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DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKETLER GELECEĞİ
TAHMİN ETMEK İÇİN YAPAY ZEKAYA
GÜVENİYOR
İleri analitik programı DataRobot, şirketlerin verilerini işleyerek,
öğreniyor. Öğrendiği verilerden yola çıkarak geleceğe yönelik başarılı
tahminlerde bulunuyor. Dünya çapında çeşitli sektörlerden 1000’den
fazla şirket tarafından kullanılan DataRobot, finanstan, üretime pek
çok alandaki firmaya destek oluyor.

Dünya büyük bir hızla dijitalleşiyor ve şirketler hızla değişen bu dünyaya ayak
uydurabilmek için teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyor. Makine öğrenmesi ve
yapay zekâ teknolojilerini veri analizi için kullanılan firmalar, yönetim, finans ve geleceğe
yönelik tahminlerde kesinlik içeren tahminlerle ön görüsünü güçlendiriyor, verimliliği ve
riskleri hesaplayarak kar oranını artırabiliyor.
Makine öğrenmesi ve yapay zekâ uygulamaları arasında en iyilerinden biri olarak
gösterilen DataRobot uygulaması makine öğrenme süreçlerini hızlandırarak şirketlerin
hız ihtiyacını karşılarken aynı zamanda geleceğe yönelik doğruluk performansı yüksek
tahminler yapıyor. Bir ileri analitik programı olan DataRobot, çeşitli sektörlerde
faaliyet gösteren 1000’den fazla şirket tarafından kullanılıyor.

“MİLYONLARCA DOLARLIK TASARRUF SAĞLADILAR”
DataRobot uygulamasının Türkiye’deki tek temsilcisi olan yazılım hizmeti danışmanlığı
ve veri analizi firması Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, “Yapay zekâ teknolojileri özellikle
finans alanındaki şirketlere önemli kazanımlar sağlıyor. DataRobot, dünya sıralamasında
ilk 5’in içerisinde yer alan bir Amerikan bankasının döviz dönüşümlerini optimize ederek
300 milyon dolarlık bir maliyet tasarrufu sağladı. Bir başka banka ise yüksek riskli ATM

ve mevduat işlemlerini DataRobot sayesinde doğru tahmin ederek 24 milyon dolarlık
bir tasarruf elde etti.

“DATAROBOT VERİNİN OLDUĞU HER YERDE KULLANILABİLİR”
DataRobot uygulamasının yalnızca finans sektöründe kullanılmadığının altını çizen
Kutlay Şimşek, “Dünya çapında 1000’den fazla kullanıcının bir bölümü finans sektöründe
yer alsa da ülkemizde de olduğu gibi büyük üreticiler de veri analizi için DataRobot’a
güveniyor. Fabrikaların üretim verilerini, kapasitelerini, üretim anındaki tüm
değişkenleri arşivleyip, öğrenen DataRobot yazılımı gelecek dönemlerdeki üretim
kapasitesine yönelik başarılı tahminler verebiliyor. Üreticilerin kapasite, hız ve üretim
şartları gibi önemli konulardaki sorularına veriye dayanan, rasyonel cevaplar sunuyor”
diye konuştu.

“ÇİMENTO ÜRETİMİ DATAROBOT İLE ANALİZ EDİLİYOR”
Türkiye’de DataRobot’u tercih eden firmaların üretim tarafında da bulunduğunu belirten
Şimşek, “Türkiye’nin önde gelen çimento üreticilerinden olan bir müşterimiz, üretim
verilerinin tahminlenmesi için DataRobot’a güveniyor. Kalite tahminleme, öngörücü
bakım,

anomali

tespiti

gibi

faydalanıyorlar” ifadelerini kullandı.
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ERETEAM HAKKINDA
Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi şirketlerinden biri olan
Ereteam, Kutlay Erdal Şimşek ve Berrin Şimşek önderliğinde, 2001 yılının mayıs ayında
“Verinin Hayat Bulduğu Yer” mottosu ile bütçeleme çözümleri sağlayan bir danışmanlık
şirketi olarak yola çıktı. Veri odaklı karar alma kültürünü kuruluşlara adapte etme
vizyonu ile kurulan Ereteam, bugün deneyimli ekibiyle, İş Zekâsı, Performans Yönetimi,
Kurumsal Pazarlama Yönetimi, Veri Entegrasyonu, Finansal Kaynak Planlaması ve Risk
Yönetimi gibi çok geniş alanda çözüm ve hizmet sunan bir şirket olarak yoluna devam
ediyor.
Büyük Veri ve Analitik alanlarında kurumsal şirketlere etkili bilişim çözümleri sunan
Ereteam, İstanbul ve ABD, New Jersey ofisleri üzerinden faaliyet sürdürüyor. Data Robot
teknolojisin ülkemizdeki tek temsilcisi olan, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknoloji
şirketleri ile etkili iş ortaklıkları gerçekleştiren Ereteam, ürün ve çözüm yelpazesini daha
da güçlendirmeyi hedefliyor. Kamu, finans, telekomünikasyon, ilaç, sigorta ve perakende
gibi birçok sektöre veri analizi ve iş optimizasyonu çözümleri sunan Ereteam,
Türkiye’deki büyük firmaların iş dönüşümüne yüksek katkı sağlamaktadır.
Unilever, Turkcell gibi firmalara hizmet vererek sektöre adım atan Ereteam, günümüzde
Akbank, Garanti BBVA, ING, TEB, Fibabanka, THY, Roche, Migros, Koçtaş gibi büyük
kurum ve kuruluşlara hizmet vermesinin yanı sıra IBM, DataRobot, HCL Unica, Alteryx,
Theobald, Tableau gibi dünya devleri ile iş ortaklığını sürdürmektedir.
https://www.ereteam.com/

DataRobot Hakkında

DataRobot, Bilişim Çağı’nda rekabet eden işletmelere güvenilir bir yapay zekâ teknolojisi
sunan bir yapay zekâ uygulamasıdır. DataRobot’un kurumsal yapay zekâ platformu,
makine öğrenimi modellerini oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için uçtan uca
otomasyonla veri bilimini herkesin kullanımına açar. DataRobot platformu zaman
içerisinde performansını sürekli optimize ederek iş değerini en üst düzeye çıkarır.
Cloud 100 listesine giren DataRobot ayrıca, Forbes 2019, 2020 ve 2021 En Çok Vaat
Eden Yapay Zekâ Şirketleri listelerine girdi ve IDC MarketSpace değerlendirmesinde
lider platform seçildi.
http://www.datarobot.com/

