
Start-Up Platformu

  





Bu sene 7.'sini düzenlediğimiz Teknoloji Zirvesinde Microsoft olarak amacımız, 

girişimci ve girişimlerin başarıya gittikleri yolda onları daha da güçlendirmek ve

Microsoft’u tercih edilen bir iş ortağı yapmaktır.

Microsoft Türkiye olarak, Türkiye'deki 2000'den fazla teknoloji girişimi ile derinden

ilgileniyor, yerel ve küresel pazarlarda büyümelerini destekliyoruz. Sizleri

ekosistemimizde bu farklılık yaratan yenilikçi teknoloji şirketlerinden bazılarıyla bir

araya getirebildiğimiz için mutluluk duyuyoruz.

Microsoft Start-Up Platformu’nu değerli bulmanızı ve dijital dönüşümde

ekosisteme farklılık getirecek teknoloji şirketleriyle yeni iş ilişkileri kurmanızı ümit

ediyoruz.



Hasta 
Çözümleri

Demirbaş 
Çözümleri

Personel 
Çözümleri

ÇÖZÜMLER
Hastanelere özel tasarlanan ödüllü Borda çözümleri:

IoT verileriyle insan katkısını minimuma 
indirerek hastanelerin sunduğu sağlık 
hizmet kalitesini artırıyor, operasyonel
süreçlerinin doğru, verimli ve düşük 
maliyetle yönetilmesini sağlıyoruz.
İş akışlarındaki sorunları verilerle ortaya 
koyarak karar verme süreçlerini 
destekliyoruz.

Borda çözümlerinin bize sağladığı operasyonel farkındalık olmadan 3.700 yatak kapasiteli bu hastaneyi 
verimli yönetemezdik.

Dr. Aziz Ahmet Surel, Koordinatör Başhekim, Ankara Şehir Hastanesi

↘ Ameliyathane 
Süreç Yönetimi

↘ Hasta Güvenliği
↘ Bebek Güvenliği

↘ Demirbaş Yönetimi
↘ Demirbaş Verimliliği
↘ Demirbaş güvenliği

↘ Personel verimliliği
↘ Personel güvenliği

Sağ l ı k  Se k tö ründ e  I o T

Tesis 
Çözümleri

↘ İş Talep 
Yönetimi

↘ Çevresel İzleme
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Ne Sağlıyoruz ?
• Ameliyathane veriminin artırılması
• Hasta, bebek, personel ve demirbaşların 

belirlenen yerde ve güvende olduğundan 
emin olunması

• Demirbaş bakım kalibrasyon ve arıza 
süreçlerinin yönetilmesi

• Demirbaş operasyonel maliyetlerinin 
azaltılması

• Personel verimliliğinin artırılması
• İş akışlarındaki aksaklıkların giderilmesi
• Yiyecek, aşı dolabı gibi kritik alanlarda 

ürün bozulmalarının engellenmesi



Ödüllerimiz

2019’ da Borda
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Detaylı bilgi için

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK HASTANESİ
3800 yatak kapasitesi
120,000+ demirbaş
Ankara Şehir Hastanesi

EN İYİ SAĞLIK RFID UYGULAMASI
2018 Birincisi
Adana Şehir Hastanesi 

EN İYİ SAĞLIK RFID UYGULAMASI
2017 İkincisi
Mersin Şehir Hastanesi 

Borda çözümleri ile ilgili daha detaylı bilgi için www.bordatech.com adresimizi ziyaret 
edebilirsiniz.  Herhangi bir sorunuz olması durumunda +90 212 276 3147 numaralı 
telefondan veya info@bordatech.com adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 

Ameliyathane süreç yönetimi

http://www.bordatech.com/
http://bordatech.com


Herhangi bir cihazda barkodlarınızı tarayın Toplama, Paketleme ve Hızlı Gönderi

Logiwa WMS nedir?
Logiwa Depo Yönetimi çözümleri, esnek yapısıyla, bütün dinamik 
depo yönetimi süreçlerini tüm detayları ile yönetebilecek bir 
teknolojik altyapı sunar. Platform özelliğiyle, şirketlere, lojistik ve 
depo yönetimi süreçlerini operasyon gereklerine göre kurgulama ve 
bu kurguyu istedikleri zaman değiştirme imkanı verir. 

