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Modern motorlu araçlar son derece karmaşık sistemlerdir 
ve parça üreticileri, satıcılar ve tamirhanelerle filo işletme-
leri, leasing şirketleri ve sigorta firmaları için yedek parça 
pazarında yeni gereksinimler yaratırlar. Özellikle 
tamirhaneler, teknik becerilerin yanı sıra bakım ve onarım 
için ileride tanı, elektronik ve mekatronik hakkında daha 
kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyacaklar. Bunun için birçok 
motorlu araç tipine ilişkin verilerin kapsamlı, güncel, dünya 
genelinde ve çok dilli kullanılabiliyor olması gerekir. 

Hedef: tek bir kaynaktan motorlu araçlarla ilgili  
tüm veriler.
Verilerin dijitalleşmesi ve bilgi ağlarının oluşumu sayesinde 
artık satış sonrası piyasası katılımcıları motorlu araç verile-
rini hızlı ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Süreçler 
hızlanıyor, tepki süreleri kısalıyor. Motorlu araç sahiplerine 
sunulan hizmetin niteliği artıyor. Bu sayede piyasa 
katılımcıları uluslararası yedek parça piyasasındaki artan 
verimlilikten, azalan maliyetten, daha çok bilgi ve daha 
yüksek şeffaflıktan istifade ediyor.

Otomotiv Yenileme Pazarı’nın geleceği 
şimdi başlıyor - dijital ve birbirine bağlı.

Dijitalleşme, toplum ve ekonomideki dönüşümün motor gücüdür. Her alanda karşımıza çıkar, 
iletişim, entegrasyon ve üretim biçimlerini değiştirir. Yolcu, yük ve iş araçlarının gelişimi de 
dijitalleşmeden etkilenir. Dolayısıyla Otomotiv Yenileme Pazarı da. Dijitalleşme sayesinde piya-
salar her zamankinden daha yaygın ağlar oluşturmuştur. Bu tüm katılımcıların yararınadır. 

Rota: Otomotiv Yenileme Pazarı’nı dijitalleşme ve ağlarla 
etkin bir şekilde biçimlendirmek. 
TecAlliance on yıllardan beri Otomotiv Yenileme Pazarı 
piyasa katılımcılarının güvenilir ve sorumluluk bilincine 
sahip partneridir. Odak noktasında piyasa katılımcılarının 
kendi içlerindeki ve aralarındaki işlemler için veri 
standardizasyonu ve süreç optimizasyonu yer alır. 

Dünyanın önde gelen veri tedarikçilerinden biri olarak, 
yedek parça bilgileri ve motorlu araç açıklamaları alanında 
pazar standartlarını belirleriz. Veriler tüm üreticileri 
kapsayacak şekilde dünya çapında derlenir, TecAlliance 
standardına göre hazırlanır, farklı bilgi gereksinimlerine 
göre filtrelenir ve piyasaya dağıtılır. Bu veri ve bilgi 
tabanıyla tamirhaneleri, satıcıları ve parça sanayisini bir 
araya getiririz. Filo, leasing ve sigorta şirketleri bakım ve 
aşınma çalışması işlemlerinde OE belirtimlerinden 
faydalanır.

Piyasa katılımcılarının kendi içlerindeki ve aralarındaki 
süreçler de dijitalleşme ve ağlar aracılığıyla değişmektedir. 
TecAlliance olarak çok kademeli süreçleri yakından tanır ve 
anlar, bununla birlikte iletişimi geliştirmek ve işbirliğini 
kolaylaştırmak için entegre çözümler sunarız. Sonuç olarak, 
Otomotiv Yenileme Pazarı’ndaki tüm katılımcılar için 
süreçleri hızlandırır, bilgiyi her an hızlı bir şekilde erişilebilir 
kılarız.

