
 

 

Dijital Fabrika 

Dijital fabrikanın evrimi yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlıyor 

 
Dijital fabrikamızın yarattığı yenilikçi ortam, eski ve yeni dünyanın tedarik zinciri ve üretim 

operasyonlarını birleştiriyor. 

 

 
Dijital dönüşümün zorlukları 

Dijital dönüşüm, geleneksel iş yapış şekillerinin optimize edilmesi ile yeni fırsatların 

ortaya çıkmasını sağlıyor. Deloitte olarak, birçok şirketin Endüstri 4.0’dan faydalanmaya 

başladığını ancak yeni konseptlerin operasyonel olarak kullanılmasında zorluk yaşadığını 

düşünüyoruz. 

Entegre tedarik zincirine olan gereksinim, geleneksel doğrusal tedarik zincirlerini dinamik ve akıllı 

tedarik ağlarına dönüştürüyor. Akıllı tedarik ağının merkezi olan “Dijital” ise gelecek için yeni 

değer ve iş modelleri yaratıyor. 

Dijital Fabrika ile müşterilerimizi dijital yolculuklarında destekliyor ve sağladığımız güç birliği 

ile büyük kazanımlar elde etmelerini sağlıyoruz. 

 

 

Dijital Odak: Akıllı tedarik ağının merkezi 
 

 
 



 

 

 

Dijital Dönüşüm ile değer yaratma 

Dijital Dönüşüm ile büyük bir değer yaratmak için ana hedef, farklı uygulama alanlarını 

birleştirerek birbiri ile entegre konseptler ve yeni iş modelleri oluşturmak olmalıdır. 

Dijital Fabrikamız yenilikçi çalıştaylar ve eğitimler için esnek ve dinamik bir ortam 

sunmaktadır. Konuya özgü uygulama örnekleri ve dijital çözüm alanları müşterilerimizin, son 

teknoloji uygulamalarını görerek kendi dijital dönüşüm süreçleri için ilham ve çözüm kaynağı 

olacaktır. 

Değer zincirinizi bir sonraki seviyeye taşıyacak bazı uygulama alanları; 

 Ürün maliyet optimizasyonu 

 Yalın üretim entegrasyonu 

 Kalite analitiği 

 Ürün yaşam döngüsü 

 

 

Dijital Fabrikamız müşterilerimize nasıl fayda sağlayacak? 
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