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Dijital dönüşüm, üretkenlik ve verimlilikte 
algılanan faydalarla ilişkilendirilen daha büyük 
stratejik bir önceliklendirmenin somutlaşmış 
örneğini temsil eder. Bunlar günümüzde büyük 
ölçüde BİT harcamalarıyla ilişkilendirilir ve on 
yıl öncesinin "BT önemli değil" veya "yete-
rince iyi bilgi işlem" çağından uzaklaşan 
önemli bir değişikliğe işaret eder. 

Dahası COVID-19, dijital dönüşüm dışı yatırım-
lara kıyasla dijital dönüşüm yatırımlarının 
önümüzdeki birkaç yıl içinde hızlanmasını 
zorunlu kılmıştır. Dijital dönüşüm yatırımlarının 
%14,9'luk çift haneli CAGR oranıyla 
karşılaştırıldığında, dijital dönüşüm dışı harca-
maların beş yıllık CAGR oranı -%1.6'dır.

STRATEJİK OLARAK
DİJİTAL DÖNÜŞÜME
ODAKLANMA ORANI ARTTI
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DİJİTAL ESNEKLİĞE ULAŞMAK İÇİN
DİJİTAL İNOVASYON KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

Pandemi öncesi uzun vadeli dijital 
dönüşüm stratejileri ve yatırımları 
olan şirketlerin %47'si güçlü ticari 
büyüme belirtileri gösteriyor.

47%
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KISA VADELİ
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HEDEFLERİ

Önümüzdeki 12 ay içinde
dijital dönüşüm alanında
en önemli 3 iş hedefiniz
nelerdir?

Ürün kalitesini geliştirmek

Siber güvenliği desteklemek

Modası geçmiş altyapıları ve sistemleri değiştirmek

Ürün geliştirme masraflarını azaltmak

Yeni iş modelleri uygulamak

Tasarımın yeniden kullanımını artırmak

Müşteri beklentilerini karşılamak

Daha iyi operasyonel verimlilik

Yeni gelir akışları oluşturmak

Müşteri bazını genişletmek

Daha rekabetçi yetenekleri işe almak

Piyasaya daha kısa sürede çıkmak
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EOVC All Manufacturing

Katılımcıların yüzdesi
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Verilerin kilit bir rol oynamasıyla 
dijitalleşme, ürün inovasyonu açısından 
sektörde şimdiden yeni ufuklar açtı. Yeni 
dijital hizmetler ve ürünler, yeni teknolo-
jiler ve tesis, makine, ürün ve süreç 
bağlanabilirliği tarafından üretilir. Geçen 
yıl IDC tarafından yürütülen "Dijital iş 
modelleri ve yeni ortaklıklarla 
dijitalleşme fırsatlarından nasıl yarar-
lanılır" adlı anket, bu konunun ortaya 
çıkardığı zorlukları vurguladı. Ancak, 
endüstriyel işletmelerin dijitalleşme faali-
yetlerinde kaydettiği ilerlemeler gerçek-
ten belirleyici niteliktedir.

COVID-19 pandemisi, büyük ölçüde iş 
sürekliliği ve BT kurtarma gibi geleneksel 
yaklaşımlara dayalı hareket etmeye 
kıyasla, planlanmamış/öngörülemeyen iş 
kesintilerine hızla uyum sağlama ve 
bunlara yanıt verme yetkinliğine sahip 
olmanın, giderek dijitalleşen ekonomi-
mizde başarının daha net bir göstergesi 
olduğunu vurguladı.

DİJİTALLEŞME VE İNOVASYON 
VERİYE ÖNCELİK VEREN
İŞLETMELER İÇİN
EN ÖNEMLİ
İŞ SONUÇLARIDIR 

Geleceğin BT organizasyonları
Akıllı Sistemleri sağlamalıdır – veri ve
zekayı kurumsal platformun merkezin
 yerleştirmeli ve akıllı karar alma,
otomasyon, iyileştirme ve modellemeyi
mümkün kılmalıdır.  
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OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA ENDÜSTRİSİNİN
ZORLUKLARI VE FIRSATLARI

Bağlı ve otonom araç verileri fırsatlar ve zorluklar getirir: Araç kalitesini ve müşteri 
deneyimini iyileştirmek amacıyla verilerin hızlı bir şekilde nasıl analiz edileceği ve 
karar alınacağı çok önemlidir.

Bu pazarda yeni fırsatlar arayan endüstri tedarikçileri, değişen müşteri taleplerini 
karşılamaya ve kârlı sonuçlar elde etmeye odaklanır.