Neden Logiwa?

• Aynı uygulamada çoklu depo 
çoklu şirket yönetimi

• Gerçek zamanlı anlık operasyon
yönetimi

• Dinamik algoritmalar ile karar
verebilen sistem

• Anlık ve planlı sayımlar

• Kurgulanabilir görevler, iş
listeleri ve operasyon

• Gelişmiş ve ihtiyaca göre
düzenlenebilen raporlar

• Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına
yönelik tanımlı iş akışları

Yüzlerce başarılı uygulama ile Logiwa her ölçekteki işletmelere
kurumsal düzeyde işlevsellik sunan endüstri lideri tedarik zinciri
sistemleri tasarlar. Yeni nesil ihtiyaçlara anlaşılır, kullanımı kolay ve
ihtiyaca yönelik çözümler üretir.
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Logiwa’nın mobil uygulamalarıyla operasyonunuzu dijital
dünyaya taşıyın. Apple store ve google play’de bulunan
mobil uygulamamız; el terminalleri, akıllı telefonlar ve
diğer akıllı cihazlarda kolayca çalışır. Bırakın sistem
operasyonunuzu yönetsin!

Mobil uygulamalarımız ile kolayca toplama, paketleme ve 
gönderim işlemlerinizi yapın. Logiwa, gerçek zamanlı
toplama, parti ve küme toplama yapmanızı sağlar, 
böylece daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde
siparişlerinizi hazırlayıp gönderebilirsiniz.

Akıllı
Tedarik Zinciri
Çözümleri
Satış Yapmaktan Korkmayın

E-Lojistik Yönetimi
Hızlı operasyon yapısı, yalın ve ayrılmış süreçler, kampanya ve proje hayat döngülerinin takibi, gelişmiş raporlama
ihtiyaçları, müşteri ve tedarikçi bazında iade yönetimi, anlık sayım ihtiyaçlarını mümkün kılabilecek esnek bir kontrol yapısı
e-lojistik'in öne çıkan başlıca ihtiyaçlarıdır. Logiwa E-Lojistik Yönetim sistemi bu ihtiyaçları karşılaycak bilgi teknolojisi
altyapısı ile E-ticaret firmalarına sektör icerisinde rekabet adına önemli avantaj sağlar. Logiwa E-Lojistik Yönetimi aynı
depo içerisinde birden çok mal sahibi firmanın operasyonel ihtiyaçlarına göre seri numarası, son kullanma tarihi, asorti, kit 
gibi operasyonel ihtiyaçlarını yönetecek ve çalışanları yönlendirecek yetkinliktedir.

http://www.logiwa.com/
http://www.logiwa.com.tr/


Global Bilgi, Tecrübe ve Esneklik

Logiwa Taşıma Yönetim Çözümleri klasik
yazılımlardan farklı olarak müşteriye özel
süreçlere ve çözümlere odaklanmıştır. 
Taşıma sektörünün yıllardır kazandığı bilgi
ve tecrübeye sadık kalınarak çözümün
temel omurgasını oluşturmuş ve dinamik
yapısı ile farklı operasyon tipleri ihtiyaçları
için tasarıma açık bir yönetim ve takip
uygulamasıdır. 

Logiwa Taşıma Yönetim Çözümleri taşıma
taleplerinin, siparişlerin, irsaliyelerin ve
seferlerin yönetilmesi ve takip edilmesini
sağlar. Taşıma talebinin alınmasından
teslimatın gerçekleşmesine kadar olan tüm 
süreç taşımacılık yönetimi bünyesinde takip
edilebilir. Taşımada karşılaşılan farklı
süreçlere en iyi çözümü getirir. 

Logiwa’nın müşterilerine kazandırdığı doğru
takip ve entegre şekilde yönetilen süreçler
işletme maliyetlerinde %20 düşüş ve
operasyon doğruluğunda %100’e kadar
iyileşmeyi sağlar.

