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Kognitif
Kuruluşun
Oluşturulması:
Dokuz Eylem
Alanı
Temel Kavramlar

Bu Temel Kavramlar belgesi, aynı zamanda
tam uzunluktaki başarı öykülerini de içeren
“Kognitif Kuruluşun Oluşturulması: Dokuz Eylem
Alanı, Derinlemesine İnceleme” adlı kapsamlı
sürümden özetlenmiştir.

Giriş
Teknolojinin iş üzerindeki etkisinin, işin yapılma biçimini tamamen
değiştirmeye yetecek kadar önemli olduğu, tarihin eşik noktalarından
birinde bulunuyoruz. Bunlardan önce anabilgisayar, kişisel bilgisayar ve
İnternet’te olduğu gibi yapay zeka, otomasyon, Nesnelerin İnterneti,
Blockchain ve 5G gibi üssel etki yaratacak yeni teknolojilerin birleşimi,
iş modellerini değiştirme, süreçleri yeniden keşfetme ve hepimizin
çalışma biçimini yeniden tasarlama gücüne sahip. Biz bunu Cognitive
EnterpriseTM’ın ortaya çıkışı olarak adlandırıyoruz.
IBM’de, rekabet avantajının ve farklılaşmanın
güçlendirilmesi için şirketlerin, iş
platformlarının oluşturulması konusunda
iddialı olduklarını görüyoruz. Bu platformlar,
büyük ölçüde dıştan içe doğru dijital olarak
bağlantılı olmalı ve içten dışa doğru tam
olarak kognitif hale getirilmelidir.
On yılı aşkın bir süre önce “dıştan içe”
doğru dijital dönüşüm yolculuğuna çıktık.
Yaygın bağlanırlık için İnternetin gücünden
yararlanarak ve bu “dijital” yetenekleri
temel öğelerimize daha kapsamlı bir şekilde
yönlendirerek, kuruluşlarımız ile müşteriler ve
harici paydaşlarımız arasında her zamankinden
daha derin bir şekilde bağlantı kuruyoruz. Artık
bu eğilim, biz üssel etki yaratacak bu yeni
teknolojiler aracılığıyla verilerimizin gücüne
erişebildikçe “içten dışa” doğru kognitif
dönüşüm yolculuğumuzla uyumlu hale gelmeye
başlıyor. Kuruluşlar, bu iki gücü gerçek anlamda
dönüşümsel bir yeni değişim dalgasında bir
araya getiriyor ve kendilerini yeniden tasarlanan
iş platformları çevresinde yapılandırıyorlar.
Tüm şirketler teknoloji şirketleri ve “platform”
şirketleri haline geliyor. Şirketler, rekabet
avantajına ilişkin yeni kaynaklar oluşturuyor
ve sektör sınırlarını aşabilecek yeni açık

ekosistemlerde yer alıyor. Bu değişim,
kuruluşun kenarında veya yalnızca deneme
yapmaya ve kavramsal kanıtlara yönelik
bir yerde gerçekleştirilen dönüşümle ilgili
değildir. Kuruluşlarımızın temelini oluşturan
kritik süreçlerin ve eski temel altyapıların, bu
teknolojilerin uygun ölçekte uygulanmasıyla
yeniden keşfedilmesini gerektirecek kadar
önemli bir değişim döneminde bulunmaktayız.
Bu “büyük iddialar” ile ilgilidir!
Dünya çapındaki müşterilerimizin büyük
iddialarda bulunduğunu ve rekabet etmek
istedikleri iş platformlarının üç temel öğeden
yararlandığını görüyoruz:
— Genellikle yeni harici veri kaynaklarıyla
birleştirilen ve halen sorumlu kişilerin
güvenlik duvarları dahilinde bulunan
verilerin %80’i,1
— Farklılıklarını tanımlayan temel iş akışları
genelinde, teknoloji aracılığıyla yenilik
yapma kapasitesi,
— Verilerden içgörüler elde edebilen ve iş
akışları boyunca iş yapma yöntemlerini
yeniden tasarlayabilen kişilerin sürekli
artan uzmanlığı.
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Giriş

Kazanan bir Kognitif Kuruluş resmini
oluştururken başarıya götüren üç temel yapı
taşı olduğunugörüyoruz (bkz. Şekil 1):
1. Piyasa Yapıcı İş Platformları
“Piyasa Yapıcı İş Platformu”, hatasız olması
gereken en temel bileşendir. Bu Kuruluşların
iş stratejisine ilişkin yeni örneklemeler olan
bu platformlar geleceğe geçiş yapmak için
gereken değişiklik girişimleri ve yatırım
öncelikleri için açıkça görülen “Kuzey
Yıldızı”dır. Platformları “piyasa yapıcı” olarak
nitelendirmemizin nedeni, ister sektörde
rekabete dayalı konumu güçlendirsin, ister
sektör bağlamında yeni bir rolü şekillendirsin
veya sektörler arası pazar fırsatları
oluştursunlar, bunların odaklanmış, kritik ve
etkili olmalarının gerekmesidir.
Dahili işlevleri etkinleştiren bir iş platformu
(örneğin; yetenek, finans veya risk yönetimi),
kimi zaman gündemi belirlemeye yetecek kadar
stratejik olabilir. Bu nedenle, platform odağının
seçimi ve kuruluşun yaptığı yatırımları ikiye
katlama derecesi, kuruluşun geleceğe dönük
amacını ve hikayesini tanımlar.
2. Akıllı İş Akışları
“Akıllı İş Akışları”, teknolojinin uygun ölçekte
uygulanmasıyla, müşteri deneyimini ve
ekonomik sonuçları yeni iş platformlarının
merkezinde tanımlayan, uçtan uca ve önden
arkaya genişletilmiş süreçlerdir. Şirketi veya
sektörü farklı kılacak olan ön, orta ve arka ofis
alanlarında, en önemli iş akışlarını ve bunlarla
ilgili değer havuzlarını belirlememiz gerekir.
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Durumu netleştirdiğimizde, üssel etki yaratacak
teknolojilerin doğru bileşimlerini uygulayabilir,
hedeflenen verilerin gücünden yararlanabilir
ve bu iş akışlarının, yeniden keşfedilmiş hibrit
bulut BT altyapısında, yeni nesil uygulamalarla
yürütülmesini sağlayabiliriz. Ardından, Akıllı İş
Akışlarına ve İş Platformlarına hizmet etmesi
için ilgili yetenek katmanları (bkz. Şekil 1)
tasarlanabilir, oluşturulabilir ve bunların geçişi
yapılabilir. Bunlar birlikte, kuruluş için maliyet
optimizasyonu ve daha fazla değer elde edilmesi
için büyük potansiyel sağlar ve ayrıca, kuruluşun
gelecekte de varlığını sürdürmesine olanak tanır.
3. Kurumsal Deneyim ve İnsanlık
Kognitif Kuruluşun belki de en önemli bileşeni,
“Kurumsal Deneyim ve İnsanlık” olarak
adlandırdığımız bileşendir. En nihayetinde
bu yeni dünyanın tüm teknoloji odaklı olma
özelliği için uzun vadeli farklılaşmanın
temeli olacak bu teknolojiyi kuşatan ve
bu teknolojiden yararlanan unsur “insanı
sarmalayan bir unsurun” gücüdür.
“Deneyim” kavramı artık müşteri kavramından,
değer sağlanması ve amaca yönelik kesintisiz
bir ortam sağlanması amacıyla müşteriye,
kuruluşun kendisine ve tüm ekosisteme hizmet
eden çalışanlara doğru genişliyor. İnsan odaklı
tasarım, iş platformlarının ve iş akışlarının ve
ayrıca bunları destekleyen sistemlerin her
zamankinden daha önemli bir özelliği haline
geliyor.
Bu nedenle, Kognitif Kuruluş, üssel büyüyen
bu potansiyeli elde etmek için derin teknoloji
içgörülerini, yeni becerileri ve kültürü teşvik
eden yeni bir liderlik türünü talep edecektir.
Belki de en büyük zorluğun ve fırsatın
temelinde, bu vizyonun hayata geçirilmesi
için uzmanlık, düşünme tarzları ve çalışma
biçimlerinden oluşan havuzlarda gerekli
değişiklikleri yapma kapasitesi yer alacaktır.

Şekil 1:

Kognitif Kuruluşun yetenek katmanları
Piyasa Yapıcı İş
Platformları

Dahili stratejik
platformlar

Dahili işlevleri
etkinleştiren platformlar

Sektör
platformları

Sektörler arası
platformlar

Akıllı
İş Akışları

Müşteri ve
İnovasyon
iş akışları

Finans ve
Operasyon
iş akışları

Yetenek
iş akışları

Sektör
iş akışları

Yapay
zeka

Blockchain

Otomasyon

Nesnelerin
İnterneti

Mülkiyet hakkına
tabi veriler

Lisanslı
veriler

Genel
veriler

Özel
uygulamalar

Eski
uygulamalar

API destekli
uygulamalar

Bulut tabanlı
uygulamalar

Genel bulut

Özel bulut

Şirket içi

Güvenlik

Kültür

Beceriler

Çalışma
biçimleri

Deneyim

Birlikte oluşturma

Birlikte yürütme

Birlikte çalışma

Kurumsal
Deneyim ve
İnsanlık
IBM Garage

Çoğu kuruluşun, Kognitif Kuruluşlar haline
gelme yolculuğuna başlarken zorluk yaşadığı
alanlar şunlardır: (a) işe uygun ölçekte
gerçekten nasıl başlanacağı, (b) hangi uygulama
ve finansman araçlarının kullanılacağı ve (c)
değişimin karmaşıklığının nasıl düzenleneceği.
Bu rapor, tüm kuruluşların önemli düzeyde
ilerleme kat etmeleri için girmeleri gereken
önemli eylem alanlarıyla ilgili olarak gerçek
yaşama ilişkin birden fazla müşteri örneğinden
elde ettiğimiz bakış açımızı ortaya koyuyor.

