model tespit etmez
– Şirket daha fazla araştırma
maliyeti ve süresini gerektirmeden
ilk talebi ödeyebilir, böylece
müşteri memnuniyetini artırır
ve maliyetleri düşürür
İkinci sigorta talebi örneği
– Yapay zeka, bir sahtecilik şüphesi
gösteren gizli bir modeli tespit eder
– Şirket, ikinci talebi daha ayrıntılı
bir incelemeye gönderebilir

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

02

Operasyonel sistemlerin topladığı
verilerdeki gizli bilgileri tespit etmek ve
bu bilgilere göre harekete geçmek için
otomasyonda yapay zeka kullanımı. Bu
“operasyonel veriler”, geleneksel veri
kaynaklarının sağlamadığı yeni bilgiler
sunar. Gizli bilgilerin, üretimde gecikmeye
neden olma olasılığı yüksek olan belirli bir
parçadaki değişikliklere işaret ettiği bir
ürün geliştirme uygulaması düşünün. Bu
gizli unsurlar, yapay zeka olmadan ortaya
çıkarılamayacak, karmaşık bir bağlantı
ağına dayalı olabilir.

03

Akıllı veri yakalama için otomasyonda
yapay zeka kullanımı. Örneğin, bir
şirketin insan müdahalesi olmadan
birden fazla biçimdeki fatura
verilerini standart bir hale getirmesi
gerekmektedir. Yapay zekayla veri
yakalama özelliğini kullanan sistem,
her faturadaki hangi sayıların ve
alanların parça numarası, miktar, birim
fiyat, indirim yüzdesi, vergi ve toplam
fiyat gibi bilgileri gösterdiğini “bilir”.

Operasyonel veriler aşağıdaki gibi
soruların yanıtlanmasına yardımcı olarak,
hemen her sektörde bilgi sağlayabilir:
– Yeni bir hesap açmak ne kadar sürdü
ve neden?
– Hizmet Seviyesi Sözleşmeme ne
sıklıkla uymadım ve neden?
– Ne kadar bir iş tekrarı gerekti ve neden?
Müşteriye yönelik süreçleri
hızlandırmak, teslim sürelerini
kısaltmak ve iş tekrarını azaltmak
için bu benzersiz bilgileri kullanarak
otomasyonu iyileştirebilirsiniz.

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

IBM neler sunuyor
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6. Bölüm

IBM neler sunuyor

Forrester’ın, bankacılık
sektöründen mevcut bir
IBM otomasyon platformu
müşterisiyle yaptığı
röportaj ve ilgili kuruluşun
%675 oranında bir yatırım
getirisiyle 3 yılda yaklaşık
23,9 milyon USD getiri
avantajı elde ettiğini
gösteren finansal analiz…
The Total Economic Impact™ Of The IBM Automation
Platform For Digital Business, Forrester Consulting
araştırması, Mart 2019

IBM, iş ve BT kullanıcıları için esnek,
yapay zeka destekli bir otomasyon
yazılım platformu sunar. Önceden
entegre edilmiş otomasyon
teknolojilerini ve düşük kodlu araçları
kullanarak herhangi bir bulutta
otomasyon hizmetleri, uygulamalar
ve dijital elemanlar tasarlamak,
oluşturmak ve çalıştırmak için işbirliği
yapabilirsiniz.
Platform, bir otomasyon çözümünü
özelleştirmek üzere kullanabileceğiniz,
dijital dönüşüm için gereken temel
yeteneklerin tümünü içerir.

İş gereksinimlerinize göre bu olmazsa
olmaz yetenekleri birbiriyle eşleştirip
kullanabilirsiniz:
– İnsanlara ait rutin görevleri
otomatikleştirmek için robotları
kullanın
– İçeriği paylaşın, yönetin ve içerik
üzerinde işbirliği yapın
– Başından sonuna iş akışlarını
tasarlayın ve yönetin
– İş kurallarıyla kararları
otomatikleştirin
– İçeriği yakalayın, içindeki verileri
sınıflandırın ve çıkarın
Platform yetenekleri, IBM Cloud Pak for
Automation aracılığıyla veya IBM Cloud
(SaaS) üzerinde barındırılan ve yönetilen
bir hizmet olarak kullanılabilir. IBM Cloud
Pak for Automation, Red Hat OpenShift
sertifikalı konteyner mimarili bir yazılım
sağlar. Operasyonel verilerinize ve
üretkenliğinize ilişkin bilgiler sunan ortak
bir analitik katmanı üzerine kurulmuştur.

IBM otomasyon platformu
hakkında daha fazla bilgi edinin

Demoyu izleyin
Akıllı bir otomasyon çözümü oluşturmak
için platformun temel yeteneklerinin
birlikte nasıl çalıştığını görün.

Yatırım getirisi araştırmasını inceleyin
IBM, kuruluşların IBM otomasyon
yazılımı platformunu kullanarak
gerçekleştirebilecekleri potansiyel
yatırım getirisini araştırmak üzere
Forrester Consulting’i görevlendirdi.
Avantaj ve maliyet analizini okuyun.