TecAlliance olarak sizi Dijital Yenileme Pazarı’nda veri, 
süreçler, danışmanlık ve hizmetlerle nasıl desteklediğimiz 
hakkında daha fazlasını öğrenin!
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TecAlliance'ın Otomotiv Yenileme Pazarı’nın 
optimizasyonu ve dijitalleşmesine yönelik 
sunduğu hizmetler veri, süreç, danışmanlık ve 
hizmet alanlarında yoğunlaşır. Ana faaliyet ala-
nı ise verilerdir. 20 yılı aşkın süredir, uluslara-
rası otomotiv yenileme pazarı için motorlu 
araç onarımı ve bakımına yönelik ihtiyaç 
duyulan ve tüm üreticileri kapsayan yedek 
parça verilerini standartlaştırıyoruz. Teknik 
çözümlerimizin barındırdığı en son teknoloji 
ve modüler uyumlu donanımlar sayesinde, 
çeşitli türlerde veriler farklı piyasa katılımcıla-
rının özel gereksinimlerine göre filtrelenebilir. 
Bilgi yazılımı ölçeklenebilir. Önceden formüle 
edilmiş sorgular ve işlevsel arayüzler, entegre 
çözümlerin kullanımını kolaylaştırır.

Yenileme pazarındaki büyümeyle birlikte güncel verilerin ve yalın süreçlerin 
kullanılabilirliğine yönelik gereksinimler de artıyor. TecAlliance, bu piyasayı 
vizyonuyla şekillendiren itici güçtür. 

Enabling the Digital Aftermarket.

TecAlliance'ın TecDoc veri standardı uluslararası ölçekte tanınır ve kaliteli 
ürün bilgilerinin üretilmesi için dünya çapında kullanılır. Tüm TecAlliance 
verilerinde bulunan bu standart, kendi markasına sahiptir. "TecAlliance 
TecDoc Inside" Otomotiv Yenileme Pazarı’ndaki tüm katılımcılar için en 
yüksek kalitedeki otomotiv verilerine işaret eden bir kalite damgasıdır. 
Buna güvenebilirsiniz! 

Sanayi, ticari girişimler ve tamirhaneler, 
Otomotiv Yenileme Pazarı’ndaki iş ilişkilerine 
yönelik teslimat ve talep süreçlerinin 
elektronik olarak entegre edilebildiği ve 
verimli bir şekilde işleme alınabildiği geniş, 
uluslararası veri tabanından ve TecAlliance 
platformlarından faydalanır. Filo, leasing ve 
sigorta şirketleri onay süreçleri sayesinde ge-
reken servis çalışmalarının maliyeti üzerine 
daha iyi fikir sahibi olur.

TecAlliance sunduğu veriler, süreçler, entegre 
çözümler ve kapsamlı danışmanlık 
hizmetleriyle Dijital Yenileme Pazarı’ndaki 
piyasa katılımcıları için uzun vadede daha 
başarılı olmalarını sağlayacak bir altyapı 
oluşturur.
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Sizin ve çalışmalarınızın başarısı için Otomotiv Yenileme 
Pazarı’ndaki veri, süreçler ve entegre çözümler için uluslararası 
itici gücüz.
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Dünya genelindeki otomobil tedarikçileri ve parça 
üreticileri ortak bir menfaati paylaşır: Sundukları yedek 
parçalar Otomotiv Yenileme Pazarı’nda kolayca bulunabil-
melidir. Dünyanın dört bir yanındaki toptancı ve peraken-
deciler tamirhanelerine ve müşterilerine mümkün olan en 
geniş ürün yelpazesini sunmak ister. Bunun için de herhangi 
bir markadan bağımsız ayrıntılı ürün bilgilerine ve 
karşılaştırma seçeneklerine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca 
tamirhaneler ve yetkili servisler ürünleri karşılaştırmak, 

Tüm otomotiv tedarikçileri, parça üreticileri, toptancılar ve perakendeciler, filo işletmeleri, 
leasing ve sigorta şirketleri Otomotiv Yenileme Pazarı’nda faaliyet gösterir. Kimi zaman ilgileri 
aynıdır, kimi zaman da farklı. Temelde hepsini birleştirense, bulma ve bulunmaya yönelik arzu-
larıdır. Verilerin dijitalleşmesi ve bilgi ağlarının oluşumu, bu arzuya yönelik süreçleri kolaylaştır-
mak ve hızlandırmak için yeni fırsatlar sunar. Böylece Otomotiv Yenileme Pazarı Dijital Yenileme 
Pazarı’na dönüşür.

Dijital Yenileme Pazarı:  
tek piyasa, birçok katılımcı.

motorlu araç sahiplerine en iyi tavsiyelerde bulunabilmek, 
yedek parça satmak ve sorunsuz onarım hizmeti sunmak 
için tüm üreticileri kapsayan yedek parça ve doğru onarım 
ve bakım bilgileri arar. Filo işletmeleri, leasing şirketleri ve 
sigorta firmaları ise özellikle servis için üretici belirtimleri 
arar. Bunlar, sunulan tekliflere ilişkin verimlilik 
karşılaştırması ve optimum motorlu araç yönetimi için 
temel oluşturur. 
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Dijital Yenileme Pazarı’nda bulunur olun.