Müşterilerin kitlesel olarak pazarlanan ürünlere yönelik tutumlarının değişmesi, 
kitlesel özelleştirmenin daha geniş kapsamlı olarak sunulmasına yol açtı. 
Karmaşıklığı yönetmek, performansı optimize etmek ve araç güvenliğini sağlamak 
en önemli önceliklerdir. 

Maliyetleri yönetmek, kaliteyi sağlamak, yerel ve küresel gereklilikleri uygulamak 
yeni nesil üreticileri zorlayan faktörlerdir. 
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IDC, dijital otomotiv ve ulaştırma pazarını internet, Nesnelerin 
İnterneti (IoT) ve 3. Platform teknolojilerini (örn. mobil 
teknolojiler, sosyal ağlar, bulut hizmetleri ve büyük veri ve 
analitik) kullanan herhangi bir otomotiv ve ulaşım teknolojisi 
olarak tanımlar. 

Otomotiv, teknoloji, telekomünikasyon ve perakende 
genelinde ekosistemler arası işbirliği ve açık ürün ino-
vasyon platformu ile 2022'ye kadar SAE 4-5 
düzeyinde otonomluğa geçiş süreci devam ediyor.

Ulaştırma ve Mobilite
Endüstrisinin İhtiyacı

Tasarım ve geliştirme sürecindeki her 
tür değişiklik dahil olmak üzere, birden 

fazla tesiste üretilen tüm verileri ve 
projeleri senkronize ederken merkezi 

özelliğe sahip "tek gerçek kaynağı 
(single source of truth)" sağlayan 

entegre bir çözüm. 
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Geleceğin endüstri ekosistemleri, sektörler arası 
işbirliğine ve inovasyona yönelik bir eğilime sahip 
ortak bir platform ve hizmet temeli üzerine inşa 
edilecek. Tedarik zinciri işlemlerinden ziyade 
ortaklıklar kurulması, işletmelerin zorlukların 
üstesinden gelmelerini sağlayacak güçlendirici 
faktör olacak. Veri ve içgörü, uygulamalar, operas-
yon uzmanlığı ve endüstri bulutları gibi ortak 
stratejik varlıklar kaldıraç görevi görecek. 
Geleceğin endüstri ekosistemleri, doğrusal değer 
zincirlerinden entegre ekosistemlere 
dönüştürülecek ve her çapta şirket, geleneksel 
endüstri sektörlerinden çıkıp teknolojinin mümkün 
kıldığı yeni tercihleri karşılamak için şekil değiştir-
dikçe, endüstri tanımları giderek bulanıklaşacak. 

Geleceğin işletmesi, firmaların dijital merkezli 
pazarlara daha fazla dahil olmaları için nasıl 
organize olmaları ve yatırım yapmaları gerektiğine 
ilişkin bir IDC vizyonudur. Geleceğin işletmeleri, iş 
süreçlerini teknolojiyle destekleyen, inovasyonla 
beslenen, platform özellikli, ekosistem merkezli 
ve özünde dijital esnekliğe sahip olan işletmeler-
dir. “Her yerde teknoloji” ve ekosistem merkezli 
bir kültürü benimserler. 

ENDÜSTRİ EKOSİSTEMLERİNİN
GELECEĞİ:
PLATFORM VE
PAYLAŞIM EKONOMİSİ
ÜZERİNE KURULU 

Özünde, geleceğin işletmesi,
IDC'nin dijital dönüşümün son
haline yönelik vizyonudur. 
2020'deki deneyimlerimize
dayanarak, artık dijital esnekliğe
sahip olmanın geleceğin
işletmelerinin temel özelliklerinden
biri olduğuna inanıyoruz.
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KURUMSAL OPERASYONLARI DİJİTAL OLARAK
DÖNÜŞTÜRMEKTEN, DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ
YAPMAYA VE EKOSİSTEMLERDE VERİ
ALIŞVERİŞİNE GEÇİŞ
Üretim yapan işletmeler, ekosistemleriyle geniş çapta daha yakından etkileşim kurmanın önemini giderek daha 
iyi anlıyor. Bu, operasyonların verimliliğini ve müşteri deneyimini artırmak için tedarikçiler, ortaklar, OEM'ler ve 
müşterilerle daha yakın bir entegrasyona gidilmesi anlamına gelir. Verinin tüm ekosistem genelinde mevcudi-
yeti ve kullanımı, dijitalleşmeyi ve otomasyonu yönlendiren kilit unsurlar olacaktır.

Ekosistem ekonomisini etkinleştirmek, büyük ölçüde veri, veri platformları, veri yönetişimi  ve çok büyük ölçüde 
de insanların kültürünü ve zihniyetini değiştirmekle ilgilidir.
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Bu, “egosistemlerden” “ekosistemlere” bir geçiştir. 



