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Otomasyon
ve çalışmanın
geleceği
Kuruluş çapında akıllı iş akışları
yaratılması

IBM nasıl yardımcı olabilir?
İleri görüşlü kuruluşlar, güçlü yönlerini daha da
geliştirmek, zayıf yönlerini telafi etmek ve önem taşıyan
şeylere odaklanmaları için çalışanlarına imkan tanımak
amacıyla otomasyondan ve yapay zekadan yararlanıyor.
Akıllı otomasyon, tüm kuruluşunuzun “her an aktif”
olmasına olanak sağlıyor, dinamik pazarlarda kesintisiz
süreklilik için ürünlerin ve hizmetlerin sağlanmasını
optimize ediyor. IBM, geniş bir akıllı iş akışı çözümleri
yelpazesiyle, daha fazla iş türünü daha hızlı ve daha
düşük maliyetle otomatikleştirmek için dijitalleştirme
yolculuğunuzda size yol gösterebilir. Sizinle herhangi bir
aşamada bir araya gelebilir, anlık zorlukları uzun vadeli
fırsatlara dönüştürerek uyum sağlamanıza ve başarıya
ulaşmanıza yardımcı olabiliriz. Daha ayrıntılı bilgi için ibm.
com/automation adresini ziyaret edin.
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Öne çıkan noktalar

Akıllı otomasyon fırsatı

Sektördeki köklü değişim ilerlemeyi
zorunlu kılıyor
COVID-19 ile bağlantılı operasyonel köklü
değişimler, akıllı iş akışı girişimlerini
hızlandırmaya duyulan kritik gereksinimi
ortaya çıkarıyor. Akıllı otomasyon,
verimliliğin ve performansın artırılmasına
yardımcı oluyor: Akıllı otomasyonu
ölçekleyen kuruluşların %80’i, üç yıl içinde
kârlılık bakımından rakiplerini geride
bırakmayı bekliyor.

COVID-19’un kanıtlamış olduğu gibi, salgın hastalık,
gıdalardan kaynaklanan hastalıklar, şiddetli hava olayları,
jeopolitik değişimler ve hatta uluslararası ticaret
politikasındaki değişiklikler bile operasyonlar üzerinde
yıkıcı etki yaratabilir. Üst düzey yöneticiler bunu çok iyi
biliyor ve kurumsal işlevleri çapında daha dayanıklı
operasyonlar yaratmak için çalışmaya devam ediyorlar.

İnsan-makine ortaklığı
Otomasyonun, yapay zekanın ve diğer
teknolojilerin giderek artan kullanımı,
insanlar ile makinelerin etkileşim kurma
biçimini değiştiriyor. Akıllı otomasyonu
ölçekleyen kuruluşların yaklaşık olarak
%80’i, üç yıl içinde akıllı makinelerin
karmaşık ya da görev açısından kritik
kararları almasına izin vereceklerini
belirtiyor.
Uyum sağlayabilirlik ve ölçek
Akıllı otomasyonun bir kuruluş ve
ekosistem çapında devreye alınması,
daha iyi uyum sağlayabilen, hızla yanıt
verebilen, yön değiştirebilen, ölçeğini
artırabilen ya da azaltabilen ve yeni işletim
modellerini benimseyebilen bir işletme
ortaya çıkarabilir. Gelecekteki köklü
değişimler karşısında, en formda, en hızlı
ya da en güçlü olanlar değil, en iyi uyum
sağlayabilenler ayakta kalacak.

Günümüzde, operasyonların dinamik olması, hızlı yanıt
vermesi ve bir kuruluşun ekosistemi ve iş akışları ile
bağlantılı olması gerekiyor. Bu, uçtan uca kurumsal
görünürlük, gerçek zamanlı içgörüler ve özellikle de
giderek kötüleşen koşullar karşısında belirleyici eylemler
gerektiriyor. Bu yetenekleri geliştirmek için akıllı
otomasyondan yararlanan işletmeler, günümüzde iş
gücünün farklı lokasyonlara dağılması, tedarik zinciri
zorlukları ve müşteri hizmetlerindeki kesintiler gibi
sorunları aşabilir ve yarının toparlanan pazarında
başarılı olabilir.
Otomasyon, onlarca yıldır fabrikalardan bankacılık
işlemlerine ve petrol rafinerilerine kadar çoğu sektörde
kullanılıyor. Ancak akıllı otomasyon, tamamen yeni bir
düzeyde değişime olanak sağlıyor.. Yapay zeka ile
otomasyon, birlikte akıllı otomasyon haline geliyor ve
verilerin analiz edilmesi, kararların alınması ve bir iş akışı
veya sistem dahilindeki görevlerin ve faaliyetlerin yerine
getirilmesi bakımından insanlar ile makinelerin etkileşim
kurma biçimini değiştiriyor (sayfa 3’te yer alan İçgörü:
Otomasyonun evrimi İçgörü: Otomasyonun evrimi
bölümüne bakın).
Akıllı otomasyon, potansiyel maliyet tasarruflarına ek
olarak bir kuruluşun zorlu pazar koşullarında yanıt verme,
uyum sağlama ve başarılı olma yeteneğini de önemli
ölçüde artırabilir. Güçlü bir otomasyon programı oluşturan
kuruluşlar, robotik, robotlar ve aygıtlar dahil olmak üzere
geniş bir teknoloji yelpazesini makine öğrenimi, doğal dil
işleme, artırılmış zeka ve görüntü ve ses işleme gibi yapay
zeka yetenekleriyle birleştirir. Eldeki görev için uygun
teknolojilerin bir bileşimi, akıllı iş akışı verimliliklerini
destekler, ancak aynı zamanda gelir ve kâr elde edilmesine
de yardımcı olabilir.
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%79

Kuruluşları akıllı otomasyonu
ölçekleyen üst düzey yöneticilerin
%79’u, kuruluşlarının gelecek
üç yılda gelir artışı bakımından
rakiplerinden daha yüksek
performans göstermesini bekliyor.

%75

Katılımcıların %75’i, dijital
girişimlerinin en büyük değeri
müşteri deneyimi alanında
sağladığına işaret ediyor.

%90

Kuruluşları akıllı otomasyonu
ölçekleyen üst düzey yöneticilerin
%90’ı, bunun çalışanları için daha
yüksek değerli çalışma yarattığını
belirtiyor.

IBM İş Değerleri Enstitüsü, Oxford Economics ile işbirliği
içinde, akıllı otomasyon girişimlerinin günümüzde ve yakın
gelecekte yaratacağı etkilere ilişkin daha fazla bilgi
edinmek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.
Dünya çapındaki 26 ülkeden 21 sektörü temsil eden
1.500 üst düzey yöneticiye, otomasyon yatırımları,
öncelikleri, avantajları ve etkisi hakkında çok sayıda soru
yönelttik. Bu raporda, onların içgörülerini, stratejilerini
ve geleceğe yönelik planlarını paylaşıyoruz.