Logiwa Taşımacılık Yönetim Sistemi

Kapı ve Rampa Yönetimi
Depoların rampalarına operasyon için gelecek araçları rezervasyon ile 
yönetmek rampaların, yükleme ekip ve ekipmanlarının daha verimli
kullanmasını sağlar. Tesis girişinde araç birikmesinin ve nakliye
tedarikçilerine ödenecek olan bekleme cezalarının önüne geçer. Tesis
girişindeki ekipler hangi aracın ne zaman tesise geleceğini bilirler ve tesis
içerisinde oluşan araç yoğunluğunu kolayca yönetebilirler. 

Sözleşme Yönetimi
Nakliye tedarikçilerinden alınan hizmetleri ve müşterilere verilen taşıma
hizmetlerini takip ederek karmaşık sözleşme yapılarına göre fiyatlandırabilen
Logiwa Sözleşme Yönetimi sayesinde fiyatlandırma süreçleri kolaylıkla çözülür.

Mobil Teslimat Yönetimi
Logiwa Mobil Teslimat Yönetimi siparişlerin son kullanıcıya teslim
edildiğinde mobil cihazlar üzerinden teslim edilme bilgilerinin online olarak
kayıt altına alınmasını ve böylece anlık olarak teslimatların takibini sağlar. 
Fotoğraf çekme özelliği ile siparişlerin teslimat sırasında eksiksiz ve hasarsız
bir şekilde müşteriye teslim edildiği kayıt altına alınır.

E-İhale Yönetim Sistemi
Logiwa E-İhale Yönetim Sistemi sayesinde şirketler araç ihtiyaçları
konusunda piyasadaki farklı tedarikçilerden online teklifler toplayıp, bu
tekliflerden kendilerine en uygun olanı seçerek araç tedarik süreçlerini
verimli bir şekilde yönetme imkanı bulurlar.
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Profesyonel Sosyal Medya  
Takibi ve CRM Entegre  
Müşteri İletişimi

Monitera Engage Nedir?
Monitera Engage, CRM sisteminiz ile entegre çalışan, güvenli  ve 
kullanıcı dostu bir arayüzle sosyal medya hesaplarınızı tek  yerden 
yönetmenizi sağlayan bir platformdur.

Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube'taki müşterilerinize  
ulaşabilir, size yöneltilen soru ve yorumları cevaplayıp,  sorunları 
çözerek pozitif bir etki yaratabilirsiniz.

Neden Monitera Engage
kullanmalısınız?

• Tek ekrandanyönetim
• Detaylı performans  

raporlama
• Sosyal medyahesap  

güvenliği

• Kolay entegrasyon
• Hazır cevaplar
• Özelleştirilmiş müşteri  

kartı

Performans Raporlama
• Ekip performansının anlık  

olarak takibi

• Çalışma saatlerine göre
SLA takibi

• Agent bazlı raporlama

Güvenlik
• 2 adımlı doğrulama

• Rol bazlı kullanıcı yönetimi
• Üründeki tüm kullanıcı  

aktivitelerinin saklanması

Özel Entegrasyonlar
• Tek tuşla Dynamics CRM ve

diğer tüm CRM sistemleriyle
entegrasyon

• Çağrı merkezi entegrasyonu

• Özel entegrasyonlar

“Vodafone Türkiye bu yapılanma doğrultusunda müşterilerine daha hızlı geri dönüş  sağladı 
ve müşteri memnuniyeti performansı40% oranında arttı.”

-Emel Aydın, Vodafone

© 2020
Monitera

www.monitera.com



Sosyal Medyada Etkin İletişim Kurun!

İletişim ve yönetim süreçlerine uygun olarak geliştirilenEngage ile  
işinizi kolaylaştırın, sosyal medyada etkin bir iletişim kurun.

