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Son dönemde pek çok kaynakta karakteristik özelliklerine yer verilen
Y kuşağının iş dünyasına kendi gereksinimlerini de getirdiği görülüyor.
Hızlı bilgi edinen, hızlı uyum sağlayan, hızlı karar alan bu kuşağın
yeni nesil yöneticileri için bilgiye ulaşmak kadar, bilgiyi doğru analiz
etmek de önem kazanmış durumda. Bu doğrultuda, kurumlarda etkin
karar verme mekanizmalarının oluşturulması için merkezi veri ve
bilgi yönetimi yapan teknolojik platformlar da, sundukları raporlama
hizmetleri ile yönetime hız ve şeffaflık sağlıyor.
Veri ve bilgi merkezileştirme esaslarını göz önünde bulundurmayan
kurumlar, bilgi teknolojileri süreçlerinde, iş süreçlerinde veya
finansallarında oluşabilecek herhangi bir hatanın yönetim raporuna
yansımasının neden olduğu sorunlar ekstra hata düzeltme ve çapraz
kontrol ihtiyaçları doğuruyor. Bilgi teknolojileri olgunluk seviyesi düşük
olan kurumlarda söz konusu faaliyetler için harcanan zaman ve iş gücü
bu nedenle artış gösteriyor.
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Raporlama maliyetleri çok yüksek olan
kurumlarda bilgi teknolojileri kaynaklı
problemlerin başlıca kök nedenleri arasında;
•• Bilgi teknolojileri mimarisinin doğru
kurgulanmaması
•• Sistemler arası entegrasyon ihtiyaçlarının
artması
•• Birbiri ile uyumlu olmayan sistemler için
veri dönüştürme işlemlerinde (ETL) eforun
büyümesi
•• Veri kirliliği oluşması
•• Kapsamlı sorgular kullanan raporlar
alınırken veri tabanı katmanının
yavaşlaması
•• Modüler mimari kullanan hazır çözümlerin
hatalı ya da eksik uygulanması
•• Veriyi oluşturan sistemlerde son kullanıcı
kaynaklı hatalar yapılması
•• Raporlama ihtiyaçlarının bilgi teknolojileri
fonksiyonundan amaca özel (ad hoc) talep
edilmesi
sayılabilir.
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Çeşitli sebeplerle bütünleşik ve merkezi
veri ve bilgi yönetimi göz önünde
bulundurulmadan kullanılan kurumsal
çözümler, stratejik kararlar vermesi gereken
yöneticilerin önünde engel teşkil ediyor.
Olgunluk seviyesi yüksek bir kurumsal
mimariye sahip olmak isteyen kurumlara
çokça sunulan veri ambarı, raporlama, veri
görselleştirme, çapraz kontrol ve iş zekâsı
çözümleri kendi zorluklarını ve maliyetlerini
de beraberinde getiriyor. Son zamanlarda
teknolojik çözüm kullanımlarını artıran
kurumların bu çözümlerin birçoğunu emekli
ederek, merkezi veri ve bilgi yönetimi yapan
bütünleşik PaaS (Servis olarak Platform) veya
SaaS (Servis olarak Uygulama) çözümlerine
yöneldiği görülüyor. Bu değişim kurumsal
mimari olgunluk takibini kolaylaştırdığı
gibi, hem teknoloji hem de insan kaynağı
maliyetlerini düşürüyor. Bu nedenle yeni
nesil yöneticiler, eski nesil sistemleri
sürdürmek için yazılımcı ve analist kadroları
istihdam etmek yerine, merkezi veri ve bilgi
yönetimi yapan uygulamalara ve hizmetlere
yatırım yapıyor. Bu yaklaşımı benimseyen
kurumlarda, Yönetim Bilgi Sistemlerine

