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CORONAVIRÜS krizinin ortasında, çok olağan 
dışı zamanların içerisinden geçmekteyiz. Bu 
kaotik ortamda birçok kurum, toplum ve 
çalışanlarının sağlığını düşünerek çok yüksek 
oranda evden çalışma ortamına geçtiler. Bu 
noktada son yıllarda kurumların ajandasında 
ilk sıralarda yer alan dijitalleşme kurumların 
ölçeklerinden ve bulundukları sektörden 
bağımsız bir şekilde Coronavirüs etkisi ile 
vazgeçilmez bir insiyatif haline dönüştü. 
Dijitalleşmeyi şemsiye bir insiyatif olarak 
görecek olursak, veri analitiği ve iş zekası ise bu 
insiyatifin en önemli alt kollarındadır. 

BI Technology markası altında QLIK veri 
entegrasyonu, veri analitiği ve iş zekâsı ürünleri 

ile kurumların bu dönüşüm yolculuklarında yanlarında yer alıyor. 
Kurumların en üst seviyedeki yöneticilerden operasyon ekiplerine 
kadar organizasyon yapısı içerisinde herkesin veriye ihtiyaç duyduğu 
yeni dönemde her kullanıcının görsel ve analitik uygulamalar 
oluşturmasına imkan sağlayan platformlar sunuyor. 

DOĞRU IÇGÖRÜLER SUNUYORUZ
COVID-19 sürecinde kurumlar veri analitiği ve iş zekasını; mevcut iş 
durumlarını anlamak, müşterileri ile iletişime geçebilecekleri farklı 
metotlar bulmak ve süreçlerinde ve iş yapış şekilllerinde inovasyon/
yenilikler bulabilmek için veri analitiği etkin bir şekilde kullandılar. 
IDC Türkiye’nin Mart sonunda yaptığı çalışmaya göre kurumların 
yüzde 77 gibi büyük bir çoğunluğu dijitalleşme insiyatifini hayata 
geçireceklerini ve bu grubun da yaklaşık yüzde 60’ı COVID-19 sonrası 
bu eforlarının artarak devam edeceğini belirtiyor. Bu çalışma da 
bizlere gösteriyor ki; çevik, hızlı ve güvenilir veri analitiği ve iş zekası 
platformuna sahip kurumlar rekabette ciddi avantaj sağlıyorlar ve 
bu ivme artarak devam edecek. İş Zekasının (BI) Artırılmış Zeka’ya 
(Augmented Intelligence) evrilmesi olarak da adlandırılan yeni 
dönemde, Qlik geliştirdiği bilişsel motor (Cognitive Engine) ile yine 
sektöre yön veren konumunu devam ettiriyor. Qlik’in patentli bellek-
içi ilişkisel veri modeli yaklaşımına ek olarak geliştirdiği bilişsel 
motor sayesinde, Qlik kullanıcılara en doğru içgörüyü sunarken, iş 
kullanıcısının sağladığı geri bildirimlerden de öğrenen yaklaşımı 
sayesinde hep daha iyisini sunmayı amaçlıyor. Bu özelliğinin yanı 
sıra; analitik dünyanın en çok kullanılan açık kaynak kod yazılımları 
olan Python ve R ile kolay bir şekilde entegre olabilmesi sayesinde, 
kullanıcılar arka planda çalışan karmaşık matematiksel modellerin 
detaylarına girmeden Qlik ekranları üzerinden simülasyonlarını ve 
geleceğe yönelik tahminleri çok hızlı ve esnek bir şekilde erişebiliyorlar. 
Günümüzde veri odaklı karar destek sistemleri oluşurulması stratejik 
bir öncelik olarak neredeyse bütün kurumlarda kabul görmüş 
durumda. Verinin demokratikleşmesi diye de adlandırabileceğimiz 
bu süreçte; bayii/şube veya sahadaki çalışan kişi ile genel müdürlükte 
çalışan kişiler veri dili üzerinden konuşarak ortak bir sonuca erişmeye 
çalışmaktadır. Global bir insiyatif olarak da Qlik, veri okur-yazarlığı 
konusuna önem vermekte ve bu çerçevede online olarak ücretsiz 
eğitimler sunmaktadır. Biz de BI Technology olarak ülkemiz 
farkındalığın artması için etkinlikler düzenlemekteyiz. 

FOKUS

Dijitalleşmeyi, veri analitiği ve iş zekası ile bütünleştiren BI Technology QLIK ile  veri entegrasyonu, veri analitiği 
ve iş zekâsı ürünleri ile kurumların dönüşüm yolculuklarına liderlik ediyor. BI Technology Teknik Satış Lideri Ömer 
Çıtak, “Qlik’in Global olarak gerçekleştirdiği stratejik yazılım satın almaları ile zenginleştirdiği veri analitiği ve 
veri entegrasyonu çözümleri ile, kurumların veri tedarik süreçlerinde değer üretmeyi sürdüreceğiz” diyor.
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