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01: Nedir

Ne sunuyoruz
IBM Cloud Pak® for Business Automation çözümü, en zorlu işletme sorunlarınızı hızlı bir şekilde
çözüme kavuşturmak üzere herhangi bir hibrit bulut için tasarlanmış modüler, entegre akıllı
iş otomasyonu yazılımını içermektedir. Kapsamlı çözümümüz, küçük ölçekli başlamanıza ve
ihtiyaçlarınız geliştikçe ölçeklendirmenize olanak tanıyan esnek bir modelle birlikte süreç
madenciliği ve modelleme, içerik hizmetleri, belge işleme, karar yönetimi, iş akışı düzenlemesi
ve görevleri içeren yapay zeka destekli geniş bir otomasyon yetkinliklerini kapsamaktadır.

Bu ürünle ne yapabilirsiniz
İş hedefleriniz ne olursa olsun, bu çözüm size şu konularda yardımcı olur:
Süreçleri keşfedin
Proses madenciliğini ve modellemeyi kullanarak en büyük etki için otomasyonu
kullanacağınız yeri belirlemek amacıyla operasyonlarınızdaki verimsizlikleri veya
sıcak noktaları belirleyin.
Zeka uygulayın
İşlem önermek ve insanların yapması gereken iş miktarını azaltmak için makine
öğrenimi ve yapay zeka operasyonlarınızı otomatikleştiren verileri kullanın.
İş gücünüzü artırın
Daha yüksek bir üretkenlik düzeyine ulaşılabilen veya yedeklemeye ihtiyaç duyulan
her yerde insanlarla işbirliği yapmak için robotik süreç otomasyonu (RPA) ve dijital iş
gücünün oluşumunu ve dağıtımını gerçekleştirin.
Temel işlemleri otomatikleştirin
En büyük etkiyi elde etmek için önemli operasyonel alanlara belge işleme, iş akış
düzenlemesi, karar yönetimi ve içerik hizmetlerini içeren temel otomasyon özelliklerini
uygulayın.
Belirli kullanım örnekleri ve müşteri örnekleri için bkz. Bölüm 2.
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Onu dikkate almaya değer kılan nedir
Piyasada pek çok otomasyon teknolojisi var. Çözümümüzü değerli kılan şeyler şunlardır:
– Otomasyon projelerinizi hızlı bir şekilde başlatmanıza ve ölçeklendirmenize yardımcı olacak
eksiksiz bir modüler, entegre yetkinlikler seti elde edersiniz. Çözümümüz, hemen hemen her
tür işi hızlı ve ölçekli bir şekilde dijitalleştirmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olmak için
süreç madenciliği ve modelleme, iş akışı düzenleme, karar yönetimi, içerik hizmetleri, belge
işleme, RPA ve dijital işçilik ve operasyonel zeka gibi eksiksiz bir etkinleştirme teknolojileri
seti kullanmaktadır.
– Çözümü oluşturan otomasyon özellikleri, Forrester ve Gartner gibi analist grupları tarafından
sektör lideri olarak kabul edilir. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm 4.
– İhtiyaç duymadığınız özelliklere bağlı değilsiniz. Esnek satın alma modelimizle, görev
otomasyonu gibi özelliklerden biriyle başlayabilir ve bu noktadan gelişim sağlayabilirsiniz.
– Otomasyon uygulamalarını ve hizmetlerini bulutunuz, IBM tarafından yönetilen bir bulut
veya şirket içi gibi herhangi bir yerde devreye alabilirsiniz. Diğer tekliflerin aksine, IBM Cloud
Pak for Business Automation çözümü, bulut ortamlarında iş yükü taşınabilirliği sağlayan ve
IBM otomasyon platformunda oluşturulmuş ve Red Hat® OpenShift® platformunda onaylanmış
kapsayıcılı, bulut tabanlı bir çözümüdür. IBM Cloud Pak for Business Automation, IBM tarafından
yönetilen bir hizmet olarak yazılım (Hizmet Olarak Yazılım) şeklinde de mevcuttur.
– Yerleşik bir ortak analitik katman sayesinde operasyonlarınızdaki proseslerin iyileşip
iyileşmediğini izleyebilir ve ölçebilirsiniz.
– Kapsamlı, küresel IBM Çözüm Ortağı ve hizmetler ekosistemi aracılığıyla desteğe erişim
sağlayabilirsiniz. Otomasyon yolculuğunuzu tanımlayabilmek ve hızlı bir şekilde başlayabilmek
için IBM Garage™ ekipleriyle de bağlantı kurabilirsiniz.
– Kanıtlanmış yatırım getirisine (ROI) sahip bir iş senaryosu oluşturabilirsiniz. IBM, kuruluşların
IBM akıllı iş otomasyon yazılımı çözümünü uygulayarak gerçekleştirebilecekleri toplam ekonomik
etkiyi incelemek için Forrester'i kullandı. Mali analiz, üç yıllık bir fayda dönemi boyunca
%675'lik bir yatırım getirisi ve ön ödeme maliyetlerinin altı aydan daha kısa bir süre içinde geri
kazanıldığını tespit etti. Çözümü kuruluşunuzda kullanarak elde edebileceğiniz potansiyel mali
etkiyi değerlendirebilmek için bir çerçeve olarak raporu (PDF, 990 KB) kullanabilirsiniz.
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02: Bu ürünle ne
yapabilirsiniz

Farklı kullanım senaryolarında ve sektörlerde IBM akıllı iş otomasyonu çözümünü esnek
bir şekilde kullanın. Daha iyi operasyonel verimlilik sağlamak, müşteri memnuniyetini
artırmak ve kural ve düzenlemelerle uyumluluk yönetimini basitleştirmek için tek bir
entegre çözümle iş uygulamaları oluşturun, yönetin ve devreye alın.