Otomasyon ortamı
Ankete katılan üst düzey yöneticiler, üç yıl içinde, rekabet
avantajını belirleyen en önemli iki öğenin müşteri deneyimi
ile iş gücü becerileri olacağını belirtiyorlar (bkz. Şekil 1).
Ayrıca, dijital girişimlerin bu öğeleri önemli ölçüde
etkileyebileceğini belirtiyorlar: Dijital girişimlerinin
organizasyonlarına en yüksek değeri nerede sağladığı
sorulduğunda, katılımcıların %75’i müşteri deneyimlerini,
%64’ü ise işgücü yönetimini işaret ediyor.

Şekil 1
Müşteri deneyimi ile iş gücü becerileri, rekabet avantajı
için temel etkenleri oluşturuyor

%51

Yaşam boyu müşteri
deneyimleri

%49

İş gücü becerileri ve
yanıt verebilme becerisi

%44

Veri güvenliği
ve gizliliği

%43

İnovasyon

S: Aşağıdakilerden hangisi gelecek 3 yılda rekabet avantajınızı
belirleyen en önemli husus olacak? (Şekil 12 seçenekten ilk
4’ünü betimler.)
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“Yapay zeka, gelecektir.
Algoritmalar ve robotlar,
akıllıca kararlar alacaklar.”
Üst Düzey Teknoloji Yöneticisi, Sağlık Hizmetleri, ABD

Otomasyon, yeni veriye dayalı içgörüler doğrultusunda
daha hızlı ve etkili yanıtlara olanak sağlayarak müşteri
deneyimini iyileştirebilir. Ayrıca, belirli görevleri
insanlardan uzaklaştıran otomasyon, çalışanların
müşterilerle ilgili önceliklere odaklamak için daha fazla
zamana sahip olmasını sağlar.
Doğru verilerle, hem müşterilerle hem de rutin iş
süreçleriyle bağlantılı çok sayıda karar otomatikleştirilebilir.
Ayrıca, robotlar otomatikleştirilmiş iş akışları sayesinde
sıradan, yinelenen faaliyetleri gerçekleştirebilir ve bu da
yine iş gücünün daha karmaşık kararlara, daha yüksek
değerli görevlere ve yeni rollere odaklanmak için daha fazla
zamana sahip olmasına imkan tanır. Buna ek olarak,
otomatikleştirilmiş iş akışları, bir kuruluşu benzerlerinden
ayıran yeni sonuçların elde edilmesini sağlamak için
süreçleri uçtan uca birbirine bağlayabilir, siloları bağlantılı
hale getirebilir ve işlevlerin ötesine geçebilir.
Uyumlu bir biçimde uygulanan yapay zeka, otomasyon,
Nesnelerin İnterneti, blockchain ve 5G gibi teknolojiler,
kuruluşların iş akışlarını optimize etmesine ve
özelleştirmesine olanak sağlar. Bu teknolojiler aynı
zamanda, uygun ölçekte devreye alınabilecekleri ve
kullanılabilecekleri bir olgunlaşma düzeyine ulaşıyor.
Örneğin, yapay zeka uygulamaları giderek artıyor ve
katılımcıların %55’i gelecek üç yılda yapay zeka yatırımlarını
artırmayı planlıyor. Katılımcıların %44’ü, kuruluşlarının
robotik yatırımlarını artıracağını belirtiyor. Edge bilişim ile
5G yatırımlarının da artması bekleniyor, artırılmış/sanal
gerçeklik yatırımları ise aynı düzeyde kalacak.
Araştırmamız aynı zamanda, üst düzey yöneticilerin bilgi
teknolojisi (BT) bütçelerinin ortalama olarak %59’unu yapay
zeka, bulut bilişim, bağlantılı Nesnelerin İnterneti ve robotik
gibi akıllı otomasyon ile bağlantılı teknolojilere yatırdığını
ortaya koydu. Ayrıca üst düzey yöneticiler, bu yatırımlarının
maliyetini karşılamasını bekliyorlar: Bunların %72’si akıllı
otomasyon teknolojilerini ve uygulamalarını devreye aldıkça
gelirlerinin artmasını bekliyor. Akıllı otomasyon, verimliliğin
artırılmasına ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı oluyor
ve yeni iş modellerinin yaratılmasına imkan tanıyor.
Optimize edilmiş iş akışları, büyüme ile paralel olarak
maliyetin kontrol edilmesini sağlıyor.
Otomasyon teknolojilerinin birleşmesi, dönüşümü
mümkün kılan faktördür. Bunların ayrı olarak değil, uyum
içinde devreye alınması etkilerini artırır. Akıllı
otomasyonun bir kuruluş çapında uygulanması, zaman
içinde geleneksel teknolojik ilerlemeden daha hızlı bir
biçimde iyileşebilecek ve ölçeklenebilecek bir insanteknoloji ortaklığı oluşturur. Bu akıllı iş akışları, yalnızca
otomatikleştirilmiş, optimize edilmiş ve kişiselleştirilmiş
değildir; bunlar aynı zamanda dinamiktir ve yeni değer
yaratmak için kolaylıkla esneyebilir ve ölçeklenebilir.

İçgörü: Otomasyonun evrimi
Temel otomasyon Tipik olarak, gücünü yazılım
algoritmalarından alan temel görev ve faaliyet tabanlı
otomasyonu kapsar. Yapılandırılmış verilerle bağlantılı
yinelenen ve kurallara dayalı görevleri manuel olarak yerine
getirme gereksinimini ortadan kaldırır. İş süreci yönetimi
kitaplıkları ile belirli robotik süreç otomasyonu yeteneklerine
sahip iş akışı yazılımları, hataları ortadan kaldırabilir, ön yargıyı
azaltabilir ve dönüşüme yönelik çalışmayı hızlandırabilir.
Gelişmiş otomasyon Bir kuruluş çapındaki çok sayıda sistemi
ve üst düzey yönetim işlevini entegre etmek için insanlar ile
makineleri bir araya getirir. Daha karmaşık süreçleri
destekleyen gelişmiş otomasyon, makine öğrenimi, doğal dil
işleme ve analiz ile birlikte yapılandırılmamış verilerden
yararlanır. Daha yüksek uzmanlık düzeyleri gerektiren
çalışma için bilgi yönetimini ve karar desteğini teşvik eder.
Akıllı otomasyon Yapay zeka yetenekleri tarafından
yönlendirilir ve izleme, uyarılar, zamanlanmış olaylar ve
veri/analitik görevleri dahil olmak üzere asgari ölçüde rutin
insan müdahalesi gerektiren eylemleri gerçekleştirir.
Yüksek miktarda operasyonel bilgiyi analiz etmek, çok
sayıda kaynaktan kalıpları belirlemek ve buna uygun
olarak işlemek amacıyla kognitif bilişimin mantık yürütme
ve öğrenme yeteneklerinden yararlanır.
Kuruluş çapında akıllı otomasyon Akıllı otomasyon
kullanımının kuruluş çapında giderek yaygınlaşmasını
ifade eder. Bu yetenek, kullanılmakta olan teknolojilerin
ötesiyle, bunların uygulanma kapsamına ve akıllı
otomasyon kullanımının işin yapılma biçimini hangi
ölçüde dönüştürdüğüyle ilgilidir.
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Üst düzey yöneticilerin yaklaşık
olarak dörtte üçü, akıllı
otomasyon teknolojilerini ve
uygulamalarını devreye aldıkça
gelirlerinin artmasını bekliyor.