Kolay Erişim
• Hazır Cevaplar ilehızlı  

yönetim

• Geçmiş iletişim vemüşteri  
kartına anlık erişim

• Kullanıcı dostu arayüz

İletişim ve Yönetim
• Takım performans ölçümü  

ve yönetimi

• Email, Slackpaylaşım  
seçenekleri

• Kural bazlı iş akışları

Kurulum ve Eğitim
• Mecra bazlı SLAtanımlama  ve

ölçümleme

• İhtiyaca uygun özelleştirme  
seçenekleri

• İnteraktif eğitim desteği

© 2020
Monitera

www.monitera.com



Müşteri Deneyimi Aday Deneyimi Aday Yönetimi

Peoplise Nedir?
Peoplise mevcut İK sistemlerinizi ve süreçlerinizi hızlandıran bir
platformdur. Azure üzerinde yer alan bulut platformu işe alım süreçlerinizi
otomatize eder.

Peoplise ile 
Yapabilecekleriniz

• Hedefli reklamlar ve sosyal
medya kampanyaları ile işveren
markanızı duyurun

• Yüzlerce entegre sınav, canlı
mülakat, video soru ve 
filtreleme aşamaları ile zaman 
kazanın

• Üstün aday deneyimi sayesinde
iyi bir izlenim bırakın

• Hızlı ve otomatize eleme
süreçleri ile tasarruf edin

Sosyal medyadan en uygun yeteneği belirleyin. 
Y kuşağı, Peoplise'ın interaktif chatbotlarını ve mikro-sitelerini çok seviyor. 
Peoplise’ı kullanarak adaylarınıza iyi bir deneyim sunarken aynı zamanda hem 
zaman hem de bütçenizden tasarruf edebilirsiniz.

İşe alım süreçlerinin hızı ve kalitesi sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahiptir. Peoplise ile 
perakende sektöründe dijital dönüşüme öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz.

-Burak Övünç, CEO, Flo

© 2020 Peoplise | www.peoplise.com

• İşe alımda kendi markanızı
yansıtın

• Otomatik Filtreleme Adımları

• Her pozisyona özel mikro site 
ve chatbotlar.

• Entegre Envanter ve Testler

• Canlı Mülakat ve Video Soruları

• Sosyal Medya Kampanya 
Yönetimi

• Hile önleyici sistemler ile 
entegre sınavlar

• Yeni personeller için 
onboarding uygulamaları

• Aday için uyum skoru

• İşe alım süreçlerinde
hedeflerinizi belirleyin

• SaaS aylık abonelik ile 3 ayda 
yatırımınızı geri kazanma 
şansına sahip olun

İşe Alım Süreçlerinizi Dijitalleştirin

Peoplise ile Üstün İşe Alım Deneyimi



Sunduklarımız
Microsoft Azure Altyapısını kullanan 
platformumuzda üstün aday ve işe alım 
deneyimi sunuyoruz.

Bulut tabanlı  SaaS (Software as a 
Service) Hizmet sayesinde fiziksel cihaz 
yatırımına ihtiyaç bulunmamakta.
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İstatistikler
• Yıllık her yüz işe alım için ortalama 450 saat kazanç 
• %45 daha fazla aday
• Adayların %60’ı mobil cihazlardan başvuruyor
• 150’den fazla entegre envanter

• 2019’da 90+ müşteri 1 milyondan fazla aday

NEDEN PEOPLISE
Peoplise, işe alım süreçleri için yenilikçi dijital özellikleri ile mevcut yetenek kazanma süreçlerini geliştirerek daha etkili ve
entegre bir deneyim sunuyor.

Sosyal medyada istenen kriterler dahilinde adayları belirledikten sonra Peoplise, seçilen adayları aylık abonelik modeli ile
hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirmek için benzersiz bir çözüm sunuyor. Şu ana kadar 10 ülkede 90'dan fazla kurumsal
müşteri için 1.000.000’dan fazla aday süreçlerden geçmiş durumda.

Peoplise Firmanız İçin Hangi Faydaları Sunabilir

Müşterilerimizden Bazıları



Artan MağazaZiyareti Artan Gelir

Neden PoiLabs?
• Uçtan uca çözüm

• 30’dan fazla AVM’de
beacon networkü

• Hopi, Beymen, İş Bankası,
İstinye Park, Akasya AVM
gibi güçlü referanslar

Poi Lokasyon Platformu ile müşterilerinizi daha yakından  
tanıyın, davranışlarını analiz edin ve onlara doğru

zamanda ulaşın!