Ne yapabilirsiniz

Müşterilerimiz bugün yazılımımızı nasıl kullanıyor

Müşterilerin ve çalışanların
ilk katılım deneyimlerini
iyileştirin

– Çeşitli İK sistemleri ve araçları arasında çalışan işe alım
sürecini otomatikleştirin.
– Müşteri verilerini manuel olarak girme veya farklı sistemlere
yeniden girme ihtiyacını ortadan kaldırarak hataları azaltın
ve yanıt sürelerini iyileştirin.
– Fatura ödemeleri veya sigorta talepleri gibi yeni hesap
açılışını veya müşteri görevlerini otomatikleştirerek müşteri
memnuniyetini artırın.
– Yeni fiziksel konumların veya ürünlerin açılmasını ve
kullanımını destekleyen süreçleri otomatikleştirin.
Müşterilerimizin hikayelerini okuyun:
– Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti Kan ve Transplant birimi,
hasta sonuçlarını en üst düzeye çıkarmaktadır.
– Bank of Montreal, müşteriler için fatura ödemelerini 6 kat
daha hızlı yapmak için otomatikleşmeyi tercih ediyor.
– Byblos Bank, yüzde 40 daha hızlı taşıt kredisi başvuru
süreciyle müşterilerini daha erken yola çıkarıyor.

Daha hızlı, daha basit talepleri
veya onayları kolaylaştırın

– Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) veri talepleriyle daha
hızlı uyum sağlayın.
– İş akışlarını otomatikleştirerek ve onaylar veya redler için
basit, otomatik kararlar oluşturarak dahili gider yönetimi
sürecini basitleştirin ve verimliliği artırın.
– Sermaye harcaması taleplerinin verimliliğini artırın.
– Sanal asistanlarla BT hizmet masası yanıt sürelerini iyileştirin.
– Talep işleme sürelerini hızlandırın.
Müşterilerimizin hikayelerini okuyun:
– MUFG Bank, personel verimliliğini artırmak için süreçleri
otomatikleştirmektedir.
– ENN, üretkenliği artırmak için hiperotomasyondan yararlanıyor.
– Mahkemelerin İdari Ofisi, talep işleme süresini 45+ günden
10 güne veya daha kısa bir süreye düşürmektedir.

Sorunları veya müşteri
anlaşmazlıklarını daha
hızlı çözün

– İyileştirilmiş yanıt ve çözüm süresi için faturalama
anlaşmazlıklarıyla ilgili çalışan eylemlerini otomatikleştirin.
– Sürecin çeşitli bölümlerini otomatikleştirerek uygunluk
sorunlarına hızla yanıt verin.
– Otomatik yanıtlar ve zamanlama ile hizmet taleplerini daha
kolay karşılayın.
– Daha iyi müşteri veya vatandaş sonuçları için veri yönetimini
ve analizini geliştirin.
Müşterimizin hikayesini okuyun:
– Edmonton Emniyeti, güvenliği ve yaşam kalitesini iyileştirmek
için dijital kanıt yönetimini dönüştürüyor.
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Hata potansiyelini azaltırken
verileri veya demografik
bilgileri güncelleyin

– Müşterini tanı (KYC) ve diğer veri doğrulama gereksinimlerini
yönetirken adres değişikliğini daha hızlı güncelleyin.
– Çoklu veri girişi yapmak ve hata payını arttırmak yerine veri
güncellemesini tek seferde otomatikleştirin.
– Sigorta poliçeleri, finansal varlıklar ve daha fazlası için
faydalanıcı bilgilerinin güncellenmesini otomatikleştirin.
– Daha fazla görünürlük ve kontrol için verileri merkezi bir
havuzda birleştirin.
Müşterilerimizin hikayelerini okuyun:
– Turkcell, veri özütleme sürecini 2,5 yıldan 6 aya kısalttı
– BBVA Compass, riski azaltmak ve yeni fırsatları yakalamak
için verilerin kontrolünü ele alıyor

Ödemeleri yönetme, gönderme
ve alma sürecini hızlandırın

– Borç hesaplarını basitleştirin ve otomatik ödemelerle satıcı
ilişkilerini iyileştirin.
– Optik karakter tanıma (OCR) ve daha hızlı işleme için otomatik
karar yönetimi araçları ile alacak hesaplarını iyileştirin.
Müşterimizin hikayesini okuyun:
– Turkcell, veri özütleme sürecini 2,5 yıldan 6 aya kısalttı

Gerçek zamanlı işlemlerle
dolandırıcılığı önleyin
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– Otomatik, anlık kararlarla hileli işlemleri durdurun.
– Hızlı çözüm için potansiyel dolandırıcılığı dijital veya insan
çalışanlara yönlendirin.
– Dolandırıcılık türlerini belirleyin ve çevik kural değişiklikleriyle
tepki verin.

03: Nasıl çalışır
– Operasyonel zekayı nasıl
uygulayabilirsiniz
– Proses madenciliği
ile operasyonlar nasıl
geliştirilir
– Yazılım çözümü
nasıl dağıtılır

IBM akıllı iş otomasyonu çözümü, farklı iş türlerini ölçeğe göre dijitalleştirmenize ve
otomatikleştirmenize, ayrıca bilgi çalışanlarının verimliliğini artırmak için dijital çalışanlar
oluşturmanıza ve bunları devreye almanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, çözüm genelinde
operasyonel verileri toplamak, hazırlamak ve görselleştirmek için bir analitik katman tarafından
desteklenen, piyasadaki en kapsamlı otomasyon özelliklerinden biri kullanılarak yapılır. Bu
özellikler, süreçleri keşfetmenize, yapay zeka içgörülerini uygulamanıza ve iş gücünüzü artırmanıza
yardımcı olmak için birlikte çalışır.

