Proje Özeti

Yapı Kredi Bank Azerbaijan İş Zekası ve Veri Ambarı Projesi

Hedef

Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak üzere kart satışı, kredi satışı gibi bireysel ve ticari müşterilere
yönelik hizmetlere ilişkin verileri, ilişkili bir modelde tutmak ve müşteri davranışları segmentasyonunu
analiz ederek sunulacak yeni ürünleri buna göre geliştirmek ve sunmak.

Sonuçlar

Mevcut durum değerlendirmesi yapılarak, karar alma süreçlerini destekleyecek raporlama ve veri ambarı
ihtiyaçları belirlendi, altyapı kuruldu ve veri ambarı entegrasyon sürecine ilişkin yol haritası oluşturuldu.
Yapı Kredi Bank Azerbaijan veri ambarı altyapısı kurularak veri modeli oluşturuldu. Veri ambarı altyapısı
olarak Oracle Exadata ürünü tercih edildi.
Veri Ambarı Entegrasyonu kapsamında yasal raporlar, satış, finansal kontrol ve planlama, pazarlama,
alternatif dağıtım kanalları iş birimleri ve üst yönetime yönelik MIS raporları devreye alındı.
Banka stratejileriyle paralel ürün yelpazesinin gelişmesini, doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru
kanaldan, doğru ürünü sunmasını destekleyen bir altyapı oluşturuldu.

Kazanımlar

Kurulan altyapıyla mevcut sistemde olan müşteri verilerinin konsolide edilmesi, veri ambarları üzerinde
analitik nitelikli, “self-reporting” ihtiyaçlarını karşılayacak veri modeli ve raporların oluşturulması sağlandı.
KoçSistem’in altyapı yönetimi ve temini konusundaki tecrübesi sayesinde bankanın stratejilerine paralel
olarak en uygun çözümlerin temini sağlandı, operasyonel verimlilik artışı elde edildi.
Hazırlanması günleri bulan ve sayısı 100’ü aşan yasal rapor, bir arayüz yardımıyla otomatik olarak, dakikalar
içinde oluşturulmaya başlandı.
Satış ve pazarlama iş birimleri için 80’e yakın rapor üretildi ve kullanıma açıldı. Banka, satış hizmetlerinde
yapılan işleri ve sonuçlarını gerçek zamana yakın şekilde net olarak izleyebilir hale geldi.
Satış ve iş birimlerinin müşteriyi daha iyi tanıması, daha etkin müşteri iletişimi ve ürün teklifleri sunması
sağlandı. Bunun satış oranlarına artış olarak yansıması bekleniyor.
MIS raporlarının hazırlanma süreci kısaldı.
Raporların otomasyonuyla birlikte operasyonel riskler ortadan kaldırıldı.
İş birimlerinin kendi raporlarını kendilerinin üretebileceği bir altyapı hazırlandı, verimlilik artırıldı, Bilişim
Teknolojileri biriminin iş yükü azaltıldı.
Farklı iş birimleri arasında ortak bir veri havuzu oluşturuldu ve veri tutarlılığı elde edildi.
Üst seviye yöneticiler, MIS sistemiyle paneller aracılığıyla ihtiyaç halinde bütün ürünlerinin, bütün
kanallarının, bütün hizmetlerinin detaylarına erişilebilir duruma geldi, karar mekanizmaları hızlandı.
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Yapı Kredi Bank Azerbaijan,
KoçSistem ile veri altyapısını
kurdu

KoçSistem ile hedeflerin
ötesinde verimlilik

Soldan saga: Nihat Şenyuva - Yapı Kredi Bank Azerbaijan CIO, John Godel - Alpine Gate CEO, Cenk Yüksel - Yapı Kredi Bank Azerbaijan Genel Müdürü
Hatice Kartal - KoçSistem Finans Müşteri İlişkileri Grup Yöneticisi, Eren Polat - Yapı Kredi Bank Azerbaijan Dijital Kanallar ve Yazılım Geliştirme Müdürü

