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OTOMOTİV 4.0
Geleceği günümüzden kaçırmamak için hızla gelişen teknolojileri süreçlere uyarlamak 
gerekebiliyor. Otonom bir geleceği birlikte oluşturuyoruz.

Otomotiv sektörü büyük değişimler geçiriyor ve geçirmeye devam 

edecek. Teknolojik değişim ve gelişmeler bu değişimi tetikleyen ve 

etkileyen başlıca büyük etklenlerin en başında yer alıyor. Bununla 

birlikte otopilota sahip araçlar, bağlanabilirlik veya elektrifikasyon 

aktarım organları gibi değişimin en büyük aktörlerinin yanı sıra, 

sektöre giriş yapan diğer oyuncular, ope- rasyonel süreçlerin 

dijitalleşmesi ve maliyet baskısı ve globalleşme gibi genel baskı 

faktörleri sektörün geleceğini şekillendiriyor. NTT DATA Business 

Solutions olarak, bize güvenen müşteri ve iş ortaklarımızla bu 

değişimi şekillendiriyor, teknolojinin sağladığı gerçek potansiyeli 

süreçlerinize entegre etmek için çalışıyoruz.

Araştırmaya göre,
otomotiv sektöründeki 

şirketlerin %77’si
hali hazırda yapay zekayı

(AI) süreçlerinde kullanıyor.

Kaynak: Accenture,
Driving toward a post-digital 

future, 2020

Otomotiv ve OEM süreçlerine özel geliştirilen ürünlerin ve 
süreçlerin en etkin şekilde yönetilmesi rekabet avantajı 
için önemli bir rol oynuyor. Sektörünüzü sizin kadar iş 
ortaklarınızın da bilmesi ve deneyimli olması
gerekebiliyor.

Optimizasyon ve Geliştirmeler

Otopilot, elektrikli araçların aksam ve batarya teknolojileri 
gibi, parça teknolojisi otomotiv sektörünün geleceğini 
belirleyen teknolojiler arasında yer alıyor. Bu teknolojilerin 
bir adım ileriye gidebilmesi ve etkin kullanımı için IoT, 
yapay zeka ve otomasyon gibi yazılım teknolojilerinin 
entegre şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor.

Uçtan Uca Entegregrasyon

Bundan 7-8 yıl önce ortalama bir aracın 10 ila 15 arasında 
şebekelendirilmiş elektronik kontrol sistemi mevcutken 
günümüzde bu sayı 90’ları geçebiliyor. Ürünlerin, sistem-
lerin ve parçaların gün geçtikçe karmaşık hale gelmesi, 
şirketlerin tüm bu süreçleri otonom ve kendi kendine 
regule eden bir yapıyla yönetimine doğru yöneltiyor.

Operasyonel Süreçlerin Dijitalleşmesi

Maliyet ve globalleşme konusu otomotiv sektöründeki 
firmaların günlük ajandasında her zaman yerini koruyor. 
Sadece otomotiv üreticilerinin değil, OEM ve yedek parça 
üreticilerinin yıllık karları karmaşıklaşan IT altyapıları, 
yönetim ve satın alma maliyetlerle düşüş gösteriyor.

Maliyet Baskısı ve Globalleşme
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Gelecek Şimdi
Otomotiv sektörününün geleceğini kullanılan yazılım ve 
fiziksel teknolojilerin mükemmel uyumu şekillendiriyor. Bu 
yolculukta global deneyimizi ve yerel pazar ihtiyaçlarına 
dair bilgi birikimi ve uzmanlığımızı siz iş ortaklarımıza 
sunuyoruz. Inovasyonun yarattığı değere inanıyoruz. 
Teknolojinin gelişimini yakından şahit olurken gidişatına 
birlikte yol veriyoruz. Bir çok projeyi başarılı bir şekilde 
canlıya aldık, sektörel ihtiyaçları gerçekleşen teknolojik 
gelişmelerle harmanlayarak müşterilerimizin süreçlerini en 
verimli şekilde yönetmelerini sağladık ve sağlamaya
devam ediyoruz.

Otomotiv sektöründe Türkiye’nin açık ara en deneyimli SAP 
Partneri olan NTT DATA Business Solutions Türkiye, otomo-
tiv alanında deneyimini it.automotive çözümüyle müşterile-
rine sunuyor. Üretim adımlarından, üretim ve depolamada 
kullanılan yazılımlara kadar uçtan uca optimizasyon ve verimli-
lik sağlamanıza destek olacak yaklaşımla işinizi destekliyoruz.

Sadece otomotiv üretimini değil, yedek parça ve OEM’leri de 
kapsayan yaklaşımımız, otomotiv endüstrisindeki uzman 
ekiplerimiz tarafından SAP S/4HANA için optimize edil- 
miştir. S/4HANA için geliştirilen it.automotive çözümü, SAP 
tarafından sertifikalandırılan 21 en iyi iş uygulamalarından 
biri olarak yerini alıyor.

Otomotiv sektöründeki tüm ihtiyaçlar için
NTT DATA Business Solutions otomotiv yaklaşımı

it.automotive

GELECEĞİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYORUZ
Sektöre özel ihtiyaçlarınızı rekabet avantajına çevirin. Verimliliğin devamlılığı 
için atılan her adımın uzman ekipler ve detaylı stratejiler akıllı işletmeye giden 
yolu oluşturuyor.

SAP S/4HANA
Uygulamaları ile
Bütünleşik Yapı

Otomotive Özel
Ek Uygulamalar
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Hazır Referans
Uygulamalar

Uçtan Uca
Çözüm

https://youtube.com/playlist?list=PLrrE6ni9HQ4xGV9BfOumTTd4kjvjBmniD


BAŞARILI PROJELER, MUTLU MÜŞTERİLER
Otomotiv sektöründe birçok başarılı projeye müşterilerimizle imza atmanın 
gururunu yaşıyoruz. Global yetkinlik ve proje yetisinin yanı sıra, Türkiye özelinde 
sektörün dijital dönüşüm yolculuğuna yardımcı oluyoruz.

NTT DATA Business Solutions Türkiye, 
öncesinde belirlenmiş bir yaklaşıma uymamazı 
beklemektense, bizi dinleyerek, derinlemesine 
anlayarak bizim yaklaşımıza tüm yönleriyle 
adapte olma isteğini gösterdi ve uyguladı.”

Merkezi kontrol sistemiyle operasyonel esnek 
ligimizi büyük ölçüde artıran sanal sistemler ve  
work-station gibi kritik projeleri devreye alarak  
sektöre referans olacak önemli başarılara imza attık."

Dijitalleşme yolculuğumuzda; entegre çalışan, 
finans, satın alma, üretim, kalite, lojistik ve tüm 
tedarik ağımızı içine alan bir sistem kurmayı hedefi 
ile ilerledik. Bu yolculukta, global bilgi birikimi ve 
güçlü organizasyonu dolayısıyla, NTT DATA 
Business Solutions Türkiye ile çalışma kararı aldık.”

Norm Holding’in geleceğini inşa edecek strateji 
haritasında yer alan tüm süreçleri dönüştüre-
cek SAP projelerini, çalışanlarımızla birlikte 
inşa ediyoruz. Bu dönüşümü ise SAP’nin en 
büyük ve profesyonel çözüm ortaklarından NTT 
DATA Business Solutions Türkiye ile 
gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz."
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