Şekil 1: IBM Cloud Pak for Business Automation
Başlıca otomasyon özelliklerini, biriyle başlayıp daha sonra diğerlerini de kullanarak ihtiyacınıza
göre uygulayabilirsiniz.
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İş Akışı
Başından sonuna iş akışlarını
tasarlayın ve yönetin

Karar yönetimi
İş kurallarıyla kararları
otomatikleştirin

İçerik hizmetleri
İçeriği paylaşın, yönetin ve
içerik üzerinde işbirliği yapın

Belge
işleme
İçeriği yakalayın,
sınıflandırın ve içerikteki
verileri özütleyin

RPA ve
dijital işçilik
İİş gücünüzü dijital
çalışanlarla büyütün ve
insanları daha yüksek
değerli işlere yönlendirin

Süreç madenciliği ve
modelleme
Verimsizlikleri ve darboğazları
belirlemek için süreçlerinizi
olduğu gibi anlayın

Bu özelliklerin her birinin ayrı ayrı kullanıldığı otomatikleştirmeye ek olarak, özellikleri tek bir
kullanımda birleştirmek de mümkündür. Örneğin:
– Fatura girişi: Bir RPA robotu, ekli PDF faturasıyla birlikte bir satıcıdan gelen bir e-postayı açar.
Veri yakalama, faturayı yorumlar ve ilgili alanları robota geri gönderir. Ardından robot, fatura
sistemine giriş yapar ve fatura verilerini girer.
– Müşteri katılımı: Bir müşteri temsilcisi, müşteri bilgilerini toplamakta ve belgelendirmektedir.
Yakalama ve içerik özellikleri, müşteri belgelerini okuyur, işler ve yönetir. Hem insan hem de
sistem görevlerini içeren yeni müşteri onay adımlarını düzenlemek için bir iş akışı başlatılır.
– Faturalama anlaşmazlığı: Bir müşteri hizmetleri temsilcisi, müşteri anlaşmazlık bilgilerini
toplamaktadır. Karar otomasyonu, faturalandırma anlaşmazlığını belirli kriterlere göre otomatik
olarak onaylar. Bir iş akışı, faturalandırma anlaşmazlığının çözüm adımlarını düzenler.

IBM Cloud Pak for Business Automation temel otomasyon özelliklerinin birlikte nasıl çalıştığını görün.
Bir finansal hizmetler müşterisinin müşteri deneyimini iyileştirmek ve operasyonel verimliliği
artırmak için nasıl birden çok otomasyon özelliği kullandığını görün.
Çözümümüzün temelindeki mimariyi keşfedin.

Operasyonel zekayı nasıl uygulayabilirsiniz
Üç alandaki operasyonları iyileştirmek için yerleşik zekadan yapay zeka içgörüleri elde edin:
1. Makine anlayışı
– Yapılandırılmamış verileri daha fazla güvenilirlik ve doğrulukla ve herhangi bir kodlama veya
veri bilimine ihtiyaç duymadan özütleyin.
– Temel performans göstergelerini (KPI'lar) iş dostu panolarla görselleştirin ve ölçün.
– Derin öğrenme belge görme becerisini kullanarak belge sınıflandırma sürecini hızlandırın.
2. Dijital karar verme
– Makine öğrenimini geçmiş sonuçlara uygulayarak kural tabanlı karar otomasyonu için daha
iyi öneriler ve sonuçlar oluşturun.
– Daha fazla iş akış verimliliği sağlamak için görevleri önceliklendirin.
3. Akıllı veri toplama ve analizi
– Otomatik işlemleri gerçek zamanlı olarak izleyin.
– Makine öğrenimi modelleri oluşturmak için otomasyon uygulamalarından veya hizmetlerden
olay verilerini toplayın ve normalleştirin.
– Doğal dil sorgusu ve konuşma arayüzleri kullanarak içgörülere erişin, KPI'lar oluşturun ve
uyarıları ayarlayın.
Yerleşik operasyonel zekanın, insanların yapması gereken iş miktarını azaltmaya nasıl yardımcı
olabileceğini öğrenmek bölüm 2'de yer alan kullanım örneklerine bakın.
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Kullanım örneği

Zeka, insanların yapması gereken iş miktarını nasıl azaltır

İlk katılım

– Kimlik belgelerinden verileri çıkarın.
– Müşterinin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini (PII) kayıt
olarak sınıflandırın.
– Geçmiş verilere dayalı olarak ilk katılım onaylarını
otomatikleştirin
– Fayda işlemeyi, görev türüne göre en doğru çalışana
yönlendirin.
– Yönetim sürecini hafifletmek için ilk katılım verilerini
toplayın (Örneğin, hangi adımların daha fazla veya daha
az otomasyon gerektirdiğini öğrenin).

Talepler ve onaylar

– Verileri talep belgelerinden çıkarın.
– Gelen belge türlerini sınıflandırın (Örneğin, bir satın alma
talebi veya harcama kanıtı).
– Geçmiş verilere göre istek ve onayı otomatikleştirin
(Örneğin, otomatik onaylanmaya karşın bir uzmana
yönlendirme).
– Görev türüne göre onayı en doğru çalışana yönlendirin.
– Onaylarla ilgili veri toplayın (Örneğin, hangi onayların
otomatik onay yerine ek inceleme gerektirdiğini öğrenin).

