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WONDERWARE 

TÜRKİYE 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNUZDA PUSULANIZ. 

Dijital dönüşüm yolculuğunuzun neresindesiniz? Nereden 

başlayacağınızı biliyor musunuz? Kapsamlı bir dijital dönüşüm stratejisi, 

işletmeniz için sürdürülebilir bir geleceğe giden yol haritanızı oluşturur. 

 
Wonderware Türkiye olarak operasyonel mükemmelliğe yönelik 

sağladığımız dijital çözümlerimizle operasyonlarınızı daha sürdürülebilir, daha 

etkin, daha verimli 

hale getirebilir, kaynak kullanımını düşürerek minimize edebilir ve kazanç 

miktarını arttırarak gelir maksimizasyonuzu sağlayabiliriz. 

 
Türkiye’de ve dünyada öncü markaların tercihi olan çözümlerimizle 

operasyonel süreçlerden yönetsel süreçlere tüm faaliyetlerinizi zaman ve 

mekân sınırlaması olmadan 7/24 yönetebilirsiniz. 

 
Operasyonel Mükemmelliğe yönelik dijitalizasyon çözümlerimiz; 

• SCADA Çözümleri, 

• Endüstriyel IT/OT (System) Platform Çözümleri, 

• MES - Üretim Yönetim Sistemi Çözümleri (Performans|Operasyon|Kalite) 

• Endüstriyel Veri Toplama (Historian) ve Raporlama Çözümleri, 

• İş Zekâsı ve Analitik - Raporlama Çözümleri, 

• OT PLC-SCADA Uygulama Yedek ve Değişim Yönetim Çözümleri, 

• Bulut Veri Toplama ve OEE Yönetimi Çözümleri, 

• İş Akış Yönetim Sistemi Çözümleri, 

• Mobil Bakım Yönetim ve Veri Toplama Çözümleri, 

• Reçete ve Batch Yönetim Çözümleri, 

• Varlık ve Kestirimci Bakım Yönetimi, 

• Alarm Yönetim ve OPC Server (Tunneler) Çözümleri, 

• ERP Entegrasyon Çözümleri ve daha fazlası... 

 
Ayrıca sektörlere özel, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz en etkili 

endüstriyel yazılım çözümlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak, teknik 

döküman ve demo uygulamaları incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz 
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Wonderware Türkiye Dijitalizasyon 
Çözümleri ile Enerji Sektörünün Dijital 
Dönüşümü... 

Dünya genelinde ve Türkiye’de düzenli olarak artış gösteren 

enerji ihtiyacı son yıllarda pandeminin de etkisiyle dalgalı bir 
grafik çizmeye başlamıştı. Fakat Endüstri 4.0 ve nesnelerin 

interneti (IoT) teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle beraber 

ortaya çıkan IIoT ve Digital Twin kavramları, enerji sektörü 

başta olmak üzere bir çok sektörde yürütülen operasyonlara, 
verimlilik, sürdürülebilirlik, esneklik ve mükemmellik 

çerçevesinde dijitalize çözümler sağladı. Dijitalizasyon 

çözümlerinin ve normalleşme süreçlerinin de etkisiyle sektör 

yeniden hareketlenerek yukarıya doğru ivme kazandı. 

 
Rekabetçi enerji piyasasında eskiden sadece enerji ihtiyacını 
karşılamaya yoğunlaşan işletmeler artık varlıklardan 

maksimum verimi sağlamaya, bakım faaliyetlerini optimize 

ederek maliyetleri azaltmaya ve tüm tesisleri tek bir 

merkezden kontrol ederek operasyonel performanslarını 

iyileştirmeye yönelik çözümler aramaya başladılar. 
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Operasyonlarda Karşılaşılan Problemler ve Wonderware 

Türkiye Dijitalizasyon Çözümleri; 

 
Problemleri üç ana başlıkta sıralayabiliriz. 

