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Problemin Tanımı
Günümüzde iyi finansal takip yapma, geçmişten ders alıp geleceğe odaklanarak iyi
strateji belirleme, firmalar arasındaki farkların açılmasının temel sebeplerinden biridir. Finansal takibini iyi yapabilen bir firma, pek çok açıdan diğerlerinin önündedir.
Bu gözle görülür avantaj durumu ise bir çok firmayı “ben takibimi nasıl yapacağım?”
gibi sorular sormaya yöneltmiştir ve bu alandaki imkan ve bilgi eksikliğinden dolayı,
firmanın istatistiklerini takip etmek, geçmişinden haberdar olup geleceği hakkında bilgi sahibi olmak çok korkutucu bir hal almıştır. Bunun sonucunda ise firmalar manuel
girilen excel verilerini takip etmeye çalışarak, günü kurtarmak mantığıyla gerektiğinde
müdahale yapmaya çalışmaktadır.

Problemin Çözümü İçin
Neler Yapılabilir?

Problemin Çözümü
Çok Kolay.ai

Bu şartlar altında firmaların ihtiyacı ilk ola-

Bütün

rak gerekli istatistiklerle barışmaktır. Bunun

bulundurduğumuzda, kolay.ai firmaların bir

için de gerçekten kolay, kendilerini yormaya-

numaralı ihtiyaçlarından biri haline gelmek-

cak ve zorlamayacak, kurulumu ve kullanımı

tedir. Kolay.ai firmaların ulaşmaya korktuğu,

kafa karıştırmayacak ancak günün sonunda

ulaşırsa üzerinde çalışmaktan kaçındığı

yukarıda bahsedilen temel ihtiyaç niteliğindeki

ya da ulaşamadığı bir çok veriyi ve ana-

bilgileri alabilecekleri bir düzene ya da araca ih-

lizi çok basit ekranlar halinde kullanıcıya

tiyaç vardır. Firmaların bu noktadaki beklentisi

sunmaktadır. Ayrıca sadece manuel girilen

genellikle, kolay kullanım ya da manuel excel ile

excell verilerinin yerine geçmekle kalmaz,

bakılan verilerin otomatik olarak görülmesidir.

istatistiklerinin çoğunu da günlük, haftalık

Eğer uygulanan çözüm, uygulaması zor, karışık

ve aylık olarak görmeye fırsat verir.

ya da ekstra personel maliyeti gerektiren bir
çözüm olursa, o zaman firmalar olabilecek en
kısa sürede üründen uzaklaşırlar. Çünkü ürünü
kendilerine bir yük olarak görürler.

bu

ihtiyaçları

göz

önünde
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Nasıl Çalışır?

2.1 Veri Analizi

2.2 Veri Zenginleştirme

Çeşitli verileri alarak, bu veriler üze-

Sadece mevcut veriler ile kalmaksızın

rinde önce preprocessing aşaması

değişen dünya koşulları ile birlikte

yürütülür, böylece elinizdeki veri kirli/

birçok alandaki gelişmeler sektörlere

düzensiz olsa dahi, onu bir formata

etki etmektedir. Kolay.ai bu koşulları

uygun hale getirmeyi hedefler. Bu veri

göz ardı etmeksizin hava durumu,

üzerinde gelişmiş makine öğrenmesi

borsa vb. gibi çevresel etkileri de

ve yapay zeka methodlarını kullana-

göz

rak verilerinizi anlamlı hale getirir. Hem

den anlamlar çıkarılmasını ve mevcut

açıklayıcı veriler sunarak veri üzerinde

veriler arasındaki korelasyonlar ile

raporlama yapılmasını hem de yeni-

zenginleştirilmesini sağlar.

den satış ihtimali, potansiyel müşteri,
ödeme riski skoru vb. gibi geleceğe
yönelik tahminler ile karar verilmesini
kolaylaştırır / yardımcı olur.

