Ayçe Aksakal aaksakal@capital.com.tr

Alkin Aksoy

“YAZILIM İHRACATINDA VİTES BÜYÜTME ZAMANI”
400 KİŞİLİK DENEYİMLİ EKİP 20 yıllık birikimiyle

Dünyanın en büyük
havalimanında
Detaysoft imzası
İstanbul Havalimanı’nda ERP projesinin birinci fazını 6 ay gibi kısa bir sürede
başarıyla hayata geçirdiklerini belirten Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, “20
yıllık deneyimimizi taçlandırdığımız İstanbul Havalimanı’nın yalnız dünyanın en
büyüğü değil, aynı zamanda en akıllısı olması için var gücümüzle çalıştık” diyor.

S

AP’nin en üst seviye Platin
Global İş Ortağı Detaysoft,
kurulduğu günden bu yana 30’u
aşkın sektörde gerçekleştirdiği
binlerce dijital dönüşüm
projesiyle Türkiye ve dünyadan şirketlerin
dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik ediyor.
Bu sene 20’nci yaşını kutlayan Detaysoft,
dünyanın tek çatı altında inşa edilmiş
en büyük havalimanı olan İstanbul
Havalimanı’nın SAP S/4HANA ERP
projesinin birinci fazını 50 kişilik uzman

ekibiyle tamamladı.
Havalimanının kapasitesinin tek
platform üzerinden uçtan uca
yönetilmesini sağlayan ve yeni nesil
bulut teknolojilerinin kullanıldığı proje,
dünya çapında hayata geçirilecek
diğer havalimanı projelerine de örnek
oluşturacak.
Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy,
dünyanın en büyük havalimanı olan
İstanbul Havalimanı’nda hayata
geçirdikleri projeleri şöyle anlatıyor:

TEK BİR PLATFORMDAN
YÖNETİLİYOR
“Ülkemizin yüzde 100 Türk
sermayeli en büyük SAP çözüm
ortağı Detaysoft, tek çatı altında
inşa edilmiş dünyanın en büyük
havalimanının ERP projesi
kapsamında SAP çözümlerini,
bulut yapısı da dahil olmak
üzere kapsamlı bir biçimde
konumlandırdı. Havalimanındaki
iş süreçlerinin tamamının birbiriyle
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kurumların iş verimliliğini artıran projeler yürüten
Detaysoft, 400 kişilik ekibiyle SAP Uygulama
Danışmanlığı hizmetini uluslararası seviyede sunarak
roll out (lokalizasyon, yaygınlaştırma) projelerinde
de aktif bir rol üstleniyor. Finanstan otomotive,
perakendeden enerjiye birçok sektörün öncüsü
300'den fazla aktif müşteriye hizmet veren Detaysoft,
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiği yenilikçi çözümlerin
yanı sıra, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik tüm SAP
modüllerinde, uzman danışmanları aracılığıyla uçtan
uca SAP çözümleri sunuyor.

DIJITAL DÖNÜŞÜMDE YOL ARKADAŞI

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden
biri olarak son 2 yıldır Deloitte Fast50 listesine giren
Detaysoft, danışmanlığını yürüttüğü projelerle aynı
zamanda SAP tarafından belirlenen kategorilerde

entegre biçimde tek bir platformdan
yönetilebilmesine olanak tanıyan proje,
zaman kaybını en aza indirerek ve
bilgi akışını sürekli hale getirerek yolcu
deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor.
İstanbul Havalimanı’nın ERP projesi
finans, muhasebe, bütçe, insan kaynakları
ve lojistik sistemlerin yanı sıra iş zekası ve
raporlama çözümlerini kapsıyor.
Proje kapsamında kurulan sistemlerin
verilerinin bir yerde toplanması, işlenmesi
ve IoT tabanlı sistemlerden gelen verilerle

müşterilerinin en fazla ödül aldığı SAP iş ortağı olarak
yer alıyor. Roll out projeleriyle yazılım ihracatına katkı
sağladıklarını belirten Detasoft Genel Müdürü Alkin
Aksoy, hedeflerini şöyle sıralıyor: “Geride bıraktığımız
20 yılda, iç pazarda yıllık toplam geliri 550 milyar TL’yi
aşan, birçoğu ilk 500 listelerinde yer alan 300’den
fazla şirketin iş süreçlerini teknolojiyle buluşturduk
ve dijital dönüşümlerinde yol arkadaşı olmaya devam
ediyoruz.”

