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Dijital dönüşüm uzun zamandır değer yaratmamızın 
bir parçası olmuştur: Endüstrideki “akıllı” bileşenlerin 
üretiminden, tüm tedarik zincirinin - özellikle yedek 
parça ticaretinin otomatize edilmesine, tamirhane-
lerdeki gerekli bilgilerle yeni dijital teşhis prosedürle-
rine kadar. Yenilikçi hareketlilik kavramları, modüler 
taşıt filolarının yönetimini operatör modellerinin 
odağına getirmektedir. BT güvenliği ve verilerin 
korunması giderek daha önemli hale gelmektedir.
 
Bununla birlikte Otomotiv Yenileme Pazarı‘nda, en-
düstriyi, perakendecileri, tamirhaneleri, filo ve lea-
sing şirketlerini de etkileyen bir konsolidasyon 
gerçekleşmektedir.

İster küresel bir oyuncu, ister küçük veya orta ölçekli 
bir işletme olsun, şirketler mevcut pazar trendlerine 
uyum sağlamalı ve iş modellerini ve 
organizasyonlarını dijital geleceğe göre ayarlamalıdır. 
Bugünün ve yarının fırsatları esnek, dijital ağ 
bağlantılı ekosistemlerde yatar.

Sloganımız: Birlikte büyümek için birlikte ilerliyoruz.

Değişim, çağımızın temel ilkelerinden biridir: Değişik-
likler kanıtlanmış olanı sorgulamakla kalmaz aynı 
zamanda geleceğe yönelik bakış açıları da sağlar ve 
yeni şeyler yapmak için ilham verir.

Elektromobilite şehirlerimize ulaştı, otonom sürüş 
güvenimizi kazanıyor. Otomobil, bir mobil cihaz hali-
ne geliyor, tüm internet herkesin dilinde ve ağ ile her 
şey birbiriyle bağlantılı. Otomobil içinde ve çevresin-
de „Connectivity“ kendi başına bir değer haline geli-
yor. Asya’nın ekonomik ve politik önemi artıyor. Bu, 
özellikle bizim pazarımız için de geçerlidir.

Dijitalleşme, yeni mobilite konseptleri ve küresel-
leşme artık teorik mega trendler değil, aksine dü-
şüncelerimizin ve hareketlerimizin merkezine yerle-
şiyor.

Hepimiz giderek ivme kazanan ve bizi tamamen 
yeni zorluklarla karşı karşıya getiren, aynı zamanda 
bizim için pek çok fırsat da sunan, tempolu bir geli-
şimin parçasıyız. Bu zorlukları güvenle kabul etmek 
ve fırsatları değişim ve değişim yoluyla ele almak 
önemlidir.

Eğer bu konuda birlikte çalışırsak
uzun vadede başarılı oluruz.

Elbirliğiyle birlikte çalışmak için.Gözümüz gelecekte.

Etkileşim yoluyla yenilik.

Piyasada  
heyecan verici 
gelişmeler.
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Jürgen Buchert, CEO TecAlliance

“Otomotiv Yenileme Pazarı‘ndaki 
başarı için motorlu taşıt kullanıcısını 
ticaretimizin merkezine alıp dijital 
ağ kapsamında ürün ve hizmet sun-
mak gelecekte belirleyici olacaktır.”

Otomotiv Yenileme Pazarı‘nda 20 yılı aşkın 
süredir dünya standartlarını belirliyoruz: Öncü 
uzman çözümleri sunan ve dijital alandaki 
yenilikçi şirket olarak müşterilerimizin ve 
pazarın başarısı için sahip olduğumuz büyük 
sorumluluğun farkındayız. Derin bir endüstri 
bilgisi ve geleceğin teknolojileri temelinde 
yüksek kalite ve güvenlik konusundaki 
iddiamız en önemli değerlerimizdendir.
 

Size dijital dönüşümde eşlik ediyor ve destek 
veriyoruz: Verimli ve etkili iş süreçleri için veri 
temelli çözümler ve kapsamlı danışmanlık 
hizmetleri ile. İstek ve ihtiyaçlarınızı 
doğrultusunda sizinle birlikte günlük işlerinizi 
kolaylaştıracak pratik dijital çözümler ve yeni-
likçi hizmetler geliştiriyoruz. Uzmanlarımız 
sizin için burada: Dijital ve bireysel olarak.

Başarınız bizim  
motivasyonumuzdur.

Driving 
the Digital 
Aftermarket.

Veri geleceğin para birimidir. Bu temelde yeni iş mo-
delleri ortaya çıkıyor. Veri araştırması, işlemesi ve 
standardizasyonu ayrıca iş süreçlerinin dijitalleşmesi 
için yenilikçi çözüm ve uygulamaların geliştirilmesi 
bizim ana işimizdir. Biz, müşterilerimiz, partnerleri-
miz ve Otomotiv Yenileme Pazarı ile birlikte bu 
geleceğe giden yolu ve vizyonu geliştirmek için gere-
ken yetkinliğe, bilgi birikimine ve araçlara sahibiz.