TecAlliance, Otomotiv Yenileme Pazarı’ndaki tüm yedek 
parça ve aşınmaya tabi parçaların bulunabilmesi için 
otomobil tedarikçileri ve parça üreticilerinden ürün 
verilerini ilgili motorlu araç bağlantılarıyla birlikte sürekli 
olarak toplar. Veriler hazırlanır, standartlaştırılır, filtrelenir 
ve farklı dijital yollar aracılığıyla piyasaya dağıtılır. Yapılan 
sürekli güncellemeler hizmetin asli bileşenini oluşturur. 
Onarım ve bakım bilgileriyse önemli ilave bilgiler sunar. 

Profesyonel verilerden faydalanın.

Profesyonel ve kapsamlı veriler başarının temelidir. Katma 
değeri oluşturan, bilgi ve veri akışlarına olan kolay 
erişimdir. Sadece dijital olarak kullanılabilen motorlu araç, 
ürün, onarım ve bakım bilgileriyle sorun yaşamadan 
çalışarak daha etkin, daha ekonomik ve daha kolay 
yönetilebilir bir şekilde çalışmak mümkündür. 

Entegre süreçlerle kazanın.

TecAlliance'ın kanıtlanmış çözüm ve iş akışlarının arkasında, 
Otomotiv Yenileme Pazarı’nda bilgi süreçlerinin şekillendi-
rilmesindeki 20 yıllık deneyim yatar. Vizyonumuz ve yenilik 
gücümüzle, mevcut çözümleri geliştirmeye devam ediyor 
veya süreçleri kalıcı olarak optimize etmek için yeni 
olanaklar yaratıyoruz. Bunu yaparken, piyasalardaki ve 
piyasa katılımcıları arasındaki iletişimin bilgi ve iletişim 
teknolojisindeki hızlı değişim sayesinde dönüşüme 
uğradığını ve buna göre uyarlanması gerektiğini göz 
önünde bulunduruyoruz.

Bireysel danışmanlıkla ilerleyin.

Konuların karmaşıklığı derin bir anlayış, güvenilir bir analiz 
ve doğru çözüm seçimi gerektirir. TecAlliance'ın sunduğu 
danışmanlık hizmeti, bireysel sorunların çözülmesi için 
müşterinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilir. Optimize 
edilmiş süreçler ve geliştirilmiş ürün veya hizmet portföyü, 
uzun vadeli başarıya önemli ölçüde katkı sunar.

Deneyime güvenin.
TecAlliance, dünya genelindeki Otomotiv Yenileme 
Pazarı’nda çoğu piyasa katılımcısının güven duyduğu lider 
partnerlerden biridir. Uzun vadeli veri erişiminin emniyeti, 
bilgilerin güncelliği ve süreçlerin güvenilirliği burada önemli 
rol oynar. Öte yandan, veritabanımızın hacmi de 
etkileyicidir. TecAlliance 679'ten fazla markaya ve 75.800'in 
üzerinde otomobil (7.500 motosiklet tipi ve 10.200 LCV 
dâhil), 36.200'in üzerinde ticari araç tipine ait verileri 
Otomotiv Yenileme Pazarı’nın kullanımına sunar. 6,5 milyon 
parça sorgulanabilir, 4,3 milyon parça çizimi 
görüntülenebilir. Dünya çapında ayda 25 milyonun üzerinde 
sorgu ve sipariş kalemi TecAlliance süreç çözümleri 
aracılığıyla işlenebilir. Güven işte bu deneyimedir. 

TecAlliance'ta her müşteri, Otomotiv Yenileme 
Pazarı’ndaki uluslararası bir topluluğun parçası olur. 
Büyüklük, topluluk ve partnerlik TecAlliance'ın 
Yenileme Pazarı’nda ilgili tüm partnerle birlikte kurduğu 
dünya çapındaki stratejik birliğin temel direkleridir.