İş platformları
ekosistemi

Akıllı iş akışlarıyla
aktive edilen

5G

Üssel etki yaratacak
teknolojilerle mümkün
hale getirilen
Verilerle
desteklenen

Dijital
uygulamalar

Yeni nesil
uygulamaları
kullanan
Açık ve güvenilir,
hibrit çoklu bulut
altyapısı
Çevik inovasyon
kültürü ile
desteklenen
IBM Garage
aracılığıyla sağlanan

Burada toptan ticaret ve teknoloji
değişikliğini ve şirketin kritik bileşenlerinin
yeniden tasarlanmasını açıklıyoruz. Bunun
gereğinin yapılması için şirketlerimizin
tüm bölümlerinin, departmanlar genelinde
çalışan üst düzey sponsorların ve ekiplerin
yeni iş birliklerine katılması gerekecektir. Bu
yolculuk, stratejik ortaklıklar ve genişletilmiş
açık ekosistemler gerektiriyor.
Ayrıca, birlikte oluşturma, birlikte yürütme
ve birlikte çalışmaya yönelik yeni, daha çevik
yaklaşımları talep ediyor. Gerçek anlamda
İnternet destekli iş dönüşümünün bir sonraki
döneminin eşiğindeyiz. Bu yolculuğu birlikte
planlamayı umuyoruz.
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Suncor
Kognitif Kuruluş katmanları oluşturuyor

Kanada’nın lider bütünleşik enerji şirketi olan Suncor
Energy, 2023 yılına kadar 1,5 milyar ABD Doları
tutarında serbest nakit akışının hedeflendiği Suncor
stratejisinin hızlandırılması ve dijitalleştirilmesi için
Mayıs 2019’da, insan odaklı, veri bilgisine dayalı ve
teknoloji destekli bir dönüşüm olan2 “Suncor 4.0”
dönüşümünü başlattı.3
Suncor, karmaşık operasyonel analizin
kolaylaştırılması amacıyla, operasyonları
hızlandırmak için bir Dönüşüm Yönetimi ofis-kontrol
kulesi kurmuş ve yapay zeka ile desteklenen
çözümler oluşturmaya başladı. Bu çözümler, daha
önce saatler süren, ancak artık birkaç dakika alan
üretim planları oluşturarak, Suncor için akıllı üretim
yönetimi iş akışının önemli bir parçası haline geldi.
Suncor, performans ve dönüşüm kültüründe bir
aşama değişikliğini desteklemek için çözümler ve
akıllı iş akışları oluşturarak yapay zekayı çalıştırdı.
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Sonuçlar
Suncor’un kurumsal çapta
dönüşümünü hızlandırmak için
kontrol kulesi niteliğindeki bir
Dönüşüm Yönetimi Ofisi oluşturuldu.
Site Wide Lead (SWL) Advisor,
900’den fazla temel metriği
takip eden, 35 tesis genelinde
87.000 sensörden alınan
verileri analiz ediyor

100 Yapay zeka modeli,

karmaşık operasyonların analiz
edilmesi amacıyla, bir SWL
Advisor oluşturmak için kullanıldı.

Kognitif Kuruluş Yolculuğunun Planlanması

Kognitif Kuruluş Yolculuğu için belirli bir
yöntem veya kesin yol haritası olmadığından
kuruluşlar, çok farklı başlangıç noktalarında
ve aşamalarda bulunmaktadır. Bununla
birlikte, önemli olduğunu düşündüğümüz
temel eylem alanlarını düzenlemeye başlayan
başarılı etkinlik kalıplarını görebiliyoruz.
Başlangıçtaki programların sırası; işe ilişkin
zorunluluklar, bağlam ve diğer değişiklik
faktörleri ortaya çıktıkça kuruluştan kuruluşa
farklılık gösterecektir. Bununla birlikte,
başlangıç noktası ne olursa olsun, takip
eden ayrıntılı proje planında ana hatlarıyla
belirttiğimiz Dokuz Eylem Alanına ilişkin bir
perspektife sahip olunmasının ve bunun
planlanmasının, başarı olasılığını ve hızını
artıracağını düşünüyoruz (bkz. Şekil 2).

Dokuz eylem alanından oluşan
koordine edilmiş set, kuruluşları
bugünden kognitif geleceğe taşımaya
yardımcı oluyor.

Şekil 2:

Dokuz eylem alanı

Eylem Alanı

Piyasa Yapıcı
İş Platformları

“Büyük İddiaları”
iki katına çıkarın

İş İçin Yeni
Ayrıntılı Proje
Planı Oluşturun

Zorunlu
Değişikliği
Düzenleyin

Üssel Etki Yaratacak
Teknolojileri
Benimseyin

Verilerden
Değer Elde Edin

Hibrit Çoklu
Bulut Aracılığıyla
Devreye Alın

İnsan-Teknoloji
Ortaklıklarını Artırın

Akıllı Liderliği,
Becerileri ve Kültürü
Geliştirin
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Amaca Yönelik
Çeviklik İle
Performans Gösterin

Eylem Alanı

Akıllı
İş Akışları

Eylem Alanı

Kurumsal
Deneyim ve
İnsanlık
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Bir kuruluşun, gelecekteki rekabet gücünün
temeli olarak piyasa yapıcı hangi iş
platformunu/platformlarını seçtiği konusunun
netleştirilmesinin, önemli bir ön koşul olduğu
açıktır. Bununla birlikte, bazı şirketler, üstün
etkiyi destekleyen belirli etkinlikler olduğunu
görmeleri nedeniyle, bu seçenekleri desteklemek
durumunda kalabilirler. Ayrıca, veri potansiyelinin
keşfedilmesinden ve farklılaştırılmış teknoloji
uygulamalarından geliştirilen, yeni ortaya çıkan
stratejiler de olacaktır.
Bununla birlikte, seçim yapıldığında, bahsin
iki katına çıkarılması zorunlu olacaktır.
Ayrıca, ortaya çıkacak pek çok hareketli
parçanın yönlendirilmesi ve koordine edilmesi
amacıyla, seçimin iş mimarisine ve işletim
modeline ilişkilerin etkilerinin ele alınması ve
genel bir dönüşüm ve yönetim yaklaşımının
uygulamaya konması da gerekecektir.

Piyasa yapıcı platformların
başarısı, onları destekleyen
Akıllı İş Akışlarının kalitesine ve
farklılaşmasına bağlı olacaktır.
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Piyasa yapıcı platformların başarısı, onları
destekleyen Akıllı İş Akışlarının kalitesine
ve farklılaşmasına bağlı olacaktır. Ayrıca,
Kognitif Kuruluş yolculuklarının, bir platform
uygulaması potansiyelini açığa çıkaran belirli
bir iş akışında fırsatın hedeflenmesi ile
başlaması da mümkündür.
Hangi değer havuzlarının takip edileceğine
ilişkin seçimin ve ele alınacak ilgili iş akışlarının
büyük öneme sahip olduğunu görüyoruz. Bu iş
akışlarının, uygun ölçekli üssel etki yaratacak
teknolojilerden geniş tam olarak yararlanması
gerekir. Ardından, iş akışının yeniden
tasarlanmasının desteklenmesine yönelik
veri stratejisinin yanı sıra doğru uygulama ve
hibrit bulut mimarisine ilişkin seçenekler de
uygun bir şekilde hedeflenebilir. Kuruluşların
yolculuklarına etkinleştirici, geniş çaplı veri
yöneltme yapısı veya kesin bir bulut yolculuğu
stratejisiyle başlayabilecekleri durumları
görüyoruz. Ancak yakında, veri ve bulutun
ne için kullanılacağını tanımlama ihtiyacı çok
önemli hale gelecektir.
İnsan ve teknoloji ortaklığı ile yeni becerilerin
ve kültürün kullanımı, platform ve iş akışı
dönüşümünü desteklemelidir ve bu, çok yakın
zamanda başlatılamaz. Aynı zamanda bu
unsurlar, kalıcı olarak değiştirilmesi en zor
olan unsurlardan bir kısmıdır.

Şekil 3:

Eskiden yeniye kurumsal geçiş

Yeni
platformlar

Garage

Açık konteyner teknolojisi

Hibrit
bulut
Mikro hizmetler
ve API’ler

Eski

Gerekli değişimler için bir yön duygusu
ve Kuzey Yıldızı zorunludur. Platform ve iş
akışı ayrıcalıkların daha fazla netleşmesi ve
insan, ekip ve liderlik ölçeği adımına ilişkin
değişikliklerin gelişmesi nedeniyle, çok
zor ve karmaşık müdahalelere daha fazla
odaklanılabilir. İnsan ile makine arasındaki kritik
arayüzlerin nerede olacağını anladığımızda,
liderlik ve beceri oluşturma etkinliklerini buna
uygun bir şekilde düzenleyebiliriz. Ayrıca,
çeviklik de ekipler ve ekosistemlerde genel bir
“temel” yetenek olarak geliştirilebilir ve Kognitif
Kuruluşun diğer yapı taşları doğrultusunda odak
noktası ve amaç edinebilir (bkz. Şekil 3).

Gerekli değişimler için bir yön
duygusu ve Kuzey Yıldızı zorunludur.
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Piyasa Yapıcı
İş Platformlarını oluşturmak için Eylem Alanları
1. “Büyük İddiaları” iki katına çıkarın
Kuruluşların, piyasa yapıcı hangi iş
platformlarında uzmanlaşacağıyla ilgili olarak
yaptığı seçimler, yapısı gereği var olmakla
ilgilidir. Bunlar, kuruluşların, pazarları kendi
avantajları doğrultusunda şekillendirdikleri
yöntemlerdir. Bunlar, deneysel olmadıkları gibi
şirketin bir kenarında kalmış yan uygulamalar
da değildir. Kuruluşların, geleceklerini, bu
yeni pazarlara ve verileri, teknolojiyi ve yeni
uzmanlığı uygun ölçekte uygulayarak bu
pazarları kullanmaya adadıklarını görüyoruz.
Bu yeni platformların odak noktası, şirketin
temelinde yer alıyor. Bunlar, farklılaşmaya ve
kanallara ilişkin geleneksel kaynaklardan ve
ayrıca kuruluşun benzersiz veri erişiminden
yararlanıyor ve ardından, bu yetenekleri
zaman içinde geliştirip ölçekliyor.
Bu doğrultuda, bu platformlar üzerindeki
herhangi bir bahsin, kuruluşun bütünsel ve
açık stratejik hedefi haline gelmesi gerekiyor.
CEO’nun, Yönetim Kurulunun ve yöneticilerin,
cazip bir misyon ve vizyon oluşturulması
için yeni yönün, kuruluşun eski değerlerini
temsil ettiği ve bunlardan yararlandığı Kuzey
Yıldızını benimsemesi gerekir. Liderlerin,
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uygulamalarını desteklemek için bu yeni
yönleri belirlediğini ve önemli yatırımlar
yaptığını görüyoruz. Birleşme ve satın alma
etkinliğinin ve genel sermaye tahsisinin, sıklıkla
yaptıkları iddiaları güçlendirdiğini görüyoruz.
En önemlisi ise, sürekli etkinliğe ve
geliştirmeye yönelik birkaç yıllık doğru odak
noktasının oluşturulması amacıyla, şirketin
harici anlatımının, iş platformları için sunduğu
değeri ve yeni odak alanlarını yansıtmasının
gerekli olmasıdır. Kuruluşların dışına taşan
platformlarda, ekosistem üyelerinin gözünde
güvenilirlik ve bunlardan hisse alınması
“batma ya da çıkma” durumunu ifade eder
(bkz. Şekil 4).

Başkanın, Kurulun ve liderliğin, yeni
yönü temsil eden ve kuruluşun eski
değerlerinden yararlanan Kuzey
Yıldızını benimsemesi gerekir.