Bu nedenle Caruso ile geleceğin dijital veri pazar 
yerini kurduk ve bugün de bu bağımsız ve tarafsız 
platformun bir parçasıyız. Şu anda Caruso çevresin-
de, Otomotiv Yenileme Pazarı‘nı temelden değiştiren, 
çeşitli eko sistemler oluşmaktadır.
 

Bu yolla, mevcut iş modellerini dijitalleştirmek, kendi 
portföyünü geliştirmek ve yeni müşteri segmentleri 
açmak için tamamen yeni fırsatlar doğmaktadır. Bu-
nun için size Caruso ile birlikte uzman tavsiyesi ve 
desteği sunuyoruz. 

Sizinle gelecekteki işiniz hakkında ne zaman 
konuşabiliriz?

Dijital dönüşümü şekillendirmeye yardımcı oluyoruz. 

Yarın için vizyonlar.

   Bağımsız
Otomotiv Yenileme Pazarı‘nda  
  20 yılı aşan deneyim

www.caruso-dataplace.com
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19 lokasyondaki 26 milletten 550’nin üzerindeki çalı-
şan ile bağımsız Otomotiv Yenileme Pazarı‘nı müşte-
rilerimiz, partnerlerimiz, paydaşlarımız ve ayrıca 
öncü bilimsel işbirlikleri ile birlikte şekillendiriyoruz. 
Tüm katılımcıların ağa bağlantısı bizim odak nokta-
mızdır. Dünya çapındaki karşılıklı değiş tokuş ile müş-
terilerimiz ve partnerlerimiz için en iyi stratejiler, 
çözümler ve ürünlere ulaşırız.

Bölgesel müşteri yakınlığı, partnerlik ve açık bir 
diyalog, stratejik ortaklığımızın temel taşlarıdır.

Birlikte eşsiz bir küresel ağın etkileşiminden kazanç 
ve fayda sağlarız.

Küresel bulunabilirliğe büyük önem veriyoruz. Bunu, 
müşterilerimizin dilini(dillerini) konuşarak gerçekleş-
tiriyoruz: Daha bugünden ürünlerimizin, çözümleri-
mizin ve hizmetlerimizin bir çoğu 35 dilde mevcut ve 
6 kıtadaki 140’dan fazla ülkede kullanılmaktadır.

Uluslararası topluluğumuzdan ne zaman faydalana-
caksınız?

Bölgesel yakınlık için küresel ağımız.

Dünya çapında müşteriye yakın. 

Dünya genelinde  550 üzeri çalışan

35 yakın dil 

Küresel mevcudiyet.
Bize ihtiyaç duyduğunuz her yerde.

19 Lokasyon 140 Ülke

6 Kıta 
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İşleme

Veri dağıtımı

Veri standardizasyonu

 ▪ Yedek parça üreticisi
 ▪  Otomotiv üreticisi
 ▪  Diğer kaynaklar

 ▪ Veri paketleri
 ▪  Çözümler
 ▪  Uygulamalar

Toplama Kullanı

Endüstrinin yedek parça, bakım ve tamir bil-
gilerini toplarız, taşıt ve pazar verileri ile bir-
leştiririz. Ve bunu daima orijinal ekipman 
üreticilerinin bilgileri temelinde yaparız. Veri-
lerin standart biçimde işlenmesi için endüst-
ride TecDoc standardını oluşturduk ve ACES/
PIES, MAM gibi diğer formatlara olan bağlan-
tılar ile dünya çapında uyumlu hale getirdik.

Veriler uzmanlarımız tarafından hazırlanır
“Uygulamadan, uygulama için” çok yüksek 
kalite, kesinlik ve güncellikte. Basit, hızlı ve 
kesin yedek parça ve taşıt tanımlaması ile 
yetkin tamir ve servis işlemleri için. Endüstri-
de, ticarette, tamirhanede ve filo yönetimin-
de memnun müşteriler için.
 

Zaman içerisinde dünyanın en büyük taşıt 
yedek parça veri tabanlarından biri oluşturul-
du. Bizim için bu, müşterilerimizin iş süreçle-
rinin optimizasyonunda kullanacakları uygu-
lamaları geliştirme zeminidir. Ayrıca, pazar 
geliştirme, potansiyel ve portföy analizleri ile 
strateji geliştirme ve iş geliştirme için önemli 
bir temeldir. İhtiyaç halinde bireysel danış-
manlık ile birlikte.

Süreç çözümlerimiz, otomasyon ve dijitalleş-
me ile siparişten faturalandırmaya kadar tüm 
tedarik zincirini destekler. Bu esnada optimi-
ze edilmiş maliyetlerde kesinlik, hız ve kalite 
odak noktasındadır.