143 ülke

679 marka
35'a yakın dil

Sisteme entre  
tedarikçi280
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Yapılandırılmış, eksiksiz ve daima güncel motorlu araç ve 
ürün bilgilerinin bulunabilirliği ve bunlara erişim, başarının 
anahtarıdır. Yeter ki motorlu araç ve uygun yedek parça 
doğru bir şekilde belirlenebilsin, gerisi oldukça kolay. 
TecAlliance bunun için Otomotiv Yenileme Pazarı’nı 
kapsamlı bir veritabanı, veri yönetimi, araştırmalar ve 
sonuç olarak katalog ve referans kaynaklarıyla destekler. 

TecAlliance veri tabanı

TecAlliance veritabanı hizmet portföyünün merkezi 
bileşenidir. Bunun için dünyanın her yerindeki otomobil 
tedarikçileri ve parça üreticilerinden motorlu araç ve ürün 
verilerini toplarız. Bu amaçla Batı ve Doğu Avrupa, ABD, 
Brezilya, Meksika ve Çin'de yerel ofislerimiz vardır. Çok 
çeşitli türlerdeki bu verileri tanınmış TecDoc standardımız 
temelinde tek tip bir yapıya kavuştururuz. Peki, bu neden 
gerekli? Parça üreticileri teknik olarak aynı bileşenler için 
farklı açıklamalara sahiptir. Parça sanayisi ve parça 
ticaretiyle işbirliği içinde, genel parçalara yönelik net bir 
açıklama sunan TecDoc standardını tanımladık. Yedek parça 
ya da parça karşılaştırması veya onarım ve bakım bilgileri 
için "arama ve bulma" ancak böyle mümkün hale gelir. 
Veriler TecAlliance sistemlerinde bulunur ve kendi 
endüstriyel veya ticari sistemlerinize entegre edilebilir.

Derleme

Derleme aşamasında, kullanılmak üzere verilerin 
toplanmasını destekler ya da üstleniriz. Ürün verileri ve 
onarım bilgileri akıllı çözümler sayesinde standart bir şekle 
kavuşturulur ve doğrulanır. Ancak bu aşamadan sonra 
veriler TecAlliance veritabanlarına kaydedilir. 

Bu sürece özellikle parça sanayisi için güncel ve geleceğe 
dair piyasa gelişmelerine yönelik değerli bilgiler sunan 
Araştırma alanı katkı sunar. Orijinal parça kataloglarında 
arama  önemli bir hizmettir.

2015 yılında dünya genelinde 1,1 milyar motorlu araç yollardaydı. Ve bu sayı her yıl daha da 
artıyor. Bu kadar büyük miktarda motorlu araç nasıl kontrol altında tutulabilir? Otomotiv 
Yenileme Pazarı’nda belirli bir motorlu araca uygun yedek parça nasıl bulunur? Çok basit: 
dünyanın en büyük Aftermarket veritabanına erişim sağlayarak!

Dijital Yenileme Pazarı için yapılandırılmış,  
standartlaştırılmış, güncellenmiş veriler.

Motorlu araç verileri, altı aylık güncellemeler temelinde 
motorlu araçlar ve stoklar Vehicles in Operation (VIO) 
hakkında sezgi ve tahminler dâhil olmak üzere uluslararası 
bir bakış sunar. 

Katalog

Önemli bir çıktı da, motorlu araçlarla ilgili kapsamlı bir bilgi 
sistemine dönüştürülebilecek olan kataloglardır. Yedek 
parça bilgileri, OE belirtimleri uyarınca onarım bilgileri ve 
teknik verilerle birleştirilir ve tamirhanelere sunulur. Farklı 
yayın formatları mevcuttur: DVD, veri paketi, web servisi, 
portal, web mağazası, White Label uygulamaları ve daha 
birçoğu. Veriler elbette ki düzenli olarak güncellenir.

Parça sanayisi için özel bir katalog hizmeti sunarız. Sanayi 
verilerini alır ve geliştirir, ardından yüksek bir 
standartlaştırmayla satış ve fuarlarda kurum içi kullanım 
için basılı, çevrimiçi ve uygulamalara yönelik referans 
kaynakları oluştururuz.
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Motorlu araçlar
Doğru motorlu araç için doğru parçanın bulunması, söz konusu motorlu aracın 
tam olarak tanımlanmasını gerektirir. TecAlliance'da ayrıntılı bir motorlu araç 
sınıflandırması mümkündür. Dünya genelindeki stok verilerinin ışığında piyasa 
gelişmelerinin ileriye yönelik değerlendirmesi yapılabilir.

