COVİT -19 SONRASI BİZİ NELER BEKLİYOR?

Değişen
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Mayıs 2020 Bülteni
Covit - 19 Sonrası Perakendenin Geleceği
Herkese Merhaba,
Ülkemiz ve tüm dünya ‘da yaşanan büyük salgın sırasında geri dönülmez
şekilde teknolojik değişimler yaşanmakta. Zaten geçmiş yıllardan beri hazır
olan dijital çözümlerin bu dönemde hızla devreye alındığı bir süreci hep birlikte
yaşıyoruz, yaşayacağız.
Bu yazımızda, Kurumsal Perakende Danışman Ekipleri olarak, Adampos
Genel Müdür Yardımcımız ve Kurumsal Perakende Danışmanımız Sayın
Oğuzhan KOÇAK ile yaptığımız söyleşimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Adampos çalışanları olarak yıllardır dijital dönüşüm süreçlerini, perakendenin
ihtiyaçları doğrultusunda hizalamaya çalıştık. Bu çalışmaların sonucunda
perakendenin gelişmesi ve verimlilik adına hızla yol alabilmesi için emekler
sarfettik. Bu süreç ve sonrasında bu çalışmaların nereye doğru evrileceğini
Oğuzhan KOÇAK ile konuştuk.
Adampos Kurumsal Perakende Danışmanlığı

Perakende Danışmanlığı:
Covit -19 Süreci öncesinde ve sonrasında hayatımızda neler değişecek ? Adampos
bünyesinde geçmiş süreçte ve gelecek hazırlığında bu büyük değişme ışık tutacak stratejik
gelişmeler nelerdir?
Oğuzhan KOÇAK:
Covit-19 süreci zaten geçmiş yıllarda evrilen ve adım adım hazırlanan dijital dönüşümü
geri dönülemez şekilde hızlandırdı. Dijital perakende kanalları açısından küçük ve büyük
işletmeler arasında, müşteriye dokunabilmek için farklar ortadan kalktı. Mahalledeki
bakkalda dış siparişleri toplamaya çalışıyor, büyük market zincirleri de.
Bu süreç için uzun zamandır hem Inovasyon Center yatırımlarımızla hem de dijital
kanallara yaptığımız geliştirme ve AR-GE çalışmalarımızla Adampos olarak biz hazırdık.
Dünyanın ilerleyeceği noktaları, AR-GE ekiplerimizle değerlendiriyor ve yazılım
geliştirmelerimizi bu konular üzerine yoğunlaştırıyorduk.
Bugün gelinen noktada bu geliştirmelerimizin, perakende sektöründe bulunan irili ufaklı
tüm kuruluşlar için ne anlama geldiğini 10 altın kural ile özetlemek isterim

10 ALTIN ÖNERİ

Teknoloji Nereye Gidiyor ?
Perakende Hazır mı ?

Dünya ve Biz

Siz Hazır mısınız ?

1-Dijitalleşme, Çok kanallı perakende, eTicaret ve mağaza içi uygulamalarda devrim
yapalım.
Perakende sektöründeki mağazaların, bulundukları noktada müşteriye dokundukları
bir gerçek. Ancak bu ﬁziksel irtibat dışında artık hayatımızda vazgeçilmez bir şekilde yer
alan ve işgal ettiği bu yeri giderek ilerleten internet tabanlı teknolojiler var. Bunları herkes
kullanıyor ve iş süreçlerine dahil ediyor. Bu kanallar üzerinden müşteriye dokunmak artık
bir gereklilik. Bu öyle bir gereklilik ki, herkese, bunu yapmayanın oyun dışına itildiği sert

bir süreç yaşatıyor. Bizim çok kanallı perakende olarak adlandırdığımız bu süreci mevcut
sistemlerle, legonun parçaları gibi birleştirip ilerletmek gerekiyor.
2-Tüm İş yapış şeklinizi Web’ten Cep’ten Tablet’ten
edelim.