 
1. Operasyon verimliliğini maksimize etme, varlık ve 

ekipman performansını yükselterek daha fazla katma 

değer üretme, 

2. Tüm tesisleri bir arada ve tek bir merkezden yönetme, 

anlık olarak takip etme ve görüntüleme aynı anda 

operasyon ekipleri ve saha operatörleriyle güvenli ve 

çok yönlü veri paylaşımı ve bunun sürekliliğini 

sağlama, 

3. Bakım maliyetlerini minimalize etme, ekipman 

arızalarını ve bu arızalardan kaynaklanan 

 

beklenmeyen duruş zamanlarını,minimum seviyelere 

indirme, 
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Endüstri 4.0 ve IIOT (Industrial of IoT) teknolojilerinin 

gelişimiyle paralel olarak enerji sektörüne yönelik sunulan 

çözümler de dijital dönüşüme uğradı. Biz de bu çözümler 

ışığında Wonderware Türkiye “Operasyonel Mükemmellik” 
yaklaşımı ile tesislerinizin verimliliğini, performansını, 

üretkenliğini ve sürdürülebilirliğini maksimum seviyelere 

çıkarabilmeniz ve dijital dönüşümünüzü tamamlayabilmeniz 

için dijitalizasyon çözümleri sunuyoruz. 

 

Ayrıca sağladığımız profesyonel danışmanlık, teknik destek 

ve eğitim hizmetleriyle de ihtiyacınız olan en uygun ve en 

güncel yazılım çözümlerine sahip olmanıza ve kurumsal 
hedeflerinizi tutturmanıza yardımcı oluyoruz. Dijital 

dönüşüm yolculuğunuzda “Operasyonel Mükemmellik” 

yaklaşımıyla sunduğumuz dijitalize çözümler ile her daim 

yanınızdayız. 
 

Bakım operasyonlarında karşılaşılan temel problemler; 
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Endüstriyel operasyonlarda kullanılan ekipmanların ve 

yazılımların performansı, iş gücünün sahip olduğu 

donanımsal ve yazılımsal araçların güncel teknolojiler ile 

uyumu, bakım maliyetleri ve ekipman arızaları verimliliği 

etkileyen faktörlerin başında gelir. 
Ayrıca sahada çalışan ekiplerle anlık veri alışverişi 

yapılamaması ve denetleme mekanizmalarının düşük 

performansı, karşılaşılan bir arızasının geç farkedilmesi ve 

duruş sürelerinin uzaması, operatörlerin ve çalışanların veri 
paylaşımının sürekliliğinin sağlanamaması, 

kullanılan farklı manuel uygulamalar ve birbiriyleriyle 

uyumsuzluğu, operasyonlarınızın performansını etkileyen 

diğer önemli faktörlerdir. 
 

Enerji sektöründe, özellikle bakım maliyetleri konusu çok 

dikkatli ele alınması gereken bir konudur. Kullanılan 

ekipmanların periyodik bakım zamanları, ekipman arızaları, 

beklenmeyen duruş süreleri ve bu süreler esnasında oluşan 
üretim kaybı, her biri optimize edilmesi gereken ayrı bir 

problemi işaret eder. 
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En sık karşılaşılan problemlerden biri de eski tip SCADA 

sistemlerinin farklı marka ve modeldeki PLC’ler ile 

haberleşmesi esnasında ortaya çıkar. Ayrıca eski tip SCADA 

sistemleri izole yapılarından dolayı daha farklı operasyonel 

aksaklıklara da sebep olmakta ve yeni SCADA sistemleri ile 
güncellenmesi durumunda tesis geneline varan ciddi verim 

artışı sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Endüstriyel bilgi yönetimi problemlerinden bahsedecek 

olursak, farklı operasyonel süreçlerden gelen veriler 

raporlanmak istendiğinde ortak bir platforma 
taşınamamakta ve kritik öneme sahip raporlar 

hazırlanamamaktadır. 

 

Bundan dolayı karar alma süreçleri uzamakta ve verimliliğin 

düşmesine sebep olmaktadır. 
Operasyonel süreçlerde oluşan bir arıza, kendisini takip eden 

sürece veri olarak iletilememekte ve bu sebeple sonraki 

süreçlerde oluşan beklenmeyen duruşlar hatalı 

raporlanabilmektedir. 