“Büyük İddiaları” iki katına çıkarın
Şekil 4:

Rekabet avantajının oluşturulması için büyük iddiaları iki katına çıkarın
Stratejik
ve Finansal
Değer

Değerin Artırılması

Sektörler arası

Yeni Değer Elde Edilmesi

Sektör

Farklılaşma

Dahili Stratejik

Dahili İşlevleri Etkinleştirme

Verimlilik

Karmaşıklık ve Yatırım Odağı

Her şirket bir platform ve teknoloji şirketi
haline geldikçe, teknoloji yetkinliği ve iş
stratejisi arasındaki ilişki değişerek, yetenek
gündeminin yeniden tasarlanmasına olan
ihtiyacı da güçlendiriyor. Bu, iş ortaklarından
ve ortak girişim iş birliğinden oluşan
ekosistemin tamamının tartışmaya açıldığı
anlamına geliyor. Piyasa yapıcı yeni bir iş
platformunun, tamamen mevcut dahili
bileşenlerden oluşturulacak olması nadir
görülen bir durumdur.

Yeni platformun odak noktası,
şirketin temelinde yer alır.

9

Piyasa Yapıcı İş Platformlarını
oluşturmak için Eylem Alanları
2. İş için yeni bir ayrıntılı proje
planını oluşturun
Piyasa yapıcı iş platformları, kuruluşun
merkezine yayılır. Bunlar, hem işin yapısında
hem de iş birimleri ve ortakları ile ilişkilerinde
toptan bir değişikliği temsil ederler. Bu
doğrultuda, bu platformlar, şirketin hedef işletim
modeline yönelik yeni bakışı desteklemelidir. Bu
doğrultuda istenen sonuçların desteklenmesi
için iş gereksinimlerinin, platform mimarisiyle
birlikte uyumlu hale getirilmesi ve eşitlenmesi
gerekir. Bu durum, ön saflarda yer alan
iş platformlarının temel farklılaşması ve
ayrıca, vizyonu destekleyen etkinleştirme
platformlarıyla etkileşim için geçerlidir. Mevcut
işlevsel görevler yeniden dağıtılacaktır;
kararların nerede, nasıl alındığı da değişecektir.
Bu iş için yeni ayrıntılı proje planında, hedef
işletim modeli, karar çerçevesi, kültür ve
beceriler, görev ve sorumlulukların yanı sıra
insanların ve yapay zekanın bir iş platformu
bağlamında birlikte nasıl çalıştığı da ele
alınmaktadır. Ayrıntılı proje planı, kuruluşların,
stratejik öncelikleri belirlemesine ve
yürütmesine, her değişikliğin kuruluş geneline
nasıl yayılacağını öngörmesine ve kaynakları
buna uygun olarak taşımasına yardımcı olur
(bkz. Şekil 5).
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İş mimarisi tanımlanmalı ve ayrıca, süreç,
teknoloji ve veriler dahil olmak üzere, bu
mimariyi destekleyecek diğer mimariler için
de ortam belirlenmelidir. İş platformları,
son derece görünür olmalı ve mimarileri
desteklemelidir. Bu mimariler, inovasyonun
ve çevik birlikte oluşturma işleminin başarıya
ulaşabileceği kılavuzları sağlayacaktır.
Burada ilave bir temel prensip ise mimari
odaklı düşünmede “açıklığa” duyulan
gereksinimdir. Tüm iş platformları ve iş akışları,
kesintisiz harici bağlanırlık için tasarlanmalıdır.
Kuruluşlar, ister dört duvarlarınn içinde ister
sektör düzeyinde platformlar oluşturmaya
başlarken, genişletmenin veya yeni modüler
yeteneğin nihai potansiyelinin ne olabileceğini
bilemezler.
Kuruluşlar, kaçınılmaz biçimde var olan
matrisler genelinde temel sorumlulukları
tanımlayan kılavuz prensipler niteliğindeki
bir dizi “büyük kurala” gereksinim duyarlar.
“Çerçeve içinde özgürlük” gibi fikirlerde, iki
boyuta ilişkin açık tanımlamalar olmalıdır:
bunlar; katılımcıların kendi başlarına hangi
kararları almakta özgür oldukları ve başka
bir yerde belirlenen bir çerçeve ile neyin
sınırlandırıldığıdır.4 Üssel etki yaratacak
teknolojilerin, kararların veriye dayalı olarak
alınmasına ve otomasyona daha fazla
güvenilmesiyle birlikte, bu kararların, iş
mantığına ve algoritmalarına yerleştirilmesini
sağlaması gerekecektir.

İş için yeni bir ayrıntılı proje planı oluşturun
Şekil 5:

İş mimarisi, Kognitif Kuruluşa ilişkin ayrıntılı proje planına yönelik çerçeveyi belirliyor.

ef işletim modeli
Hed

İnsan

Büyük
Kurallar

Yapay
Zeka

Kararlar

Görevler

Dahili
platformlar

Harici
platformlar

Kült
ür ve beceriler

Ayrıca, yeni iş platformları, akıllı iş akışlarına
yerleştirilen geri bildirim döngülerinden elde
edilen sürekli iyileştirmeye ve öğrenmeye de
tabi olacaktır. Geleneksel hiyerarşik karar
alma ve organizasyon şemasında yukarıdan
aşağı ve aşağıdan yukarı yönlü bilgi akışları,
bu nedenle bozulacaktır. Kararların nerede,
nasıl ve kim tarafından alındığını belirleyen
yönetişim süreçleri ve toplantı mimarilerinin
ve ayrıca yetki verilmiş hesap verebilirliğin,
yönetim kültürü ve sistemlerinde daha büyük
bir değişimin parçası olarak bu yeni dünyaya
uyum sağlaması gerekir.

Kuruluşlar, kaçınılmaz biçimde var
olan matrisler genelinde temel
hesap verebilirliği tanımlayan kılavuz
prensipler niteliğindeki bir dizi
“büyük kurala” gereksinim duyarlar.
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Piyasa Yapıcı İş Platformlarını
oluşturmak için Eylem Alanları
3. Zorunlu değişikliği düzenleyin
İş stratejisinden temel platformun
çalıştırılması, akıllı iş akışının oluşturulması ve
büyük kapsamlı teknolojinin etkinleştirilmesine
kadar toptan değişikliği birden fazla seviyede
açıklıyoruz. Bunun için “abartılı seviyede
değişiklik yönetimi” gereklidir. Pek çok kişi için
bu alandaki disiplinler yıllar içinde körelmiştir.
Her durumda, geçmiş teknikler, Kognitif
Kuruluş ortamında amaca uygun değildir.
Değişimin hızı, büyük ölçekli öğrenme,
karmaşıklık ve çevik çalışma yöntemlerine
(ekipler, günlük planlama toplantıları, haftalık
veya aylık planlama toplantıları gibi) ilişkin
destekleyici konseptlerle birlikte çözüm
bileşenlerinin parçalara ayrılması, gereken
düzenleme seviyesinin çıtasını yükseltiyor.
Sayısız sensörü, botu, algoritmayı, mikro
hizmeti ve kurumsal ölçekte yeni iş akışına
ve alt iş akışına ilişkin yeniden keşiflerin
desteklediği API’leri kapsayan bir dünya,
değişikliğin durumunu her zaman anlamanın
zorluğunu büyük ölçüde artırıyor. Aynı durum,
kuruluşun performansına ve zorlukları ile
gelecekteki fırsatları gerçek zamanlı olarak
öngörme becerisine ilişkin somut bir anlayış
için de geçerlidir.
“Program yönetimine” ve “gösterge panolarına”
ilişkin geçmiş disiplinleri yeni bir seviyeye taşımak
için “Kontrol Kulesi” (Control Tower) konseptini
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bir araç olarak geliştirdik. Bu yeni yaklaşım,
büyük ölçüde teknolojik olarak etkinleştirilir ve
otomatikleştirilmiş veri akışlarından ve analitikten
yararlanır. Bir kontrol kulesi, çevresel koşulları
gerçek zamanlı olarak izleyerek, görünürlüğü
ve iletişimi artırır, hızlı ve akıllı yanıtlar sağlar.
Kontrol kulesi, değişim girişimlerinin hareketli
parçalarını ve ayrıca temel iş performansını ve
sonuçlarını takip eder ve bunlara uyarı gönderir.
Ayrıca, açıkladığımız dönüşümün dinamik ve
hızlı değişen yapısının da farkındadır. Kognitif
Kuruluşa ilişkin bir örneklemenin temel parçası
olarak, etkin bir şekilde şirketin “beyni” haline
gelir. (bkz. Şekil 6).
Genel kurumsal performanstan önemli iş
platformlarına, kritik akıllı iş akışlarına ve büyük
etkinleştirme teknolojisi platformlarına kadar
kuruluşun birden fazla seviyesinde işleyen
kontrol kulesini görüyoruz. Kontrol kulesi,
kişileri, süreci ve sistem etkinliklerini kapsar.
Kontrol kuleleri, görmeyi umduğumuz
yeni değişim yönetiminin yükseltilmiş
seviyesinin yalnızca bir yönüdür. Yeni yetenek,
kuruluşa sürekli olarak beslendikçe, sürekli
öğrenme, bu gelişen yetenek derleminden
yararlanmanın bir ön koşulu haline gelir.

Zorunlu değişikliği düzenleyin
Şekil 6:

Kontrol Kulesi, yeni içgörü ve koordinasyon seviyeleri sağlar.

Kontrol
Kulesi

Piyasa Yapıcı İş Platformlarının Oluşturulması
Akıllı İş Akışlarının Oluşturulması
Kurumsal Deneyimin ve İnsanlığın Yükseltilmesi
Veriler, yapay zeka, API’ler, mikro hizmetler,
bulutlar ve konteynerler

BT alanında DevSecOps dünyasını yansıtan
bir dizi yaklaşımın, daha geniş çaplı işe
aktarılması gerekecektir. Birimler arası hızlı
inovasyonu desteklemek için kullanılan
Çevik ve “Garage” tekniklerinin, sürekli
değişen olağan iş resmini ele alacak şekilde
ölçeklenmesi ve farklı bir amaca uygun
hale getirilmesi gerekecektir. Tüm bunlar
ile kuruluştaki beceriler, kültür, liderlik ve
düşünce tarzının gelişimi arasında bağlantı
kurulması çok önemli olacaktır.

Kontrol kulesinin, genel kurumsal
performanstan temel iş platformlarına,
kritik akıllı iş akışlarına ve büyük
etkinleştirme teknolojisi platformlarına
kadar bir kuruluşun birçok seviyesinde
çalıştığını görüyoruz.
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Yara
Büyüme için yüksek düzeyde verimli bir
platform geliştiriyor

Dünyanın lider gübre şirketlerinden biri ve çevresel
çözümlerin sağlayıcısı olan Yara, bağımsız çiftçiler
ile bağlantı kurmak ve onları güçlendirmek için
sektör çapında bir iş platformu oluşturmuştur.5
Şirket, hiperlokal hava durumu tahmini, ürün
hasarına ilişkin tahmin ve gerçek zamanlı öneriler
sağlamak için Nesnelerin İnterneti sensörlerini,
yapay zekayı ve TWC’yi kullanacaktır.6
Halihazırda 1.300.000 çiftçi tarafından indirilmiş
olan bu platform, mevcut yüklenici ilişkilerini
dönüştürüyor ve değerini artırıyor.
Yara, bağımsız çiftçiler ile bağlantı kuran ve onları
güçlendiren bir dijital tarım platformu oluşturarak,
sektörde türünün ilki olan ve rakiplerinden
ayırt edici özellik niteliğindeki bir iş modelini
genişletiyor.
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Sonuçlar
Platform, tüm tarıma elverişli
arazilerin %7’sini kapsamayı
hedefliyor, hava durumu ve
mahsul verimi olmak üzere ilk iki
hizmeti sağlıyor.
Ayrıca platform, mahsulü satın
alan tüketicilere mahsulün
kaynağının tam görünürlüğünü
sağlamak için Blockhain gibi diğer
gelişmiş teknolojilerin önünü
açıyor.