© 2020 PoiLabs | www.poilabs.com

Mağaza  
Ziyareti Artışı

• Müşterileriniz mağaza 
geldiklerin  veya rakip mağazaya 
girdiklerin  onlara ulaşın.

• Türkiye’nin 12 şehrinde 30’dan
fazla AVM ve 30.000 beacon.

• Müşterilerinizin mağazada neler  
yaptığını ve hangi rakiplere 
gittiğini  öğrenin.

• Müşterilere doğru an ve 
zamanda  ulaşın

• Online-Offline arasında köprü
kurun

Fiziksel Mekanları Dijital  
Deneyimlerle Birleştirin
.

Navigasyon
Anlık konum bilgisi, adım

adım kapalı alan navigasyonu

Konum Bazlı Pazarlama
Anlık, kişisel ve konum bazlı

teklifler

Kapalı Alan Analitiği
Ziyaretçi ve mekan analizi. En

yoğun yerler ve ziyaretçi  
davranışı analizi

Artan Müşteri Deneyimi

• Kapalı alan navigasyonu ile
müşterilerinize zaman
kazandırın.

• Görme Engelli ziyaretçileriniz 
sesli  navigasyon sayesinde 
özgürce  gezebilecek.

%20 Daha Etkili
İletişim3X



Daha Fazla Bilgi İçin:

www.poilabs.com  
info@poilabs.com

Siz de
PoiLabs çözümlerini kullanmaya hemen başlayın!

.

Mekanınızın yoğunluk haritasına ulaşın. 
Mağaza  veya mekanınızın yoğunluk haritası
sayesinde alanınızı daha iyi tasarlayın.

Müşterilerin aradıkları mağazayı veya mağaza  
içerisindeki ürünleri kolayca bulabiliyor. Kapalı  
alan navigasyonu sayesinde müşterilerinizin alış  
veriş için daha fazla zamanı oluyor. Dilerseniz
uygulama olmadan da bu servisi sağlayabilirsin.

Mekanını Görme Engelli ziyaretçiler için
erişilebilir yapabilirsin. Mekanın ister 100 m2  

olsun isterse de 100.000 m2, her büyüklük için  
çözüm alabilirsin. Üstelik uygulaman olması 
da  gerekmiyor. Tüm servis Turkcell Hayal 
Ortağım  mobil uygulaması üzerinden
sağlanıyor.

PoiLabs
Platform’u ile
Neler Yapabilirsin.

Müşterilerinize doğru konumda ulaşın.
Müşterileriniz mağaza girdiği anda, mağazanızın
olduğu AVM’ye geldiğinde veya rakip mağazaya
girdiğinde onlarla anlık iletişime geçebilirsin.

Müşterilerinizi yakından tanıyın. Müşterileriniz
mağazaya ne sıklıkla geliyor, AVM’de neler
yapıyor, hangi mağazalara gidiyor, arabası var mı,  
bebeği var mı gibi bir çok bilgiye ulaşabilirsin.
Hem mekanın, hem de müşterilerin ile ilgili
bir  çok bilgiye ulaşabilirsin.

Online reklamların mağaza ziyaretine 
etkisini  ölçün. Online’da yaptığın reklamı 
görenler  mağazanı ziyaret etti mi? Mağazanı 
ziyaret  edenler daha sonra websitene geldi 
mi? Bu  bilgilere ve daha fazlasına kolayca
ulaşın. … ve çok daha fazlası



KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİ

SÜPER PORTAL; geliştirdiği teknoloji kabiliyeti sayesinde ihtiyaç 
duyduğunuz raporlara, iş yükü oluşturan süreçlerinizde pratik 
çözümlere ve kılavuz niteliğindeki bilgilere güncel olarak her yerden 
ulaşım imkanı sunmaktadır.