Ayrıca; kullanıcının operasyon esnasında sisteme acil 
erişmesi gereken kritik durumlarda mobil olarak 

erişememesinden dolayı müdahale süresi uzayabilmekte ve 

bu da operasyonun performansını ve verimini 

düşürmektedir. 
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Dijital dönüşüm süreçlerini tamamlayamamış işletmeler 

düşük varlık performansı ve operasyon verimliliği gösterirler. 

Ekipman arızalarını öncesinde belirleyemeyen eski bakım 

sistemleri, bakım zamanlarını optimize edememekte ayrıca 

periyodik ve planlı bakım süreçlerinden tam ve doğru veri 
sağlayamamaktadır. Ekipman kullanım ömrünün azalması, 

varlık performansının düşmesi, kritik karar aşamalarında 

sağlıklı kararlar alınamaması hatta üretimin durması gibi 

operasyonel sonuçlara sebep olabilen bu durum, 

operasyonlarda sürdürülebilirliğin sağlanmasını da 
imkansızlaştırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kısacası bakım faaliyetlerinin optimizasyonunun ve optimize 
etmek için gereken doğru verileri sağlayamamak tüm tesis 

performansını düşürür ve operasyonları verimsizleştirir. 

 
Kestirimci / önleyici bakım, enerji sektöründe optimize 

edilmesi gereken kritik faaliyetlerden başında gelir. 

Operasyonel mükemmeliğe giden yol bakım 

operasyonlarının dijitalize edilerek sürekli iyileştirilmesinden 

geçer. Bakım faaliyetlerinin kritik öneme sahip olmasının iki 

temel sebebi vardır; 

 
1. Kullanılan ham madde ve ara ürünlerin pahalı, 

depolama maliyetlerinin çok yüksek olması, 

2. Kullanılan ekipmanların temin sürelerinin çok uzun 

sürmesidir. 
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Enerji sektöründe merkezileştirme uygulamalarında en sık 

karşılaşılan problemleri, birden fazla tesisinin tek bir 

merkezden kontrol edilmesi, anlık olarak takibi ve 

denetlenmesi ve elde edilen tutarsız veya fazla kompleks 

verilerin kritik karar alma süreçlerini çıkmaza sokması 

şeklinde sıralayabiliriz. 

 
Wonderware Türkiye, enerji sektörüne yönelik sunduğu 

dijitalizasyon çözümleri ile endüstriyel problemlerinizi 

Endüstri 4.0 ve IIoT mimarileri çatısı altında çözerek sizleri 

sahip olabileceğiniz en optimum dijitalize çözümlerle 

buluşturuyor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aveva Unified Operations Center; 

Endüstriyel operasyonlardan gelen gerçek zamanlı verileri 

sahip olduğu analitik araçlar ve tahmine dayalı modeller ile 

derinlemesine analiz etme imkanı verir. Kullanıma hazır 
bilgilere dönüşen bu veriler, operatörleri ve saha personelini 

güçlendirerek durumsal farkındalıklarını artırır. Bu sayede 

saha ve tesis ekiplerinin ve ekipman merkezli çalışan iş 

gücünün karar alma süreçlerinde hızlı ve sağlıklı kararlar 
almalarını sağlar. 
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Tek bir merkezden tüm tesislere, genelden özele bir 

görünüm kazandırır. Ekipmanların ve varlıkların operasyon 
esnasındaki durumlarını anlık olarak takip etme ve izleme 

esnekliği kazandırır. Tesisler arasında siber güvenlik 

standartlarına uygun uçtan uca operasyonel bir görünürlük 

sağlar. Operasyonel verimliliği ve nihayetinde işletmenin 
verimliliğini artırır. Küresel ve bölgesel ekiplere sağladığı 

uçtan uca merkezi görüş sayesinde tüm operasyonel 

süreçleri optimize edebilir ve sağladığınız faydayı maksimum 

seviyelere çıkarabilirsiniz. 

 
Unified Operations Center, Wonderware Türkiye’nin enerji 

sektörüne yönelik sunduğu çözüm mimarileriyle 

operasyonlarınızı sürekli iyileştirmenize ve düşük 

performans gösterenleri optimize etmenize imkan verir. 

Operasyonel esneklik, sürdürülebilirlik ve mükemmellik 

kazandırır. 