Üssel etki yaratacak teknolojileri benimseyin

Akıllı İş Akışları
oluşturmak için Eylem Alanları
1. Üssel etki yaratacak teknolojileri
benimseyin
Piyasa yapıcı yeni iş platformlarının ve
Kognitif Kuruluşun temel yapı taşları, akıllı
iş akışlarıdır. Bu tür iş akışları, üssel etki
yaratacak teknolojilerle güçlendirildiğinde,
işin yapılma ve yeni değerin elde edilme
biçimini büyük ölçüde değiştirir (bkz. Şekil 7).
Bu iş akışlarının, iş platformunun amacına ve
iş akışlarının farklılaşma potansiyeline bağlı
olarak tanımlanması ve önceliklendirilmesi
gerekir. Akıllı iş akışları, iş akışının uçtan uca
ve önden arkaya potansiyelinin tamamının
kullanılması için mümkün olduğunca geniş
ölçüde tanımlanacaktır. Bunlar, genellikle
birbirlerinden bağımsız bırakılarak

etkinliklerini sınırlandıran geleneksel
süreçlerden daha büyüktür ve mevcut işlevsel
siloları destekler. Ayrıca, müşteri (dahili veya
harici) talepleriyle yönlendirilir, ekonomik ve
deneyimsel sonuçlar sağlar.
İş akışlarının niteliğini gerçek anlamda
değiştirmek ve büyük ölçüde üstün etkililik ve
verimlilik sunmak için yapay zeka, Nesnelerin
İnterneti, otomasyon, Blockchain ve 5G
gibi üssel etki yaratacak teknolojilerden
kombinasyon halinde ve uygun ölçekte
yararlanılabildiği bir dönemde yaşıyoruz.
Bunun anlamı, bu teknolojilerin nasıl ve
nerede en fazla etkiye sahip olabileceğini ve
en büyük getirileri sağlayabileceğini çözmenin
kritik bir gereksinim olduğudur.

Şekil 7:

Üssel etki yaratacak teknolojiler, iş akışlarına zekayı yerleştiriyor

İş Gücü ve Beceriler
Blockchain

Müşteriler

5G

Sonuçlar

Akıllı İş Akışı

Nesnelerin İnterneti

Otomasyon

Dahili veriler

Yapay Zeka
Harici veriler
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Üssel etki yaratacak teknolojileri benimseyin

Yeni değer havuzlarının belirlenmesi ve
hassas sorunlu noktaların ortaya çıkarılması
amacıyla, birden fazla yaklaşımla deneyim
kazanmak için kritik bir iş akışına sahip olmak
son derece önemli bir başlangıç noktasıdır.
IBM Garage yaklaşımı gibi hedeflenen
çevik yaklaşımlarını kullanarak, fırsatlardan
yararlanmak ve sorunları çözmek için
teknolojilerin uygulanmasıyla hızlı bir şekilde
deneyim elde edebiliriz. Kuruluşun ve ortak
kuruluşların iş ve teknoloji tarafındaki farklı
uzmanlık havuzlarından yararlanılması, en
iyi uygulamalardan, yeniden kullanılabilir
varlıklardan ve en son araştırma içgörülerinden
yeni yanıtları ortaya çıkaracaktır.
Değer havuzları ve sorunlu noktalar, sürece
dahil olan veri bilimi görevlerine gereken
yönü ve odak noktasını sağlayacaktır. Üssel
etki yaratacak teknolojilerin işlenmemiş
verilere bağlı olduğu bir dünyada, verilerin
kullanılabilirliği ve kalitesi, akıllı iş akışlarının
tasarımı açısından çok önemlidir. Bir miktar
içgörü bulma umuduyla doğru verilerin
“avlanması” ile bir iş akışı gereksinimini
karşılamak için doğru verilerin “avlanması”
arasındaki fark, önemli bir ayrımı ortaya
koyuyor. Bunun fark edilmesi sayesinde,
katma değeri olmayan veri kaynaklarının
derlenmesine ve temizlenmesine ilişkin boşa
giden çaba büyük ölçüde azaltılabilir.
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Üssel etki yaratacak teknolojileri
benimsemenin diğer bir önemli yönü ise
iş akışlarıyla birlikte bulunan iş güçleri ve
beceriler üzerinde sahip oldukları göreceli
etkidir. Bazı durumlarda, bu yönlere ilişkin
dengesizliklerin düzeltilmesi, aslında
kullanılacak değer havuzu veya ortadan
kaldırılacak darboğaz şeklinde olacaktır.
Kuruluşların, teknolojilerin bileşiminin,
“otomatikleştirilmemiş” insan görevlerinin ölçeği
ve karmaşıklığı üzerindeki etkilerini anlaması
gerekir. Bu noktada, kuruluşlar, tam ölçekli
uygulamanın gerektirdiği beceri seviyesinin
artırılması ve yeni becerilerin kazanılması için
gündemi planlayabilirler. IBM’in 200’ü aşkın akıllı
iş akışı uygulamasına ilişkin analizi, iş akışlarının
güçlü geleneksel bir şekilde yürütülmesiyle
karşılaştırıldığında, yapay zeka ile üssel etki
yaratacak teknolojilerle güçlü bir şekilde
yürütülmesinin, genel olarak üç kat daha fazla
avantaj sağladığını ortaya koyuyor.

İş akışlarının yapısını gerçek
anlamda değiştirmek ve büyük
ölçüde üstün etkinlik ve verimlilik
sunmak için yapay zeka, Nesnelerin
İnterneti, otomasyon, Blockchain ve
5G gibi büyük ölçekli teknolojilerden
kombinasyon halinde ve geniş
ölçekte yararlanılabildiği bir
dönemde yaşıyoruz.

Büyük ölçekli teknolojilerin yerleştirilmesi
Şekil 8:

Akıllı İş Akışına ilişkin ayrıntılı proje planı, Kognitif Kuruluşu oluşturmak için temel
alanları tanımlıyor

İş Gücü ve Beceriler
Müşteri
değeri

Yapay Zeka

–
–
–
–

Etki/Değer
Sıra
Mimari
Veri
gereksinimleri

İş Gücü ve Beceriler

Nesnelerin İnterneti

–
–
–
–

Değer havuzları

Bu etkinliğin tamamı, akıllı iş akışına ilişkin
ayrıntılı proje planının oluşturulmasını
sağlıyor (bkz. Şekil 8). Ayrıntılı proje
planı, iş senaryosu olarak çalışır, öncelik
sırasının belirlenmesini sağlar ve belirli
bir iş akışında fırsatları takip etmek için
bir planlama aracı olarak kullanılır. Ayrıca,
değere ilişkin yapı taşlarını ve akıllı iş akışı
yapısının “modüllerini”; açık, genişletilebilir,

Etki/Değer
Sıra
Mimari
Veri
gereksinimleri

Blockchain

–
–
–
–

Kurumsal
değer

Etki/Değer
Sıra
Mimari
Veri
gereksinimleri

Sorunlu noktalar

ölçeklenebilir ve taşınabilir olacak şekilde
sıralamak için kullanılabilir. Ardından, yapı
taşları, çok çeşitli ortamlarda ve değişiklik
olmaksızın bulut üzerinde devreye alınabilir.
SAP S/4HANA, Salesforce ve Workday gibi
yeni nesil kurumsal uygulamalara ilişkin iş
senaryoları; bu yazılım çözümlerinin temel
süreç işlevselliğine renk, farklılaşma ve
daha yüksek değer katan akıllı iş akışı odaklı
düşünmeyle geliştirilecektir.
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Akıllı İş Akışlarını oluşturmak için Eylem Alanları

2. Verilerden değer elde edin
Veri, Kognitif Kuruluşun hammaddesidir. Veri,
piyasa yapıcı iş platformunun odak noktasını
tanımlamaya ve kritik akıllı iş akışlarının
yürütülmesini sağlamaya yardımcı olur.
Kuruluşun dört duvarı arasında bulunan veriler,
farklılaşma açısından değerli bir kaynaktır.
Bu durum, özellikle iş modelleri ve değer
üzerinde son derece büyük bir etkiye sahip
olabilecek, harici veya ortakların hedeflenen
veri kaynakları ile birleştirildiğinde geçerlidir.
Bununla birlikte, verilerin tümü eşit
oluşturulmamıştır veya eşit değere sahip değildir.
Doğru amaç için doğru veriye sahip olunması
çok önemlidir. Bu nedenle, piyasa yapıcı iş
platformları ve akıllı iş akışları açısından yapılan
seçimler ile bunları hayata geçirmek için gereken
veriler arasında açık ve karşılıklı bir ilişki vardır.
Bu ilişki, veri odağının hedeflenmesine yardımcı
olmanın yanı sıra eldeki verileri kullanma
fırsatlarını da ortaya çıkarır. Kuruluşlar, iş ve iş
akışı mimarilerinin desteklenmesi için bir bilgi
mimarisine gereksinim duyarlar.
Verilerin hazır olması, değer için ön koşul
niteliğindedir. Hazır olma; doğruluk, temizlik,
standartlar, açıklık ve izin gibi nitelikleri içerir.
Bunlar, bir kuruluşta bulunan tüm veriler
arasında doğrulanması zor olan hususlardır ve
miktarda artış ve mevcut verilerde alt seviyede
ayrıntılandırma söz konusu olduğunda bu
durum daha da zordur. Yapay zeka gibi
araçlar, kuruluşların ağaçlardan ormanı ve
desenleri görmesine yardımcı olabilirken,
gerekli veri düzenleme çalışmalarında
nereye odaklanılması gerektiğinin bilinmesi
önemli olmaya devam ediyor. Yapay zekayı
devreye alma çalışmasının %80’inin, verileri
kullanmaya hazır hale getirmek olduğu tahmin
ediliyor (bkz. Şekil 9).7
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Kognitif Kuruluşun temel niteliği, bir veri güveni
kültürünün oluşturulmasıdır. Tamamladığımız
yakın tarihli bir araştırmada, verilerine güvenmeyi
gerçek anlamda öğrenen kuruluşların işlerinden
daha iyi sonuçlar elde ettiği vurgulanmıştır.8
Önemli süreçler, kararlar, müşteri ve paydaş
etkileşimleri, otomasyonu ve algoritmaları esas
aldığında, güvene duyulan gereksinimin arttığı
açıkça görülüyor. Bu nedenle, bu teknolojilerle
uygun ölçekte ilerleyebilmek için veri
kaynaklarındaki, algoritmalardaki ve insan karar
alma mekanizmalarındaki çarpıklıkların mümkün
olduğunca fazla bulunması ve azaltılması
konusuna giderek daha fazla odaklanıldığını
görüyoruz.
Pek çok iş platformunu ve akıllı iş akışını
iyileştirmeye dair fikirlerin özellikle
müşterilerden elde edilen ve harici olarak
erişilen verilere dayalı olması nedeniyle, bu
verilerin kullanımı da inceleme altındadır.
Araştırmamız, şeffaflık, karşılıklı olma (yani
paylaşılan veri karşılığında değer elde edilmesi)
ve hesap verebilirlik prensiplerinin, yeni iş
platformuna ilişkin iş modellerinin oluşturulması
için zorunlu olduğunu ortaya koyuyor.
Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmamızda,
verilerden değer elde etme konusunda
başarılı olan lider kuruluşların %82’si,
yalnızca müşterinin güvenini güçlendirmek
için verileri nasıl kullanacakları ve
koruyacakları konusuna odaklanıyor.9 Verileri
kullanmaları konusunda paydaşların güvenini
kötüye kullanan kuruluşlar, yasal incelemeye
tabi tutulma konusunda gittikçe artan risk
altındadır. Sonuç olarak, bu kuruluşlar
“çalışma ruhsatlarını” bile kaybedebilirler.