(MIS) olan bağımlılığın azaldığı gözleniyor.
Bilgi teknolojileri süreçlerinin otomatize
edilerek kuruma ekstra dinamizm getirmesi
de yaklaşımın diğer bir faydası olarak
değerlendiriliyor. Söz konusu servisler
yönetim kadrolarına daha çevik hareket
etme olanağı sağladığı gibi, operasyonel
verimliliği de arttırıyor. Söz konusu
kurumlarda kesintisiz ve hızlı servis sağlayan
bilgi teknolojileri departmanı, iş birimlerine
etkin operasyonel verimlilik sağlayarak
özellikle üst yönetim seviyesinde kuruma
değer katan vazgeçilmez bir iş ortağı olarak
görülüyor.
Söz konusu uygulamaların kuruma sağladığı
operasyonel verimlilik ölçüldüğünde ortaya
aşağıdaki gibi çarpıcı veriler çıkıyor:
•• Bilgi Teknolojileri departmanında %21
verimlilik artışı
•• Talep üzerine üretilen raporların %203
daha hızlı oluşturulması
•• Kullanıcı taleplerinin %50 oranında anlık
çözümlenmesi
•• Mevcut bilgi teknolojileri servislerinin %20
oranında otomatize edilmesi.
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Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren bir
firmada üst düzey bir yöneticiyi örnek olarak
ele alalım: Tedarik zinciri, üretim, pazarlama,
satış, muhasebe ve finans gibi birçok
fonksiyonu etkileyen kararlar alması gereken
yöneticinin ayrıca rekabetçi olabilmek için
stratejiyi doğru belirlemesi ve hızlı aksiyon
alması gerekiyor. Piyasada ortaya çıkan bir
fırsatı erkenden değerlendirmek için temel
olarak:
•• Mevcut ve potansiyel satış trendini izleme
•• Alınacak kararlar doğrultusunda potansiyel
yeni ürünlerin üretim kapasitesini ve
süreçlerini gözetme
•• Bu ürünler için tedarik zincirinde yeni
halkaların oluşturulmasını sağlama
•• Potansiyel ürünler için pazarlama
ihtiyacını, bütçesini ve yöntemlerini seçme
•• Tüm bu faaliyetlerin nihayetinde alacağı
kararların finansal etkilerini değerlendirme
gibi sorumlulukları var. Bunları
gerçekleştirmek için süreçlerde yer alan tüm
paydaşlar ile görüşerek, her fonksiyondan
rapor talep ediyor. Bütün sürecin bilgi
teknolojileri ayağında ise her fonksiyon
bir takım farklı uygulamalar kullanıyor;
bu uygulamalar birbiri ile uyumsuz veri
modelleri ile çalışıyor ve bu yüzden
sistem üzerinden alınan raporlar diğer
fonksiyonlardan bağımsız olarak oluşuyor.
Merkezi kayıt sistemi kullanan olgun
seviyede bir bilgi teknolojileri mimarisinde
aynı yöneticinin süreci nasıl işletebileceğini
ele aldığımızda ise:
•• Üretim kapasitesi ve tedarik zinciri verileri
entegre çalıştığı için çok hızlı bir şekilde
proje planları yapabiliyor,
•• Projelerini etki ve aciliyet durumuna
göre değerlendirip önceliklendirebiliyor,
izleyebiliyor ve insan kaynaklarına otomatik
görev atamaları yapabiliyor,

•• Pazarlama kanallarına ayrılan bütçenin
satış rakamlarını nasıl etkilediğini tek
raporda görebiliyor, trendi izleyebiliyor,
•• Finansallarını anlık olarak kontrol
edebiliyor ve öngörülerde bulunabiliyor,
•• Birçok fonksiyonun verisini gerçek zamanlı
görebiliyor, böylece anlık konsolide
raporlar alabiliyor.
Bir adım daha ileri taşıdığımızda da;
bütün bunları evde, yolda veya tatilde
akıllı telefonundaki mobil uygulamadan
yapabiliyor.
Örnekteki gibi üst seviye yöneticilerin
stratejik kararlar alırken görmek istediği
konsolide raporların oluşması için geleneksel
uygulamalarda birçok iş biriminden destek
alınması gerekirken, merkezi veri ve bilgi
yönetimi yapan uygulamalarda söz konusu
raporlar bir kere oluşturulduktan sonra
tekrar tekrar kullanılabiliyor. Özellikle mobil
bacağı bulunan kurumsal çözümler orta ve
üst düzey yöneticilerin hızlı karar almasına
yardımcı oluyor ve dolaylı olarak rekabet
avantajı sağlıyor. Analitik, veri görselleştirme
ve trend analizi becerilerine sahip
uygulamalar mevcut durum analizlerini
kolaylaştırıyor, daha sağlıklı öngörüler
yapılmasını sağlayarak kurumlara her gün
artan ve yinelenen değerler katıyor.

Hızlı bilgi edinen, hızlı uyum
sağlayan, hızlı karar alan bu
kuşağın yeni nesil yöneticileri
için bilgiye ulaşmak kadar, bilgiyi
doğru analiz etmek de önem
kazanmış durumda.
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