Üretim

Tanımlama Tedarik

Tasarım

Ticarileştirme

Servis

İş Ortağı İş Ortağı
CRM SCM

SLM

EQM MES

ERPPLM

İş Ortağı İş Ortağı

Müşteri Tedarikçi
  Müşteri

  Deneyimi

Kalite

Ta

lep
Hız

Ü
retkenlik

Private

Public Hybrid

Core PLM şu yeterlilikleri içerir:
          İnovasyon Yönetimi/Fikir Üretme

          Ürün portföyü yönetimi

          İşbirliğine dayalı ürün verisi yönetimi (cPDM)

          İşbirliğine dayalı ürün tasarımı

          Doğrudan malzeme temini/Tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM)

          CAD/CAM/CAE (CAx) – teknik olarak PLM'nin bir parçası değildir, temel bir ek unsurdur

Platform yaklaşımı şunları sağlar:
          İnovasyon hızında artış

          Birçok yönden karmaşıklık
           için temel

          Kapalı döngü işbirliği

          Daha hızlı pazara sunum
          /Operasyon/Hacim/Talep/Kâr

IoT

IoT IoT

IoT

PLM Dönüşüm Geçirdi:
Ürün İnovasyon Platformunuz Genelinde Organizasyonunuzu Dijital Akış üzerinde uyumlaştırın

IDC Infobrief Geleceği Yakalayan Dijital,
Bağlantılı ve Esnek İşletmeler

09



GÜNÜMÜZDE
MÜHENDİSLİK VE
AR-GE'NİN
GELİŞTİĞİ
3 TEMEL KONU 

BİRBİRİNE BAĞLI
Tasarım ve mühendislik artık ayrı ve bağımsız 
değil; PLM ile yaptığımız gibi yalnızca 
süreçleri entegre etmek yeterli değil, ürün ve 
hizmet tasarımı, geliştirme ve operasyonu 
içeren bir platform yaklaşımı benimsemeliyiz.

BÜTÜNLEŞİK
Fiziksel ve dijital, mühendisliğin yeni iş 
modellerini nasıl desteklediğini tanımlamak 
için bir araya geliyor, dijital ikizler de bunu 
destekliyor.

OTOMATİZE EDİLMİŞ 
Yönlendirilmiş, üretken, kapalı döngü 
tasarım/mühendislik ve analitik, dijitalin "daha az ile, 
daha hızlı olma" gerekliliğini karşılamamızın tek 
yoludur.
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İç tasarım, mühendislik, ürün yönetimi, üretim veya servis ekipleriyle işbirliğini geliştirmek
Maliyetlendirme, uyumluluk ve kalite, karar alma süreçlerinde Ürün ve Servis analitiğinin artan kullanımı
Gelişmiş inovasyon/fikir yönetimi
Dış ortaklar ve tedarikçilerle işbirliğini artırma
Ürün inovasyonu için 3. taraf hizmet sağlayıcılarla daha yakın iş ortaklıkları kurma
Ürün ve hizmet tasarımı sürecine müşteri geri bildirimlerini dahil etme
Bileşenlerin yeniden kullanılmak üzere standartlaştırılması

%
49

.3

%
49

.7

%
47

.3

%
38

.8

%
24

.8 30
.9

%

27
.9

%

27
.3

%

27
.9

%

%
44

.7

%
38

.7

%
30

.3

%
29

.0

%
28

.0

%
26

.0

%
26

.0

Toplam PLM karar alıcısı/ekip üyesi SLM karar alıcısı/ekip üyesi

Birbirine bağlı:
PLM ve SLM’nin En Önemli Odağı
Organizasyonlar Arası İşbirliğini Geliştirmek
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Otomatize Edilmiş:
Kanıta Dayalı Bir Kültüre Geçiş

Müşteri 
İhtiyaçları & 
Talepleri

Tedarik
Zinciri 
Performansı

Üretim
Yürütme 

Servis & 
Müşteri 
Deneyimi

Kullanımdaki 
Ürün

Pazar & 
Rekabet

ÜRÜN VE HİZMET
Bilgisi

Ürün Yaşam
Döngüsü
Analitiği

Ürün Yaşam
Döngüsü
Analitiği

Ürün Yaşam
Döngüsü
Analitiği

Ürün Yaşam
Döngüsü
Analitiği

Ürün Yaşam
Döngüsü
Analitiği

Ürün Yaşam
Döngüsü
Analitiği

Portföy Analizi: Üst düzey yöne-
ticiler portföy kararlarını daha iyi, 
daha zamanında verebilir 

