
Büyük bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. 
Bilim kurgu fi lmlerinde ya da fantastik fi lmler-
de gördüğümüz ve bu kadar da olmaz diyebi-
leceğimiz bir gerçekliğin içerisinde yaşıyoruz. 

Hayatımızın durma noktasına geldiği, uçuşların dur-
duğu, sınırların kapandığı, evde kalmanın ve güvende 
olmanın çok önemli olduğu bu dönemde, kurumları 
dönüşüm yolculuğunda geleceğe taşımak için var gü-
cümüzle çalışıyoruz. 

İçinde bulunduğumuz bu dönemde, hedefl enen so-
nuçlara daha hızlı ve daha az riskle ulaşmak için ve-
riyi ve teknolojiyi verimli kullanmanın önemi giderek 

daha iyi anlaşılıyor. Nesnelerin interneti, bulut tabanlı 
teknolojiler, yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük 
veri, akıllı ERP gibi belli başlı konular dönüşüm yol-
culuğu içerisindeki şirketlerin gündeminde ön sıralara 
yükselerek yerini aldı ve almaya devam edecek.

%100 yerli sermayeli, SAP Platin Global İş Ortağı 
Detaysoft,  22 yıldır sunduğu çözümlerle dijital dö-
nüşüm yolculuklarındaki kurumlara yol arkadaşlığı 
yapıyor. Sürdürülebilirlik ve gelişim için büyük önem 
taşıyan teknolojiyi iş hedefl eriyle buluşturarak ülke-
mizi daha iyi yarınlara taşımak üzere çalışıyor.

Uzaktan Çalışarak 
Değer Yaratmaya 
Devam Ediyoruz
Amerika’dan İspanya’ya, Ukrayna’dan 
Almanya’ya, Myanmar’dan Rusya’ya 
20’den fazla ülkedeki kurumda çözüm-
leri bulunan Detaysoft, 2 milyar dolarlık 
United VARs yazılım ihracatı ekosistemi 
içerisinde yer alan tek Türk markası; 
aynı zamanda topluluğun yönlendirme 
komitesinde yer alıyor. United VARs 100 
ülkede operasyon gerçekleştiren bir top-
luluk.  Örneğin, ana merkezi Türkiye’de 
olan bir şirketin yurtdışındaki olası bir 
rollout projesinde rahatlıkla yurtdışın-
dan kaynak bulunarak global bir organi-
zasyon gibi çalışma imkânı sağlanıyor. Bu 
noktada 10 binden fazla danışmanıyla 8 
bin müşteriye hizmet veren uluslararası 
SAP çözüm ortakları topluluğun üyesi 
olarak, uluslararası ölçekte proje yü-
rütme yetkinliği kazanmak, Detaysoft’u 
dünyaya açma hedefi ni perçinliyor.

Değer Yaratan Projelere
Öncülük Eden Dijital Dönüşüm 
Liderlerinin Yol Arkadaşıyız! 

ÖDÜLLER
Detaysoft’un hayata geçirdiği değer yaratan 
projeler, inovasyonun önünü açarak sayısız 
ödül kazanıyor. Yılın en başarılı kurumsal 
uygulamalarının ve dijital dönüşüm projele-
rinin ödüllendirildiği SAP Kalite Ödülleri’n-
de 2020 yılında bir ilk yaşandı. 4 kategori-
de verilen ödüllerde ilk kez 3 ALTIN ödül 
birden aynı SAP iş ortağının hayata geçirdiği 
projelere verildi. Detaysoft’un  danışmanlığı-
nı yaptığı projeler, Asaş Alüminyum SAP S/
4HANA Dijital Dönüşüm Projesi “The Core 
Business Transformation” kategorisinde, 
Koç Holding Sıfır Temelli Bütçeleme Projesi 
“Fast Delivery” kategorisinde ve Opet Fuchs 
Müşteri Deneyimi Projesi “Business Trans-
formation” kategorisinde altın ödülün sahibi 
oldu. Böylece 4 kategoride verilen ödüllerde 
ilk kez 3 Altın ödül birden aynı SAP iş orta-
ğının hayata geçirdiği projelere verildi. 

Dijital dönüşüm yol 
haritasında olması gereken 
yenilikçi adımları en iyi 
global uygulamalarla 
buluşturuyoruz. Akıllı 
ERP’ye geçişte ilk yatırım 
maliyetlerini minimize 
ediyoruz. S/4HANA, 
donanım, altyapı ve SAP 
uzmanlığını tek sözleşmede 
bulut iş modeli ile servis 
olarak sunuyoruz. Yeni 
Nesil Dönüşüm Paketi 
RISE with SAP, Detaysoft 
uzmanlığı ile şirkete özel 
olarak uyarlanıyor.
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%100 Türk sermayeli en büyük SAP iş ortağı Detaysoft, SAP çö-
zümlerinden kendi Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiği yenilikçi iş çö-
zümlerine uzanan geniş bir yelpazede hizmet veriyor.  

Detaysoft, 22 yıldır sunduğu çözümlerle dijital dönüşüm yolcu-
luğundaki kurumlara yol arkadaşlığı yapıyor. Otomotivden pera-
kendeye 20’yi aşkın sektörde binlerce proje Detaysoft’un danış-
manlığında hayata geçti.

Detaysoft, teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlarla ve global 
yaklaşımı ile müşterilerine uzun yol arkadaşı olarak değer katmaya 
devam ediyor.

www.detaysoft.com

Detaysoft, sunduğu IoT (Internet of 
Things - Nesnelerin İnterneti) tek-
nolojileriyle, şirketlerin akıllı işletme 
yolculuğuna eşlik ediyor. NetOP Tek-
noloji iş birliğiyle başta Endüstri 4.0 
dönüşümü olmak üzere akıllı şehirler, 
akıllı havalimanları, akıllı tarım, akıllı 
lojistik gibi pek çok alanda tasarımdan 
üretime, sensörlerden yönetim platfor-
muna kadar uçtan uca, anahtar teslim 
SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) projeleri 
yürüten Detaysoft, IoT teknolojileriyle 
dijital dönüşüme ivme kazandırıyor!

“IoT DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE 
ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR”
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