yapabilecek şekilde Mobilize

Bu süreçte ise bu dönüşümün hem ﬁrmaların içinde hem de müşterilerinin hayatında
karşılık bulduğunu hatırlatmak isteriz. Müşteriler bu kanalları kullanırken ve ﬁrmanız ile
bu kanaldan iletişim kurarken, siz de aynı kanallar üzerinden bu irtibatların karşılıklarını
oluşturmalısınız. Siz ve personelleriniz bu kanallara aynı yollardan ulaşabilmelidir.
3-Ödeme Kanallarını çoğaltalım; Mobil Ödemeler, Kişisel Uygulamalar, Temassız
Ödeme sitemlerine hazır mısınız ? Tedarik zincirinde uzaktan sipariş, uzaktan ödeme
ile maliyet azaltma yöntemlerine hazır mısınız?
Ödeme sistemleri klasik ve alışıla gelen yollarla uzun yıllar yapıldı ve tüm ülkelerin mali
regülasyonları da bu ödeme tipleri ile ilgili yapıları, denetimleri oluşturdu. Bu
tanımlamalar ülkelere göre farklılıklar gösteriyor ve aynı şekilde ödeme kaydedici
sistemler üzerinde de aynı farklılıklarla işletiliyordu. Tüm dünyada bu konuda da büyük
bir konsolidasyon yaşanmaya başladı. Zaten varolan bu süreç, Covit -19 süreci ile beraber
müthiş hızlandı. Bu konuda çözümleri olan ﬁrmalar öne çıktı ve sektörde yerini almaya
başladı. Dijital ödeme sistemlerinin tüm dünya çapında yaşattığı bu evrim aslında Covit-19
sonrası geleceğin en önemli unsuru olacaktır.
4-IOT-Nesnelerin İnterneti; Tüm imkanlarınızı nesne odaklı hale getirip
masraﬂarınızı azaltalım.
Cihazların akıllanması ile beraber, kullanılan merkezi yazılımların, bu cihazlarla irtibat
ve konuşmaları sağlanmaya başladı. Donanımlarından toplanan verilerin yapay zeka
altyapıları ile işlenmesi ve belirlenen kurallara göre aksiyonlar üretmesi mümkün hale
geldi. Bu konuda yaşanan gelişmeler, hayatımızın içinde yer alan en ufak elektronik
cihazlarda bile kendini gösteriyor. Perakende de kısa sürede bu imkanların, verimlilik ve
tasarruﬂar açısından hayatına girmesine çalışmalıdır. Bunu yapan işletmeler, giderlerini
daha sıkı denetleme işini, bugünden itibaren akıllı sistemlerin vasıtasıyla
raporlayabilecektir.
5-Tüm terazilerinizi PC tabanlı sistemler haline getirip, gereksiz ayrıntıları ortadan
kaldıralım.
Perakende sektöründe yaygın olarak kullanılan yöntem, tartım işleri ile ödeme ve satış
bitirme işlemlerinin ayrı ünitelerle yapılıyor olmasıdır. Bunun birleştirilmesi hem daha
tasarruﬂu hem de daha hızlı bir alışveriş deneyimi yaşayacaktır. Terazilerin üzerindeki
Yapay Zeka destekleri ile tartım yapılan ürün görsellerinin ve fotoğraﬂarının, kayıp
kaçaklar konusunda yeni bir devir başlatacağı muhakkaktır.
6-Raf Stok Yönetimi ve Fiyat kontrolü işini bir merkezden hedefe uygun hale getirelim.
Değişen ﬁyat politikalarının, mağaza yönetimlerine getirdiği ciddi iş yükleri vardır. Ürün
ﬁyat değişimlerini elektronik yöntemlerle yapmak hem doğruluğunu artırır hem de iş
yükünü ortadan kaldırır. Merkezi sistemler bu konuda tam bir otomasyon sunacaktır.
Stoklarla bu konuların birbirine bağlanması ise, tedarik süreçlerinin en verimli şekilde
yönetilmesini sağlar.

7-Müşterileri odaklı CRM ve Kişiselleştirme uygulamalarını, Hemen devreye alalım.
Müşteriyi tanımak ve alışveriş alışkanlıklarını izlemek, bunu yaparken KVKK uyumlu bir
şekilde regülasyonları da gözetmek çok değerlidir. Perakendenin geleceği içindeki en
önemli konulardan biri de, müşterimizin kim olduğu, alışveriş alışkanlıklarının neler
olduğu ve zaman içinde nasıl evrildiği gibi konuların yakından gözlenmesidir. Bu izleme
ve analiz süreci gün sonunda hızlı bir şekilde yoğun raporlardan kurtularak akıllı
sistemler yardımıyla satışınızı artırmanıza yarayacaktır.