Yapı Kredi Bank Azerbaijan, Azerbaycan’da bireysel ve kurumsal bankacılık alanında 2000 yılından bu yana faaliyet
gösteriyor. Banka sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme stratejisi doğrultusunda İş Zekası ve Veri Ambarı projesini
KoçSistem’le birlikte hayata geçirdi. Veri ambarı altyapısı kurularak veri modeli oluşturuldu, yasal raporlar, satış,
finansal kontrol ve planlama, pazarlama, alternatif dağıtım kanalları iş birimleri ve üst yönetime yönelik MIS raporları
devreye alındı. Operasyonel iş verimliliklerinin önemli oranda arttığını belirten Yapı Kredi Bank Azerbaijan CIO’su
Nihat Şenyuva, “Banka stratejileriyle paralel ürün yelpazesinin gelişmesini, doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru
kanaldan, doğru ürünü sunmasını destekleyen bir altyapı oluşturmuş olduk” diyor.
Türkiye’nin en büyük grubu Koç Holding
ve Avrupa’nın en büyük bankacılık
gruplarından UniCredit’in de hissedarı
olduğu Yapı Kredi’nin önemli
iştiraklerinden Yapı Kredi Bank Azerbaijan,
2000 yılından bu yana bireysel ve
kurumsal bankacılık alanında faaliyet
gösteriyor. Dünyanın 17 ülkesindeki
deneyimini Azerbaycan’a taşıyan banka,
ülkenin bankacılık sektörüne de önemli
katkılar sağlıyor. Yapı Kredi Bank
Azerbaijan, yenilikçi ve müşteri odaklı
hizmet anlayışıyla, Global Banking and
Finance Review tarafından ülke çapında
verilen, 2015’te “En iyi İnternet Bankacılık
Ürünü”, “En İyi Bireysel Banka”, 2014’te
“En Yenilikçi Kurumsal Banka”, “En İyi
Yeni Bireysel Banka” ödüllerini aldı.

kullanım alışkanlıklarını belirleme,
ihtiyaçlarını anlayıp çözüm sunabilme,
operasyonel ve analitik raporların
doğru ve hızlı bir ortamda verilebilmesi,
banka BT hedeflerimiz doğrultusunda
öncelikli öneme sahip. Bu doğrultuda
müşteri memnuniyetini sürekli kılmak
için sunduğumuz kart satışı, kredi satışı
gibi bireysel ve ticari müşterilere yönelik
hizmetlere ilişkin verileri, ilişkili bir modelde
tutmak ve müşteri davranışları
segmentasyonunu analiz ederek sunulacak
yeni ürünleri buna göre geliştirmek ve
sunmak amacıyla İş Zekası ve Veri
Ambarı kurulmasına karar verdik” diyor.

Yapı Kredi Bank Azerbaijan Bilişim
Teknolojileri (BT) birimi, bankanın
sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme
stratejisi doğrultusunda, doğru müşteriye,
doğru ürünü, doğru zamanda, doğru
kanaldan sunmak ve müşteri şikayetlerini
tüm kanallardan izleyerek, sorunun
çözümünü sağlamak yönünde yardımcı
oluyor. Yapı Kredi Bank Azerbaijan
CIO’su Nihat Şenyuva, “BT birimi olarak
bankamızın strateji ve hedeflerine
paralel olarak gelişen teknoloji ve iş
bilgisi ile son teknoloji ürünleri takip
ediyor ve çözümler geliştiriyoruz. Banka
olarak, dijital bankacılık ve büyüme
hedeflerini destekleyecek iyi bir BT
altyapısı ve müşterilerimize kesintisiz
hizmeti hedefliyoruz. Müşteri odaklı
hareket edebilmek için müşteriyi tanıma,

Yapı Kredi Bank Azerbaycan, projede,
altyapı yönetimi ve ileri destek hizmetleri
konusunda iş ortakları olan KoçSistem
ile çalışmayı tercih etti. Şenyuva,
“KoçSistem’le 4 yıldan bu yana
birlikte uyum içinde çalışıyoruz.
KoçSistem’in geniş iş ortağı ağı, özellikle
finansal çözümler konusundaki tecrübesi,
kalite odaklı çözümleri, banka stratejimizle
paralel olarak bize sürdürülebilir büyüme
ve rekabet avantajı sağlıyor. KoçSistem’in
Azerbaycan’daki yerleşik birimiyle lokal
olarak etkin bir şekilde destek sunması
da bize önemli bir artı sağladı” diyor.