Neden Süper Portal 
kullanmalısınız?
• Entegre çözümler ile iş 

yükünüzü azaltır.

• Operasyonel verimlilik 
sağlar.

• Yönetim raporları ile 
maliyetlerinizi düşürür.

• Microsoft Azure güvenlik 
tedbirleri ve Süper Portal 
şifreleme algoritması ile 
verilerinizi korur.

Süper Portal kullanıcıları kimlerdir?
Tüm departmanlarınız için farklı hizmetler sunan platformumuz, 
ihtiyaç duyulan alanlarda esnek yapısıyla pratik çözümler 
sunmaktadır. Tüm departmanlar ve kullanıcılar yetkileri dahilinde 
ilgili ekranlara ve bilgilere erişim sağlayarak, Süper Portal’ın
kullanıcıları olacaktır. 
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Teşvikleri Sizin Yerinize 
Hesaplasın

Entegrasyonda Kusursuz  
Çözüm

Her Yerden Kesintisiz 
Hizmet

SGK ve İŞKUR teşvik raporlarınızı dijital 
otomasyon ile hesaplayabilirsiniz.

DOST, İDA, KVKK modüllerimiz ile insan 
kaynakları süreçlerinizde dijital 

entegrasyon çözümü sağlayabilirsiniz.
Bilgisayarınızdan, cep telefonunuzdan, 

tabletinizden kısaca internet erişimi 
olan tüm cihazlarınızdan kullanıcı adı ve 

şifrenizle giriş yapabilirsiniz.



OPERASYONEL FAYDALARI Biz neler öneriyoruz?

Ücretsiz Deneyin!

• Süper Portal demo hesabı 
açarak 14 gün ücretsiz 
kullanın.

• Durumunuzu uzman 
ekibimizle analiz edelim.

• Sonuçları beraber 
değerlendirip, çözümlerimizi 
sunalım.

Manuel iş yüklerinizi ortadan kaldırır.

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

İş süreçlerinizdeki operasyonel hataları 
optimize eder. 

Rasyotek; “ISO 27001 Bilgi Güvenliği”, ‘’10012 Veri Koruma ve Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi ‘’, “ISO 
9001 Kalite Yönetimi” ve “ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetimi” standartlarına ve 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre idari ve teknik tedbirlere uygun bir şekilde 
altyapısını oluşturarak, güncel tehditlere yeni önlemler almaktadır. Süper Portal üzerindeki tüm 
verileriniz, bu standartlara uygun şekilde güvenle korunmaktadır.

Güvenlik

Tüm Sorularınız İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Süper Portal ile ilgili detaylı bilgi için www.superportal.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Tüm soru, 
talep, görüş ve önerileriniz için 444 0 908 numaralı telefonumuzdan veya
superportal@rasyotek.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
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Anlık ve Doğrulanmış Veri Web Tabanlı, Gerçek Zamanlı 
Raporlama

Anlık Aksiyon Aldırabilme

REM inStore Nedir?
REM inStore - Perakende Uygulamaları Takip Platformu, mağaza içerisindeki
perakende uygulama performanslarının takip edilmesi ve anlık verilere dayalı
raporlar sayesinde gerçek zamanlı aksiyon alınmasına olanak sağlayan,
verimliliği artırarak şirketlerin stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olan bulut
tabanlı bir çözümdür.

Neden REM inStore
Kullanmalısınız?
• İhtiyaçlarınıza özel en etkin 

perakende uygulama izleme 
çözümlerini sunar.

• Zaman tasarrufu sağlar, iş 
verimliliğinizi artırır.

• Yüksek fayda- maliyet avantajı 
sunar.

• %20’ye varan oranlarda ciro 
artışı yakalamanıza katkı sağlar.

REM People, firmaların satış noktaları içerisindeki satış, pazarlama,
tanzim, teşhir ve genel perakende uygulama performanslarını
ölçümler. Sahadan gelen verileri yüzde 100 yerli yazılım ve yapay zeka
uygulamaları ile doğrular ve müşteriye özel karar destek ve raporlama
sistemleri üzerinden anlık olarak raporlar.