Bir otomasyon uzmanıyla 30 dakikalık
görüşme ayarlayın.

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

IBM neler sunuyor
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6. Bölüm
IBM neler sunuyor

“Platform standardizasyonundan,
daha fazla otomasyon
çalışmasının kapısını aralaması
beklenir. Hazırda IBM
Automation Platform for Digital
Business’a yatırım yapmış
çoğu iş yöneticisi ve lideri en
baştan başlamak zorunda
kalmadan platformu ihtiyaçları
doğrultusunda genişletebilir.”
The Total Economic Impact™ Of The IBM Automation
Platform For Digital Business, Forrester Consulting
araştırması, Mart 2019

Bir platform sizin için
doğru mu?
Bir otomasyon platformu her işletmeye
uyabilir, ancak şirketinizin büyük
veya küçük, müşterilere veya içeride
kullanıma yönelik, sıkı düzenlemelere
ve aksi durumda, departmana özgü
ya da kuruluş genelinde oluşuna bağlı
olarak farklı şekillerde kullanılır.
Otomasyon platformları her iş türünü
otomatikleştirmek için eksiksiz,
entegre özellikler grubu sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcıların
yetenekleri gerektiği şekilde kolayca
eşleştirip kullanmasını sağlayan,
birden çok programı birbirine bağlayan
popüler ofis platformlarını düşünün.

Teknoloji seçimi sürecinde her kullanıcı
öyküsü benzersiz ve kritik bir başlangıç
noktasıdır, öte yandan aşağıdaki
senaryolar platform seçiminde olası
adaylar olarak öne çıkar:
– Kredi oluşturma ve hizmet sunma
– Avantaj ve hak kazanma yönetimi
– Poliçe garantisi ve talep işleme
– Yeni müşteri, çalışan ve satıcı
firma katılımı
– Yasal düzenlemelere uyumluluk
yönetimi
– Ulaştırma ve lojistik yönetimi
– Hasta tedavisi yönetimi
– Sahtecilik ve risk yönetimi
– Müşteri hizmetleri
– Ticaret finansmanı

Bir otomasyon platformu tek
bir entegre pakette kod yazımı
özelleştirmesi, paketli ürünleri kısa
sürede pazara sunma, sınıfının en
iyisi çözümlerin yetenekleri gibi
diğer seçeneklerin avantajlarını
sağlayabilir. Bunların en iyileri
daha çok insan, platform ve beceri
gerektiren otomasyon çözümlerinin
yayılmasını önlerken dijital dönüşümü
gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır.

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Bir otomasyon platformu
aşağıdaki kriterler için
doğru tercihtir:

Bir miktar özelleştirmeye ihtiyaç
duyuyor, ancak her şey için
sıfırdan kod yazmak zorunda
olmak istemiyorsunuz.

Paketli uygulamaları denediniz,
ancak bunlar ihtiyacınız olan şeyi
yapmıyor.

Kısa sürede pazara girmeniz ve
değişiklikleri hızla yapmanız gerekiyor.

Farklı satıcılardan değişiklik
ürünler yerine yeteneklerinizin
entegre olmasını istiyorsunuz.

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

IBM neler sunuyor
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8 faydalı bilgi

01

İşinizin büyümesini istiyorsanız
otomasyondan kaçınmak zordur. Bu
gelip geçici bir trend değildir. Birçok
şirket ve sektör için bu önemlidir.

02

Otomasyona nereden başlanacağını
seçmek için bazı çalışmalar
gerekebilir, ancak bir planın olması
seçimleri daha kolay hale getirir.
Sık yaptığınız ve çalışan veya
müşteri deneyimini iyileştiren işler,
otomasyon sayesinde büyümeyi
artırmak için öncelikli adaylardır.

03

Otomasyon gelinen son nokta değil,
aşamalı bir yolculuk sürecidir.
Otomasyonu genişlettiğiniz her an
yeni şeyler öğreneceksiniz.

Neden bu kılavuz?

İş otomasyonu: Ne
anlama geliyor ve
neden önemli?

04

07

Aklınızda bir sonla işe başlayın.
İlk projenin, istenilen durum
veya deneyimi ana hatlarıyla
belirlediğiniz önemli bir ön veya
arka ofis operasyonunun bir parçası
olduğundan emin olun.

Otomasyon, ölçeklenebilirliği;
ölçeklenebilirlik de büyümeyi sağlar.
Ölçek daha çok müşteri, daha çok
taşınan birim gibi rakamları ifade
eder. Ancak otomasyon gözüyle
bakıldığında ölçek aynı zamanda daha
çok seçenek, daha çok kredi tipi,
poliçe tipi, daha çok varış noktası ve
seçim anlamına da gelir. Daha çok
seçenek sağladığınızda daha önce
sizden alışveriş yapmayı düşünmemiş
olan müşterilere erişebilirsiniz.

