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ŞİRKETLERİN GELECEĞİNİ DATAROBOT
ŞEKİLLENDİRECEK
Müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmetlerde bulunmak isteyen şirketler,
bu ihtiyacı karşılamak içim verimliliği yüksek ve hızlı performans
veren teknolojilere başvuruyor. Türkiye’deki tek temsilcisi
Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi
firmalarından Ereteam olan DataRobot uygulaması, şirketlerin hız
ihtiyacını karşılarken aynı zamanda geleceğe dönük doğruluk oranı
yüksek tahminlerde bulunuyor. Makine öğrenme sürecini hızlandıran
ileri analitik programı olan teknoloji, çeşitli endüstrilerden 1000’den
fazla şirket tarafından kullanılıyor. Sektörün önde gelen araştırma
firmaları, DataRobot teknolojisini alanında lider olarak tanımlıyor.
Dünya dijitalleşiyor ve şirketler esneklik, çabukluk ve verimlilik konusunda işlerini
kolaylaştıracak yapay zeka uygulamalarına daha çok rağbet gösteriyor. Türkiye’deki
temsilcisi Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi firmalarından
Ereteam olan DataRobot uygulaması, makine öğrenme süreçlerini hızlandırarak
şirketlerin hız ihtiyacını karşılarken aynı zamanda geleceğe yönelik doğruluk
performansı yüksek tahminler yapıyor. Bir ileri analitik programı olan Data Robot,
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 1000’den fazla şirket tarafından kullanılıyor.
DATAROBOT YAPAY ZEKÂYI HERKESİN KULLANIMINA AÇIYOR
DataRobot platformunu tanımlayan Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, “Yapay Zekâ ve
makine öğrenmesi alanlarında lider olan DataRobot platformu, sektör genelindeki ve
dünya genelindeki müşterilerin güvenilir yapay zekâ çözümleriyle daha akıllı ve daha hızlı
kararlar almalarını sağlar. DataRobot, müşterilerle bulundukları yerde buluşur ve mevcut
herhangi bir bulut platformunda, şirket içi veya hibrit ortamlarda yapay zekâ modelleri
oluşturma ve dağıtma özgürlüğü sunar. DataRobot platformu, veri bilimcileri, iş liderleri
ve ekiplere kadar tüm kullanıcıları göz önünde bulundurularak sürekli olarak gelişir ve

kuruluş genelinde daha yönetilebilir, organize ve etkili bir iş akışına olanak tanır.
DataRobot, yapay zekâ teknolojisini herkesin kullanımına açarak kurumların en
zor ve karmaşık sorunlarını çözmelerine olanak tanır” ifadelerini kullandı.
“EN İYİLER DATAROBOT’U ALANINDA LİDER OLARAK TANIMLIYOR”
DataRobot’un ülkemizdeki tek temsilcisi olan ve Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti
danışmanlığı ve veri analizi firmalarından ERETEAM’in CEO’su Kutlay Şimşek,
DataRobot’un Otomatik Makine Öğrenimi konusunda bir dünya standardı olarak kabul
edildiğini belirtti. Şimşek, “Sektörün önde gelen araştırma firmalarından biri olan
Forrester, DataRobot'u Otomatik Makine Öğrenimi konusunda dünya standardı
olarak belirtiyor. Yine bir diğer prestijli araştırma kurumu olan Gartner ise, DataRobot'u
¨Augmented Analytics - Artırılmış Analitik¨ alanında lider olarak tanımlıyor” dedi.
“DATA ROBOT MİLYONLARCA DOLARLIK TASARRUF SAĞLATTI”
IDC’nin 2020 yılında yayınlamış olduğu ‘Dünya Çapında Gelişmiş Analitik Pazar
Raporu’nda, DataRobot`un Yapay Zekâ yatırımlarından ciddi geri dönüşler almayı
hedefleyen şirketlere odaklanıldığını belirten Kutlay Şimşek, bu şirketlerin neredeyse
tamamının yatırımlarında 10 milyon Dolardan 100 milyon Dolara kadar varan bir katma
değer görüldüğünü belirtti. Dünya ölçeğinde ilk 5’in içerisinde yer alan bir Amerikan
Bankasının Data Robot teknolojisi sayesinde döviz dönüşümlerini optimize ederek, 300
milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağladığını söyleyen Şimşek, “17 milyar Dolar gelir
yaratan bir bankanın, yüksek riskli ATM ve mevduat işlemlerini doğru tahmin ederek, 24
milyon Dolarlık bir tasarruf elde etti. Ayrıca bir Fintech kredi şirketinin, müşteri
skorlamada sağladığı gelişme ile gelirinde 12 milyon Dolarlık bir artış sağladığını
belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.
“DATA ROBOT’UN TÜRKİYE’DEKİ TEK TEMSİLCİSİ ERETEAM”
Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi şirketlerinden biri olan
Ereteam, DataRobot teknolojisinin Türkiye’deki tek temsilcisi konumunda bulunuyor.
“Verinin Hayat Bulduğu Yer” mottosu ile yola çıkan Ereteam, deneyimli bir ekibi arkasına
alarak, veri odaklı karar alma kültürünü kuruluşlara adapte etme vizyonu ile 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, temsilcisi olduğu DataRobot teknolojisini
Türkiye’de yaygınlaştırmayı planlıyor.
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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/