YURT DIŞI PROJELER Aksoy, yurt dışında 20’den
fazla ülkede projeler gerçekleştirdiklerini belirterek
“Önümüzdeki yıllarda hedefimiz, ülkemizin katma
değerli teknoloji ihracatına doğrudan katkı sağlamak.
SAP’nin Global | Platin İş Ortağı olarak, Sanayi
Bakanlığı onaylı ArGe merkezimiz ve yerli teknoloji
çözümlerimizle, 2023 hedeflerine ulaşmak için yazılım
ihracatına odaklanacağız” diyor.

birleştirilip anlamlı raporlar üretilmesi
de İstanbul Havalimanı için oldukça
büyük önem taşıyor.
Detaysoft’un 50 kişilik ekibinin tam
zamanlı destek verdiği projede, bütün iş
süreçlerinin analizleri gerçekleştirilerek,
3 aylık süreç sonunda analiz
dokümanları hazır hale getirildi. Bunun
ardından hızlı implementasyon sürecine
girilerek, 6 ay gibi kısa bir sürede sistem
canlıya alındı. Ardından 8 İGA şirketi
daha SAP sistemine dahil edilerek
canlıya alındı.

İKİNCİ FAZIN ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
Projenin ilk fazının canlıya geçmesiyle
birlikte kullanılmaya başlanan finansal
ve lojistik modüllerin desteği bir yandan
devam ederken, ikinci fazın çalışmaları
da başladı. Fiori ara yüzü ile geliştirilmiş
kart uygulamaları, dış sistemlerle
entegre akaryakıt süreçleri, uçuş ve satış
bilgilerini içeren havacılık sistemleriyle
entegre satış süreçleri, gayrimenkul
yönetimi, işe alım, performans
değerlendirme, eğitim ve ücretlendirme
modülleri ile yetenek yönetimi
süreçleri, raporlamalar, bütçe süreçleri,
e-dönüşüm çözümleri, SAP Hybris

çözümü ile pazarlama ve ticaret
süreçleri de belirli periyotlarla
canlıya alınmaya devam edecek.
Sahip olduğumuz bilgi birikimini,
ülkemizin göz bebeği olan
dünyanın en büyük havalimanının
ERP projesinde kullanıyor
olmaktan gururluyuz. Cumhuriyet
tarihinin mega projesi olan
İstanbul Havalimanı projesi
kapsamında oluşturduğumuz
en büyük farklardan biri ‘uçuşa
başlamadan önce havalimanının
tüm süreçlerinin tasarlanarak
canlı kullanıma alınması’ oldu.
Detaysoft olarak biz de bu süreçte
yüzde 100 Türk sermayesine
sahip bir şirket olarak yer alıyoruz.
Detaysoft’un 20 yıllık deneyimi ve
uzman kadrosunun birikimleriyle,
İstanbul Havalimanı’nın gücüne
güç kattığımıza inanıyoruz.
Bir teknoloji üssü gibi hizmet
verecek ve dünyanın en akıllı
havalimanlarından biri olacak
şekilde kurgulanan havalimanı,
Türkiye’nin teknolojik kalkınma
sürecine de ivme katacak.
Bu projenin en başından beri
içinde olmanın kazandırdığı
deneyimin yanı sıra, tasarımdan
uygulamaya kadar bu büyük
projenin parçası olmak da hepimizi
gururlandırıyor.”