Senaryo Analizi: Kıdemli yöneti-
ciler, fırsatları ve zafiyetleri belirle-
mek için "ya ... olursa" sorularına 
yanıt verebilir

Değer Analizi: Orta düzey yöne-
ticiler maliyetler, çizelgeler, 
fiyatlar, tedarikçiler ve tedarik 
zinciri planları arasındaki ödün-
leşmeleri azaltabilir

Durum Analizi: Ön saflardaki 
bilgi işçileri, gerek duyulan düzel-
tici veya pekiştirici eylemleri 
belirleyebilir
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Bütünleşik: 
Organizasyon Genelinde Dijital İkizler

Dijital İkiz
Orkestrasyonu

Dijital
Görselleştirme

Dijital
Geliştirme

Dijital İkiz
Kurumlar 

Dijital İkiz
Ekosistemi

Müşteriler ve tedarikçiler 
ile fikir ve inovasyon 
alanında işbirliği ve 
süreçlerin 
görselleştirilmesi için

Çalışma grubu 
düzeyinde kurum içi 
tasarım ve geliştirme, 
üretim, servis ve bakım 
için

Kurumsal çapta, kurum 
içine odaklı görünürlük 
ve işbirliği için

Müşterilere, ortaklara 
ve tedarikçilere sunulan 
gerçek zamanlı ürün ve 
varlık operasyonları ve 
iyileştirmeleri için

Ürünler, varlıklar ve 
tesisler için tamamlayıcı 
bir dijital ikizler ağı 
genelinde gerçek 
zamanlı görselleştirme 
ve karar desteği için

İletişim ve işbirliği için görsel bir araç
Şirket içinde/dışında yararlanılır
Çok yönlü dijital ikizler
İnovasyonu, operasyonu, optimizasyonu destekler

Hafif

Detaylı, Ağa Bağlı
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DİJİTAL İYİLEŞTİRME ALANLARI

Artan Ürün Karmaşıklığı ve Gereksinimlerin Doğurduğu Karmaşa

Dijital Süreklilikte Kesilmeler ve Güvenlik

Çoklu Lokasyonun Getirdiği Dijital Süreçlerin Standardizasyonu

Dosya Bazlı Süreç Yönetiminin Getirdiği Sorunlar

Rekabet ile Gelen Maliyet Baskısı

Farklı Amaçlar için Kullanılan Farklı Yazılımların Entegrasyon Sorunları



Bulut Tabanlı Platformlar
Dijital platform stratejisinin temel unsuru, 
müşterinin üretim tesisinde kullanılan endüstri-
yel makine ve ekipmanların entegrasyonunu ve 
bağlantısını sağlayan bulut tabanlı bir platform-
dur. 

Ayrıca, bulut tabanlı bir dijital platform şunları 
sağlayacaktır:

DÖNÜŞÜM YAPISI OLARAK
BULUT STRATEJİSİ

Bulut tabanlı bir platform, ekosistemde
yalnızca farklı departmanlardan
çalışanların değil, aynı zamanda
tedarikçilerin ve ortakların da işbirliği
yapabilmesini mümkün kılar. Güvenli bir
bulut platformu aracılığıyla, ekosistem
tabanlı inovasyon için gerekli olan veriler
ekosistem içinde paylaşılabilir.

Organizasyonlar için esnek, çevik ve 
uygun maliyetli kurulum modeli. 

Kendi endüstriyel makinelerinin yanı sıra 
diğer OEM'lerin makineleri veya bileşen-
leri ile bağlantı kurma imkanı

Müşterilerle daha yakın entegrasyon - 
örneğin bir online mağaza aracılığıyla 
yedek parça tedariğinin optimizasyonu

Yazılım sağlayıcıların müşterilerine uygun 
uygulamaları sunmaları için fırsatlar
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3DEXPERIENCE İLE
ENDÜSTRİYEL
RÖNESANS 

Dijital dönüşümün gücüne inanan Dassault Systèmes, yazılım portföyünün tamamını 3DEXPERIENCE adında, veri 
ve güvenlik modelinin ortak paylaşıldığı, hem bulutta hem on-premise olarak kullanılabilen tek bir platforma 
taşımıştır.

3DEXPERIENCE’ın “iş olarak platform” deneyimi, mühendislikten üretim ve pazarlamaya kadar her departman 
için değer yaratma sürecini destekleyen ve işletmelerin farklılaşan tüketici deneyimleri yaratmasını sağlayan 
yazılım çözümleri sunar. İşbirliğine dayalı, etkileşimli bir ortamda ürün yaşam döngüsü yönetimi, 3D tasarım, 
analiz, simülasyon, üretim ve iş zekası çözümleri sunar. Platform ayrıca hizmet sağlayıcılarını ve alıcıları birbirine 
bağlayan bir pazar yeri veya ticaret platformu görevi görür. 

