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Nesnelerin interneti nedir?
Ata Holding/Ata Teknoloji Platform
ERP Proje Yöneticisi Mustafa Çetin
Kızılboğa: “Ata Holding ilk olarak, Ata
Koleji’ni kurarak başladı iş hayatına.
Ondan sonra inşaat sektöründen çıkıp,
hızlı tüketime yöneldi ve restoran zincirleri açmaya başladı. Şu an bin civarında
restorana sahip. Bir yandan bu operasyonların alt yapısını da Ata Teknoloji
Platform olarak bir şekilde sağlıyoruz. 4
sene öncesine kadar nesnelerin interneti
ile tanışmamıştık, sadece ERP üzerinde
çalışıyorduk. Bir süre sonra IoT ile tanıştık. İnternetin hızlanması, işlemci hızlarının artması, akıllı telefonların olması,
her yerde WİFİ’ye ulaşılabiliyor olunması artık bizim restoranlarda bile çözümler üretebilmemizi sağladı. Bu bağlamda biz de arayışa girdik. Hükümetin
bu alanlardaki desteklerinden de yararlandık. Görüntü işleme üzerine çalıştık,
IoT sensörlerini inceledik ve restoran
müdürünün işini nasıl kolaylaştırabilecek yolları aramaya başladık. Şu an 2017
itibariyle 20 milyarın üzerinde sensör
internete bir şekilde bağlı. Eskiden ERP
dediğimiz zaman çok kısıtlı bir bilgiyi
işliyorduk biz. IoT işine girince bu sefer
görüntü işlemeye, geçmiş dataları işlemeye, hava durumunu takip etmeye başlıyorsunuz. Çok farklı bilgi kaynaklarıyla uğraşıyorsunuz ve bu data big dataya
dönüşmeye başlıyor. Ulaşamadığınız
yerlere bir şekilde sensörler yerleştirip
ulaşıyorsunuz. Bu sadece ulaşmayla bitmiyor bu gelen dataların analiz edilmesi
ve onun karşılığında oluşan durumu belirli tekniklerle anlamlandırıyorsunuz.”
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Estepe Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Sebahat
Tepe: “Teknoloji ile birlikte
değişen ve gelişen ihtiyaçlar
çerçevesinde dünyanın dijital
evrimi kontrol edilemez bir
hızla büyüyor. Bu global etkileri de hep beraber yaşıyoruz ve kaçınılmaz bir gerçek
bu. ‘Neresinde duracağız, ne
kadar sahibi olacağız, ne kadar
kullanıcısı olacağız?’ buna
zaman içerisinde bakacağız.
Dijitalleşme 3 temel üzerine oturuyor; birincisi iletişim
alt yapısı, ikincisi donanım,
üçüncüsü ise yazılım. E- dönüşümün var olma sebebi para
kazanmak. Bu amaca erişmek için bilgi sistemlerinde
e-dönüşüm bir gereklilik. Piyasada tutunabilmek için yeni
teknolojilere ve yeni yönetim
yaklaşımlarına uyum göstermek, bu teknolojiyle beraber
yeni kuşağın ihtiyaçlarını da
dikkate almak gerekiyor. Teknolojik dönüşümde kaynakların etkin kullanılabildiği entegre bilgi sistemleri gerekli.
Burada müşterilerin, tedarikçilerin, çalışanların, yöneticilerin, üretim cihazlarının tedarik
ve dağıtım sistemlerinin entegre olmasından bahsediyoruz.
Bunun adına Endüstri 4.0 ya
da nesnelerin interneti diye-

biliyoruz. Ülkemize bakarsak; KOBİ’lerimiz önce işini
yapmaya odaklanıyor, daha
sonra iyileştirmek ve verimliliği artırmak için teknolojiye yatırım yapmaya başlıyorlar. Maliyetleri ve süreçleri
kontrol altına almak, kaliteyi
ve verimliliği artırmak, stratejik planlamalar yapabilmek
gibi sebeplerle ama en önemlisi işletmenin temel amacı
olan var olmayı etkin ve karlı
bir şekilde sürdürebilmek
için pazarın ihtiyaçlarına
göre şekillenmek gerekiyor.
Bunu da inovatif bir şekilde
gerçekleştirenler farkı yakalayıp ayakta kalıyorlar. Aynı
zamanda
işini
yapabilen
iyi değerler, iyi ürünler, iyi
hizmetler üretebilen ancak
teknolojik değişimleri iş süreçlerine adapte edemeyen
kurumlar var ve bunları kaybediyoruz. Ülkemizin içinde
bulunduğu koşullarda teknoloji merakımız gerçekten çarpıcı nitelikte, ama teknolojiyi
üretmekten çok tüketim anlamında merakımız var. Şu
anda dünya çapında yüksek
değerli firmalara baktığımız
zaman hepsinin bilgi teknolojileri firmaları olduğunu
görüyoruz ve bilgi teknolojileri konusunda insan yetiştirmek diğer alanlardakine göre
çok daha kolay. Ancak verimli istihdam sağlamak oldukça
zor… Çünkü deneyimsiz bir
genç nüfus var. Bu deneyimi
de kurumların yaratması oldukça zor ve maliyetli. Bunların üniversitelerde çözülüyor
olması lazım. Bu konuda çok
ciddi sıkıntı var. Bunu çözebilirsek ve ulusal bir program
yaratılabilirse, çok büyük
bir lokomotif olabileceğini
herkes biliyor.”