Kurumsal çapta akıllı otomasyon
Organizasyonel kurumsal otomasyon çağında
bulunuyoruz: akıllı otomasyon, kuruluş çapında
ölçekleniyor ve uygulanıyor. Kuruluşlar, daha ileri düzeyde
çalışma için akıllı otomasyonu devreye alırken aynı
zamanda ortam da değişiyor, akıllı makinelerle idari
görevler genişleyerek daha kuruluş çapındaki ve uzman
çalışmalarını da kapsamaya başlıyor.
Yalnızca üç yıl içinde, makine çalışmasının doğası
değişecek (bkz. Şekil 2). Görevlerin genel oranı – idari,
birim bazında, kuruluş çapında ve uzman – büyük ölçüde
artmaya devam edecek ve en büyük artış kuruluş çapında
ve uzman çalışmasında olacak. Bunu daha ayrıntılı olarak
ele aldığımızda, her beş katılımcıdan biri makinelerin çok
sayıda birimi kapsayan kuruluş çapındaki işlemleri
gerçekleştireceğini bildiriyor ve %5’i, makinelerin uzman
çalışması, bir başka deyişle gerçek zamanlı bilgiler ya da
çok sayıda girdi doğrultusunda sorun çözme
gerçekleştireceğini belirtiyor.

Şekil 2

Gerçekleştirilen görevlerin düzeyine ek olarak, katılımcılara
uygulanan teknolojilerle ilgili sorular da sorduk. Akıllı iş
akışlarının yürütülmesi için otomasyonun yaygın olarak
kullanıldığını belirledik (bkz. Şekil 3). Kuruluşların büyük
kısmı ayrıca tahmine dayalı analitikten ve makine
öğreniminden yararlanıyor. Bu yetenekler, bir kuruluşun
“her an aktif” olmasına imkan tanıyor – dinamik ve
genellikle istikrarsız bir pazarda süreklilik için ürünlerin ve
hizmetlerin sağlanmasını optimize ediyor.

Şekil 3
Akıllı otomasyon teknolojilerinin uygulanması: yeni
ortaya çıkanlardan temel nitelikte olanlara kadar
İş akışı yönetimi ve robotik süreç otomasyonu

%82
Makine öğrenimi ile tahmine dayalı analitik

Açık talimatlar olmaksızın makine öğrenimi

%56

Kuruluş çapında akıllı otomasyon artık burada

Derin öğrenme: yapay zeka sinir algoritmaları ile makine
öğrenimi

%34

%31

%49

%26

%23

%15

Birim bazında
çalışma

Kuruluş çapında ve
uzman çalışması

Bugün | 3 yıl içinde
S: Kuruluşunuzun akıllı makineler tarafından yerine
getirilmesine izin vereceği en yüksek görev düzeyini belirtin.
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Artırılmış zeka: insan zekası simülasyonu

%46

S: Kuruluşunuz aşağıdaki teknolojileri hangi ölçüde uyguladı?
(Oranlar, 5 puanlı ölçekte 3, 4 veya 5’i tercih eden katılımcıları temsil
eder: 3 = Bu teknoloji ile bağlantılı pilot programlar yürütüyoruz,
4 = Bu teknolojiyi şimdiden üretim ortamında kullanıyoruz, 5= Bu
teknolojiyi kuruluş çapında ölçekledik.)

%4
İdari çalışma

%65

Otomasyonu Başaranlar etki için
ölçekleme yapıyor
Araştırmamız kapsamında, gelecek üç yıl içinde akıllı
makinelerin kuruluşları için kuruluş çapında veya uzman
çalışması gerçekleştirmesine izin vermeyi planlayan
kuruluşları belirledik. Katılımcıların (yaklaşık 400 kuruluş)
%26’sını temsil eden bu Otomasyonu Başaranlar,
kendilerini akıllı otomasyonun potansiyelinden tam olarak
yararlanacak şekilde konumlandırıyor.
Otomasyonu Başaranlar yalnızca otomasyon programları
alanında liderlik etmekle kalmıyor, aynı zamanda genel
olarak iş alanında da daha başarılılar. Yanıt hızı ve
üretkenlik bakımından kendilerini daha yüksek seviyede
derecelendiriyorlar ve kârlılık, gelir artışı ve verimlilik
alanlarında benzer kuruluşlardan daha yüksek performans
gösteriyorlar. Gelecek üç yılda başarılarının sürmesini
bekliyorlar ve aradaki farkları daha da açacak
iyileştirmeler öngörüyorlar (bkz. Şekil 4).

Alman otomobil bayisi: İş
akışlarını kuruluş çapında
otomatikleştiriyor
Almanya’da bulunan bir otomotiv firması, merkezi robotik
süreç otomasyonu ile yapay zeka platformu kullanarak
kuruluş çapındaki çalışma için akıllı otomasyon uyguluyor.
Sanal bir ortamda uygulanan çözüm, iş akışlarının işlevler
çapında otomatikleştirilmesine yardımcı oluyor.
Şirket, üretim, satış, lojistik ve finans dahil olmak üzere çeşitli
birimlerde süreçleri desteklemek için 60’tan fazla robot
kullanıyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 180’den fazla
robotu devreye almayı planlıyor. Şirket ayrıca, resimler gibi
yapılandırılmamış veriler kullanarak belirli parçaların garanti
yönetimini gerçekleştirmek için robotik otomasyondan
yararlanıyor. Çözüm, bayi verilerini kopyalıyor ve doğruluyor
ve sağlanan resimler doğrultusunda araçtaki hasarı algılıyor
ve yorumluyor. Çözüm, şirketin yapılması gereken yedek
parça değişimlerini belirlemek için gereksinim duyulan süreyi
%99 oranında azaltmasına yardımcı oldu.