REM People perakende denetimi ve anlık raporlama çözümleri sayesinde Körfez ülkelerindeki (UAE, KSA & Kuveyt) 
mükemmel mağaza standartlarımızı son 1 yılda %40 oranında iyileştirerek, pazardaki etkinliğimizi pekiştirdik.

- J.J. Thomas, Trade Marketing Manager, Mondelez
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Veri kontrol ve doğrulama modülü 
ile %99,5'e kadar veri doğruluğu

• Nokta bazlı perakende uygulama 
performansını anlık takip

• Görüntü Tanıma & Yapay zeka 
uygulamaları

• Nihai onay için geliştirilmiş manuel 
müdahale sistemi

Anlık aksiyon almaya olanak 
sağlayan gerçek zamanlı raporlar

• Karmaşık skorkartlar
oluşturabilme, sınırsız performans 
hesaplama modeline erişim

• İhtiyaçlara göre tasarlanabilen, 
özelleştirilmiş raporlama arayüzü

• 3. parti yazılımlarla entegrasyon

Aksiyonları ‘to-do list’ şeklinde tüm 
hiyerarşi basamaklarına atayabilme

• Hedef odaklı, özelleştirilmiş 
önceliklendirme sistemi

• Makine öğrenme algoritmalarıyla 
mağaza bazlı sonuç analizi

• Saha ekiplerini harekete 
geçirmek için geliştirilen uyarı 
sistemleri

Yeni nesil araştırma 
ve perakende analitiği çözümleri



REM People çözümleri ne 
sunuyor? 
REM People, perakende analitiği 
alanındaki değişen ihtiyaçları 
yakından takip ederek, ihtiyaca özel 
yenilikçi çözümler sunar.

• Anlık veriler sayesinde anlık 
aksiyonlar almanıza olanak 
sağlar.

• En gelişmiş raporlama ve karar 
destek sistemlerini kullanma 
imkanı sunar.

• Teknoloji liderliğinin yanı sıra 
perakende sektöründe tecrübeli 
profesyoneller ile müşterilerine 
hizmet verir.

REM inStore; saha ekipleri tarafından toplanan verilerin görüntü tanıma ve
makine öğrenmesi uygulamaları ile doğrulandığı, işlenen verilerin firmaya özel,
web tabanlı & akıllı karar destek sistemleri üzerinden gerçek zamanlı olarak
raporlandığı bir perakende uygulamaları takip çözümüdür.
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Veri Toplama için Mobil Uygulama
• Ürün bulunurluk, raf payı, planogram, teşhir payı, fiyat bilgisi

• İhtiyaca özel, kompleks soru kartları ve anketler

• Fotoğraf, video, ses kaydı, GPS tracking

Veri Kontrol & Doğrulama Sistemi 
• Görüntü tanıma, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileri 

• Veri kontrolü sayesinde %99,5 veri doğruluğu

• Gerektiğinde manuel müdahale, itiraz ve muafiyet sistemi

Web Tabanlı Gerçek Zamanlı Raporlama 
Servisi 
• Anlık verilerle beslenen anlık raporlar

• Özelleştirilebilir arayüz, kullanım kolaylığı

• Kanal, kategori, bölge, hiyerarşi bazlı raporlama olanağı

Faydaları

Neden REM People?

• Perakende uygulama performansını ölçümler, 
verimliliği artırır.

• Sahadaki gözünüz olarak mağaza içi durumu sağlıklı 
takip edebilmenizi sağlar.

• Pazardaki rekabet durumunuzu analiz eder, gerekli 
aksiyon önerilerini sunar.

Rem People; perakendenin fiziksel dünyasının dijitalleştirilmesini amaçlayan, satış noktalarındaki perakende uygulama 
performansının data ve metriklerle yönetilmesine olanak sağlayan katma değerli servisler ve teknolojik çözümler sunar. Müşterilerin 
ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığı bu servis ve çözümlerini, günün değişen koşulları ve teknolojilerine göre günceller ve
müşterilerini sürekli olarak en yüksek standartlarla destekler. 
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