Anlaşmazlıklar ve sorun
çözümü

– Gelen belgeyi türlerini sınıflandırın (Örneğin, şikayet, fatura,
talep).
– Geçmiş verilere göre çözümü otomatikleştirin (Örneğin,
otomatik onaylamaya karşın bir uzmana yönlendirme).
– Çözümle ilgili veri toplayın (Örneğin, hangi onayların
otomatik onay yerine ek inceleme gerektirdiğini öğrenin).

Veri güncellemeleri

– Yeni belgelerden verileri çıkarın.
– Gelen belgeleri sınıflandırın (Örneğin, müşteri profili,
çalışan profili, faydalanıcı belgeleri).
– Geçmiş verilere dayalı olarak işlemeyi otomatikleştirin
(Örneğin, veri uyuşmazlıklarını veya tutarsızlıkları tespit edin).
– Veri güncellemeleriyle ilgili verileri toplayın (Örneğin,
hangi veri güncellemelerinin tutarsız veya uygunsuz olma
eğiliminde olduğunu öğrenin).

Ödemeler

– Faturalardan veri alın.
– Gelen belge türlerini sınıflandır (Örneğin, fatura, çeki listesi).
– Geçmiş verilere göre ödemeyi otomatikleştirin (Örneğin,
onay, dolandırıcılık tespiti).
– Etki alanı ve satıcı bilgilerine göre incelemeleri çalışanlara
yönlendirin.
– Ödemelerle ilgili veri toplayın (Örneğin, hangi tür faturaların
yanlış veya hileli olduğunu öğrenin).

Gerçek zamanlı işlemler

– Geçmiş verilere dayalı olarak gerçek zamanlı işlemleri
otomatikleştirin (Örneğin, dolandırıcılık tespiti, çapraz satış).
– Gerçek zamanlı işlemlerle ilgili veri toplayın (Örneğin,
dolandırıcılık veya riskin yanlış tespit edildiği durumlar gibi
yanlış pozitifler veya negatifler hakkında daha fazla bilgi edinin).

Proses madenciliği nasıl uygulanır
Akıllı otomasyonun gerçek değerini ortaya çıkarmak için kritik süreçlerinizin nasıl işlediğini, gerçekte
nasıl aktığını, zamanın nerede harcandığını ve darboğazlarınızın nerede olduğunu anlamanız gerekir.
Net bir anlayışa sahip olduğunuzda, operasyonlarınızın temel alanlarının otomatikleştirilmesinin
yatırım getirisini belirleyebilirsiniz.
IBM Cloud Pak for Business Automation ile süreç madenciliği uygulamak ve işinizin derinliklerine
dalmak için geçmiş verileri kullanırsınız.
– Durumunuzun net bir resmini yakalamak için bilgi sistemlerindeki olay günlüklerinden mevcut
ve geçmiş verileri kullanarak uçtan uca süreçleri keşfedin.
– Olay günlüklerine veri algoritmaları uygulayarak en büyük genel işlem süresi ve iş verimliliği
iyileştirmesini sağlayacak otomasyon fırsatlarını belirleyin.
– Simüle edilmiş girişimlerle, gelecekteki süreçlerin öngörülen yatırım getirisini hesaplayın ve
temel otomasyon özelliklerimizi kullanarak neyin otomatikleştirileceğine karar verin.
– Değişikliklerin, faaliyetlerin ve performansın iş hedeflerine göre gerçek etkisini izleyin ve ölçün
ve sürekli iyileştirme için yeniden analiz edin.
KPI'lar, verimsizlikler ve hatalar gibi temel iyileştirme alanlarını ele almak için süreç
madenciliğinden içgörüler üretebilir ve uygulayabilirsiniz.

KPI'lar
– İş başarısını artıran
temel kurumsal KPI'lar
nelerdir?
– Bu KPI'ları sürekli
olarak nasıl
değerlendirebilir ve
izleyebiliriz?
– KPI'ları nasıl
iyileştirebiliriz?

Verimsizlikler
– Sürecin neresinde
darboğazlar var?
– İnsanlar en çok nerede
vakit geçiriyor?
– Nereyi daha
derinlemesine
araştırmalıyız?

Hatalar
– İnsanlar nerede hata
yapıyor?
– Süreçler nerede
uyumsuz?
– Tekrar yapılan işler,
hatalar veya eksik bilgiler
nedeniyle süreçte nerede
döngüler var?

IBM Cloud Pak for Business Automation'daki süreç madenciliği özelliği hakkında daha fazla bilgi
edinmek için:
Makaleyi okuyun

Web seminerini izlemek
için kaydolun

Hiperotomasyonunuzu
hızlı başlatın
seyahat

Hiperotomasyon
için yol haritası
başarı

Yazılım çözümü nasıl dağıtılır
Otomasyon yazılımı çözümümüzle otomasyon uygulamalarını, hizmetlerini ve dijital çalışanları
neredeyse her yerde devreye alma esnekliğine sahipsiniz. IBM SaaS ile şirket içinde, kapsayıcılar
aracılığıyla veya birana makinedeki yönetilen hizmet olarak herhangi bir bulutta dağıtım yapabilirsiniz.
Çözümümüzün kapsayıcıya alınmış sürümü olan IBM Cloud Pak for Business Automation
hakkındaki ürün özelliklerini, gereksinimleri, kurulum ve daha fazlasını içeren teknik bilgiler için
IBM Bilgi Merkezini ziyaret edin.
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04: Diğer çözümlerle
karşılaştırma
–
–
–
–

En önemli faydalar
Özellik karşılaştırması
Üçüncü taraf değerlendirmeleri
Beş SSS