Şekil 4
Otomasyonu Başaranlar, kârlılık ve gelir artışı bakımından
rakiplerinden yüksek performans gösterir
Son üç yıl
Kârlılık

%20

Gelecek üç yıl

%45

%42

%80

Gelir artışı

%35
%13

%44

%79

Verimlilik

%47
%28

%41

%70

Otomasyonu başaranlar | Diğer katılımcılar
S: Lütfen a) son üç yılda, b) gelecek üç yılda benzer kuruluşlara
kıyasla her alandaki beklenen başarınızı derecelendirin. (Oranlar,
5 noktalı ölçekte 4 ya da 5’i seçen katılımcıları temsil eder.)
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Yalnızca üç yıl içinde makine
çalışmasının niteliği önemli ölçüde
değişecek, hem görevlerin oranı
hem de karmaşıklık düzeyi artacak.

Ayrıca, Otomasyonu Başaranların verileri avantaj elde
etmek için kullandığını keşfettik (bkz. Şekil 5). Verinin yeni
fırsatları ortaya koyma, içgörüleri açığa çıkarma ve
kararların alınmasına olanak sağlama gücünü anlıyorlar.
Örneğin algoritmalar, ürünlerin önerilmesi, yüksek fiyatlı
ürünlerin fiyatlarının kişiselleştirilmesi ve müşterilerin
satın alma tercihlerinin yönlendirilmesi için kullanılabilir.

Akıllı iş akışları, kararların insanlar ya da dijital çalışanlar
tarafından alınması fark etmeksizin, etkili, zamanında
kararlar için doğru verilerin doğru yere teslim edilmesine
yardımcı olur. Kurumsal otomasyon, teknolojilerin ötesine
geçer – sürekli olarak yaygınlaşır ve verilerin sürekli ve ileri
düzeyde kullanımıyla insan odaklıdır.

Şekil 5
Veriler yeni içgörüler, yeni fırsatlar sunuyor

Topladığımız verilerden elde ettiğimiz avantajı en yüksek
düzeye çıkarıyoruz

%95

Verilerin stratejik değerini anlıyoruz

%91

%82

%78

%26

Verilerden eyleme dönüştürülebilir içgörüler
yaratıyoruz

%91
%72

daha fazla

Verileri yeni fırsatları açığa çıkarmak için kullanıyoruz

%90

%25

daha fazla

%72

Verileri karşılanmamış müşteri ihtiyaçlarını
belirlemek için kullanıyoruz

%88

Verileri iş gücümüzün güçlü yönlerinden yararlanmak
için kullanıyoruz

%89

Yeni içgörüleri açığa çıkarmak için yapay zekayı
uyguluyoruz

%84

%73

%75

%24

daha fazla

%68

Otomasyonu başaranlar | Diğer katılımcılar
S: Verilerin kullanışlılığı bakımından kuruluşunuzu bugün nasıl tanımlarsınız?
(Oranlar, 5 noktalı ölçekte 3, 4 ya da 5’i seçen katılımcıları temsil eder.)
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Teknoloji değişimi, iş gücü
değişimi
Karmaşık kararlar alan makinelerin sayısı giderek
artarken, çalışmanın doğası da hızla değişiyor.
Otomasyonu Başaranlar, değişimi benimsiyor ve bunların
%78’i, üç yıl içinde akıllı makinelerin karmaşık kararlar
(sorunların gerçek zamanlı bilgiler veya çok sayıda girdi
doğrultusunda çözülmesi) ve görev açısından kritik
kararlar (anlık olarak alınan ve önemli sonuçları
etkileyebilecek kararlar) almasına izin vereceklerini
belirtiyor. Diğer katılımcıların yalnızca %19’u aynı görüşte.
Katılımcıların çoğu iş akışı yönetiminden, makine
öğreniminden ve tahmine dayalı analitikten yararlanırken,
Otomasyonu Başaranlar ise her kategoride daha yüksek
oranlarla gruba liderlik ediyor. Buna ek olarak,
Başaranların yarısına yakını, tahmine dayalı analitikten
artırılmış zekaya geçiş yaptı (bkz. Şekil 6).

Güney Amerikalı telekom şirketi:
Daha yüksek verimlilik için akıllı
iş akışları
Güney Amerika’da bulunan bir telekomünikasyon şirketi,
üretim, test ve geliştirme ortamlarında artıklıklarla ve
verimsizliklerle karşı karşıya kalmıştı. Bir iş akışı adımı
değişikliği yapmak isteyen şirket, robotlar ve robot
yürütme ortamları için bir yürütme kontrol kulesi
oluşturmak amacıyla bir bulut tabanlı robotik otomasyon
çözümünden yararlandı.
Proje o kadar başarılı oldu ki, şirket müşterilerden ve diğer
hizmet sağlayıcılardan gelen iletişim ağı sorguları için yanıt
sürecine robotik otomasyon yeteneklerini uyguladı. Çeşitli iş
akışlarının zeka ile otomatikleştirilmesi ve standartlaştırılması,
şirketin her ay yanıtlanan sorgu sayısını 450’den 3.800’e
yükseltmesini sağladı. Buna ek olarak, yapay zeka
algoritmaları ile robotik otomasyonun kullanılması, ortalama
süreç yanıt süresini üç günden yalnızca üç dakikaya indirdi.

Şekil 6
Liderler, yapay zekayı destekleyen teknolojilerle akıllı
otomasyonu ölçeklendirmek için daha gelişmiş araçlar
kullanıyor
İş akışı yönetimi

%89
%80
Makine öğrenimi

%67
%52
Tahmine dayalı analitik

%78
%60
Artırılmış zeka

%49
%45
Otomasyonu başaranlar | Diğer katılımcılar
S: Kuruluşunuz aşağıdaki teknolojileri hangi ölçüde uyguladı?
(Oranlar, 5 noktalı ölçekte 3, 4 ya da 5’i seçen katılımcıları temsil eder.)
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Kuruluşlar, insan emeği ile
dijital emek arasında doğru
dengeyi sağlayarak daha esnek
bir iş gücü oluşturabilir