KoçSistem sürdürülebilir büyüme
ve rekabet avantajı sağlıyor

Yol haritası oluşturuldu
Proje, 2014 yılının Şubat ayında bankanın
hedefleri doğrultusunda iş birimlerinin

raporlama ve veri ambarı ihtiyaçlarını
belirlemek üzere mevcut durum
değerlendirmesi ve veri ambarı altyapısı
kurulumu çalışmasıyla başladı. 1,5 ay
kadar süren bu süreçte tüm iş birimleriyle
görüşüldü, ihtiyaçlara en uygun ürünler
belirlendi. Kritik önemdeki bu aşama
sonunda; çekirdek sistemler üzerinde
yapılması gereken değişiklikler, bankanın
öncelikli raporlama ihtiyaçları belirlendi.
İş Zekası ve Veri Ambarı projesinin
tamamlanmasının ardından Big Data,
CRM, analitik gibi uygulamalara geçiş
sürecine dair bir yol haritası oluşturuldu.
Veri ambarı altyapısı olarak Oracle
Exadata ürünü tercih edildi. Kurulan
altyapıyla mevcut sistemde olan müşteri
verilerinin konsolide edilmesi, veri
ambarları üzerinde analitik nitelikli,
“self-reporting” ihtiyaçlarını karşılayacak
veri modeli ve raporların oluşturulması
sağlandı. Veri modeli, diğer bankanın
diğer iştiraklerinde de kullanılacak şekilde
oluşturuldu. Proje süresince altyapı
geliştirme çalışmaları devam etti, ihtiyaca
göre eklemeler yapıldı.

Operasyonel riskler oluşmadan
önlendi
Şenyuva, başlangıç aşamasında yapılan
durum değerlendirme çalışmasının
projedeki operasyonel risklerin bertaraf
edilmesinde de büyük önem taşıdığını
söylüyor: “Bu büyüklükteki bir projeye
başlamak bile başlı başına bir risk.
Kaynak sistemlerde yer alan veri

kalitesi problemleri, verilerin ilişkilerinin
sağlanması, iş birimi taleplerinin proje
zaman planı doğrultusunda yönetilmesi
gibi pek çok risk vardı. Başlangıç
aşamasında KoçSistem’in yapmış olduğu
değerlendirme çalışması aslında bize
hem bu riskleri en başından itibaren
adreslemiş oldu hem de proje süresinceki
yol haritalarının oluşturulması,
kaynakların ve en uygun çözümlerin
belirlenmesi adına da rehber oldu. Proje
süresince özellikle fazlar arası geçişte iş
birimleri gereksinimlerinin belirlenmesi
bu gereksinimlerin zamanında
karşılanmasında fayda sağladı.
KoçSistem ve iş ortaklarının tecrübesiyle
riskleri oluşmadan engelledik.”

Proje hedeflenen süre ve bütçe
içinde tamamlandı
Projenin ikinci fazında 2014 yılı Eylül
ayında Veri Ambarı Entegrasyon süreci
başladı. İlk olarak Azerbaycan’daki
yasal düzenlemeler nedeniyle öncelikli
olan yasal raporlar sisteme dahil edildi.
Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu gibi kurumlar
tarafından talep edilen 100’ü aşkın yasal
raporun bir arayüz yardımıyla otomatik
olarak üretilmesi sağlandı. Üçüncü fazda
Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) raporları
ve daha çok üst seviye yöneticilerin
kullanacağı, karar verme mekanizmalarına
destek olacak paneller hazırlandı ve
kullanıma açıldı. Bu aşamada satış ve
pazarlama iş birimleri için 80’e yakın
rapor üretildi ve kullanıma açıldı. Şenyuva,
“Projeden beklediğimiz en kritik
çıktılar, bir veri ambarının ve veri modelinin
oluşturulması, buna uygun olarak ETL
altyapılarının yazılması, yasal raporların
ve MIS panellerinin oluşturulmasıydı. Bu
çalışmaların zamanında ve belirlediğimiz
bütçe çerçevesinde tamamlanması bizim
için kritikti, bunu da başardık. Veri Ambarı
ve MIS projeleri; müşteri, ürün ve kanal
seçimindeki en kritik unsuru oluşturuyor.
Bunun diğer kanallarla entegrasyonunu
sağladığımızda müşteriye doğru zamanda
doğru ürünü sunmuş oluyoruz” diyor.
Şenyuva proje süresince KoçSistem’den
aldıkları destekle ilgiliyse şunları söylüyor:
“KoçSistem, Yapı Kredi Azerbaijan BT
kaynaklarıyla birlikte, projenin durum
değerlendirme aşamasından başlayarak
planlaması, veri ambarı modelinin
tasarımı ve altyapının seçimi ve tedariki,
kurulumu, uygulama ve canlıya geçilmesi
dahil her adımda iş ortaklarıyla birlikte yer
aldılar. KoçSistem’in altyapı yönetimi ve
temini konusundaki tecrübesi, bankanın
önümüzdeki yıllardaki stratejilerine

paralel olarak en uygun çözümlerin
teminini sağladı ve daha kaliteli ürünler
çıkartmamızı sağlayacak bir altyapıyı
kurmuş olduk. Seçilen ürünle birlikte
yaptığımız geliştirmelerin meyvelerini şu
anda topluyoruz.”