Verilerden değer elde edin
Şekil 9:

Üssel etki yaratacak teknolojilerin değeri, temel verilerin kalitesine ve
erişebilirliğine dayalıdır.

Veri Değeri

Veri kullanım
senaryoları

Akıllı iş akışı

Veri etkinleştiricileri

Yapay Zeka | Nesnelerin İnterneti | Blockchain

Veri yönetişimi

Güven | Erişim | İlgi

Veri türleri

Mülkiyet Hakkına Tabi | Lisanslı | Genel

Kognitif Kuruluşun temel prensibi olan açıklık,
aynı zamanda veri stratejisi için de geçerlidir.
Pek çok iş platformu ve akıllı iş akışı
fırsatı, ekosistem ortaklarının verileri kendi
kullanımları için saklamalarına kıyasla,
verileri paylaşmalarından daha fazla avantaj
üretecektir. Bu paylaşım, üzerine görev
düşenlerin değerini artırabilir ve çoğaltıcı
bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte,
kuruluşların, değer kaynağı olarak, bir değer
zincirindeki kontrol noktalarının yanlışlıkla
aktarılmasını önlemek için özen göstermelidir.
Ayrıca diğer kaynaklardan elde edilen veriler,
kendi dahili kaynaklarının kalite ve güven
seviyelerine uymalıdır.

Ancak verilerin tümü eşit
oluşturulmamıştır ve eşit değere
sahip değildir. Doğru amaç için doğru
veriye sahip olunması çok önemlidir.
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Akıllı İş Akışlarını
oluşturmak için Eylem Alanları
3. Hibrit çoklu bulut aracılığıyla
devreye alın
İş platformları ve akıllı iş akışları sayesinde,
Kognitif Kuruluşlar, esas olarak hibrit çoklu bulut
uygulamaları ve altyapısı tarafından çalışır hale
getirilecektir. Bu yeni iş modelleri, esasında
bulutun amacına uygundur. Bu, “buluta geçiş”
konusunda son derece kararlı olan bazı
kuruluşlarda gördüğümüz yalnızca teknoloji
mimarisi odaklı düşünmeden farklılık gösterir.
Hibrit bulut mimarileri; şirket içi sistemleri
(anabilgisayarlar gibi), özel bulutları ve genel
bulutları kapsayan dünyaları destekler.
Pek çok kuruluş, eski sistemlerinin ayrı ayrı
bileşenlerinin yenilenmiş olması nedeniyle,
halihazırda faaliyette olan birden fazla ortama
sahiptir (bkz. Şekilde 10). Günümüze kadar
bu, genellikle nispeten parçalar halinde ve
sınırlı bir şekilde gerçekleşmiştir.
Akıllı iş akışlarının uygun ölçekte
etkinleştirilmesi, mimari açıdan daha
toplu birdeğişikliğe ilişkin birincil etkendir.
Tahminlerimize göre hibrit bir strateji, yalnızca
genel bulut stratejisine göre 2,5 kat daha fazla
değer katar.10 Bu değer, daha fazla uygulamanın
taşınmasından yinelenen süreçlerin
kaldırılmasına, siber güvenliğin geliştirilmesine
ve yasal düzenlemelere ilişkin risklerin
azaltılmasına kadar her türlü işlemi kapsar.
Akıllı iş akışlarında; çeşitli destekleyici kurumsal
uygulamalar, yerleşik üssel etki yaratacak
teknolojilerin değişiklik gösteren uygulamaları
ve gelişen veri mimarisi gereksinimleri
bulunacaktır. Bunların her biri, hibrit bulut
ortamının farklı bileşenleri tarafından ortaya
çıkarılacak potansiyele sahiptir. İş akışı
teknolojisinin taleplerini karşılayan, amaca
uygun bir bulut mimarisinin uygulanması, kritik
kurumsal değişikliği tanımlar.
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İş platformları, kapsamlarını yeni ortakları
içerecek şekilde geliştirecek ve akıllı iş akışları,
platformun kapsamını genişletecektir. Bu
doğrultuda, açıklık ve esneklik prensipleri,
etkinleştirme uygulaması ve altyapı
mimarilerinde büyük önem taşır. Açık kaynak
çözümleri ve konteyner teknolojileri (Red Hat
OpenShift gibi), yetenek ve yeni ekosistem
bileşenlerinin gelecek modüllerinin sürekli
bağlananabilir durumda olmasına olanak
tanıyacaktır. Bunun yanında, mimari seçeneklere
ilişkin risk, “bir kez oluştur, herhangi bir yerde
devreye al” yaklaşımlarıyla ortadan kaldırılabilir.
Kognitif Kuruluşların oluşturulmasının
önündeki en büyük engellerden biri, eski
sistemler ve bunların karmaşıklığıdır. Hibrit
bulut mimarileri, eski ile yeni uygulamalar
arasındaki geçişin ele alınmasıyla birlikte,
hapsolmuş verilerin ve işlevlerin değerini
ortaya çıkabilir. Çözümün bir parçası,
geçmişin “spagetti kodundan” alınan, yeniden
keşfedilmiş iş akışlarının ayrıştırılmasına
yardımcı olabilecek somut katmanların
oluşturulması olacaktır. Bununla birlikte
kuruluşlar, kaçınılmaz olarak, seçili temel
sistemlerin topluca yeniden yazılmasının,
akıllı iş akışlarının sağlanması için gerekli
olduğu bir dünyaya geçiş yapıyor.
Tüm şirketler, teknoloji şirketleri haline
geldikçe, BT’yi etkinleştirme kavramı ve
BT departmanının rolü değişiyor. BT ve iş
birimleri, çok temel bir seviyede, daha çevik
ve genişletilmiş ekip oluşturma modelleri
aracılığıyla bir araya gelirken, gelişen üssel
etki yaratacak teknolojileri destekleyen yeni
mükemmeliyet merkezleri, BT gruplarının
içinde ve dışında ortaya çıkıyor.

Hibrit çoklu bulut aracılığıyla devreye alın
Şekil 10:

Hibrit çoklu bulut ile birlikte dinamik düzenleme, esnekliği ve hızı destekliyor
İş Akışı
Yeni nesil uygulamalar
Eski | API destekli | Mikro hizmetler | Bulut Tabanlı | Hizmet Olarak Sunulan Yazılım

Çoklu bulut yönetimi
Otomasyon | Tüketim | DevSecOps | Yapay Zeka Operasyonları | Yönetişim

Açık hibrit çoklu bulut platformu
Hizmet modelleri

Ağ mimarisi

Güvenlik ve uyumluluk

Hibrit, çoklu bulut mimarisi tarafından etkinleştirilen

IaaS | PaaS | CaaS | FaaS | SaaS

IBM Genel | AWS | Azure | GCP | Edge | Özel| Sistemler

İş platformu ve akıllı iş akışı çerçevesi, daha
fazla amaca uygun yönetişim modellerini
belirleme ve bu yeni uyumlu hale getirme
işlemlerini düzenleme konusunda yardımcı
olabilir. Bu girişimlerin desteklenmesi
amacıyla, üst düzey yöneticilerden oluşan
yeni ittifakların bir araya geldiğini görüyoruz.
Ancak, “etkinleştirici BT”nin ve “iş olarak
sunulan teknolojinin” birleşmesi nedeniyle,
kuruluşun en üst katmanında yönetilen,
tamamen yeni yapıların keşfedilmesi
gerekecektir.

Kognitif Kuruluşların
oluşturulmasının önündeki en büyük
engellerden biri, eski sistemler ve
bunların karmaşıklığı olacaktır.
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Crédit Mutuel
Yapay zeka, akıllı temsilcilerin müşterileri
daha fazla mutlu etmesine yardımcı oluyor

Fransa’nın lider bankalarından biri olan Crédit
Mutuel, yapay zekayı tüm iş kollarına dahil etmeye
yönelik cesur bir strateji belirleyerek, kendini
dijital bir dünyada ilişkisel bankacılığa ilişkin bir
karşılaştırmalı değerlendirme noktası olarak
konumlandırıyor.11
Crédit Mutuel, günde 350.000’den fazla çevrimiçi
sorgu alan 5.000’den fazla şubeye sahiptir.
Banka, bankacılık sektörü için müşteri ilişkilerinde
bir numara olarak konumunu sağlamlaştırmak
amacıyla, müşteri danışmanı rolünü, zamandan
tasarruf etmeleri için yapay zeka ile güçlendirerek
yeniden keşfetmeye devam etti.12
Crédit Mutuel, yüksek e-posta hacimlerini
yönetmek için bir e-posta analiz aracını ve müşteri
danışmanının yanıt süresini azaltmak için bir sanal
asistanı içeren birkaç yapay zeka projesini başlattı.
Ayrıca Crédit Mutuel, yeni yapay zeka çözümlerini
belirlemeye, oluşturmaya ve devreye almaya yönelik
bir ortam sağlayan bir kognitif fabrika da kurdu.
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Sonuçlar
Crédit Mutuel,15.000 farklı
yanıt sağlayabilen kognitif
asistan dahil olmak üzere,
15 kognitif danışmanı çeşitli
işletmelerde devreye aldı
Bir kognitif e-posta çözümü,
bankanın, yılın 200.000 iş
gününü eğitime ayırmasına
olanak tanıyor
Şirket, kognitif çözümleri şirketin
iş kolunun %100’üne
yaymayı hedefliyor

İnsan-teknoloji ortaklıklarını artırın

Kurumsal Deneyimin ve İnsanlığın
geliştirilmesi için Eylem Alanları
1. İnsan-teknoloji ortaklıklarını artırın
Kognitif Kuruluş, akıllı iş platformları ve
akıllı iş akışları sayesinde, büyük ölçüde
teknoloji desteklidir. Ancak teknolojinin
oluşturduğu değerin tamamı için en başarılı
kuruluşların, teknolojinin gücünü, gelişmiş
insan performansı ve kurumsal deneyim ile
birleştirebilenler olacağı açıktır (bkz. Şekil 11).
Uzmanlık, kuruluşların rekabet avantajı için
seçtiği, piyasa yapıcı iş platformlarının kritik
etkenidir.