Akıllı otomasyon sistemleri, verilerden gelen sinyalleri
insanlara benzer şekilde anlıyor, ancak verileri çok daha
yüksek bir hızla tüketebiliyor. Aynı zamanda, etkileşimlerden
öğrenebiliyor ve buna uygun şekilde yanıt verebiliyorlar.
Otomasyonu Başaranlar yalnızca daha gelişmiş araçlar
kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı otomasyon
girişimleri için daha yüksek beklentileri de bulunuyor. Tüm
katılımcılar etkinin gelecek üç yıl içinde artacağını beklese
de, Otomasyonu Başaranların beklentileri, özellikle de
müşteri deneyimi ve inovasyon gibi büyümeyi destekleyen
alanlarda daha yüksek seviyeden başlıyor ve daha yüksek
seviyede bitiyor. Örneğin, şu anda akıllı otomasyonun
müşteri deneyimini büyük ölçüde etkilemesini bekleyenlerin
oranı %57. Üç yıl içinde bu oran %47 artarak %84’e ulaşıyor.
Ayrıca, inovasyon üzerinde yüksek etki bekleyenlerin oranı
%150 artarak üç yıl içinde %22’den %55’e ulaşıyor.
Katılımcılara ayrıca akıllı otomasyonun uygulanması ile
bağlantılı başarı faktörlerini sorduk. Otomasyonu
Başaranların yarısından fazlası, otomasyon iş akışı
tasarımı için tasarım odaklı düşünme kullanmanın kritik
önem taşıdığını anlıyor (diğer katılımcılar arasında bu oran
%36). Eski süreçlerin otomatikleştirilmesi yeterli
olmayacak; akıllı otomasyon, yeniden tasarlanmış süreçler

ve iş akışları, bir başka deyişle yapay zeka içeren akıllı iş
akışları gerektiriyor. Bu nokta, Otomasyonu Başaranlar
tarafından iyi anlaşılıyor. Yeniden tasarlarken, uygun veri
platformlarının, uygulamaların ve araçların güvenliğini
sağlıyorlar ve aynı zamanda çalışanları gerekli bilgi ve
becerilerle donatıyorlar.

Çalışmanın geleceğine hazırlanma
Akıllı otomasyon, kuruluşlar için önemli bir fırsat sunmakla
birlikte, çalışmanın geleceği üzerindeki yansımaları ve
etkisi çok büyük. Başaranların %89’u, akıllı otomasyonun
değerini tam olarak elde etmek için kültürlerini ve süreçlerini
dönüştürmeleri ve aynı zamanda çalışanlara yeni beceriler
kazandırmaları ve yeniden eğitim vermeleri gerektiğini anlıyor.
Bu öncüler, inovasyona ve işbirliğine dayalı, katılımcı
kültüre odaklanıyor – çalışmanın geleceğini ele alma
gereksinimini anlıyor (bkz. Şekil 7). Teknolojik beceriler
halen gerekliliğini sürdürse de, bugün gerekli olanlar yarın
eskimiş olabilir. İnovatif ve işbirliğine odaklı iş güçlerine
sahip olan kuruluşlar, değişen ortama yanıt vermek için
daha iyi donatılmış durumdalar. Bunlar aynı zamanda, tek
değişim yerine sürekli ve evrimleşen dönüşüm
gerektirmesi nedeniyle akıllı otomasyonu benimsemeye
devam etmek için de daha iyi donanımlılar.

Şekil 7
Geleceğin iş gücünün hazırlanması
İş gücümüz güçlü teknolojik becerilere sahip: Nesnelerin
İnterneti, yapay zeka, blockchain vs.

%95

İş gücümüz inovatif

%90

%82

%72
İş gücümüz, kuruluşumuz çapında başarıyla
işbirliği yapıyor

%90

İş gücümüz, iş ortakları ve müşterilerle başarıyla işbirliği
yapıyor

%87

%73

%75

Otomasyonu başaranlar | Diğer katılımcılar
S: Aşağıdaki ifadelere hangi ölçüde katılıyorsunuz?
(Oranlar, 5 noktalı ölçekte 3, 4 ya da 5’i seçen katılımcıları temsil eder.)
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Üst düzey yöneticiler, iş güçlerini azaltmak için değil, daha
da güçlendirmek için çalışanlarının araçlarını, becerilerini
ve eğitimlerini yenilemek zorunda olduklarını biliyorlar.
Aslında Otomasyonu Başaranlar, personel sayısının
gelecek üç yılda yalnızca yaklaşık olarak %1 oranında
değişmesini bekliyor. Ayrıca bu %1’in parçası olarak çoğu
çalışan, yeni tanımlanan rollerde ve sorumluluklarda
yeniden görevlendirilecek.
İnsan emeği ile dijital emek arasında doğru dengeyi
sağlayan Otomasyonu Başaranlar, daha esnek bir iş gücü
kurabilir. Akıllı otomasyon – dijital çalışanlar biçiminde
– bir kuruluşun talepteki artışlarla veya kapasitedeki
düşüşlerle başa çıkmak için iş gücünü desteklemesine ve
aynı zamanda dinamik bir pazarda çalışanları sektörler
içinde ve arasında kaydırmasına olanak sağlıyor.

Maliyetlerden tasarruf ve
gelirlerde artış

Woodside: İyileştirilmiş iş gücü
yönetimi için akıllı iş akışları1
Avustralyalı bir enerji şirketi olan Woodside Energy,
sektöründe yapay zekayı ilk benimseyenler arasında yer
alıyor. Şirket, yapay zekaya yaptığı yatırımların yanı sıra, bir
garaj yaklaşımını benimseyerek inovasyon gerçekleştirme,
hızlandırma ve işbirliği yapma biçimini baştan yaratıyor.
Woodside, ilk girişimi için çalışanların katılış sürecini baştan
yaratmak amacıyla tasarım odaklı düşünme uyguladı.
Şirket, daha akıllı bir iş akışı elde etmek için yeni
çalışanlarına sunduğu deneyimi gücünü yapay zekadan
alan bir asistanla dönüştürüyor. Şirket, süreçleri
hızlandırarak, çalışanlar ile yöneticileri, ekipleri ve insan
kaynakları arasında daha iyi bir bağlantı kurmayı ve hızla
çalışmaya başlayabilmek için gerekli olan kaynaklara sahip
olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Akıllı otomasyon, daha yüksek verimlilik ve performans için
kelimenin tam anlamıyla her tür iş akışını ve süreci
dönüştürebilir. Otomasyonu Başaranların %91’i, bu
dönüşümlerin kuruluşlarının stratejik zorlukları aşmasına ve iş
sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı olduğunu kabul ediyor.
Operasyonel maliyetlerin ve risklerin azaltılmasının akıllı
otomasyon girişimlerinin temel avantajları olduğunu
belirtiyorlar. Ayrıca, artan üretim hacminin (diğer katılımcılara
kıyasla %71 daha yüksek) ve iyileştirilen envanter
üretkenliğinin uzun vadeli ve sürekli avantajlarını da anlıyorlar.
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“Akıllı otomasyon, iş süreci iş
akışlarını optimize edecek.
Maliyetleri kontrol ederken aynı
zamanda daha yüksek gelir
üretebileceğiz.”
Üst Düzey Operasyon Yöneticisi, Kimyasal Maddeler, Meksika

Akıllı otomasyonun gelir artışı üzerindeki etkisini daha iyi
anlamak için önde gelen kuruluşlardan – Otomasyonu
Başaranlardan – elde edilen verileri kullandık ve 12 akıllı
otomasyon kullanım senaryosunu inceledik. (Araştırmamıza
ve analizimize ilişkin daha fazla bilgi ve aynı zamanda
12 kullanım senaryosunun listesi için sayfa 14’teki Araştırma
metodolojisi bölümüne bakın.) 12 kullanım senaryosundan
5’i, gelirin artırılması üzerinde önemli ölçüde etkiye sahipti ve
bunların dışındaki 5 senaryo, işletme maliyetinin düşürülmesi
üzerinde önemli bir etki yarattı (bkz. Şekil 8).

