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1990 yılında Türkiye’nin ilk teknolojisi mağazası olarak sektöre giriş
yapan Bimeks o günden bu yana sürekli büyüyerek Türkiye ekonomisine
büyük katkılar sağladı. Bu kapsamda daha iyiyi sunabilmek için gelişen
teknoloji ve yenilikler sonrası sürekli yatırım yapmayı sürdüren Bimeks
yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İş Zekası alanında olan bu yeni
yatırımları çerçevesinde, QlikView Türkiye ile QlikView İş Zekası çözümleri
yatırımını gerçekleştiren Bimeks’ten İş Analisti Sıdıka Karadayı ile yeni
yatırımlarını, bu yatırımının Bimeks’e kattığı artıları konuştuk…

QlikView ile doğru ve hızlı karar
verebiliyoruz…
Sıdıka Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Kurumunuz hakkında ve kurumunuzun
teknoloji yaklaşımı hakkında bilgi verebilir
misiniz?
ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2011 yılında
mezun oldum. 2011 Ağustos ayından bu yana Bimeks’te İş
analisti olarak çalışıyorum.
Bimeks, 1990 yılında Akgiray Ailesi tarafından kurulan
Türkiye’nin ilk teknoloji mağazası. Bugün Türkiye’nin teknoloji
ile buluşmasına 50 şehirde bulunan 108 mağazamızla ve bin
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400’e yakın çalışanımızla öncülük ediyoruz.
Bimeks olarak esas amacımız, yetkin personelimizle
müşterilerimize en iyi satış danışmanlığı ve satış destek
hizmeti sunmak; yüzde 100 müşteri memnuniyetini sağlayarak
rakiplerimizden farkımızı ortaya çıkarmak. Sürdürdüğümüz
özgün hizmet ve perakendecilik konsepti ile müşterilerimize
mutlu, güvenli ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmak
benimsediğimiz en önemli değerlerden birini oluşturuyor.
Tüm bunların yanı sıra Borsa İstanbul’da işlem görmeye
başlayan ve AVM’de açılan ilk teknoloji perakende şirketiyiz.
Kendimize özgü Franchise sistemimiz ile sektöre öncülük

ederken çok kanallılığı strateji olarak benimseyerek kendi
mağazalarımız, Franchise mağazalarımız ve online satış
kanalımız ile her geçen gün büyümeye devam ediyoruz.
Uzun vadeli hedefimiz dünya pazarına açılarak uluslararası
bir marka olmak; kısa ve orta vadede ise 81 ilde en az bir
Bimeks mağazası ile var olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 2007-2008
yıllarında son 10 yılda iki kez üst üste en çok büyüyen şirket
unvanını kazandık.
Ek olarak bütün bu hedeflere ulaşmak, müşterilerimize en
hızlı ve güvenilir hizmeti verebilmek amacıyla şirket içinde
kullanılan yazılım ve donanım araçlarında en ileri teknolojileri
takip etmeye çalışıyoruz.

İş zekası çözümleri kurumunuz
bünyesinde nasıl bir yere sahip, neden bir
iş zekası aracına ihtiyaç duyuldu?
İş zekası çözümleriyle ilgili beklentileriniz
nelerdi?
İş dünyasında hızlı ve doğru kararlar alabilmek şirketlerin
büyümesi ve rakipleri arasında ön plana çıkması için bir
gereklilik. Özellikle bizim de içinde bulunduğumuz ve
değişimin çok hızlı olduğu teknoloji perakendesinde hızlı karar
alabilmek daha da önem kazanıyor. Hızlı karar alabilmek de
ancak doğru bilgiye hızlıca ulaşmakla mümkün oluyor. Biz
bilgi teknolojileri birimi olarak, şirketin verileri doğru şekilde
analiz edip, doğru bilgiye ulaşabileceği bir platform hazırlamak
için iş zekâsı araçlarını kullanıyoruz.
Yapılan işlerin ölçülebilir olması işi yönetmekte çok
büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu nedenle hemen hemen tüm
operasyonlarımızı ölçebilmek için gerekli verileri tutuyoruz.
Elinizde veri olmasına rağmen önemli olan o veriyi doğru
kullanabilmek; iş zekâsıyla bizim yapmaya çalıştığımız da
elimizdeki veriyi en iyi şekilde kullanabileceğimiz yapıya
getirmek. İşlerin daha kolay takip edilip yönetilebilmesi için