Parçalar
Orijinal parçalar elektronik parça kataloglarında araştırılabilir. 
Standartlaştırılmış parça ve ürün açıklamaları sektör tarafından "TecAlliance 
TecDoc Inside" standardı temelinde kullanılabilir. 

Bakım ve onarım
Otomobil üreticilerinin motorlu araçların onarımı, mekanik detaylar, bakım ve 
tanıyla ilgili teknik verileri TecAlliance aracılığıyla tek tip formatta 
sorgulanabilir.

Be competitive

75.800 binek otomobil tipi
(7.500 iki tekerlekli tipi ve 10.200 LCV dâhil)36.200 ticari araç tipi

7,6 milyon teknik veri
3,8 milyon onarım talimatı

22,4 milyon iş değeri

4,1 milyon servis planı

35'a yakın dil

4,3 milyon parça çizimi

679 marka

6,5 milyon parça
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Otomotiv Yenileme Pazarı’ndaki katılımcıların sayısı ne kadar yüksek olursa, dünya genelindeki 
çalışma şekilleri de o denli çeşitli hale gelir. Katalog araması ve telefon ya da faks aracılığıyla 
siparişten Endüstri 4.0'da dijital ya da mobil bazda tam entegre arama, sorgu, sipariş ve muha-
sebe süreçlerine kadar her şey söz konusudur.

Dijital Yenileme Pazarı için optimize edilmiş, 
otomatikleştirilmiş ve entegre edilmiş süreçler.

Verimliliği artırmak. Maliyetleri optimize etmek. Rekabet 
gücünü yükseltmek. Bu konular uluslararası işbirliğinin tür 
ve şekillerini değiştirir. Süreçleri kolaylaştırma ve 
sistemlerin teknik seçeneklerini optimum şekilde kullanma 
baskısı artar. Bu yalnızca kurum içi süreçleri değil, tedarik 
zincirinin tamamını ilgilendirir. TecAlliance, Dijital Yenileme 
Pazarı’nın sürekli değişen bütün bu gereksinimlere süreç 
portföyündeki güncellik ve bütünsellikle ayak uydurur.

Ana verinin hazırlanması.

Burada söz konusu olan, bir ürünü metaya dönüştüren ve 
parça üreticisi tarafından sağlanması gereken örneğin parça 
numaraları, asgari sipariş miktarları, liste fiyatları, 
iskontolar, indirimler ve palet büyüklükleri vs. gibi asıl ticari 
verilerdir. Bu bilgiler ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde hazır 
olursa, sipariş olasılığı da o kadar artar.

İlave analiz araçları sayesinde parça endüstrisi güncel ve 
geleceğe dair piyasa gelişmelerine yönelik değerli bilgiler 
kazanır. Bunlar boşluk ve rekabet analizleri için 
kullanılabilir. Ayrıca, hangi ürünlere hangi piyasalarda ve 
hangi miktarlarda ihtiyaç duyulduğuna ya da hangi 
ürünlerin üretim döngüsünün hangi evresinde 
bulunduğuna ilişkin projeksiyon yapılmasına izin verir. Ürün 
bilgi yönetimi için de yazılım tabanlı çözümler mevcuttur.

Tek bakışta bütün sipariş süreci.

Her şey satıcının parça üreticisine yönelik sorgusuyla başlar. 
Parça üreticisinin stokundaki bulunabilirlik derhal görünür 
ve sipariş işlemi başlatılır. 

Nakliye, fatura oluşturma ve teslimat bilgileri, sipariş ve 

tedarik zincirinde standart bir şekilde gerçekleşir. Olası 
yedek parça iadesi ya da garanti durumlarına ilişkin 
işlemler de bu bütünsel sipariş işleme sürecine entegre 
edilmiştir. Stok bilgileri, tedarikçinin ERP verilerinin 
çevrimiçi olarak doğrudan entegre edilmesi sayesinde her 
zaman günceldir. Yeniden siparişler parça satıcısının kendi 
stok durumuna göre otomatik olarak gerçekleşebilir. Yedek 
parçaların gerçeklik kontrolü dâhi bu sürece entegre 
edilmiştir. Tek bir elden sunulan hizmetleri içeren bu süreç, 
TecAlliance'ın optimize edilmiş süreç çözümleri sayesinde 
mümkün olur. 