Bunun için bir işle yükümlü olanlar, kendi
kapsamlı eski uzmanlıklarından yararlanırken,
yeni pazarlar oluşturmak için söz konusu
uzmanlığı artırabilir ve uyarlayabilirler.
İş akışları, hali hazırda kuruluş kültürünü
kazanmış olan çok sayıda yetenekli kişiyi ve
farklı ölçeklerde, farklı yetkinliklere sahip,
sürekli gelişen iş güçlerini kapsar. Akıllı iş
akışları oluşturmak için üssel etki yaratacak
teknolojilerin uygulanması nedeniyle, görevler
ve işler değişecek, ancak aynı zamanda bu
yeteneğin büyük bir kısmı, kuruluşun uçtan
uca ve önden arkaya süreçlerinin bir sonraki
örneklemesi açısından kritik olacaktır.

Şekil 11:

İnsan-teknoloji ortaklığı, insanların performansını artıracaktır.
Yetenek

İnsan
Yaratıcılık
Empati
Birebir Temas

İnsan-teknoloji ortaklığı
Kişiye özel hale getirme
Önsezi
Hızlandırma

Teknoloji
Yapay Zeka
Nesnelerin İnterneti
Blockchain
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Ölçeklenebilirlik
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İnsan-teknoloji ortaklıklarını artırın

Otomasyon, yinelenen görevleri devralacaktır.
Yapay zeka, anında analiz gerçekleştirecektir.
Nesnelerin İnterneti ve 5G, kuruluşların, bilgileri
uzaktan toplamasına olanak tanıyacaktır.
Blockchain, süreçleri manuel olarak kontrol
etme gereksinimini ve idari yükleri azaltacaktır.
Bunların tamamı, kuruluşların içindeki görevleri
ve faaliyetleri değiştirecektir. Yeni platformlar
ve iş akışları, içgörü için yeni alanları ortaya
çıkaracak, insanların değer katması için yeni
alanlar oluşturacak ve bunları farklılaştırmak
için empatiyi, ilişkileri ve diğer sosyal becerileri
gerektirmeye devam edecektir.
Kurumsal deneyim kavramı, Kognitif Kuruluşun
“sabit” veya teknolojik bileşenlerinin gelişimi
kadar hızlı bir şekilde yükseliyor. Müşteri
deneyimleri, değişimin temel etkeni olmaya
devam ediyor. Bunlar, müşterilere hizmet
sunan çalışanların deneyimleriyle gittikçe daha
bağlantılı hale geliyorlar.
Tüm işletmeler, paydaşların kuruluşu her gün
deneyimleme biçiminin, geleneksel olarak
değerler ve davranışlar olarak adlandırdığımız
hususun merkezinde olduğunu fark ediyorlar.
Ayrıca, kuruluşlar, ekosistemler ve ağlardan
oluşan bir dünyada, kuruluş sınırlarının
ötesine geçmek için bu deneyim tutarlılığına
gereksinim olduğunu görüyorlar.
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Kognitif Kuruluşa ilişkin deneyim, insan
ve teknoloji ortaklığıyla sağlanacaktır.
İnsanlar daha iyi araçlar kullandıkça, daha
iyi performans gösterecektir; teknoloji
kullanımı daha kolay hale geldikçe, insanlar
teknolojiyi daha fazla kullanacaktır. Yeni
teknoloji çözümleri ve bunların platformlara
ve iş akışlarına uygulanması, onlarla çalışan
uzmanlar için gittikçe daha yüksek bir çıta
belirleyerek, beceri seviyesinin artırılmasını ve
yeni becerilerin kazanılmasını destekleyecektir.
Bunun sonucunda insanlar, araçlarından çok
daha iyi tasarım ve işlevsellik talep edecektir.
Tasarım odaklı düşünme, deneysel öğrenme,
çevik geri bildirim döngülerini içeren ortak
oluşturma modelleri, sürekli öğrenme ve
iyileştirme gibi unsurların tümünün Kognitif
Kuruluşa yerleştirilmesi gerekecektir. Bunlar,
iş platformlarının ve akıllı iş akışlarının
sürekli gelişimini destekleyecektir. İhtiyaçları
ve beklentileri anlamak ve geliştirmek için
çok sayıda paydaşın görevlendirildiği insan
merkezli tasarım yaklaşımları, bu dönüşümler
için varsayılan değer haline gelecektir.

İnsanlar daha iyi araçlar kullandıkça,
daha iyi performans gösterecektir;
teknoloji kullanımı daha kolay hale
geldikçe, insanlar teknolojiyi daha
fazla kullanacaktır.

İnsan-teknoloji ortaklıklarını artırın
Şekil 12:

Müşteri deneyimi: amaç ile tanımlanan ve değerlerle desteklenen
temel deneyimlere dayanılarak oluşturulmuştur.

Amaç ve hedef

Müşteri
deneyimi

Çalışan
deneyimi

Kuruluş
deneyimi

Ekosistem
deneyimi

Değerler, beceriler ve çalışma yöntemleri

Bir kuruluşun amacı ve hedefi, aynı zamanda
Kognitif Kuruluşta insan-teknoloji ortaklığının
önemli yönlendiricileri de olacaktır (bkz.
Şekil 12). İyi olanı yapmak için teknolojinin
etik biçimde uygulanması ve bir kuruluşun
geniş bir yelpazedeki paydaşlar üzerindeki
olumlu etkisinin şeffaflığı gittikçe daha fazla
önem kazanıyor. Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık
ve güven gibi konular dikkat gerektirir.
İnsanların, yeni modellere ve yaklaşımlara
ilişkin teknoloji potansiyelinin arkasında nasıl
uyumlu sağladığı, teknolojinin sağlamlığından
daha önemli olmasa bile en az onun kadar
önemli olacaktır.
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Kurumsal Deneyimin ve İnsanlığın
geliştirilmesi için Eylem Alanları
2. Akıllı liderlik, beceriler ve
kültürü geliştirin
Kognitif Kuruluş dünyasında liderlik, liderlerin
becerilerine ve liderlik yaklaşımına yönelik
talepleri açısından çok farklıdır. Daha fazla
şirketin teknoloji şirketi haline gelmesi ve üssel
etki yaratacak teknolojilerin, tehditlerin yanı sıra
daha stratejik fırsatları ortaya çıkaracak şekilde
ölçeklenmesi nedeniyle, tüm iş liderlerinin,
yalnızca üst düzeyde teknoloji bilgisine sahip
olmanın ötesine geçmesi gerekecektir.
Liderlerin, işlerini yeni, büyük ölçüde teknoloji
destekli iş platformlarına yatıracak olmaları
halinde, olası gelecek potansiyelleri ve
geliştirme yolları ile birlikte, ilgili bir dizi
teknolojiyi anlamaları gerekecektir. Buna,
hızlı gelişen kavramların ve çözümlerin
genişletilmiş bir ekosistemi hakkında daha
kapsamlı farkındalık ve söz konusu bilgiyi,
hem fırsatları yakalamak için atak bir şekilde
hem de kesintiyi yönetmek için savunmaya
dayalı bir şekilde uygulama becerisi dahildir.
İş platformları, sektör sınırlarını aştıkça,
liderlerin, içgörüleri aramak, çeşitli
sektörlerde ilişkiler kurmak ve fikirleri
paraya dönüştürmek üzere yeni yöntemler
öğrenmek için geleneksel sektör ağlarının
dışına bakması gerekecektir. Buna, teknoloji
kuruluşlarının ve start-up şirketlerin
dünyasına katılma ve kuruluş içinde yeni
ortak oluşturma ortamlarını geliştirme
yöntemlerinin bulunması dahildir.
Cesaret, amaç ve hedefin netliği, liderliğin
simgeleri olmaya devam ediyor. Ancak büyük
iddiaların niteliği, geleneksel alanlardan çıkıp
yeni bölgeye uzandığından, bir Kuzey Yıldızını
belirleyebilme ve kuruluşun hedefi ve devam
eden yolculuk hakkında net olmayan bir şekilde
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iletişim kurulması her zamankinden daha büyük
önem taşıyor. Liderlerin, daha büyük kuruluşlar
için kılavuzlar belirlemesi ve platform ve iş
akışı seçenekleri için önceliklendirme işlemini
güçlendirmesi hayati önem taşıyor.
Bununla birlikte, platformlar ve iş akışları ile
ilgili inovasyon kuruluşun ucuna taşındıkça,
kuruluşların, netlik ve çerçevelerin yanı
sıra, daha fazla unsuru “serbest bırakması”
gerekir. Bu durum, yetkili ve çevik ekiplerin,
verileri kullanmak, teknolojiyi uygulama
yöntemlerini aramak ve temel deneyimlere
ilişkin yenilik yapmak amacıyla bir araya
gelebildiği noktada geçerlidir.
Ayrıca, bu yeni alanlarda önemli ilerleme
kaydedilmesi amacıyla, liderlerin yeni
koalisyonlarının, üst düzey yönetici ekibi
genelinde bir araya getirilmesinin gerekli
olacağının fark edilmesi de önemlidir. Birim
liderleri, Bilgi Teknolojileri Direktörleri, Üst
Düzey Dijital Yöneticileri, Üst Düzey Dönüşüm
Yöneticileri ve departmanın; uygun, paylaşılan
metrikler ve teşvikler dahil olmak üzere,
platform ve iş akışı dönüşümüne ilişkin
hedefle eşitlenmesi gerekir.
Kognitif Kuruluş içinde kültür değişimi
karmaşıktır ve geleneksel yaklaşımları
gündemden kaldıracak şekilde hızlandırılması
gerekir. Büyük kuruluşun, fikirlere ve yeni
teknolojilerin ve fikirlerin potansiyeline
açılması, yanıtın bir kısmını oluşturur. Yaparak
öğrenmeyi teşvik etmek de böyledir.
Ancak sonuç olarak, kültür değişimi, daha
proaktif beceri gündemini gerektirir. Ayrıca,
yeni teknolojileri anlama ve uygulama
konusunda gittikçe daha fazla çalışan güven
kazandıkça, bunlar değişimin destekçileri
haline gelir. Bunun sonucunda, beceri
seviyesinin uygun ölçekte artırılması ve yeni
becerilerin kazanılması büyük önem kazanır.