 
Kontrol odasına operasyonel farkındalık sağlayın. 

Endüstriyel verilerinizi filtreleyerek, eyleme dönüştürülebilir 

bilgilere çevirir ve operatör verimliliğini artırır. Fabrikadaki 

tüm anormal durumların neredeyse yarısı, geleneksel insan- 

makina arayüzlerinin (OMI/HMI/SCADA) fazla bilgi sunarak 

işleri karmaşık hale getirmesi nedeniyle oluşur. 
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Durumsal farkındalık, kullanıcıya, operatörlerin dikkatini 

dağıtan veri kirliliğini filtreleyerek kolay yorumlanabilir 

bilgiler şeklinde sunar. Operatörler; 

• Daha hızlı sorun 

tanımlama, 

• Maksimum çalışma 

süresi, 

• Azaltılmış alarmlar ve 

hızlandırılmış alarm tanıma, 

• Artan operasyonel 

tutarlılık, 

• Daha az hata ve güçlendirilmiş iş gücü özelliklerinden 

faydalanırlar. 

Kontrol odası ekiplerine operasyonel farkındalık 

kazandırarak, kriz anlarını ve anomali durumları en kısa 

sürede farketmenizi ve aksiyon almanızı sağlar. 

Operasyonel Mükemmellik yaklaşımına ve uluslararası 

standartlarara uygun görselleştirme ve kontrol 

fonksiyonlarına sahip yazılım paketidir. 
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otomasyon uygulamaları ile anlık haberleşme 

gerçekleştirerek birbirleri ile ilişkilerini tek bir 

sistemi içersinde gözlemleyebilirsiniz. 

%18 %45 %37 %50 5se 

İnsan-makina arayüz sistemleri (OMI/HMI/SCADA), 

kameralar, GIS haritaları, ERP sistemleri, mühendislik 

diyagramları ve daha farklı bir çok analitik araç sayesinde 

hem operasyonel süreçlerden hem de süreç dışından gelen 

verileri entegre hale getirebilmektedir. 

 
Boylece sistemlerinizden gelen tüm operasyonel verilerinizi 

birbiriyle entegre ederek historian veri şeklinde 

arşivlemenize, analiz etmenize ve raporlamanıza imkan 

vermektedir. 

 
Yedekli çalışma özelliği sayesinde sistemlerin her daim 

çalışabilir durumda kalmasını ve operasyonel süreçlerden 

maksimum faydayı ve performansınızı maksimum seviyeye 

çıkarmanızı sağlarsınız. Farklı marka ve modeldeki 
 

tümleşik yapı 
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Unified Operations Center, yöneticilerin veriye dayalı 

kararları, hızlı ve etkili bir şekilde almasını sağlamaktadır. 

Tüm ekibin aynı veri kaynağı ve platformundan 

operasyonlarda ihtiyaç duyduğu sistemlere erişmesini ve bu 

yapı üzerinden yönetmesini ayrıca merkezi bir görünümle 

güçlendirmesini sağlar. 

Bu çözüm paketimiz IT/OT teknolojilerini tek bir çözüm 

paketinde birleştirerek operasyonel mükemmeliğe yönelik 

çözümler sunar. 
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Wonderware Türkiye Kestirimci Bakım çözümlerinden 

Aveva Predictive Analytics; 

Enerji üretim tesislerinin performansını artırmaya yönelik 

alınan operasyonel kararlar içinde bakım süreçlerinin 
optimizasyonu önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreçlerde 

hedeflenen nokta maksimum faydayı minimum kaynakla 

sağlayabilmektir. Hedeflere ulaşılamaması durumunda 

bakım maliyetleri artacak ve operasyonun performası 
düşecektir. Kullanılan ekipmanların yüksek maliyetli ve her 

daim stokta bulundurulamayacak nitelikte olması bunun en 

önemli sebeplerindendir. 

 
Ekipmanların periyodik bakım zamanları, beklenmeyen 
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duruş süreleri, bakım ve beklenmeyen duruş esnasında 

oluşan üretim kaybı, hepsi çözülmesi gereken ayrı bir 

problemin konu başlığıdır. İşte bu noktada aradığınız çözüm 

Kestirimci/ Önleyici Bakım çözümlerimizden Predictive 

Analytics’tir. 