özellikle yönetim bazında verilerin analizinin hızlı ve kolay bir
şekilde görüldüğü dashboardlar bizim için önem taşıyor.
Bütün departmanların karar alma süreçlerine yardımcı
olmak amacıyla çeşitli raporlar geliştiriyoruz. Kişisel
performanslardan mağaza performansına, ürün bazından
kategori bazına ve daha bunun gibi departmanların
ihtiyaçlarına göre farklı ayrıntılarda verilere ulaşabilecekleri
raporlar hazırlıyoruz.

QlikView ile çalışma kararını nasıl
verdiniz? Yapılan işbirliği size neler
kattı. Yapılan işbirliğinden önceki süreç
ile işbirliği sonrası süreci değerlendirir
misiniz? Ne gibi faydalar sağladınız?
Artan mağaza sayımız ve ciromuzla beraber ihtiyaçlarımız da
değişmişti. Şirket büyüdükçe farklı analiz ihtiyaçları ortaya
çıkıyordu. Sadece satış verisinden bile farklı bakış açılarından
onlarca analiz talepleri gelmeye başlamıştı. Aynı zamanda
sürekli büyüyen bir veri ambarı vardı. Kullandığımız raporlama
sistemi yavaş ve yetersiz kalmaya ve büyük veri kümelerine ait
analiz sonuçlarını alabilmek neredeyse imkansız hale gelmeye
başlamıştı. Sorguyla verilere anlık olarak ulaştığı için veri
ambarını da meşgul etmekteydi. Bizim analiz ihtiyaçlarımıza
cevap verebilecek daha hızlı ve esnek yapıdaki, uzun yazılım
süreci gerektirmeyen, kullanıcı dostu raporlama araçlarını
araştırmaya başlamıştık.
QlikView’da alternatiflerimizden biriydi, öncelikle internetten
demolarını izledik. İş zekası araçları için çok güzel sunumlar
demolar hazırlıyorlar. Fakat önemli olan o aracın sizin yapınıza
ne kadar uygun olduğu. Bizim için iş zekası aracının kullanıcı
açısından kullanışlı olmasının yanında raporu hazırlayan
kişi açısından da kullanışlı ve esnek olması önemliydi. Bunu
birebir görebilmek için QlikView’un ücretsiz olarak sağladığı
“Personel Addition” versiyonunu indirerek, basit bir şekilde
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alması sağlanabiliyor. Aynı şekilde ürün grupları içinde satış
performansında sorun olan ürünün ya da ürün grubunun
hızlıca tespit edilmesini sağlıyor.
Uzun periyotlu raporlar ve görsel grafiklerdeki trendler
sayesinde şirketin gidişatını, aynı şekilde ürün grubunun,
mağazanın veya bölgelerin de gidişatını görebiliyoruz. Kişiye
istenilen derinlikte analiz yapma fırsatı veriyor. Farklı analizler
sayesinde kullanıcılara satış performanslarını farklı açılardan
değerlendirme imkanı sağladı. Kullanıcının bakış açısına
göre sadece tıklamalarla aynı rapor üzerinde farklı analizler
yapabilme imkanı getirdi.
Aynı şekilde ürünlerin maliyet ve karlılık analizlerini, CRM
için yaptığımız müşteri memnuniyet anketlerinin sonuçlarını
günlük olarak kolayca izleme imkanı bulduk. Müşteriden gelen
bildirimleri dashboardlar’dan görsel olarak hızlıca görebilmek
eksiklerimiz konusunda hızlı aksiyon almamıza yardımcı
oluyor.
Kullanıcıya sağladığı farklı bakış açıları ve zaman tasarrufunun
yanında bize de kullanıcının isteklerine çok daha hızlı ve etkili
bir şekilde cevap verebilme imkanı sundu.