Geliri artırma
Otomatikleştirilmiş iş akışları, işletmelerin özellikle
belirsizlik dönemlerinde, müşteri gereksinimlerini
sorunsuz ve tutarlı bir biçimde karşılamasına olanak
sağlayarak gelirleri etkileyebilir. Aslında, Otomasyonu
Başaranların %65’i, iş akışlarının otomatikleştirilmesini en
önemli kullanım senaryoları arasında belirtiyor.

Arka ofis süreçlerinden gelecekteki yanıtların tahmin
edilmesine ve çalışma görevlerinin değiştirilmesine kadar
faaliyet izleme uygulamaları da gelir artışını etkiliyor.
Faaliyet izleme çözümleri, makine öğreniminden ve yapay
zeka yeteneklerinden yararlanarak yapılandırılmamış
verilerdeki kalıpları algılayabilir, kararlar alabilir ve hatta
diğer aygıtlardan veya sistemlerden hizmetler talep edebilir.
Bir başka otomasyon kullanım senaryosu olan fiziksel yapı
izleme, herhangi bir tür gayrimenkule veya varlığa uygulanabilir
ve yapay zeka ile Nesnelerin İnterneti teknolojisi aracılığıyla
yeni ve otomatikleştirilmiş bir biçimde işlemesine olanak
sağlayabilir. Örneğin, sıcaklığı ya da aydınlatmayı koşullara
göre ayarlayan bir bina, kullanıcıların deneyimini, operasyonel
verimliliği ve varlık kullanımını iyileştirebilir.

Şekil 8
Gelir ve maliyet üzerinde olumlu etki yaratan en önemli
kullanım senaryoları
Gelir artışı etkisi

İşletme maliyetleri etkisi

İş akışlarının
otomatikleştirilmesi

Hava koşulu
analizi

126

Varlık
kullanımı

Faaliyet
izleme
111

99
102

Müşteri
deneyiminin
kişiselleştirilmesi

113

Sensöre
dayalı
üretim
105

102

106

Fiziksel yapı
izleme

Nakliye
optimizasyonu

Gerçek zamanlı
envanter
yönetimi
110
109

Akıllı sayaç
izleme ve kontrol

Not: Aşağıda belirtilenler için regresyon analizi etki skorları: 1) S: Kuruluşunuzun yıllık geliri ve yıllık işletme maliyetleri (ayrı analiz) akıllı
otomasyon uygulanmasından nasıl etkilenecek? Bağımlı değişkenler. 2) S: Kuruluşunuz gelecek 3 yıl için aşağıdaki akıllı otomasyon kullanım
senaryolarından hangilerine öncelik veriyor? Bağımsız değişkenler.
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İmalat ve ağır ekipman gibi varlıkların yoğun biçimde
kullanıldığı sektörlerde özellikle kullanışlı olan varlık kullanımı
çözümleri, kuruluşların varlıklarının ne zaman ve nasıl
kullanıldığını ya da kullanılmadığını anlamasına yardımcı
olmak için otomasyondan, makine öğreniminden ve diğer akıllı
yeteneklerden yararlanır. Bu bilgiler, şirketlerin üretimi
artırmak ve operasyon maliyetlerini düşürmek için varlıkların
kalitesini ve kullanımını optimize etmesine yardımcı olabilir.
Son olarak, iş akışlarını akıllı hale getiren ve otomatikleştiren
çözümler, kuruluşların müşteri deneyimini iyileştirmesine
yardımcı olabilir ve bu da katılımcıların görüşlerine göre
rekabet avantajının belirlenmesinde en önemli faktörlerden
birini oluşturuyor. Otomasyonu Başaranların %84’ü, akıllı
otomasyonun gelecek üç yıl içinde kuruluşlarının müşteri
deneyimleri üzerinde önemli bir etki yaratacağını belirtiyor.

Operasyon maliyetlerini düşürme
Madalyonun diğer yüzünde yer alan maliyet düşürme ise,
işlevler çapında verimli uçtan uca operasyonel performans
için vazgeçilmez nitelikte. Hava durumu analizi çözümleri,
şirketlerin tedarik zincirindeki kesintilere proaktif bir
biçimde yanıt vermesine yardımcı olmak için hava
koşullarına ve tahmin edilen hava olaylarına ilişkin verileri
gerçek zamanlı envanter içgörüleriyle birleştirebilir.
Envanter görünürlüğü gibi operasyonel gösterge panolarına
doğrudan entegre edilmiş sektöre özgü hava içgörüleri,
istisna yönetimi için net bir görünüm sağlayabilir.

Yara: Daha verimli, sürdürülebilir
gıda üretimi için açık işbirliği2
Dünyanın lider gübre şirketlerinden biri ve bir çevre
çözümleri sağlayıcısı olan Yara International, bağımsız
çiftçilere olanaklar sağlamak ve hem çiftlik hem de tarla
verilerine ilişkin işbirliğine olanak sağlamak amacıyla sektör
çapında bir işbirliği platformu yarattı. Platform, tarlalara
yerleştirilmiş Nesnelerin İnterneti sensörlerinden çok
yüksek miktarda veri topluyor ve mahsul ve tarla durumu
verileri ile hava durumu verilerini analiz etmek için yapay
zeka algoritmalarından yararlanıyor. Katılan çiftçiler, hiper
lokal hava tahminleri, mahsul hasarı tahminleri ve mahsul
verimi ile bakımına ilişkin gerçek zamanlı öneriler dahil
olmak üzere otomatikleştirilmiş uyarıları ve bilgileri mobil
aygıtları aracılığıyla alıyor. Bu platform, Yara’nın mevcut
tedarikçi ilişkisini dönüştürüyor ve gıda üretimine yönelik
daha bütünsel bir yaklaşım yaratılmasına yardımcı oluyor.