 
Wonderware Türkiye 

kestirimci bakım 

çözümlerinden 

AVEVA Predictive 

Analytics kritik 

varlıkların ve 

operasyonların 

üzerinde en yüksek 

getiriyi elde etmenizi 

sağlar. Sahip olunan 

kontrol ve izleme 

sistemleriyle entegre 

olarak, şirket içinde veya bulut platformu üzerinden erişim 

ve yönetim imkanına sahiptir. 

 
Tek bir varlığı, tesisi veya yüzlerce uzak varlığı izlemek için 

kullanılabilir. Ayrıca işletmenin kullandığı ERP, bakım 

yönetimi, insan-makina arayüzleri ve benzeri sitemlerle 

entegre çalışması sebebiyle envanter yönetimi anlamında da 

işletmeye oldukça faydası vardır. 

 
Endüstriyel operasyonlarınızda yaşayabileceğiniz ekipman 

arızalarının veya anomali durumların teşhisini arızadan 

günler, haftalar veya aylar öncesinden sağlayarak 

beklenmeyen duruşlar gerçekleşmeden aksiyon alınmasını 

ve duruşa sebebiyet verilmeden süreçlerin yönetilmesini 

sağlar. 
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Endüstriyel operasyonlarınızdan gelen verileri yorumlayarak, 

ekipman ve varlık performansınızı iyileştirmenizi 

kolaylaştırır. Bunu sahip olduğu yapay zeka ve makina 

öğrenmesi algoritmları ile gerçekleştirir. Sonuçların analitik 

ve tahminsel modelleme araçları ile detaylı bir şekilde analiz 

edilmesini, kritik karar alma aşamalarında hızlı ve etkili 

kararlar alınmasını sağlamaktadır. Hazırlanan raporları anlık 

olarak paylaşma imkanı verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elinizdeki bu büyük verileri Predictive Analytics ile 

yorumlayarak operasyonel ve yönetsel süreçlerinizi 

iyileştirmek, beklenmeyen zamanları minimalize etmek yada 

varlık performansınızı iyileştirmek için kullanabilirsiniz. 

Ayrıca ekipmanlarınız arızalanmadan önce bakımlarını 

gerçekleştirerek kullanım ömürlerini uzatırsınız. 

Yapılan anket çalışmalarında kestirimci bakım çözümü 

uygulayan firmaların; 

• Bakım faaliyetlerinde azalma, % 25 -30 

• Bozulmalarda azalış, % 35 - 45 

• Üretimde artış, %20-25• Yatırımın geri dönüş miktarında 

da 10 kat artış sağladığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

mailto:sales@wonderware-tr.com
http://www.wonderware-tr.com/


Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Rehberi 

sales@wonderware-tr.com 
+90 (216) 269 0101 

www.wonderware-tr.com 
15 

 

 

 

Wonderware Türkiye Mobil Operasyon Yönetimi 

Çözümlerimizden Aveva WorkTask; 

İş akış yönetiminin dijitalizasyonu için geliştirilen Aveva 

WorkTask ile daha yüksek düzeyde iş prosedürü verimliliği, 

uyumluluğu ve güvenliği sağlayın. 

Dijital dönüşüm için gerekli, gelişmiş endüstriyel iş akışı 

yönetimi yazılım çözümünü daha yüksek düzeyde iş 

verimliliği ve üretkenliği elde etmek ve uyumsuzluk risklerini 

ve insan hatasını azaltmak için kullanın. İş süreçlerini dijital 

olarak modelleyin, yönetin, izleyin ve analiz edin. 

Manuel veri girişiyle ilgili gecikmeleri ve hataları ortadan 

kaldırın. İş akışları için uyumluluk raporlaması, iş 

süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve iş görevlerinin 

yürütülmesinin denetlenmesi gibi faaliyetleri gerçekleştirin 

ve tüm ayrıntılarını raporlayın. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Süreç mükemmelliğine Aveva WorkTask ile ulaşın. 

