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BİZ KİMİZ ?
Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Geleceğe Hazırlanmak için Dijital Dönüşüm

dönüşüm sürecini birlikte planlıyor ve yürütüyoruz. 
Dijital Devrim sonrası ekonomi için müşteri deneyiminin 
mükemmelleştirilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması 
geleceğin rekabet ortamında hayatta kalabilmenin yegane yolu. Dijital 
dönüşümün sağladığı imkanlarla, beklenmeyen iş fırsatlarını görmek, 
bu fırsatları kullanmak için gerekli şirket kültürünü oluşturmak, gerekli 
teknolojilerin kurulumunu sağlayacak uzun dönemli bir işbirliği süreci 
ile hareket ediyoruz.

BİZE ULAŞIN

Dijital devrim, daha önce ticari ve endüstriyel hayatta yaşanan 
değişimlerde olduğu gibi, var olan iş modelleri ve çalışma şekillerine 
karşı yıkıcı bir etki taşıyor. Bu yıkıcı etkiden korunabilmek, ve 
şirketinizi sadece bir adım değil geleceğe taşıyabilmek için, Dijital 
Dönüşüm, her firmanın zorunlu olarak geçmesi gereken bir süreci 
işaret eder. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeniz için ELBE A.Ş. 
olarak Dijital Dönüşüm danışmanlığı hizmetlerimizle yanınızdayız. 
Dijital Dönüşümün her aşamasında, örneğin; iş modelleme, yeni 
iş modelinin pazarda denenmesi, çalışanların eğitimi, dijital 
teknolojilerin seçimi, yazılım kurulum hizmeti gibi tüm dijital 
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VİZYONUMUZ
Dijital devrim, tüm sektörleri köklerinden sarsarak değiştiriyor. Bu 
değişimden; şirketlerimizin ve ülkemizin güçlenerek çıkabilmesini 
sağlayacak dijital yetkinliklerin kazanılması adına
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Şirketlerimizin, yeni iş modelleri geliştirerek müşterilerine hizmet etmelerinin 
yeni yollarını bulmalarının ve operasyonel verimliliklerini arttırarak rekabette 
öne geçmelerinin sağlanması

Teknolojiden önce insanın gelişimini öncelleyerek, ekiplerin dijital rekabet 
ortamına yönelik eğitimlerinin sağlanması. Dijitale hazır şirket kültürünün 
geliştirilmesi ve şirket çalışanlarının dijital vizyon ile harekete hazır hale 
gelmesinin sağlanması

Doğru donanım ve yazılım teknolojilerinin araştırılması, teklif edilmesi, 
uygulama süreçlerinin planlanması. Bu sayede, esnek ve geliştirilebilir bir 
altyapı kazanımının sağlanması. 



AMACIMIZ
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Daha Yüksek Ciro 
Elde Etmekte

Daha Yüksek Kâr 
Üretmekte

Dijital dönüşüm 
konusunda, vizyon ve 
strateji sahibi firmalar, 
sektör ortalamasına göre

Müşterilerimizi; ekipleri ve sistemleri ile birlikte geleceğe hazırlamak. 
Böylece dijital rekabet ortamında güçlü bir pozisyona getirmektir.



HİZMETLERİMİZ

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Çalışanların; müşterileri veya meslektaşları ile olan 
iletişim teknikleri, sadece bir jenerasyon öncesinde 
yaşayan bir çalışan için hayal bile edilemeyecek 
boyutlara ulaşmış durumda. Ticaret artık 
birbirine çok daha bağlı, kararlar daha fazla veriye 
dayanılarak veriliyor ve otomasyon teknolojileri 
makine zekası kullanarak her geçen gün daha da 
gelişiyor.
Bu yenilikçi teknolojileri kullanarak müşterilerinize 
daha iyi hizmetler sunabilmenin yollarını birlikte 
keşfedelim.

Dijital Marka Yönetimi

Dijital dönüşüm ve tüketicinin satın alma 
davranışlarının değişimi, marka yönetimini de 
değiştiriyor. 
Sadece dijitale özel markalar geliştiği gibi, hem 
fiziksel pazarda hem de dijital de güçlenen 
birçok marka var. Fiziki mağazalar için geliştirilen 
pazarlama stratejilerinin dijitale taşınması artık 
yetersiz kalıyor. Dijital Marka Yönetimi, geleceğin 
mecrasında markanızı nasıl konumlandıracağınıza 
birlikte karar veriyoruz.  

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemleri

WMS ve TMS Sistemleri, ürün çeşitliliği nedeniyle 
büyük ve karmaşık depolara sahip olan ve/veya 
pazara yakın olma amacıyla birden fazla coğrafi 
lokasyonda depo işleten kurumların verimliliklerini 
sağlayabilmek amacıyla kullanmaları gereken 
yazılım sistemleridir.
Depoları, araçları en detaylı şekilde yönetmenizi 
sağlayan ve birlikte kullanıdıklarında lojistik 
verimliliğinizi maksimize eden bu sistemler ile 
ticareti hızlandırın

OptiLOGI Bulut Yönetim Sistemleri

OptiLOGI bulut teknolojileri üzerinde geliştirilen ve 
farklı sektörlerdeki, farklı müşterilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için optimize edilen bir sipariş ve 
dağıtım yönetim sistemidir. 
OptiLOGI ile, güçlü ve detaylı yazılım teknolojilerine 
erişemeyen kobilerin, düşük maliyetlerle 
verimliliklerini artırabilecekleri sistemlere 
ulaşabilmelerini sağlamaktayız.



DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

Dijital İş Modelleme

Dijital Dönüşüm, teknolojinin farklı uygulamalarını 
kullanarak, müşterilerinize daha iyi, daha verimli 
daha hızlı hizmet edecek yeni iş modellerinin 
geliştirilmesi anlamına gelir. 
ELBE olarak amacımız, müşteri memnuniyetini 
mükemmeleştirecek yada operasyonel 
verimliliğinizi artıracak yeni iş modelleri ile daha 
kârlı, daha verimli olmanızı sağlamaktır.

Dijital Organizasyon

Dijital dönüşüm insanla başlar. Dijital bir 
organizasyon, yenilenen süreçleri ile birlikte 
çalışma şeklini ve vizyonunu da değiştirmiş bir 
organizasyondur. 
Dijital dönüşüme hazır bir çalışma ekibi, 
süreçlerinizin dijital dönüşüme uygun hale 
getirilmesinde büyük bir hız ve kolaylık katar.
Çalışanlarınızın eğitimi ELBE Dijital Dönüşüm ile 
daha kolay.

Teknoloji Stratejisi

Teknolojik yatırımlar, mali etkileri yanında kültürel 
etkileri de olan uzun süreli yatırımlardır. Bu 
yatırımlardan en etkin sonuçların alınması için, 
birbiriyle verimli çalışabilen temel sistemlerin, 
stratejik bir gelecek öngörüsüyle bir araya 
getirilmesi gerekir. 
Farklı teknolojilerin takip edilmesi, bu teknolojilerin 
avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin analizi ile ELBE 
Danışmanlık bu süreçte temel yardımcınızdır.

İş Zekası ve Analitiği

Dijitalleşme, veri patlamasını da beraberinde 
getirir. İş zekasına yönelik birçok farklı çözümün 
olduğu günümüzde, verilerin doğru analiz edilerek 
yönetimin kararlarını etkili ve hızlı almasının 
sağlanması temel amaçtır. 
Doğru yöntem, doğru analiz ve doğru raporlarma 
ile daha etkin ve verimli kararlar alabilirsiniz.



DİJİTAL MARKA YÖNETİMİ

Tek Genel Yaklaşım

Dijital marka stratejisinin tek ve genel olması, el 
broşürlerden internet sitesine ve hatta sosyal 
medya paylaşımlarına kadar her mesajın aynı 
hikayeye dayandırılması, bu sayede hedeflediğiniz 
kitle ile iletişiminizin mükemmelleştirilmesini 
sağlar. 

Dijital Öncelikli İletişim

Dijital pazarlama, yapısı gereği klasik pazarlama 
çalışmalarına göre daha etkileşimli ve karşılıklı bir 
yapıya sahiptir. Hedef kitlenizle daha değerli bir 
iletişim kurabilmek için, bu iletişime anlam katacak 
bir içeriği ortaya çıkarabilmek gerekir. Stratejik 
iletişim ile hedef kitlenize doğru mesajı birlikte 
tasarlayalım.

Doğru Mecra Seçimi

Her dijital mecra ürününüze ve sektörünüze 
uyum sağlamayabilir. Müşterileriniz, sizin 
değerlendirdiğiniz mecraları kullanmıyor 
olabilir. Doğru mecraların seçimi ve kullanılacak 
her mecrada tek mesajın iletilmesi en doğru 
yöntemdir. Hedeflenen kitlenin analizi, kullanılan 
mecraların analizini birlikte gerçekleştirir, en doğru 
mecraları seçmenize yardımcı oluruz.

Dijital Pazarlama Analitiği

Dijital pazarlama analitiği ile internet sitelerinden, 
sosyal medyaya, içerik pazarlama çalışmalarından, 
mobil uygulamalara birçok farklı noktadan veri 
toplanarak analiz edilir. Amacımız doğru mecrada 
doğru noktayı bütçelendirerek en üstün pazarlama 
getirisini elde etmenizi sağlamaktır.



TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Sevkiyat Takip Sistemi

Satış ve satın alma süreçlerinde, sevkiyatların 
takip edilmesi, teslimat bilgilerinin kaydedilmesi, 
rota optimizasyonlarının yapılması, aracın hedefe 
varma bilgisi gibi bir çok verinin toplanarak 
raporlanması tedarik zincir yönetiminin en temel 
ihtiyaçlarını oluşturur. 

Lojistik Yönetim Sistemi

Lojistik yönetim sistemi; tüm araç parkının, 
sevkiyatların, araçlara ve şöförlere ait verilerin 
raporlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Anlık 
araç içi stok takibi yapılabildiği gibi tahmini varış 
sürelerinin müşterilere bildirimini yapabilen bu 
sistemlerle süreçler iyileştirilir

Depo Yönetim Sistemi

Binlerce farklı SKU’nun bulunduğu bir depoda, 
sipariş hazırlamaya çalışan işçilerin ürünleri 
bulmaya çalıştığı, biribirine benzeyen ama farklı 
fiyatlı ürünleri birbirine karıştırdığı durumlar 
başınıza geldiyse, Depo Yönetim Sisteminin 
değerini bilirsiniz. Raflama, toplama, sipariş 
sonlandırma, hammadde takip etme vbg birçok 
farklı uygulama bu sistemle mükemmelleştirilir.

Uluslararası Lojistik Sistemi

İhracat ve ithalat işlemleri için gerekli evrakların 
otomatik hazırlanması, antrepolarda ürün giriş 
çıkışlarının  yapılması gibi temel süreçler bu 
sistemlerle yönetilir
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