İşinizi etkin bir şekilde yönetin.

TecAlliance "Service, Maintenance and Repair Job 
Management" platformuyla filo işletmecileri ve leasing 
şirketlerini anlaşmalı oldukları tamirhanelerle bir araya 
getirir ve sipariş onaylarının otomatikleştirilmesini sağlarlar. 
Bu sırada, motorlu araç üreticilerinin servis planlarından 
alınan teknik şartnameleri ve bağlı filo işletmelerinin özel 
kuralları göz önünde bulundurulur. Akıllı bir kurallar bütünü 
ve esnek entegrasyon seçenekleri filo işletmecileri için 
belirgin maliyet tasarrufu, motorlu araç kullanıcıları için 
tamirhanede hızlı hizmet, tamirhaneler içinse hızlı sipariş 
onayı ve daha erken oluşturulan faturalar anlamına gelir.

Be connected
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Veri yönetimi
Parça, fiyat ve lojistik bilgileri gibi çekirdek veriler  
sipariş veren parça satıcıları ve tedarik eden 
parça üreticileri arasında sorunsuz bir şekilde 
akmalıdır. Şeffaf ve daima güncel veriler 
partnerler arasındaki işlemlerin hızlı ve standart 
bir şekilde yürütülmesini sağlar. Böylece üretici 
ve satıcı arasında güçlü bir bağ oluşur. Analiz 
araçları ise rekabete ve ürün bilgi yönetimine 
odaklanır.

Order to Invoice yönetimi
Sipariş işleme süreci siparişten tedarikçiye ve 
tedarikçiden siparişçiye olmak üzere her iki 
yönde gösterilebilir. Bunun temelini ise daima 
bulunabilirlik sorgusundan sipariş, sipariş onayı, 
teslimat bildirimi ve faturaya kadar ilerleyen 
süreç oluşturur. Süreç elektronik fatura 
işlemlerine, iade prosedürleri ve garanti 
vakalarına, stok bilgilerinin günlük olarak 
güncellenmesine ve yedek parça gerçeklik 
kontrolüne kadar genişletilebilir.

Servis, bakım ve onarım yönetimi
Servis, bakım ve onarım yönetiminin 
entegrasyonu, bütünsel süreç optimizasyonu 
kapsamında TecAlliance süreç portföyünü 
tamamlar. Bu yönetim platformu tamirhanelerle 
filo işletmeleri ve leasing şirketleri tarafından 
kullanılabilir. Böylelikle, yedek ve aşınmaya tabi 
parçaların değişimi ve montajındaki güvenlik 
düzeyi artar. Motorlu araç sahibi kendi 
tamirhanesine ve motorlu aracına yüzde yüz 
güvenebilir.

143 ülke

Sisteme entegre 280 tedarikçi
Ayda 25 milyon sorgu ve sipariş kalemi
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Şirketteki süreçlerin daha da geliştirilmesine karar veren 
herkesin aklında başlangıçta pek çok soru vardır. Şirketimin 
Dijital Yenileme Pazarı’ndan hangi verilere ihtiyacı var? 
Şirket içinde ve diğer piyasa partnerleriyle işbirliğinde 
hangi çözümlerle hangi süreçler optimize edilebilir? Seçim 

En güncel veriler ve entegre süreç çözümleri Dijital Yenileme Pazarı için önemlidir. Doğru 
araçların seçilmesi, mevcut kurumsal süreçlere uygulanması ve kullanım esnasında 
sürdürülebilir destek başarıyı beraberinde getirir. Bireysel danışmanlık, müşteriye özel 
çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması için ön koşuldur. 

Dijital Yenileme Pazarı için ilham sahibi, 
deneyimli, konsantre hizmetler. 

sırasında analiz yapan, danışmanlık sunan ve yardımcı olan 
kim? Bu daha sonra şirket içinde en iyi nasıl uygulanabilir? 
Bunu yapan kim, entegrasyon için destek olan kim? Peki ya 
daha sonra sorularım olursa? 