IBM akıllı iş otomasyon yazılımı çözümünün en önemli
avantajları
– Gücün var. Çözümün tüm temel, pazar lideri otomasyon özellikleriyle, daha karmaşık süreçleri,
kararları, içeriği ve RPA robotlarını yönetebilirsiniz. Örneğin, entegre içerik ve tahmine dayalı
analitik özellikler sayesinde dolandırıcılık tespiti ve hasta bakımı gibi karmaşık süreçlerle birlikte
kuruluşunuzu ve bilgi kaynaklarınızı kapsayan içgörü toplama sürecini destekleyebilirsiniz.
– Esnekliğe sahipsiniz. IBM lisans modeli, mütevazı bir yatırımla başlayıp, harcamalarınızı
getirinizle uyumlu hale getirerek büyüyebileceğiniz anlamına gelir. İhtiyaç duyduğunuz kadar
ödersiniz ve gelecekte lisansları diğer özelliklere yeniden tahsis etme esnekliğine sahip olursunuz.
– İşinize yapay zeka uygulayabilirsiniz. Çözüm, insanların yapması gereken iş miktarını azaltmak
için makine anlayışını, dijital karar vermeyi ve akıllı veri toplama ve analizi içerir. Örneğin, derin
öğrenme belge görme becerisi, manuel çabalara kıyasla belge sınıflandırmasını önemli ölçüde
hızlandırmanıza olanak tanır.
– Kilitli değilsiniz. Sektör lideri yazılımımız, sadece süreç modellerinde değil, aynı zamanda komut
dosyası oluşturma ve uygulama kompozisyonunda da İş Süreci Modeli ve Notasyonu (BPMN)
gibi standartları kullanan modüler, entegre bir çözüm olacak şekilde tasarlanmıştır. Sunduğumuz
çözümle «her şeyi dahil» tercihi yapmanıza gerek yok. Kapalı, sınırlı bir yetenek pazarı ve araçlar
ekosistemi olan özel bir çözüme bağlı olmadığınız için mevcut işe alınmış yeteneklerinizi daha
kolay kullanabilirsiniz.
– Özgürsünüz. Çözümü, özellikle herhangi bir Kubernetes yönetim sistemi veya bir ya da daha fazla
özel veya genel bulut gibi seçeceğiniz bir ortamda dağıtabilir ve çalıştırabilirsiniz.
– Bağımsızsınız. Stratejiniz üzerinde kontrole sahip olursunuz. Araçlarımız, iş ve teknoloji
uzmanlarının harici IBM Çözüm Ortakları ile birlikte çevik yaklaşımları uygulamasına ve
çözümlerin geliştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde işbirliği yapmasına olanak tanımaktadır.
Örneğin, bir sistem entegratörü yerine inisiyatif alabilir, kararlar alabilir ve değişimi
yönlendirebilirsiniz.
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Özellik karşılaştırması
Akıllı iş otomasyonu yazılımı çözümümüzün gereksinimlerinizle eşleşen özelliklerini ve faydalarını
belirlemenize yardımcı olması için bu tabloyu kullanın. IBM çözümünün özelliklerini ve avantajlarını,
değerlendirdiğiniz diğer çözümlerle karşılaştırın.

Değer
kategorisi

Bu çözüm özelliklerini ve faydalarını
karşılaştırın

Tamlık

Basitten karmaşığa kadar farklı iş türlerini
dijitalleştirmek ve otomatikleştirmek için
süreç madenciliği ve modelleme, iş akışı, karar
yönetimi, içerik hizmetleri, belge işleme ve RPA
gibi eksiksiz entegre yazılım özellikleri seti.
Uygulamaları hızla geliştirmek için iş
kullanıcıları, BT geliştiricileri ve iş analistleri
için araçlar.

Zeka

Daha güvenilir ve doğru yapılandırılmamış
veri çıkarma ve daha hızlı otomatik belge
sınıflandırması için makine anlayışı.
Daha iyi kural tabanlı karar otomasyonu ve
görev önceliklendirme için dijital karar verme.
Çözüm tarafından üretilen tüm olayları yakalayan
ve iş operasyonlarının gerçek zamanlı bir
görünümü için bunları KPI'lar altında toplayan
akıllı veri toplama ve analizi.

Basitlik
ve hız

Ekiplerin uygulamaları daha hızlı oluşturmasına
ve değiştirmesine yardımcı olan düşük kodlu
tasarım araçları. İşletme sahipleri ve konu
uzmanları, işlerini dijitalleştirmede doğrudan bir
role sahip olabilir.
Bileşenleri kontrol etmek, yönetmek, izlemek,
ölçeklendirmek ve bunların güvenilirliğini ve
uyumluluğunu sağlamaya yardımcı olmak için
birleşik «çalıştırma deneyimi».
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IBM akıllı iş
otomasyonu
çözümü

Değerlendirilen
diğer çözüm

Görünürlük

Operasyonel performansın ve kontrolün
360 derecelik bir görünümü için iş dostu
panolarla yerleşik operasyonel analitik.

Kalite

Forrester ve Gartner gibi üst düzey analist
grupları tarafından lider veya güçlü olarak kabul
edilen temel iş otomasyon özellikleri.

Esneklik

Basit, tutarlı lisanslama sağlamak için
tasarlanmıştır. Lisansları diğer özelliklere
yeniden tahsis etme esnekliğiyle ihtiyacınız
olan için ödeme yapın. Uygun bağımsız hakların
yenisini alın, bunlarla değişim veya takas yapın.
Bulut satıcısına bağımlılık yok. BT ekosistemi
karmaşıklığını ve uygulama ve bakım kaynaklarını
azaltmak için her yerde IBM Cloud bulutunuzu
şirket içinde her yerde devreye alın ve çalıştırın.
Uygulama değişiklikleri veya veri geçişi olmadan
mevcut çalışma zamanlarını taşıma yeteneği.