Akıllı liderlik, beceriler ve kültürü geliştirin
Şekil 13:

Güçlendirilmiş iş gücü, yaratıcı liderlik ve sürekli öğrenme kültürü ile yönlendirilir.

Yüksek
Değer

Yaratıcı liderlik

Güçlendirilmiş İş Gücü

Eski Beceriler

Yeni Beceriler

Referans
Değer
Yakın Vade

Yeni iş platformları kuruldukça ve akıllı iş
akışları geliştirildikçe, iş gücü becerilerinin
dönüşümüne olan gereksinim daha belirgin
hale gelecektir. Şirketler, etkilenen toplulukları
desteklemek için planlı hamleler yaparak,
alanlarında lider hale gelebilirler. Dünyanın en
büyük 12 ekonomisinde yer alan 120 milyonu
aşkın çalışanın, önümüzdeki 3 yıl içinde,
akıllı iş akışlarının ve yapay zeka destekli
otomasyonun bir sonucu olarak, yeniden eğitim
alması/yeni beceriler kazanması gerekebilir.13
Neredeyse her şirketin bir profesyonel
hizmetler şirketinin, “uygulama” disiplinlerini,
uzmanlık havuzlarına uygulaması
gerekiyormuş gibi bir durum söz konusudur.
Bu disiplinler, belirli beceri gruplarının
büyümesini hızlandırma ve hedef toplulukların
beceri seviyesini artırma becerisini ve zaman
içinde, daha az talep gören kullanıma son

Uzun Vade

verme yeteneklerini sağlar. Çalışanların,
teknolojilerin olası sonuçlarından ziyade,
bu teknolojilerin etkisini ele almaya yönelik
planlı ve proaktif eylemler içeren net planlar
konusunda daha kaygılı olduğunu öğrendik.
Pek çok becerinin sürekli olarak yaşam
döngüsü kısalıyor ve ilgi düzeyi azalıyor. Kognitif
Kuruluşun, sürekli öğrenme kültürünü ve bir
dizi yaklaşımı oluşturması gerekir: bu, belirli
teknik veya iş yeteneklerinden ziyade, öğrenme
eğilimine değer veren ve sosyal becerileri (iş
birliği gibi) benimseyen bir kültürdür. Çalışan
deneyimini geliştirmek için daha kapsamlı bir
yönlendirmenin parçası olarak, insan kaynağının
yaşam döngüsü içinde sürekli öğrenmeyi
yönlendirmeye ve desteklemeye yardımcı
olunması amacıyla, yapay zekadan ve diğer
araçlardan yararlanmak daha yaygın hale
geliyor (bkz. Şekil 13).
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CEMEX
Köklü değişim gerçekleştiren yeni nesil şirketler
için Dijital Akademi

Merkezi Meksika’da bulunan CEMEX, dünyanın
önde gelen ağır yapı malzemeleri sağlayıcılarından
biridir. Şirket, geçtiğimiz 3 yıl içinde, işletmeler
arası müşterileri ve ekosistem ortakları için
sunduğu değerifarklılaştırmak ve daha iyi rekabet
etmek için kurumsal dönüşümüne yatırım yaptı.
Şirket, kurumsal dönüşümün liderleriyle
başlaması gerektiğini fark etti; dolayısıyla, üst
düzey yöneticilerinden 80’i ile “Dijital Olmak” adlı
kampanya kapsamında yeni dijital yaklaşımlar
başlatan güçlü bir geliştirme programı oluşturmakla
işe başladı. CEMEX, ortak sözlük, varlıklar ve hizmet
sağlama kanalları sağlamak için bir Dijital Akademi
ve öğrenme-geliştirme platformu kurdu.
2019 yılında, CEMEX, etkili bir şekilde büyüme,
yönetme ve çalışmanın nasıl gerçekleştirileceğini
öğrenmeleri için üst düzey yöneticileri, müdürleri
ve ön saflarda çalışanları hedefleyen “Dijital
Temeller Programı” ile platformu genişletti.14
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Sonuçlar
CEMEX, en önemli 80 üst düzey
yöneticisiyle güçlü bir geliştirme
programı ve öğrenme ortamının
öncülüğünü yaptı
Şirket, CEMEX ile girişimciler
arasında bağlantı kuran bir

inovasyon ekosistemi olan
Monterrey Digital Hub’ı başlattı.

Şirket, liderlerini iş modeli
inovasyonu ve yeni ortaya çıkan
teknolojiler dahil olmak üzere yeni
kavramlar ve beceriler ile
tanıştırıyor.

Amaca yönelik çeviklikle performans gösterin

Kurumsal Deneyimin ve İnsanlığın geliştirilmesi için
Eylem Alanları
3. Amaca yönelik çeviklikle
performans gösterin
Dünya, “çevik” kavramını benimsiyor ve birçok
kuruluş, çevik ekipler oluşturma, haftalık veya
aylık planlama toplantıları, günlük planlama
toplantıları ve günlük kısa güncelleme
toplantılarını oluşturma yolculuğunun bir
noktasında bulunuyor. Bu, kurumsal siloların
açılması, engellerin ortadan kaldırılması,
kuruluşların serbest bırakılması ve aşağıdan
yukarıya inovasyonun teşvik edilmesi
konusunda önemli bir husus olmuştur. Bununla
birlikte, bu etkinliklerin çoğunda görülen
zorluk, genellikle açık bir sonucun veya etkinin
belirlenmesi olmuştur. Bazı durumlarda, ortaya
“çevik kaos” çıkmıştır.
Çevik çalışma yöntemleri, yüksek düzeyde
değere sahip olabilir; ancak, bunların, daha
yüksek düzeyde etkililik ve verimlilik için daha
fazla amaca yönelik hale getirilmesi gerekir. İş
platformlarına ve akıllı iş akışlarına odaklanan
Kognitif Kuruluş çerçevesi, tüm bu inovasyonun
gerçekleşebileceği ve ölçeklenebileceği
kılavuzları sunar ve net bir bağlam sağlar.

Kuruluşlar, kuruluşun içinden ve dışından
ekipleri bir araya getirerek ve bunları temel
platform veya iş akışı hedefiyle uyumlu hale
getirerek, Brown Hareketi modeline ilişkin
riski azaltmaya ve bu grupların daha açık
sonuçlarla ilgili enerjisinin toplanmasına
yardımcı olur. Ekibin haftalık veya aylık
planlama toplantılarında, platformların
yapı taşlarının uygulamaya konması veya iş
akışı geliştirmenin modüllerinin sunulması
nedeniyle, bekleyen inovasyon fikirlerini;
getirileri ve stratejik uyumu optimize eden bir
şekilde yönlendirmek mümkündür.
Bu nedenle, Kognitif Kuruluş, çevik
faaliyetlerin “olgun” yönetişimini sağlar.
Kognitif Kuruluş, yakın vadede ilerlemeyi ve
değeri desteklemeye devam ederken, önemli
sermaye tahsisine ve iş senaryosuna ilişkin
karar alınması ile bu faaliyetler arasında daha
kolay bir şekilde bağlantı kurabilir.

Çevik çalışma yöntemleri, yüksek
düzeyde değere sahip olabilir; ancak,
ekipleri iş platformları ve akıllı iş
akışına ilişkin hedef ile uyumlu hale
getirerek, bunların daha fazla amaca
yönelik hale getirilmesi gerekir.
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Amaca yönelik çeviklikle performans gösterin
Şekil 14:

Amaca yönelik çeviklik, düzenlenmiş ekipleri, açıkça tanımlanmış sonuçlar
aracılığıyla destekler.

Amaca yönelik çeviklik

Sonuç

Çevik kaos

Akıllı İş Akışı
veya Platform Hedefi

Buna ek olarak, amaca yönelik bu çeviklik
yaklaşımı, iş mimarisinin ve diğer destekleyici
mimari seçimlerinin tanımlanmasına yardımcı
olur. Bu da geliştirilen bir fikrin “mesai
saatlerine hazır” olarak kabul edilmesi halinde,
daha kolay bir şekilde ölçeklenebilir olması
gerektiği anlamına gelir. Çevik inovasyonda
gördüğümüz en büyük zorluklardan biri, pilot
çalışma ile dikey ölçekleme arasında nasıl
bağlantı kurulacağı konusudur. Amaca yönelik
çeviklik, bu faaliyetin risklerini ortadan kaldırır
(bkz. Şekil 14).
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Ayrıca bu yaklaşım, çözümlerin
geliştirilmesinde iş ile BT birimleri arasındaki
uçurumun kapatılması açısından da çok
önemlidir. Bu yaklaşım, teknoloji iş haline
geldikçe, bu gruplar arasındaki çizgileri belirsiz
hale getirme sürecini hızlı bir şekilde başlatır.
Oyuncuların yeni teknolojilerin potansiyeline
açık hale gelmesi ve yaparak öğrenmesi
nedeniyle, bu yaklaşım doğru bir şekilde
gerçekleştirildiğinde, aynı zamanda yeni
becerilerin kazanılmasına, beceri seviyesinin
artırılmasına ve kültür değişimi gündemine
ilişkin çok büyük bir hızlandırıcı da olabilir.

Yeni oluşturma biçimi: Garage
Bir Kognitif Kuruluş hale gelme konusunda, bir şirketin iş platformlarını
nasıl dönüştürdüğü ve iş akışlarını nasıl yeniden tasarladığı, uyum
ile kaos arasında fark yaratabilir. IBM Garage yaklaşımı, yolculuğu
başlatacak, yürütecek ve güçlendirecek olan mükemmel bir araçtır.
Kurumsal çeviklik zorunludur; ancak
“çevikliğin” uygulanması yeterli değildir
ve dağıtılmış yinelemelerin hızlı bir şekilde
artırılması kontrolden çıkabilir. Hızlı değişime
ilişkin risklerin azaltılmasına yardımcı olmak
amacıyla, bir kuruluş genelinde ekiplerin
gücünün toplanması ve ortaya çıkarılması
için kuruluşlar, doğru yöntemlere, düşünce
yapısına ve teknolojiye gereksinim duyarlar.
Garage yaklaşımı tam olarak budur: iş
birliği ve yürütme aracılığıyla inovasyona
ve dönüşüme ilişkin cesur, kapsamlı bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşım, şirketlerin, geleceğin
iş platformlarına ve akıllı iş akışlarına ilişkin
birlikte oluşturma, birlikte yürütme ve birlikte
çalışma işlerini gerçekleştirmesine olanak tanır
(bkz. Şekil 15).
Garage yaklaşımı, temelde amaca
yöneliktir. Bir kuruluşun çevikliğinden ve
yaratıcılığından yararlanmak için kuruluşun
açık, ölçeklenebilir bir hedefe sahip olması
gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Garage
yaklaşımında, hedeflenen bir iş akışının
yeniden keşfedilmesiyle uyumlu hale getirilen
veya belirli bir iş platformu oluşturulmasına
yardımcı olmaya odaklanılmasını öneriyoruz.