Operasyonel iş verimliliği arttı
Yapı Kredi Bank Azerbaijan İş Zekası
ve Veri Ambarı projesinde 2016 Ocak
ayında, yasal raporlar, satış, finansal
kontrol ve planlama, pazarlama,
alternatif dağıtım kanalları iş birimleri
raporları ve üst yönetime yönelik MIS
raporları devreye alındı. Banka satış
hizmetlerinde yapılan işleri ve sonuçlarını
gerçek zamana yakın şekilde net olarak
izleyebilir hale geldi.
Yapı Kredi Bank Azerbaijan CIO’su
Nihat Şenyuva, özellikle büyüyen
organizasyonlarda çok kritik hale gelen
operasyonel iş verimliliğinde önemli
oranda bir artış sağladıklarını belirtiyor:
“Yapı Kredi Bank Azerbaijan son 4
yılda çok hızlı büyüdü. Yasal raporların
oluşturulması eski halinde manuel olan
ve günlerce zaman alan bir süreçti.
Proje ile raporların otomasyonu sağlandı
ve şimdi bu raporları dakikalar içinde
oluşturuyoruz. BT olarak da proje
öncesinde iş birimleri tarafından talep
edilen raporları haftalar sonrasına
planlayıp, hayata geçirebiliyorduk.
Proje sonrasında iş birimlerinin kendi
raporlarını kendilerinin oluşturabileceği
bir altyapı hazırlandı. Farklı iş birimleri
arasında ortak bir veri havuzu oluşturuldu
ve veri tutarlılığı elde edildi. Özellikle
üst seviye yöneticiler, MIS sistemiyle
paneller aracılığıyla ihtiyaç halinde
bütün ürünlerinin, bütün kanallarının,
bütün hizmetlerinin detaylarına erişilebilir
duruma geldi. Banka stratejileriyle
paralel ürün yelpazesinin gelişmesini,
doğru müşteriye, doğru zamanda,
doğru kanaldan, doğru ürünü sunmasını
destekleyen bir altyapı oluşturmuş olduk.”

Satışa katkı sağlayacak
Proje kapsamında oluşturulan veri
havuzundan satış ve pazarlama iş
birimleri için daha önceden olmayan
birçok rapor oluşturuldu ve otomasyonu
sağlandı. Şenyuva, “Bu raporlar satış
ve pazarlama biriminin müşteriyi daha
iyi tanımalarına yardımcı oluyor, böylece
müşteri iletişimi ve müşteriye sunulacak
ürünler konusunda çok daha etkin bir
yönetim izliyorlar. Birkaç ay içinde satış
oranlarındaki artışla elde ettiğimiz faydayı
net olarak görmeyi bekliyoruz” diyor.

“KoçSistem’in altyapı yönetimi ve
temini konusundaki tecrübesi,
bankanın önümüzdeki yıllardaki
stratejilerine paralel olarak en
uygun çözümlerin teminini
sağladı ve daha kaliteli ürünler
çıkartmamızı sağlayacak bir
altyapıyı kurmuş olduk.”
Nihat Şenyuva
Yapı Kredi Bank Azerbaijan CIO

Yaygınlaştırma safhası başladı
Projenin dördüncü fazı, KoçSistem ile
belirlenen raporlar ve iş modüllerinin
geliştirilmesi kapsamında devam
edecek. Şenyuva, “Projenin ilk 3 fazında
yönetim karar destek sistemlerine temel
oluşturacak bir veri ambarı altyapısını
kurmuş olduk. Buradaki en kritik unsur
yaygınlaştırma, şu anda belirli sayıda
iş biriminde, satış, finansal kontrol ve
planlama, Kart, POS, Perakende ve
Alternatif dağıtım kanalları, pazarlama
birimlerinde bu ürünleri kullanıyoruz. Bu
altyapıyı kullanarak raporlamaları diğer iş
birimlerine yaygınlaştırmayı, karar alma
süreçlerini destekleyecek olan analitik
uygulamaları geliştirmeyi, oluşturulan
raporları mobil kanallar üzerinden
erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.
Devamında müşteriye dokunacak CRM
uygulamaları, veri yönetişimi, Big Data
ile destekleyici, müşteri davranışlarını
ölçecek uygulamaları da veri ambarı
üzerinde yapmayı planlıyoruz” diyor.