Ölçeklenebilirlik

SaaS, genel bulut, özel bulut veya şirket gibi bir BT
bulut stratejisiyle uyumlu olan ve kavram kanıtından
kurumsal kullanıma kadar hızlı ölçeklendirme için
tasarlanmış dağıtım seçenekleri.
Zaman içinde geniş ölçekte değişikliği
yönetmeye yardımcı olmak için zengin, çevik
yönetim ve kontrol özellikleri.
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Uyumluluk

Otomasyonlarınızda yerleşik araçlar,
özelleştirilmiş raporlama ve denetim
denemeleri uygulayın.

Güvenlik

Tam yazılım yığını desteği ve sürekli güvenlik,
uygunluk ve sürüm uyumluluğu.

Hizmetler
ve destek

Seçtiğiniz ortamda otomasyonları oluşturmanıza
ve yönetmenize yardımcı olacak küresel
hizmetler ve IBM Çözüm Ortağı toplulukları.
Ürünlerde yıkıcı değişiklikler olmadan
projelerinizde en iyi otomasyon yeniliğini
kullanmanıza yardımcı olacak uzman kaynakları.
Dünya çapında 24 saat destek.

Açıklık

Kapsayıcılar esas alınarak oluşturulmuştur.
Herhangi bir genel veya özel bulut üzerinde
daha kolay yazılım dağıtımı için Red Hat
OpenShift platformu gibi önde gelen Kubernetes
yönetim çözümleri tarafından yönetilebilir.
Diğer çözümler, ürünler ve sistemlerle etkin
bir şekilde çalışır. Üçüncü taraf araç setlerini
desteklemek için genişletilebilir. Özellikler,
birlikte çalışabilirlik için REST API'lar sağlar.
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Yazılım çözümümüz ve özelliklerimizin üçüncü
taraf değerlendirmeleri
Çözüm
– IBM, Forrester Wave: Derin Dağıtımlar İçin Dijital Süreç Otomasyonu Yazılımı kapsamında 2019
yılının ikinci çeyrek döneminin Lideri olarak kabul edildi.
– Bir IBM otomasyon yazılımı müşterisi, ürünü kullanmaya başladıktan sonraki altı aydan daha
kısa bir sürede %675 yatırım getirisi ve maliyetler için geri ödeme elde eder. IBM otomasyon
yazlımı çözümünün toplam ekonomik etkisini anlamak için IBM tarafından yaptırılan Forrester
çalışmasını okuyun.

İş otomasyonu çözümünün bireysel özellikleri
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İçerik

– 2019-2020 Ovum Karar Matrisi: İçerik Hizmetleri Çözümü Seçiminde Lider
– IDC MarketScape: Dünya Çapında SaaS ve Bulut Destekli İçerik Uygulamaları
2019 Satıcı Değerlendirmesinde Lider

Veri yakalama

– Harvey Spencer Associates: World Wide Capture Software Satıcısı Pazar
Matrisi Raporunda Lider/Yıldız

Kararlar

– Forrester Wave: Digital Decisioning Platforms, 2020'nin 4. Çeyrek
Döneminde Lider

Görevler

– Robotik Proses Otomasyonu (RPA) - 2019 Teknoloji Sağlayıcı Ortamı, 2019
Ürün PREAK Matris Değerlendirmesinde Lider