8-Kuyruk Avcısı Q-Fiş Uygulaması ile özel günlerde müşteri memnuniyetini artıralım
Mağaza içindeki personellerin tüm satış aktivitelerine aktif katılımlarını sağlamak
amaçlanmaktadır. Kuyruk avcısı, omni channel perakende mantığı ile, mağaza içinde
ekstra bir yatırım gerekmeden, personellerin akıllı telefonları ile sipariş toplama, satışa
dönmesi için kare kod oluşturulması ve müşterilere kuyruk beklemeden destek olabilme
süreçleri hızlandırılmış olacaktır. Q-Fiş kasada yapılan işlemler için zaman kazandırıp
performansı artıran bir kuyruk avcısıdır. Kasadaki işlemler 5 ‘te 1 süreye iner ve müşteri
memnuniyeti sağlar. Bayram arifeleri, yılbaşı haftaları ve haftasonları oluşan yüksek sepet
ortalaması olan alışverişlerde, müşteri kuyruklarına ve yoğunluğuna çözüm getiren bir
uygulamadır.
9-Mağaza personelinizi en verimli şekilde kullanıp, toplam karlılığa odaklanan bir
ekip haline getirelim.
Kurulan ve işletilen sistemlerin akıllı yapılara doğru evrilmesi çoğu noktada personel
sayılarının azalması olarak görülebilir. Bu yanlıştır. Olması gereken bu akıllı sistemlerin
ürettiği ve uyarılara döndürdüğü verileri işleyecek personellerin hep olması gerektiğidir.
Personeller olacaktır ama iş yapma şekilleri değişecektir. Personeller, akıllı sistem
uyarıları ile gelen sonuçlara dokunacaklar ve işletmeyi yönlendiren birer iş ortağına
dönüşeceklerdir.
10-Ve Myasoft Multi Channel Retail ile Tüm bu operasyonları bir merkezde verimli bir
şekilde yönetmenizi sağlayalım.
Myasoft ile bu anlatmaya çalıştığım tüm noktaları, benzersiz bir şekilde tek bir platform
üzerinden yönetebilirsiniz. Multi Channel deneyimini yaşamak çok kanallı perakendenin
her noktasında olmakla sağlanıyor olmaz. Bu noktalardan akan verilerin farklı sistemlerle
toplanması ve entegrasyonlarla birleştirilmesi için gereken zahmetten de kurtulmak
gerekir.

Geçen zaman içinde perakende de görülen çoklu sistem, çoklu ve parçalı entegrasyon
yapıları ile uğraşan ve emek sarfeden IT yöneticileri ve çok değerli ekipleri, artık yeni
dönemde merkezi ve bütünleşik yapılara yöneleceklerdir.
Buradaki faktörlerin en önemlisi hızdır. Hız, entegrasyonlar için bir tehdittir. Entegre
olan yapıların veriye bakış şekillerindeki farklılıklar, üretilen sonuçları analiz edilmesi güç
bir noktaya sürüklemektedir.
IT ekipleri yönetiminden en alttaki teknisyenine kadar yeni dönemde, dijital
dönüşümün kurucuları ve işleticileri olacaklardır. Önemleri artacak ve şirket içindeki
omurgaya yerleşeceklerdir. IT birimi aynı zamanda analiz birimi olarak çalışacaktır.
Geleceği yeterince iyi analiz eden bir perakende zinciri, IT çalışmalarını maliyet odağı
olarak görmeyi bırakarak, gelecek dünyanın en önemli ve kilit birimi olarak görmelidirler.
IT ekiplerinin ellerini güçlendirecek ve bu sayede ﬁrmaların geleceklerini yeni dünyaya
hazırlayacak olan sistemler hem anlık çalışan, ilk günden verimlilik ilkesiyle yürüyen hem
de bütünleşik yapılarla buluşturulmalıdır.
Adampos olarak tüm çalışmalarımızı bu gidişatı yıllar öncesinden görerek hazırladık,
geliştirdik ve Inovasyon Center yatırımlarımızla müşterilerimizin deneyimlerine sunduk.
Kısacası, bu dönemden sonra başlayan bu büyük devrim için hazırız. Hazır olmakla
kalmayıp, Danışman kadrolarımız ve proje yönetimi ekiplerimizle bu hazırlıkları hızlıca
sektöre ve sektör ortaklarına aktarmak için sabırsızlanıyoruz.
Perakende Danışmanlığı:
Çok teşekkür ederiz.
Oğuzhan KOÇAK:
Ben teşekkür ederim.