Kullanım senaryosu her sektör için farklı bir yolculuktur. Dassault Systèmes, Tasarım ve Mühendislik, İmalat ve 
Üretim, Simülasyon, Yönetişim ve Yaşam Döngüsü, Profesyoneller için 3D Tasarım Deneyimi ve geniş kapsamlı 
hizmetlerden oluşan 3DEXPERIENCE platformu üzerinden, sektörlere özel uygulamalar sunar.
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Fikirden piyasaya sürme aşamasına kadar bulut tabanlı, dijital, kapalı döngü 
bir inovasyon platformu oluşturmaya odaklanmaya devam edin

Ürün İnovasyon Platformunuzu endüstriye ve endüstriler arası ekosistemlere 
açın

Güveni artırmak ve iyi bir müşteri deneyimi sağlamak için, müşteri/tüketici ve 
ticarileştirme bilgileriyle PLM'yi geliştirin

Hızlı ve daha doğru karar almak için PLM’yi Yapay Zekâ ve Makine 
Öğrenmesi ile güçlendirin

ÖNEMLİ
TAVSİYELER 
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CADEM DIGITAL Hakkında
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Günümüzün hızla gelişen üretim dünyasında, markalar için uçtan uca üretim 
değer zinciri yaratmanın yolu dijital dönüşümden geçiyor. Hızlı, verimli ve güvenli 
dönüşüm ile pazara çıkış süresini optimize etmek, kaliteyi ve üretkenliği artırmak, 
esnekliği artırmak ve yeni iş modellerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak müm-
kündür.

1998 yılından bu yana dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren CADEM DIGITAL, 
müşterilerinin uzmanlığından yararlanan, zamana ve koşullara uyum sağlayan, 
ürün geliştirme ve süreçlerin dijitalleşmesinde hız ve verimlilik sunan PLM ve 
3DEXPERIENCE Platform çözümlerini sunmaktadır.

Dassault Systèmes'in 20 yılı aşkın süredir Türkiye'deki en büyük platin iş ortağı 
olan CADEM DIGITAL, otomotiv sektörü başta olmak üzere havacılık, savunma ve 
makine sektörlerinin endüstriyel üretim süreçlerinde yenilikçi, entegre teknolojiler 
sunmaktadır. CADEM DIGITAL, dijitalleşme, teknoloji, eğitim ve inovasyon konu-
sunda sektördeki deneyim ve uzmanlığından güç alan, geleceğini yaratma süre-
cindeki markaların dijital dönüşüm yolculuğunda güvenilir, deneyimli ve yenilikçi 
bir çözüm ortağıdır.                                                                                                                              

Istanbul Merkez Ofis
Burhaniye Mah. Taş Ocakları Sk.
No:3/A-B Beylerbeyi
Üsküdar/Istanbul

Tel. +90 (216) 557 64 65
Fax. +90 (216) 557 67 77

www.cademdigital.com.tr
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International Data Corporation (IDC), bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri pazarları için pazar istihbaratı, danısmanlık hizmetleri ve
etkinlikler alanında küresel bir lider hizmet saglayıcıdır. IDC BT profesyonellerinin, is yöneticilerinin ve yatırım topluluklarının kanıta dayalı teknoloji alımı ve is
stratejisi kararları alabilmelerini saglamaktadır. Dünya çapında 1.100’den fazla analistiyle birlikte IDC 110’dan fazla ülkede teknoloji ve sektör fırsatları ve
trendleri hakkında küresel, bölgesel ve yerel uzmanlık sunmaktadır. IDC 50 yıldır stratejik içgörüler sunarak müsterilerinin kilit is hedeflerine ulasmalarını
saglamaktadır.

IDC bilgi ve verilerinin dış kaynaklarda yayınlanması —bu reklam amacıyla, basın açıklamalarında veya diğer yayınlarda IDC veri ve beyanlarının kullanımını içerir- ilgili IDC Başkan Yardımcısı veya ilgili Ülke Müdürü ya da
birim liderinin yazılı onayını gerektirir. Talebe yayınlanacak metnin bir taslak kopyasının iliştirilmesi gerekir. IDC verinin harici kaynaklarda yayınlanmasını reddetme hakkına sahiptir.

Telif Hakkı: IDC, 2019. Yazılı onayolmadan bu belgenin çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
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