Bu düşünme biçimi, katılımcıların çeşitliliğini
sınırlandırmaya ve sorunlu noktaları, değer
havuzlarını ve veri kaynaklarını belirlemeye
odaklanılmasına yardımcı olur. Bu aynı
zamanda, Garage haftalık veya aylık planlama
toplantılarından ortaya çıkan geliştirilmiş
yeteneğe ilişkin herhangi bir yapı taşının, her
haftalık veya aylık planlama toplantısı veya
etkinlik aşaması ile stratejik zorunluluklar
arasında doğrudan bir bağlantıyı yapılandırılmış
bir çerçeve aracılığıyla kurarak, açık, daha büyük
bir resmin bir parçası olabilmesini sağlamaya
yardımcı olacaktır. Bu, kullanıcı odaklı olmanın ve
insan deneyiminin temel hususlarıyla birleşerek,
değerin gerçekleştirilmesini ve hız elde edilmesini
sağlar ve anlamlı, uzun süreli başarının anahtarını
oluşturur.
Garage, geleceğin birlikte kurulmasına yardımcı
olmak için bir işin tüm ekosistemine erişme fırsatı
sağlar: müşteriler, vatandaşlar, tasarımcılar,
geliştiriciler, mimarlar, ortaklar, yükleniciler,
satıcılar, düzenleme kurumları ve diğer tüm
ilgili paydaşlar birlikte inovasyon gerçekleştirir.
Garage, iş ve teknoloji ile içgörüye ilişkin dahili
ve harici kaynakları bir araya getirerek kurumsal
sınırları aşar. Çevik ekiplerle açık iş birliği,
hizmet sağlamayı, öğrenmeyi ve etkileşimi
hızlandırır. Garage deneyimi, şirketlerin daha
hızlı hareket etmelerine, daha akıllı bir şekilde
çalışmalarına, doğru yeteneğe erişmelerine ve
oluşturma, inovasyon gerçekleştirme ve büyüme
yöntemlerini yeniden tasarlamalarına ve tüm
bunları, ölçeklenebilir ve yinelenelebilir bir
şekilde yapmalarına yardımcı olur.
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Frito-Lay
Atıştırmalıklarda inovasyon sağlıyor

Sonuçlar

Frito-Lay, doğru ürünü, doğru zamanda, doğru
yere ulaştırmalıdır. 25.000 ön ofis çalışanı,
300.000 müşteri ve 2.500 ürün kalemine sahip
olan şirketin, lojistik, dağıtım ve satış zorluklarını
içeren karmaşık değer zincirini yönetmesi
gerekiyordu.

Frito-Lay, pazarda talepte
bulunmaya ilişkin ortalama
süreyi 240 haftadan
30 günden daha
az bir süreye indirdi.

IBM ve Frito-Lay çalışanları, yüzlerce saatlik
kullanıcı araştırması, mülakat ve saha ziyaretini
tamamladı. Üst düzey yöneticiler, bekleyen işleri
temel etken olan değerle birlikte oluşturarak,
kararları daha hızlı bir şekilde almayı başardı.

Yeni özellikler artık

Ekipler, seçili dikey pazarlara odaklanan kavramsal
kanıtlar oluşturdu ve bunları pilot pazarlara
sundu. Şu anda 8’den fazla Garage rotasına sahip
olan Frito-Lay, çözümlerini Ön Ofis çalışanlarına
ölçeklemeye odaklanmış durumdadır.

teşvik ediyor15
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haftalık olarak yayınlanabiliyor.
Müşteriye yönelik iş akışları

artıyor ve kullanımı

Şekil 15:

Yaratıcılık ve uygulanabilirlik Garage yolculuğunda bir araya geliyor

Birlikte oluşturma

Birlikte yürütme
Pazar yanıtı

Pazar yanıtı

Hipotez
testi

Tasarım
Keşif
Keşif

Birlikte çalışma

MVP n’nin
Oluşturulması

MVP 1’in
Oluşturulması

Doğrulanmış
iş girişimi

MVP’nin
Ölçeklenmesi

Ölçme ve
öğrenme
Ölçme ve
öğrenme

Ölçme ve
öğrenme
Doğrulanmış ürünün
pazara uygunluğu

Garage’ın, kritik iş akışlarının dönüştürülmesine
yardımcı olması gerekiyorsa, kuruluşun
merkezinde konumlandırılması gerekir.
Garage’ın, görünür olması, liderlikten gelen
açık bir direktifle etkinleştirilmesi ve kuruluşun
makro yönetişim ve sermaye tahsisine ilişkin
disiplinleri ile bağlantılı olması gerekir. Bu,
inovasyon döngülerinin çıktısını, en önemli
değerin gerçekleştirilmesine odaklar ve başarılı
olması halinde, hızlı ve anlamlı bir şekilde
ölçeklenebilir.
Garage, tasarım odaklı düşünmenin ve iş
birliğine dayalı oluşturmanın gerçekleştiği
müşteri tesislerinde veya özel olarak ayrılmış
tesislerde benzersiz fiziksel “alanı” kullanabilir.
Garage, Kognitif Kuruluşta kültür değişimine
ilişkin belirgin bir uyarı işareti işlevi görebilir.
Bu aynı zamanda, daha geniş uzmanlıktan
yararlanılması ve coğrafi sınırların aşılması
amacıyla, Garage’ın sanal araçları, yöntemi ve
uygulamalarından da yararlanabilir ve sanal bir
örneklemeye sahip olabilir.

Dikey ölçekleme, Garage yaklaşımının temel
konseptidir. Bir şirketin; büyük sorunları
hedefleyerek, çeşitli paydaşları görevlendirerek ve
Garage’ın şirketin mimari “büyük kuralları” içinde
işlemesini sağlayarak, bir start-up şirket hızında
ve kuruluş ölçeğinde faaliyet gösterebileceğine
inanıyoruz. Bu düşünme biçimi, kuruluşlarda, bin
adet Kavramsal Kanıtın veya Minimum Düzeyde
Uygulanabilir Ürünün başarısız olmasını önler.
Garage, yalnızca doğru kişilerin oluşturduğu
ekiplere erişmekle kalmaz. Aynı zamanda,
üssel etki yaratacak teknolojilerin ve çözüm
bileşenlerinin tüm çeşitlerini içine alır. Garage,
daha hızlı bir şekilde etki olması ve ilerleme
kaydedilmesi için birden fazla teknolojinin, yeniden
kullanılabilir mimari bileşenlerinin, Araştırma ve
Geliştirmenin bileşim halindeki gücünü sağlamak
üzere tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, bu yaklaşım,
Digital Reinvention® gibi programlara, kurumsal
kaynak planlamanın yerleştirilmesine, paylaşılan
hizmetlerin yeniden yapılandırılmasına ve dış
kaynak kullanımının dönüştürülmesine kapsamlı
inovasyon sağlayabilir.
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Garage, Birlikte Oluşturma aşamasından
Birlikte Yürütme ve Birlikte Çalışma aşamasına
kadar iş değişikliğinin yaşam döngüsünün
tamamında güçlü bir konuma sahiptir.16

Geleceği öngörmek için birlikte oluşturun
Yeni iş fırsatını ortaya çıkarın veya kritik yeni
içgörüleri mevcut bir duruma yönlendirin.
Açık mimari kılavuzlarına uyan, ileri görüşlü,
cazip ve enerji sağlayan bir çözümü birlikte
oluşturmak için tüm ekosisteminizle veya ilgili,
daha küçük ekiplerinizle fikirler tasarlayın.

Oluşturmak ve dikey ölçeklemek için
birlikte yürütün
Geleceğin vizyonunu gerçekleştirecek ekibi
oluşturmak için genişleyin ve ilave ekipler
oluşturun. Minimum Düzeyde Uygulanabilir
Ürüne ilişkin prototip ürünü, ilk üretime hazır
yayın içinde geliştirin ve çözümü, tam üretim
içinde başlatın. Aynı zamanda, çözümünüzü,
kullanıcılardan öğrendiklerimize dayalı olarak
geliştirmeye ve güçlü mimarilerle birlikte hızlı bir
şekilde dikey ölçekleme yapmaya hazır olun.

Yineleme ve sürekli iyileştirme yapmak
için birlikte çalışın
Sürekli iyileştirme için izleme ve test
gerçekleştirirken, araçlarınızı, mimarinizi ve
güvenilirliğinizi güçlendirmeye devam edin. Bu,
kültürünüzü kapsamlı olarak dönüştürmek için
çok önemli olan sürekli hizmet sağlamanıza
olanak tanır. İşin büyük bir kısmı, kuruluş
genelinde dağıtılmış ekiplerle yapılabilir.
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Bu nedenle Garage, Kognitif Kuruluşun
oluşturulması için mükemmel bir araç sağlar.
Garage, piyasa yapıcı iş platformlarının
tanımlanmasına ve oluşturulmasına, Akıllı İş
Akışlarının yeniden keşfedilmesine ve yeniden
tasarlanmasına ve şirketin İnsanlığa ilişkin
yaklaşımının, merkezinde yer alan, üssel
etki yaratacak teknolojilerin gücünden tam
olarak yararlanabildiği Kurumsal Deneyimin
oluşturulmasına yardımcı olabilir.
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nasıl kuruldu?” https://www.ibm.com/
watson/stories/creditmutuel

Değişen bir dünya için doğru
iş ortağı
IBM olarak, müşterilerimizle işbirliği
yapıyoruz, onlara günümüzün hızla değişen
ortamında benzersiz bir avantaj sunmak
için iş içgörüsünü, ileri düzey araştırmaları
ve teknolojiyi bir araya getiriyoruz.

IBM İş Değerleri Enstitüsü

12 IBM basın bülteni. “Crédit Mutuel ve
IBM Watson, teknolojiyi, insanların hizmetine
sundu. https://newsroom.ibm.com/201704-19-Credit-Mutuel-and-IBM-Watson-puttechnology-at-the-service-of-people

IBM Services bünyesinde yer alan IBM İş
Değerleri Enstitüsü, kritik kamu sektörü
ve özel sektör sorunlarına ilişkin olarak
kıdemli işletme yöneticileri için bilgiye
dayalı, stratejik içgörüler geliştirmektedir.

13 2018 IBM İş Değerleri Enstitüsü
Küresel Ülke Araştırması; “Ülkeye göre
toplam iş gücü.” Dünya Bankası. 2017;
IBM İş Değerleri Enstitüsü analizi ve
hesaplamaları. 2019.

Daha fazla bilgi için

14 IBM müşteri etkileşimlerine göre.
15 IBM müşteri etkileşimlerine göre.
16 IBM Garage ibm.com/garage
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Bu çalışma veya IBM İş Değerleri Enstitüsü
(IBV) hakkında daha fazla bilgi edinmek için
lütfen iibv@us.ibm.com adresinden bizimle
iletişim kurun. @IBMIBV’yi Twitter’da takip
edin ve araştırmalarımızın tamamını içeren
katalog ya da aylık haber bültenimize abone
olmak için ibm.com/ibv adresini ziyaret edin.
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