Standart operasyonel prosedürlerin (SOP'ler) uygulanması 

yoluyla operasyonel verimliliği iyileştirin ve ilgili ekiplerin ve 

sistemlerin dijital iş birliği yoluyla üretkenliği artırın. 

Elektronik formlarla kağıt belgeleri ortadan kaldırın. 
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Wonderware Türkiye mobil operasyon yönetimi çözümü 

Mobil Operatör Rounds (IntelaTrac); 
Mobil veri toplama ve mobil bakım yönetim çözümüdür. Bu 

dijitalizasyon çözümümüz ile; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Mobil bakım yönetimi ve iş sağlığı güvenliği süreçlerinizi 

hızlandırın ve mevzuata uygun bir şekide yönetin. 

• Operasyonlarınızın ne zamanda, ne şekilde ve hangi 

kaynaklar ile yürütüldüğünü denetleyin. 

• Oryantasyon süreçlerinizi daha optimum sürelerde 

tamamlayın. 
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• Veri toplama süreçlerini ortadan kaldırın. 

• Operasyonel süreçleriniz içerisinde, otomasyon sistemleri 

tarafına dahil edilemeyen ya da edilmesi mümkün olmayan 

cihazlardan veri toplayın. 

• Sahadaki iş gücünün performans ve maliyet analizlerini 

yapın. 

Endüstriyel işletmelerin tümü, sahadaki operatörlerin 

güvenliğini ve durumsal farkındalığını geliştirmekle 

ilgilenmektedir. Saha çalışanlarını el bilgisayarları ve mobil 

cihazlar ile donatarak zor kararlar almak için ihtiyaç 

duydukları bilgilere ihtiyaç duydukları anda ulaşmalarını 

sağlamaya çalışırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Mobil Operatör Rounds ile çalışanlar operasyon ve bakım 

prosedürleri, ekipman şemaları ve çalışma geçmişi gibi 

ayrıntılara ihtiyaç duydukları anda ulaşabilirler. Sahip 

olduğunuz bu operasyonel esneklik, planlanmamış arıza 

sürelerinin azaltılmasına, tesis üretkenliğinin 

iyileştirilmesine, güvenlik ve durumsal farkındalığın 

artırılmasına ve iş süreçlerinin mevzuata uygunluğunun 

denetlenmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olur. 
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Enerji alanında sürdürülebilirlik üç ana ilkeye 

dayanmaktadır. Bunlar; 

 

1. Enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu, 

2. Enerji üretimi ve kullanımının çevrede meydana 

getirdiği olumsuz etkilerin ve kirlenmenin en aza 

indirilmesi için çevre dostu enerji stratejilerinin 

geliştirilmesi, 

3. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılması 

ve bu alandaki 

teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır 

(Kepenek, 2005, s.346). 

 
Sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı içinde, ekonomik ve 

sosyal gelişimi destekleyecek, çevreye en az zarar verecek, 

enerji üretim ve tüketiminin hedeflenmesi gerekmektedir. 

 
Ancak yatırımların daha etkin ve hızlı şekilde işleyebilmesi 

için başvuru ve onay süreçlerinde operasyonel verimliliğin 

geliştirilmesi gerekmektedir. 
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İşte bu noktada Wonderware Türkiye, enerji sektörüne 

yönelik dijitalize çözümleriyle size operasyonlarınızın 

performansını iyileştirmenin yanı sıra, doğaya en az karbon 

salınımı (ayakizi) bırakıcak şekilde optimize etmenize de 

imkan verir. 

 

Wonderware Türkiye’nin endüstriyel mükemmellik çözümleri 

ile bir çok şirket dijitalleşirken; 

 
 Enerji maliyetlerinde %15-30 tasarruf ve %9-15 

oranında azaltılmış CO2 emisyonu, duruş sürelerinin 

%25 azalmasını, 

 Toplam kurulum maliyetinde %15'e ve tasarım 

maliyetlerinde %30'a varan tasarruf sağlamıştır. 
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Dijital dönüşüm 
yolculuğunuzda, 

operasyonel mükemmeliğe 
yönelik sunduğumuz yazılım 

çözümleriyle her daim 

yanınızdayız. 
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