Endüstriyel otomasyon, tipik olarak kritik üretim verilerini
toplamak için akıllı sayaçlardan ve sensörlerden oluşan bir
ağdan yararlanır. Yapay zeka sistemleri, bu verileri üretim
operasyonlarının verimliliğine ilişkin değerli içgörülere
dönüştürebilir ve şirketler de bunları kapalı kalma süresini
kısaltmak için önleyici bakım ve üretim kullanımına yönelik
olarak kullanabilir. Ayrıca, akıllı sayaçların edge için
etkinleştirilmiş aygıtlarla izlenmesi ve kontrol edilmesi,
operasyonel yanıt verebilme becerisini, verimliliği ve
üretkenliği artırabilir.
Maliyeti etkileyen bir başka unsur olan nakliye optimizasyonu
için akıllı otomasyon kullanımı da giderek artıyor ve yüklerin,
nakliye yöntemlerinin, rotaların ve ekipmanın optimizasyonunu
kapsıyor. Akıllı nakliye ve lojistik planlama çözümleri, olaya
dayalı uyarılar yaratmak için gerçek zamanlı verileri makine
öğrenimi yetenekleriyle birlikte kullanıyor. Şirketler, bu uyarılar
doğrultusunda envanteri dinamik bir biçimde tahsis edebilir ve
nakliye sırasında düzeltmeler yapabilir.
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Eylem kılavuzu
Otomasyon ve çalışmanın geleceği
Akıllı otomasyon, tüm kuruluş çapında ve daha geniş bir
işbirliğine odaklı ortaklıklar ekosistemi çapında giderek
yaygınlaşıyor. Kuruluş çapında otomasyon çağında
kuruluşunuza yön vermenize yardımcı olacak bir dizi üst
düzey eylem öneriyoruz.

1. Çalışmayı dijitalleştirin ve ardından yapay zekayı
ekleyin
Çalışmayı dijitalleştirmek için tüm otomasyon teknolojileri
yelpazesinden yararlanın. Bu, görevlerin
otomatikleştirilmesinden daha fazlasını ifade ediyor ve yeni
akıllı iş akışları yaratılması için süreçlerin yeniden
tasarlanmasını gerektiriyor. Başka şekilde fark
edilmeyebilecek olan kalıpları açığa çıkarmak için yapay
zeka teknolojilerini ve kognitif çözümleri kullanın ve özellikle
belirsizliğin ve hızlı değişimin hakim olduğu zamanlarda hızlı
yanıt verilmesini sağlamak için içgörülerden yararlanın.
Yapay zeka sistemleri, yalnızca verileri insanlardan çok daha
hızlı bir biçimde tüketmekle kalmaz, aynı zamanda
etkileşimlerden de öğrenebilir ve buna uygun olarak yanıt
verebilir. Akıllı otomasyon, mantık yürütebilen ve yapay
zeka desteğiyle gerçek zamanlı olarak öğrenebilen yeni bir
akıllı ürünler, hizmetler ve iş akışları sınıfına olanak
sağlamak için bu yeteneklerden yararlanır.

2. Yeni işletim modellerini koordine edin
Rekabet avantajı sağlayacak değer ve farklılık yaratmak
için, iyileştirilmiş akıllı otomasyonun müşteri, çalışan ve iş
ortağı deneyimlerini iyileştirmesini sağlayacak yollar
arayın. Çevik iş akışları ve anlık işleme aracılığıyla fark
yaratın. Zamanında elde edilen müşteri, çalışan ve iş ortağı
içgörülerini temel alan eylemlerle yanıt verebilme
becerinizi artırın. Üst düzey yönetici sponsorluğunu
desteklemek için iş etkisini bildirmeye yönelik iyileştirilmiş
ölçüm ve raporlama araçları oluşturun.
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3. Çalışanlarınızı hazırlayın
Akıllı iş akışları, iş gücünüzü desteklemek için dijital
çalışanlardan yararlanmanıza imkan tanır. Akıllı otomasyon,
kuruluşunuzun güçlü yönlerini desteklemenize, zayıf
yönlerini dengelemek için ek kaynaklar sağlamanıza ve
çalışanların daha yüksek düzeydeki çalışmaya odaklanması
için olanaklar sağlamanıza yardımcı olabilir. Ekiplerinizin
sorumlulukları akıllı otomasyona kaydırmasını sağlamak
için onları akıllı otomasyonun yetenekleri ve avantajları
konusunda eğitin. Bunun “bir defaya mahsus” olmadığını ve
beceriler ile etkileşim programlarının gelişmekte olan
teknolojiye ayak uydurmasını sağlayacak sürekli bir çaba
olduğunu unutmayın.

Yazarlar hakkında
Karen Butner

kbutner@us.ibm.com
linkedin.com/in/karenvbutner

Karen Butner, IBM İş Değerleri Enstitüsü Küresel Operasyonlar
ve Tedarik Zinciri Lideridir. Pazar içgörülerinden, sektör
trendlerinden ve fikir öncülüğünün geliştirilmesinden
sorumludur. Yüksek teknoloji, perakendecilik ve tüketici
ürünleri, elektronik, yaşam bilimleri, lojistik ve
telekomünikasyon sektörlerinde strateji geliştirme ve
dönüşüm alanında 30 yılı aşkın deneyime sahiptir.

Tom Ivory

Thomas.Ivory@ibm.com
linkedin.com/in/tomivory

Tom Ivory, IBM Services Otomasyon İnovasyonu Birimi
Başkan Yardımcısı ve Küresel Lideridir. Akıllı otomasyon
konusunda önde gelen otoritelerden biridir ve IBM Services
için müşteri projeleri aracılığıyla yaygınlaşan otomasyonun
desteklenmesinden ve müşterilerin bir kognitif kuruluşa
başarıyla dönüşmesine yardımcı olmaktan sorumludur.
Tom’un küresel ekibi, bu misyonu müşteri desteği ve
etkileşimi, fikir öncülüğü, teslimat güvencesi ile iş ortağı ve
ittifak ekosistemi geliştirme aracılığıyla yerine getirir.

Marco Albertoni

malberto@us.ibm.com
linkedin.com/in/
marco-r-albertoni-2866378
Marco Albertoni, IBM Services Otomasyon İnovasyonu
Birimi Küresel Üst Düzey Operasyon Yöneticisi ve Strateji
ve İnovasyon Lideridir. Marco, IBM Otomasyon
İnovasyonu Mükemmellik Merkezini, iş ortağı ve ittifak
ekosistemini, kurumsal stratejisini ve operasyonlarını
yönetir. Marco, IBM’de geçirdiği 15 yıldan uzun süre
boyunca, Kuzey Amerika ve Avrupa’da kurumsal strateji,
büyük veri analitiği, finansal yönetim ve maliyet
yönetimiyle bağlantılı liderlik rollerinde bulunmuştur.