05

Otomasyon sayesinde çalışanlarınız
daha üretken olabilir. Daha fazla
insanı işe almadan büyümeyi
sağlayacak şekilde çalışanlarınızı
desteklemek, otomatik ve insan
odaklı süreçleri birlikte kullanarak
işleri yeniden karıştırıp düzenlemek
için otomasyonu uygulayabilirsiniz.

06

Otomasyonu başarmak
ne demektir?

Abone olun – IBM Automation
Insider Bülteni
Her iki ayda bir, otomasyon
uzmanlarımız, en güncel
konulardan ürün güncellemelerine
kadar, büyümeyi sağlamak için
otomasyonu gerçekleştirmenize
yardımcı olacak 5 stratejik içerik
paylaşmaktadır.

08

Karmaşık işler için entegre otomasyon
gereklidir. Kredi oluşturma, talep
işleme ve ulaştırma lojistiği gibi kuruluş
genelindeki işler karmaşık sorunlar
yaratır. Bu operasyonları sorunsuz hale
getirmek için entegre otomasyonun
kullanılması sonucunda önemli
avantajlar oluşabilir.

Otomasyonu nerede
yararlı bir şekilde
uygulayabilirsiniz?

Takipte kalın

Yapay zeka, otomasyonu dönüştürmeye
başlıyor. Otomasyona yapay zekayı
uygulamaya başlamak ve deneyimlemek
için çok fazla beklemeyin. Başarılı bir
otomasyon için ya hep ya hiç gibi bir
durum, en azından henüz yok.

Nereden başlanmalı?

Çözüm seçenekleriniz
neler?

IBM neler sunuyor

8 faydalı bilgi
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IBM ana sayfasına şu adresten ulaşılabilir:
ibm.com
IBM, IBM logosu, ibm.com, IBM Cloud ve IBM Cloud Pak International Business Machines Corp. şirketinin dünyanın
pek çok yargı yetkisi alanında tescillenmiş ticari markalarıdır. Diğer ürün ve hizmet adları, IBM’in veya diğer şirketlerin
markaları olabilir. IBM markalarının güncel bir listesine www.ibm.com/legal/copytrade.shtml adresindeki
“Copyright and trademark information” (Telif hakkı ve marka bilgileri) başlıklı bölümden ulaşılabilir.
Bu belge, ilk yayın tarihi itibariyla günceldir ve IBM tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Olanakların tamamı
IBM’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sunulmamaktadır.
Burada bahsi geçen performans verileri, belirli işletim koşulları altında elde edildiği şekilde sunulmuştur. Gerçek sonuçlar
farklı olabilir. BU BELGEDE YER ALAN BİLGİLER, ÜRÜN VEYA HİZMETİN TİCARİ SATIŞ KOŞULLARINA VE BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VE HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN HERHANGİ
BİR GARANTİ VEYA KOŞUL DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ”
ESASIYLA SAĞLANMAKTADIR. IBM ürünleri, sağlanmasını düzenleyen sözleşmelerin hüküm ve koşulları uyarınca garanti
kapsamındadır. Tabi olduğu kanunlara ve yasal düzenlemelere uyumluluğu sağlamak müşterinin sorumluluğundadır. IBM,
herhangi bir hukuki danışmanlık sağlamadığı gibi, hizmetlerinin veya ürünlerinin müşterinin herhangi bir kanuna veya yasal
düzenlemeye uyumluluk sağlamasına olanak tanıyacağını da beyan ya da garanti etmemektedir.
Başarılı Güvenlik Uygulamaları Bildirimi: Kuruluşunuzun içinden ve dışından gelecek uygunsuz erişimi önleme, saptama ve
bu gibi durumlara müdahale aracılığıyla sistemlerin ve bilgilerin korunması BT sistemi güvenliği kapsamına girer. Uygunsuz
erişim bilgilerin değiştirilmesi, zarar görmesi, kötüye kullanılmasıyla sonuçlanabilir veya başkalarına yapılan saldırılarda
kullanmak da dahil olmak üzere sistemlerinizin suistimaline veya hasar görmesine neden olabilir. Hiçbir BT sistemi veya
ürünü tamamen güvenli olarak düşünülmemelidir ve hiçbir ürün, hizmet veya güvenlik önlemi uygunsuz kullanım veya
erişimi önleme konusunda tamamen etkili olamaz. IBM sistemleri, ürünleri ve hizmetleri meşru ve kapsamlı bir güvenlik
yaklaşımının parçası olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yaklaşım her zaman ek operasyonel yordamları içerecektir ve etkisini
tam olarak gösterebilmesi için diğer sistemleri, ürünleri veya hizmetleri gerektirebilir. IBM HERHANGİ BİR SİSTEMİN,
ÜRÜNÜN VEYA HİZMETİN BİR TARAFIN ZARARLI VEYA MEŞRU OLMAYAN FAALİYETİNDEN MUAF OLACAĞINI VEYA
KURULUŞUNUZU BU TÜR ZARARLI FAALİYETLERDEN KORUYACAĞINI GARANTİ ETMEZ.
© Copyright IBM Corporation 2020

56023756-TRTR-04