QlikView Türkiye ile nasıl bir sinerji
oluşturdunuz, proje uygulama
aşamasındaki deneyimlerinizden
bahsedebilir misiniz?
bizim verilerimizle neler yapabileceğimizi bizzat test ettik.
QlikView ile ilgili bir eğitim almamış olmamıza rağmen
internetteki dokümanlara bakarak kolayca örnek raporlar
hazırlayabildiğimizi gördük. QlikView entegrasyonun uzun
süreçler gerektirmediğini, raporu geliştiren kişi açısından da
gerçekten kolaylık ve esneklik sağladığını fark ettik. Bu aşamada
QlikView Türkiye ile irtibata geçtik.
QlikView’un bellek içi yapısı sayesinde saniyeler içinde büyük
veri kümelerini analiz edilebilmesi, kullanıcıya istediği detayda
analiz yapabilme imkanı sağlaması, veri entegrasyonu, kolay
bir şekilde dashboard hazırlayabilme, kolay bir kullanıma sahip
olması gibi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan özellikleri sayesinde
QlikView Türkiye ile çalışmaya karar verdik.
Hazırlanan dashboarlarda klasik raporların yanı sıra sağlanan
görsel grafikler sayesinde operasyon çok daha hızlı takip
edilebilir hale geldi. QlikView’un esnek sorgulama özelliği
sayesinde bir tıkla daha önce yapamadığımız analizleri yapmaya
başladık. Sadece tıklamayla farklı bakış açıları yakalayarak
daha önce denenmemiş analizler yapmaya başladık. Özellikle
karşılaştırma konusundaki esnekliği sayesinde karşılaştırılması
zor görünen iki şeyi kolayca kıyaslama imkanı bulabildik.
Mağazaların istenilen tarih ve ürün grubu detaydaki satış
performanslarına, geçmiş dönem ile karşılaştırmalarına,
Bimeks geneline sağladıkları katkıya kolayca erişebilir hale
geldik. Sağladığı görseller sayesinde de sorun bulunan mağaza
anında tespit edilerek Bölge yöneticisi tarafından hızlıca önlem
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QlikView ürününün kurulumunu 2012 yılının Aralık ayında
gerçekleştirdik. Ürünü alırken yönetim bazında kullanmayı
düşünmüştük. Bu nedenle ilk olarak yönetimin raporlama
ihtiyacı analiz edildi, buna göre de hangi verinin nerede nasıl
kullanılacağının analizi yapıldı. Veri yapısını oluşturduktan
sonra görsel ve işlevsel rapor ve dashboard tasarımları
tamamlandı. Bütün bunları ekstra uzun eğitimlere ve yazılıma
gerek duymadan, kullanım kolaylığı sağlayan ara yüzü sayesinde
sadece QlikView dokümanlarını ve Qlikview Community’deki
bilgileri kullanarak ve profesyonel QlikView Türkiye ekibinin
desteğini alarak yaklaşık 1 ay içerisinde programı kullanılabilir
hale getirdik.
QlikView’da dashboardlar üretmeye başladıkça gelen
taleplere göre projelerimizi geliştirdik. Standart raporlarımızı
da yavaş yavaş QlikView ortamına taşımaya başladık.
Neler yapabildiğimizi gördükçe, daha farklı açılardan nasıl
bakabileceğimizi ve daha faydalı analizleri nasıl yapabileceğimizi
düşünerek geliştirdik. Kullanıcılardan da aldığımız dönüşleri de
dikkate alarak hala geliştirmeye devam ediyoruz.

Bir cümle ile özetlemenizi istesek,
QlikView’un kurumunuz ve günlük
işlerinize katkısını nasıl ifade edersiniz?
QlikView, raporları kullananlar açısından bilgiye çok daha hızlı
ulaşmayı sağladı, raporu hazırlayan açısından da kullanıcının
isteğini hızlı ve daha etkili bir şekilde yerine getirme imkânı
sağladı.