DANIŞMANLIK VE HIZMETLER

Müşteri için ürün teslimi Mevcut ürünle ilgili müşteri desteği

Solu� on Specifi c 
Consul� ng

Data Consul� ng

Data Delivery

Solu� on / Product 
Implementa� on

Support

Technical Hotline

Çözüme Özgü Danışmanlık  
(Solution Specific Consulting)
Planlama ve tasarlama – Süreçlerinizi değerlen-
diriyoruz ve çözümlerimizin size mümkün olan 
en büyük faydayı nasıl getireceği ve çözümlerimi-
zin süreçlerinize pürüzsüz biçimde nasıl entegre 
edilebileceği konusundaki imkanları belirliyoruz. 
Bunu yaparken isteğiniz üzerine müşterilere özel 
süreç fikirleri ile geliştirdiğimiz standardizasyona 
ve otomasyona büyük önem veriyoruz.

Çözüm / Ürün Uygulaması  
(Solution / Product Implementation)
Gerçekleştirme ve entegrasyon – Uzmanlarımız oto-
matikleştirilmiş ve dijitalleştirilmiş süreçleri süreç ve 
uygulama dünyanızın gerçekliğine aktarır. 
TecAlliance platformu ile çeşitli iş ortakları arasında 
kesintisiz bir iletişim sağlayabilmek için basit ve açık 
teknolojiler (XML/EDIFACT) kullanıyoruz. 

Veri Danışmanlığı (Data Consulting)
Optimizasyon ve geliştirme – IAM’deki bir veri 
uzmanı olarak TecAlliance’ın hedefi, 
müşterilerimize veri sunmanın yanı sıra gerçek bir 
artı değer katan veri analitiği tabanlı danışmanlık 
hizmeti sunmaktır. Veriler ile doğru kararları 
vermek ve şirketinize rekabette avantajlar sağla-
mak fırsatından yararlanın. 

12



TecAlliance'da her müşteri ve partner için analiz ve 
seçimden uygulamaya, eğitimden süregiden desteğe kadar 
bütünsel bir destek hizmeti sunarız. TecAlliance ekibinin 
dünya çapındaki uzman danışman ve proje yöneticileri bu 
önemli aşamada özel irtibat kişileriniz olarak projeyi 
yönetir, müşteri ve TecAlliance arasındaki işbirliğini 
düzenler ve başarıdan sorumlu olurlar. Yüzlerce başarılı 
danışmanlık projesi ve uygulama sayesinde müşterilerin ve 
partnerlerin içi rahat olur. 

Danışmanlık, veri teslimi ve uygulama

İşbirliğinde hedeflenen, projenin başarıyla tamamlanması-
dır. TecAlliance uzmanları veri ya da çözümleri münferit 
gereksinimlere uyarlamak için müşterilerle yerinde çalışır. 
İster münferit veri kayıtlarının çıkartılması, ister ERP 
sistemine karmaşık bir entegrasyon olsun, TecAlliance bu 
süreçlere destek olabilecek her türlü teknik bilgi birikimine 
ve uzun yıllara dayalı deneyime sahiptir.

Destek

Her şey kurulu ve uygulanıyorsa, işler yolunda olmalıdır. 
Ancak bazen ortaya sorular çıkar. TecAlliance ekibi verilere 
ve uygulanan sistemlere ilişkin her türden teknik sorular 
için birinci muhataptır. Ekip her gün 15 ülkede ve 30 dilde 
bütün müşteri soruları için yerinde ve bireysel uzman 
desteği sunar.

Teknik yardım hattı

TecAlliance teknik yardım hattı klasik servis hizmetinin 
yanında, karmaşık onarım durumları için profesyonel 
yardım sağlar. Eğitimli teknisyenler onarım sürecinde ilk 
sorgudan uygulamaya kadar destek olurlar. Böylece 
TecAlliance müşterileri zamandan tasarruf eder, gereksiz 
hatalar ve bunlarla bağlantılı arıza giderme durumlarından 
kaçınır ve müşterilerine yüksek hizmet kalitesini garanti 
ederler.

DANIŞMANLIK VE HIZMETLER

Müşteri için ürün teslimi Mevcut ürünle ilgili müşteri desteği

Solu� on Specifi c 
Consul� ng

Data Consul� ng

Data Delivery

Solu� on / Product 
Implementa� on

Support

Technical Hotline
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Uluslararası otomobil yan sanayisi için 20 yıldan uzun bir 
süredir yedek parça satıcılarının siparişe ve tamirhaneleri-
nin doğru ve profesyonel motorlu araç onarımı ve bakımına 
yönelik ihtiyaç duydukları tüm üreticileri kapsayan yedek 
parça verilerini standartlaştırıyoruz. Faaliyetlerimizin asıl 
çekirdeğini oluşturan çok çeşitli türlerdeki verilerle 
piyasanın dünya çapında büyük bir çoğunluğuna ulaşıyoruz. 