Beş SSS
1. Neden bir nokta çözüm yerine kapsamlı bir akıllı iş otomasyonu çözümü seçmelisiniz?
Genel olarak, bir nokta çözümde çok çeşitli satıcılardan seçim yapabilirsiniz, ancak farklı
şirketlerden farklı otomasyon uygulamaları satın aldığınızda entegratör olarak hareket
edersiniz. Ürünler her zaman birbiriyle düzgün çalışmaz ve analitik gibi yetenekler için
herhangi bir temel yoktur.
Kapsamlı bir çözümle, yetkinliklerin eksiksizliğine bağlı olarak neredeyse her türlü otomasyon
çözümünü oluşturabileceğiniz entegre bir temel yetkinlikler seti elde edersiniz. Ancak, çözüm
desteği için tek bir satıcıya bağlısınız.
Yani sizin için neyin işe yaradığına bağlı.
IBM akıllı iş otomasyonu çözümü ile kullanılmayan kapasiteyi optimize etme becerisine
sahip eksiksiz bir temel otomasyon özellikleri seti elde edersiniz. Çeşitli nokta çözümleriniz
olduğunda, yalnızca her nokta çözümündeki kapasiteyi optimize edebilirsiniz. Ayrıca,
çözümümüze özellikler eklendiğinden, nokta çözüme kıyasla genişletmek daha kolaydır.
Son olarak, çözümümüzün yeni bir müşterisiyseniz, maliyette çok fazla fark olmadan esneklik
elde edersiniz. Yeni bir şey denemek için yeni bir şey satın almanıza gerek yok. Ayrıca,
haklarınız varsa, bunları çözüm içindeki tamamlayıcı özelliklerle kolayca genişletebilirsiniz.
Örneğin, iş akışınız varsa, gelişmiş dijital karar verme özellikleri ekleyebilirsiniz.
Kapsamlı bir çözüm sayesinde nokta çözümlerin gizli maliyetlerinin nasıl önlendiği hakkında
daha fazla bilgi edinin.
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2. IBM çözümü çok mu ağır?
Bu çözüm, tek bir lisans altında süreç madenciliği ve modelleme, iş akışı, karar yönetimi,
içerik hizmetleri, belge işleme ve görevleri içeren tam bir temel otomasyon özellikler
seti içerdiği için bu şekilde görünebilir. Ancak yalnızca ihtiyacınız olanı, ihtiyacınız olduğu
zaman dağıtırsınız.
Hizmet garantili BPMN gibi standartlar üzerine inşa edilmek üzere tasarlanan IBM çözümü,
yüksek ölçekli kurumsal üretim kullanımı ve ölçeklenebilir BT otomasyon çözümü arayan
müşteriler için çok uygundur.
Ek olarak, daha düşük ön yatırım ve BT yönetimi gerektiren bir otomasyona ihtiyacınız varsa,
modüler özellikleri dağıtabilirsiniz.
Hangi dağıtım yöntemini seçerseniz seçin, IBM esnek lisanslama modeli, mütevazı bir
yatırımla başlayıp büyüyebileceğiniz anlamına gelir. Lisans kredisini tek bir özellikte
kullanabilir, ardından ihtiyaçlarınız değiştikçe lisans kullanımını genişletebilir veya
değiştirebilirsiniz.
Dikkat: Özel uygulamalar oluşturmanız gerektiğinde bu uygulamalar, daha karmaşık, tescilli
ve maliyetli olabileceğinden, «basit» uygulamalar satan şirketlere karşı dikkatli olun.
3. Mevcut uygulamalarımı IBM akıllı iş otomasyonu çözümü ile ne kadar kolay entegre
edebilirim?
Açık standartlara olan bağlılığımız, iyi tanımlanmış arabirimlerin sağlanmasına yardımcı olur,
böylece mevcut sistemlerinizde temel özelliklerimizi kullanabilirsiniz ve temel özelliklerimiz,
mevcut uygulama programlama arabirimleri (API'ler) aracılığıyla diğer harici sistemleri
çağırabilir.
4. Dağıtımı ne kadar sürer?
Dağıtım tipik olarak yazılımın kurulumunu ve uygulamaların oluşturulmasını ve dağıtımını
içerdiğinden, her ikisi de bu kapsamda ele alınmaktadır:
– Kurulum. Çözümün SaaS sürümünü kullanılıyorsa, yazılım, gereken özelliklere bağlı olarak
saatler veya günler içinde tedarik edilebilir ve erişilebilir.
– Uygulamaların oluşturulması ve dağıtılması. Her dağıtım benzersizdir, ancak genel
olarak, işlevsel bir uygulamanın konuşlandırılması yinelemeli bir geliştirme döngüsünde
yaklaşık 10-12 hafta sürer. Kullanım durumları için yeniden kullanılabilir şablonlar, düşük
kodlu ve kodsuz araçlarla, bu süreyi azaltma ve sahipliği işletme kullanıcılarına kaydırma
potansiyeli mevcuttur.
5. IBM çözümü herhangi bir uygulama sağlıyor mu?
Uygulamalar IBM teklifiyle birlikte sağlanmamaktadır. IBM Cloud Pak for Business
Automation, Red Hat Enterprise Linux® (RHEL) işletim sistemi ve Red Hat OpenShift™
operasyon ve yönetişim katmanından iş akışını, kararları, içerik, yakalama, RPA, modelleme,
analitik, düşük kod, dijital işçilik ve proses madenciliğini içeren otomasyon özelliği
katmanına kadar tek bir çözümde eksiksiz bir yazılım seti sağlar. Herhangi bir bulutta
otomasyon uygulamaları ve hizmetleri tasarlamanıza, oluşturmanıza ve çalıştırmanıza
yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
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05: Deneme ve satın alma

Yazılım çözümünün denenmesi
Araştırmanızın hangi aşamasında olduğunuza bağlı olarak, aşağıdaki kaynaklar, IBM iş otomasyon
yazılımı çözümünü pratikte denemenize yardımcı olur:
Çözümün nasıl
çalıştığını görmek
için demoyu izleyin

