
Artık şirketler, servislerinde ve 
hizmetlerinde farklılaşmak 
için, hem kurum içi 

hem kurum dışı verinin analiz 
edilmesine çok önem veriyor. 
Günümüzde makinelerin, 
sistemlerin, otonom araçların ve 
sosyal medyaların oluşturduğu 
milyarlarca satır verinin sadece 
%1’ini analiz edebiliyoruz. Yani 
içinde bulunduğumuz dijitalleşme 
ve veri çağında, almamız gereken 
çok yol olduğu ortada. 

Konuyla ilgili görüşlerini 
paylaşan BI Technology Teknik 
Satış Lideri Ömer Çıtak, şirketlerin 
veriyle olan imtihanını mercek 
altını aldı. İş zekâsının hiçbir zaman 
bugünkü kadar stratejik bir inisiyatif 
olmadığını vurgulayan Çıtak, şu 
sözleri kaydetti: “Hepimizin takip 
ettiği, dünyanın en büyük şirketleri 
listesine baktığımız zaman, yeni 
tip iş modeli uygulayan şirketlerin 
hızlı bir şekilde listeye girdiklerini 
ve ciddi şekilde bulundukları 
sektörü değiştirdiklerini görüyoruz. 
Bu firmaların ortak özellikleri ise; 
dijital çağda kurulmuş olmaları ve 
veri analitiğini iş yapış şekillerinde 
merkeze konumlandırmaları. Artık 
kurumlar, sadece statik raporlardan 
değil, farklı kaynaklardan 
gelen verileri de 
kullanarak verdikleri 
hizmetleri/servisleri 
farklılaştırmaya, 
iyileştirmeye ve 
avantaj sağlamaya 
çalışıyor. Tam da 
bu noktada Qlik, 
kurumların analitik 
yetkinliklerini 
artırarak veriden 
değer çıkarmalarını 
ve stratejik 
kararlarını daha 
etkin ve hızlı 
vermelerini sağlıyor. 
BI Technology 
markası altında 
Qlik ürünlerinin 
Türkiye’deki tek 
distribütörü olarak 
farklı yetkinliklere 
sahip 45’in üzerinde 
iş ortağımız ile 
550’nin üzerinde 
müşterimize hizmet 
vermekteyiz. 
Kurumlardaki üst 
seviye yöneticilerden 
operasyon ekiplerine 
kadar organizasyon 
yapısı içerisinde 
herkesin veriye 
ihtiyaç duyduğu 
yeni dönemde, 
her kullanıcının 
görsel ve analitik 
uygulamalar 
oluşturmasına imkân 
sağlayan platformlar 
sunmaktayız.”

Ömer Çıtak’ın 

aktardığı bilgiye göre Qlik, sorgu 
bazlı yaklaşımın getirdiği yavaş ve 
IT’ye çok bağımlı yaklaşım yerine; 
patentli bağlantılı analiz yetkinliği 
ve bellek-içi hafıza yaklaşımını 
kullanıyor. Bu sayede söz konusu 
kurumların IT’ye bağımlılığı 
azaltılıyor, kurum içlerinde verinin 
erişilebilirliği artıyor. Qlik’in 
patentli teknolojisi olan bağlantılı 
analiz (Association), bellek içi 
veri tabanı (In-Memory Database) 
ve zengin veri görselleştirme 
kütüphanesi sayesinde kurumların 
karar destek süreçleri hızlanıyor 
ve iyileşiyor. IT’ler verinin 
sisteme sağlıklı, temiz ve düzenli 
olarak akışını sağlayabiliyor; iş 
kullanıcıları ise sağlanan bu veri 
kümelerinden Qlik’in yetenekli 
veri görselleştirme kütüphanesini 
ve ileri analitik fonksiyonalitesini 
kullanarak maksimum bilgiyi 
çıkarmaya başarabiliyor. Ayrıca 
Qlik, teknolojik avantajlarının 
yanı sıra kullanıcının analiz etmek 
istediği veri kümesine dair büyük 
resmi görmesini sağlaması, hızlı 
ve kolay geliştirilmesi, merkezi bir 
yapıda yönetilebilmesi ve analitik 
platform ile istenen sisteme entegre 
olabilmesiyle öne çıkıyor.
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iş zekâsı platformu
kurumları geleceğe taşıyor
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Ömer Çıtak, günümüz iş 
hayatında yaşanan köklü 
değişikliklerin teknoloji 

boyutunu ele alarak distribütörü 
oldukları Qlik’in bu alanda 

sunduğu ürünler ve 
çözümler hakkında 

bilgi verdi. 

BI Technology, Ereteam ile  
stratejik ortaklığa imza attı

İş zekâsı sektörünün yenilikçi firması Qlik’in 
Türkiye resmi distribütörü olan BI Technology; 
bankacılık, sigorta, perakende, telekomünikasyon, 
ilaç ve kamu sektörlerinde Büyük Veri Analitiği 
ve İş Optimizasyonu çözümleri sunan, Türkiye’nin 
önde gelen BT ve danışmanlık hizmetleri kuruluşu 
Ereteam ile stratejik ortaklığa imza attığını duyurdu. 
Bu iş birliğiyle BI Technology, kurumların dijital 
dönüşümünde daha etkin rol almayı hedefliyor.

BI Technology Yönetici Ortağı Can Doğu ise iş 
birliğini şöyle özetledi: “Büyüme hedeflerimize 
paralel olarak mevcut kanal ağımızın güçlenmesi 
için Ereteam ile stratejik bir adım attık. Artan piyasa 
ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek için, kanal 
odaklı satış stratejimize uygun olarak Ereteam ile 
imzaladığımız yeni iş ortaklığı anlaşmamız bizim için 
çok önemli.”