Otomotiv yenileme pazarındaki motorlu araç ve ürün verilerinden başarılı bir iş modeli geliş-
tirilebilir mi? Bu soru bugün artık geçerli değil. Çünkü yanıtı belli: Evet, her koşulda. 20 yıldan 
fazla bir süredir Otomotiv Yenileme Pazarı’na veri sağlıyoruz. Ve Dijital Yenileme Pazarı’nın daha 
şeffaf olması ve ağlar oluşturması için veri, süreçler ve entegre çözümlerle her gün üzerimize 
düşeni yapmaya çabalıyoruz.

Dijital Yenileme Pazarı’nı biçimlendirir -  
dün, bugün, yarın.

Bugün artık bu veriler arka plandaki son teknoloji çözümler 
kullanılarak farklı piyasa katılımcılarının gereksinimlerine 
göre filtrelenebiliyor ve görüntülenebiliyor. Esnek veri 
yapısı ve akıllı veritabanı teknolojisi sayesinde çok özel 
gereksinimler dâhi karşılanabiliyor. 

TecAlliance'ın hikâyesi yedek parça verilerinin toplanması ve hazırlanmasıyla 20 yıldan uzun bir süre önce 
başladı. Bilgi ve iletişim teknolojisi sayesinde yaşanan hızlı değişim ve iş süreçlerinin dijitalleşmesi ve ağlar 
oluşturması, geride kalan on yıllar boyunca iş yapma biçimlerini büyük ölçüde dönüştürdü. Bu süreç zarfında 
TecAlliance her zaman dinamik kaldı, öngörülü bir bakış açısına sahip oldu ve Dijital Yenileme Pazarı’ndaki 
veri ve süreçlere yönelik standartlar belirledi.
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Yıllar geçtikçe, süreç optimizasyonu alanında daha gelişmiş 
hizmetler de eklendi. Bugün sanayi, ticari girişimler ve 
tamirhaneler, tüm teslimat, talep ve onay süreçlerinin 
entegre edilebildiği ve verimli bir şekilde işleme alınabildiği 
geniş veritabanından ve TecAlliance platformlarından 
faydalanıyor. Bu çözümlerle Dijital Yenileme Pazarı’ndaki 
partnerler arasındaki elektronik iş süreçlerini sürekli ve 
kalıcı olarak iyileştiriyoruz.

Bugün Otomotiv Yenileme Pazarı’nda derinlikli sektör ve 
uzmanlık bilgisine sahip dünya genelindeki yaklaşık 500 
nitelikli ve tecrübeli TecAlliance çalışanı, sanayi, ticaret ve 
tamirhanelere yönelik kapsamlı bir sektör çözümü olarak 
veri ve süreçleri daha etkin bir şekilde senkronize etmek, 
otomatikleştirmek ve entegre etmek için çalışmaktadır. 
Aynı zamanda, yeni teknik gelişmeler ve mobil uygulamalar 
vasıtasıyla süreçleri daha da iyileştirmek için çaba 
gösteriyoruz. Çalışanlarımızın yüksek mesleki yeterliliği, 
Dijital Yenileme Pazarı’na yönelik hizmetlerimizin kalitesi-
nin sürekliliğini garanti ediyor.

TecAlliance günümüzde Otomotiv Yenileme Pazarı için 
dünya çapında lider sektör çözümü olarak kabul ediliyor. 
Sektör içerisinde daha etkin, daha verimli ve daha şeffaf bir 
işbirliğini mümkün kılan sanayi standardını tanımlıyor ve 
sürekli geliştiriyoruz. Dünya çapında Dijital Yenileme 
Pazarı’nın en önemli aktörlerini ve güçlü bir partner ağını 
içeren benzersiz bir birlik içinde verilerimiz, süreçlerimiz ve 
hizmetlerimizle Dijital Yenileme Pazarı içindeki tüm piyasa 
katılımcılarının başarısına destek oluyoruz.

TecAlliance - Otomotiv Yenileme Pazarı’ndaki veri, 
süreçler ve entegre çözümler için uluslararası itici güç.

Dünyanın her yerinde hizmetinizde.
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