Uzmanlarımızdan yarım
günlük bir atölye çalışması
talep edin

Denememizi keşfedin

Yazılım çözümünün alımı
Ürünü satın aldığınızda, çözüm dahilindeki tüm otomasyon hizmetlerine erişim sağlayabilir, ancak
yalnızca ihtiyacınız olanlar için ödeme yaparsınız. Çözümünüzü özelleştirmek için bir IBM satıcısı veya
IBM Çözüm Ortağı ile çalışarak küçük başlayabilir, bir iş sorununu çözebilir ve ardından büyüyebilirsiniz.
Satın almaya hazır olduğunuzda öngörülen sürece hızlı bir genel bakış:
1. Öncelikle iş sorununuzu tartışmak için uzmanlarımızla iletişime geçin. Kullanım durumunuzu
anlamak ve çözümümüzün yardımcı olup olamayacağını belirlemek için birkaç soru
soracaklardır. Başlamak istiyorsanız uygunluğu onaylamak için bölüm 6'ya bakınız.
Platformumuzun uygun olduğunun belirlenmesi halinde, tercihlerinize bağlı olarak aşağıdaki
sözleşme seçeneklerinden birini veya birkaçını sunan bir IBM satıcısına bağlanacaksınız:
– İş problemlerinizi çözmek için en uygun otomasyon teknolojilerini belirlemek amacıyla iş
probleminiz hakkında daha detaylı görüşme.
– Belirli kullanım örneklerini belirlemek için ücretsiz, yarım gün sanal seminer.
– Kendi verileriniz veya gerçek kullanım durumunuz ile bir otomasyon yazılımı çözümünün
işletmenizde nasıl görüneceğini gösteren canlı, özelleştirilmiş demo.
– BT veya diğer paydaşlar yazılımın ortamınızda nasıl çalıştığını doğrulamak isterlerse, değerlendirme
için tamamen fonksiyonel yazılımı indirebilir veya SaaS dağıtımımızla bulutta deneyebilirler.
IBM satıcınız, en iyi uyumu sağlamak için her devreye alma seçeneğinde size yol gösterebilir.
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2. Siz ve paydaşlarınız çözümü doğruladıktan sonra, IBM satıcınız belirli fiyatları tartışabilir ve
özelleştirilmiş bir fiyat teklifi oluşturabilir. Satın almaya karar verirseniz, bir sözleşme sağlanır.
3. Yazılım teslim edildikten sonra, IBM, IBM Expert Labs ekibi veya IBM Çözüm Ortağı tarafından
isteğe bağlı verilen eğitimle uygulama, kendi çalışanlarınız tarafından gerçekleştirilebilir.
İşte iki müşterinin nasıl başladığı:
– Elektronik bileşenlerin ve ürünlerin küresel bir sağlayıcısı olan TTI, fiyatlandırma
verimsizliklerini azaltmak için RPA uyguladı. IBM Discovery Workshop planladı ve yeni
fiyatlandırma modeli sürecini IBM Çözüm Ortağı olan BB3 Global'in yardımıyla yönetmek
için bir robot oluşturdu.
– Avrupalı bir hayat sigortası şirketi, çözüm içindeki içerik hizmetleri özelliğini kullanarak
tamamen entegre ve daha verimli bir belge yönetim sistemi uygulamak için Expert Labs
ekibimizi kullandı.
4. Dünya çapında 24 saat destek dahildir. Talep üzerine danışmanlık gibi daha fazla etkileşime
ihtiyacınız varsa, bu da dahil edilebilir. Çözümümüzü ister sizin tarafınızdan isterseniz
de IBM tarafından SaaS olarak yönetilmek üzere kapsayıcılarda satın alın, yeni ürün
güncellemelerine ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz.
5. Son olarak, nakit esnekliği sağlamak için yerleşik finansman mevcuttur.

Yazılım çözümünün genişletilmesi
İster şirket içinde, ister hibrit veya genel bulutta olsun, akıllı iş otomasyonu yazılımımızı zaten satın
aldıysanız, istediğiniz zaman özellikler setimizi değiştirme esnekliğine sahipsiniz. Örneğin, şu anda
iş akışı özelliğini kullanıyorsanız, ancak karar otomasyonu gerektiren bir kullanım durumunuz var
ise, bu özelliği göreceli bir kolaylık ve hızla devreye alabilirsiniz.

Yazılım çözümünün dağıtımı
Seçeneklerinizi değerlendirirken, hangi dağıtım yönteminin sizin için en uygun olduğunu dikkate
alın. Çözümümüz, BT yazılım stratejinize ve kaynak kullanılabilirliğine bağlı olarak iki form
faktöründe satın alınabilir:
1. Hemen hemen her bulut için kapsayıcılı. Sizin yönettiğiniz yazılım.
IBM Cloud Pak for Business Automation olarak da mevcut. IBM Otomasyon platformunun bir
parçası. Red Hat OpenShift platformunda çalışır ve Amazon Web Services (AWS), IBM® Cloud,
Microsoft® Azure veya Google Cloud gibi herhangi bir buluta yerleştirilebilir. Şirket içinde özel bir
bulut olarak da dağıtılabilir.
2. IBM Cloud'da SaaS. IBM tarafından yönetiliyor.
IBM Digital Business Automation on Cloud olarak sağlanır. IBM tarafından sağlanan yazılım
desteği ve bakım.

Yazılımdan daha fazlası

Bu alıcı kılavuzu, özel olarak IBM akıllı iş otomasyonu yazılımı çözümüne odaklanırken,
IBM Services®, IBM yazılımı kullanıp kullanmadığınıza bakmaksızın, iş süreçleri ve BT için dijital
işlemlerin hızlı prototipinin oluşturulmasını, hızlı ölçeklendirmeyi ve yönetimini destekleyen
genişletilmiş bir çözüm seçeneği sunar. IBM Services, otomasyon yazılımının belirli kurumsal
ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanması da dahil olmak üzere otomasyon vizyonunuzu
şekillendirmenize ve yürütmenize yardımcı olabilir.
Bilgi için, burayı tıklayın.
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06: Uygunluğun
doğrulanması

Kapsamlı bir akıllı otomasyon çözümünü uygulamaya
hazır mısınız?
Bir otomasyon platformu her işletmeye uygulanabilir, ancak şirketinizin büyük veya küçük,
müşterilerle yüz yüze iletişim halinde veya içe dönük, sıkı düzenlemelere tabi olup olmamasına,
departmana özgü ya da kuruluş genelinde kullanıma bağlı olarak farklı şekillerde kullanılır.
Kapsamlı bir iş otomasyonu çözümü şu durumlarda çok uygundur:
– Temel entegrasyon gibi bir miktar özelleştirmeye ihtiyacınız var, ancak her şey için sıfırdan kod
yazmak zorunda kalmak istemiyorsunuz.
– Paketli uygulamaları denediniz, ancak bunlar ihtiyacınız olan şeyi yapmıyor.
– Hızlı bir şekilde pazara girmeniz ve değişiklikleri hızlı bir şekilde yapmanız veya yapay zeka gibi
yeni teknolojileri denemeniz gerekir.
– BT üzerindeki yükü azaltmak ve tedarikle ilgili karmaşıklıkları önlemek için farklı satıcıların farklı
ürünlerinden ziyade entegre özellikler istiyorsunuz.
Kapsamlı bir akıllı iş otomasyonu çözümüne uygunluğunuzu doğrulamak için kaydolun ve kısa testi
tamamlayın.
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