Katie Sotheran

katiesotheran@us.ibm.com
linkedin.com/in/katiesotheran

Katie, IBM Automation ve IBM Services için İletişim ve
Strateji Lideridir. IBM Automation küresel strateji ekibinin
bir üyesi olarak, stratejinin şekillendirilmesine ve IBM’in
müşterilerin otomasyon yolculuklarını hızlandırmalarına
nasıl yardımcı olduğunu vurgulayan içeriğin geliştirilmesine
yardımcı olmaktadır. IBM’de on yıllık operasyonel dönüşüm
deneyimi ve öncesinde Yalın Altı Sigma alanında yaptığı
çalışmalarla Katie, kuruluşların değişimi benimsemesine
yardımcı olmak için insan odaklı bir düşünce yapısı
getirmektedir.
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Araştırma metodolojisi
IBM İş Değerleri Enstitüsü, Oxford Economics ile işbirliği
içinde, kuruluşlarının akıllı otomasyon ile bağlantılı
stratejileri, yatırımları ve operasyonları hakkında doğrudan
bilgi sahibi olan 1.500 üst düzey yöneticinin katıldığı bir anket
gerçekleştirdi. Bu grup, 21 sektörü ve dünya çapındaki
26 ülkede bulunan kurumsal genel merkezleri temsil ediyordu.
Katılımcıların rolleri arasında CEO/strateji lideri, CFO/finans
lideri, CMO/pazarlama lideri, COO/CSCO/operasyon lideri,
CIO/BT lideri/teknoloji lideri, üst düzey teknoloji yöneticisi
ve stratejik ittifaklardan ve ortaklıklardan sorumlu üst düzey
yönetici yer alıyordu. Kuruluşlarının planladığı yatırımları,
beklediği avantajları ve etkileri ve akıllı otomasyonun
kuruluş ve ekosistem çapında uygulanabilirliğini araştırdık.
Ayrıca, çeşitli yeni teknolojileri benimsemelerine, bu
teknolojilere yaptıkları yatırımlara ve bunun iş gücü
üzerindeki etkisine ilişkin girdi talep ettik.
Ankete katılanları segmentlere ayırmak için sınıflandırma
analizi kullandık ve akıllı otomasyonu başarıyla ve kuruluş
çapında uygulayanları temsil eden belirli bir grubu
tanımladık. Katılımcıların %26’sını oluşturan Otomasyonu
Başaranlar, akıllı makinelerin gelecek üç yıl içinde kuruluş
çapında veya uzman çalışmalarını gerçekleştireceğine ilişkin
beklentileri doğrultusunda seçildi. Bir başka deyişle, bunlar
otomasyonu hızla ölçekleyen ve hızlandıran kuruluşlar.
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Ayrıca, bir ekonometrik model kullandık ve regresyon analizi
gerçekleştirdik. Başarılı şirketlerden oluşan bu grubu bağımlı
yıllık gelir ve maliyet etkisi değişkenleri doğrultusunda
inceledik. Hangi kullanım senaryolarının gelir ve maliyet
üzerinde en yüksek etkiyi yarattığını belirlemek için bu
bağımlı değişkenleri aşağıda listelenen 12 kullanım
senaryosu (bağımsız değişkenler) doğrultusunda analiz ettik:
– Müşteri deneyiminin kişiselleştirilmesi
– İş akışlarının otomatikleştirilmesi
– Faaliyet izleme
– Gerçek zamanlı envanter yönetimi
– Varlık kullanımı
– Akıllı sayaç izleme ve kontrol
– Otonom araçlar/dronlar
– Fiziksel yapı izleme
– Nakliye optimizasyonu
– Sensöre dayalı üretim
– Hava koşulu analizi
– Eğitim ve tesis bakımı için giyilebilir aygıtlar

Değişen dünya için doğru ortak

İlgili raporlar

IBM olarak, müşterilerimizle işbirliği yapıyoruz ve iş
içgörüsünü, ileri düzey araştırmaları ve teknolojiyi bir araya
getirerek müşterilerimize günümüzün hızla değişen
ortamında önemli bir avantaj sağlıyoruz.

“COVID-19 and shattered supply chains: Reducing
vulnerabilities through smarter supply chains”
ibm.co/covid-19-supply-chains

IBM İş Değerleri Enstitüsü
IBM Services’in bir parçası olan IBM İş Değerleri Enstitüsü,
üst düzey yöneticiler için kritik kamu sektörü ve özel sektör
sorunlarına ilişkin olarak bilgiye dayalı, stratejik içgörüler
geliştiriyor.

“The intelligent operations advantage: Chief Operations
Officer insights from the 20th Edition of the Global C-suite
Study” ibm.co/c-suite-study-coo
“Six crucial strategies that define digital winners: The power
of AI-driven operating models” ibm.co/digital-winners

Daha fazla bilgi için
Bu araştırma veya IBM İş Değerleri Enstitüsü hakkında daha
fazla bilgi edinmek için lütfen iibv@us.ibm.com e-posta
adresi aracılığıyla bizimle iletişim kurun. Twitter’da
@IBMIBV hesabını takip edin ve tüm araştırmalarımızın bir
kataloğu ya da aylık haber bültenimize abonelik için
aşağıdaki adresi ziyaret edin: ibm.com/ibv.
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Notlar ve kaynaklar
1 Bennett, Tess. “Woodside Steps into The IBM Garage to
Reimagine Employee Onboarding.” Which-50. 21 Ekim
2019. https://which-50.com/woodside-steps-intothe-ibm-garage-to-reimagine-employee-onboarding/
2 “Yara and IBM launch an open collaboration for farm
and field data to advance sustainable food production.”
IBM basın bülteni. 23 Ocak 2020. https://newsroom.
ibm.com/2020-01-23-Yara-and-IBM-launch-an-opencollaboration-for-farm-and-field-data-to-advancesustainable-food-production; “Yara and IBM join
forces to transform the future of farming.” IBM basın
bülteni. 26 Nisan 2019. https://newsroom.ibm.
com/2019-04-26-Yara-and-IBM-join-forces-totransform-the-future-of-farming
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Research Insights Hakkında
Research Insights, üst düzey iş yöneticileri için kritik kamu
sektörü ve özel sektör sorunlarına ilişkin bilgiye dayalı
stratejik içgörüler sunar. Bunlar, kendi birincil araştırma
çalışmalarımızın analizinden elde edilen bulguları esas alır.
Daha fazla bilgi için iibv@us.ibm.com adresi aracılığıyla
IBM İş Değerleri Enstitüsü’yle iletişim kurun.
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