Veri bizim tutkumuzdur.

TecAlliance şeffaflığı. Dijital Yenileme Pazarı için verilerimiz. 

6,6 milyon Ürün verisi

4,4 milyon Resim

700’ün üzerinde marka 
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Ürün verileri

Pazar & Por�öy analizleri

Stratejik pazar geliş�rme   

Süreç op�mizasyonu

Entegrasyon & Destek 
Yedek parça kataloğu ve   

E-Ticaret çözümleri

Veri yöne�mi   

Veri analizi           

Yedek parça & Taşıt tanımlama

          Filo yöne�mi

Tamir & Bakım verileri

Taşıt verileri Kullanımdaki taşıt sayıları

Kapsamlı veri tabanımızla, ortaya çıkan çözümlerin çözümlerin yanı sıra 
danışmanlık ve uygulama ile partnerlerimiz ve müşterilerimize perfor-
manslı bir portföy sunuyoruz.

Veri tabanlı çözümler ve hizmetler.

Zengin İçerik.

Pazar ve portföy analizleri, strate-
jik pazar gelişimi, süreç optimizas-
yonları ve uygun çözümlerimizin 
alt yapınıza entegrasyonu, kap-
samlı danışmanlık ve hizmetleri-
miz ile bireysel ihtiyaçlarınız doğ-
rultusunda size destek veririz.

Consulting & Services 

Zorluklarınız için uygun çözümle-
ri sunarız: Veri ve ürün yönetimi 
için etkin veri analizleri, kesin 
yedek parça ve taşıt tanımlaması 
ve etkin E-Ticaret için katalog 
çözümleri. Uygulamalarımız, ver-
imli sipariş işlemesi ve taşıt 
filolarının optimum maliyetle 
işletilmesi için de kullanılır.

Solutions

Motorlu taşıt ve ürün bilgilerinin 
bulunabilirliği ve bunlara erişim, 
başarının anahtarıdır. Bunun için 
dünya çapında otomotiv üretici-
leri ve parça üreticilerinden ve 
dernekler ile resmi kurumlar ve 
enstitülerden en güncel motorlu 
taşıt ve ürün verilerini, kapsamlı 
bakım ve tamir bilgilerini ve böl-
gesel taşıt mevcudiyet bilgileri ile 
pazar istatistiklerini toplarız.

Data

Bir bakışta TecAlliance portföyü.
Çok yönlü deneyimli.
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35 paydaşımız uluslararası Otomotiv Yenileme Pazarı‘nda parça endüstrisinin ve 
ticaretinin lider şirketleridir. Paydaş olarak TecAlliance‘ı desteklemekle birlikte, 
müşteri olarak da şirketin çözümlerini kullanırlar. Bilgi birikimleri sürekli olarak 
portföyümüzün gelişimine doğru akar. Birlikte dijital gelecek için yenilikçi projeler 
üzerinde çalışıyoruz. Bu bizi, sizin de güvenebileceğiniz güçlü bir partner haline 
getirmektedir.

Bizde müşteriler kararlara ortak olur.

Güçlü ortaklık. Paydaşlarımız.
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Geri bildirim 
kültürü

Bakış açısı

İş-Yaşam-
Dengesi

Özgünlük

Katılımcılık

Çeviklik

Esneklik

Gelişim

Uluslararası 
olma

Müşterilerimiz ve partnerlerimize verdiğimiz sözler, 
çalışanlarımız için de geçerlidir. Birlikte küresel dijital 
Otomotiv Yenileme Pazarı‘nın geleceğini şekillendiri-
yoruz.

Çapraz fonksiyonel ekipler, çalışma yeri ve saatleri 
yönünden esneklik ve açık bir geri bildirim kültürün-
den oluşan çevik organizasyon yapımız ile adil, insani 
ve dengeli bir iş yaşam dengesi sağlıyoruz.

Uluslararası orta ölçekli şirketimiz ile her bir çalışanın 
sorumluluğuna ve yaratıcılık isteğine güveniyoruz.
 

İşbirliği ve güvenin hakim olduğu bir çalışma orta-
mında çeşitli kişisel gelişim bakış açıları sunuyoruz.

İleriye yönelik düşünmek, harekete geçirmek ve 
birlikte şekillendirmek en iyi ortak çalışma ile olur. 
Orada olun!

Werden Sie Teil des TecAlliance-Teams.

Birlikte büyük  
hamleler üretelim.

Attraktives Arbeitsumfeld.
Vorteile für unsere Mitarbeiter.

www.tecalliance.net/en/career

Şimdi
    başvurun:
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TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Almanya

İletişim:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net

Daha fazla bilgi için ana sayfamızı ziyaret edin:

www.tecalliance.net veya telefonla arayın!

mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net