önünde

bulundurarak

veriler-
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İle Neler Elde Edebileceğinizi Biliyor
Musunuz?
Kolay.ai firmaların işine yarayabilecek, müşteri yönetimi, insan
kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili çözümleri tek bir çatı
altında sunmaktadır.
Kolay.ai İle Elde Edeceğiniz Kazanımlar
» Günlük, haftalık ve aylık olmak üzere toplam harcamaların ya da satışları tahmin
ederek bir koridor verebilir.
» Dönemsel olarak trendlere, tortu noktalarına, çeşitli parametrelerin etki analizine ve
sezonsallıklarına bakarak analizler çıkartabilir.
» Firmanın hizmetlerini müşterilerin kaç defa tekrarlayan şekilde aldığını gösterebilir.
» Firmanın satışını yaptığı ürünler hakkında, frekans ve güncellik parametreleriyle
göstererilen bir analiz ekranında, ürünlerin maddi getirileriyle ilişkilendirip, tek
tek her ürünün önemini ve bu analizde dahil olduğu grubu göstererek ürün
segmentasyonu yapabilir.
» Firmanın ürünlerinin toplam kaç adet sattığı, birim fiyatı, kaç farklı mağazada
bulunduğu, kaç farklı müşteri tarafından alındığı, günlük, aylık ve yıllık ortalama satış
miktarları, maksimum satış olduğu gündeki satış miktarı, hangi oranda kampanyalı
satıldığı bilgileriyle marjinal ürünler listesi çıkarabilir.
» Ara toplam ve fatura tarihlerine bakara yapılan harcamaların şehir bazlı, gün ve saat
bazlı olarak gösterilmesini sağlayabilir.
» Firmanın harcamalarına etki eden en etkin nedenleri, tarihsel ve interaktif olarak
ağırlık veya öznitelik şeklinde gösterebilir.
» Firmanın ürünlerin ve hizmetlerinin detaylı filtrelemesini yaparak analizlerine
ulaşabilir.
» Firmadan daha önce alışveriş yapmış müşterileri, müşterilerin firmaya kattığı
değere, alışverişe veya bunlara göre olan diğer parametrelere göre müşteri
segmentasyonu yapabilir.
» Firmanın yaptığı kampanyalara etki eden en etkin faktörleri çıkarabilir.
» Firmanın verdiği hizmetlerin ne kadar yakın zamanda, hangi sıklıkla verildiğine göre
değerlendirilir ve bu analiz sayesinde aşağıdaki eşleştirmeleri yapabilir;
» 		

Müşteri ile ürün, Müşteri ile kampanya, Kampanya ile ürün
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Hangi Kolay.ai Özelliği Nasıl Bir
Katma Değer Sağlar?
Kolay.ai bütün bu özellikleri sayesinde firmalara bir çok noktada
kontrolü ele almak için yardımcı olur. Yapay zeka kullanımını
kolaylaştırarak, isabetli gelecek tahminleri yapmalarını
sağlar. Geçmişte elde edilen verilerin daha nitelikli bir şekilde
değerlendirilmesini sağlayarak, yapılan hataların ve eksiklerin
daha net görünmesine sebep olur. Geçmiş verisinin iyi
tanınmasıyla birlikte gelecek planlamasında hangi etmenlerin
daha önemli bir noktada konumlanacağı da görülerek, izlenecek
stratejiler belirlenebilir. Böylece uzun vadeli sürdürülebilir başarı
hedefine yaklaşılmış olur. Kolay ve sade ara yüzü sayesinde ek
personel maliyeti getirmeden firmaların yapay zekayı temel bir
araç olarak kullanabilmesini sağlar.

Adım Adım Kolay.ai
Firmaların kolay.ai’ı kullanabilmesi için fatura bilgilerini vermesi
yeterlidir. Alınan fatura bilgilerinden, ilk olarak bahsedilen
analizleri çıkartmak için kullanılacak olan veriler düzenlenir.
Ardından bahsedilen analizler için yapılması gereken
hesaplamalar yapılır ve kolay.ai üzerindeki grafiklere aktarılır.
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