Data
Manager

Veri yönetimi için
profesyonel çözümler.
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Girdi: Sizin verileriniz.
Çıktı: Çok sayıda avantaj.
Veri sağlayıcısı olarak nasıl avantaj sağlarsınız?
Bağımsız Otomotiv Yenileme Pazarı'nda parça

artmasını sağlar. Ayrıca müşterilerinizin veri

üreticisi ve satıcısı olarak daima tek bir merkezi

formatı ve bakımı ile ilgili taleplerini yerine

soru ile karşılaşırsınız: Ürünlerimi pazara en iyi

getirmiş olursunuz. Profesyonel veri yönetimi

nasıl sunarım?

için çeşitli çözümler sunuyoruz, böylece ürün
verilerinizi yüksek kalitede, kolayca ve rahatça

Nasıl veri sağlayıcısı olurum?

sunabilmektesiniz.

Gereksinimler ve prosedürler.

açmalısınız. En önemli adım: TecDoc veri sağlayıcısı

Verilerinizi düzenli olarak TecAlliance’a iletmeniz

Veri sağlayıcısı olmak çok kolay. Şirketinizin,

minde bulunma haklarını veren gerekli

olun. 48 yapı grubundaki 700 ürün markası ve

için diğer güçlü argümanlar açıktır: Verilerinizi

Bağımsız Otomotiv Yenileme Pazarı'nda

dağıtım haklarını aldıysanız o markayı

6,6 Milyon ürün verisi ile dünya çapında en büyük

tüm satış noktalarında eşzamanlı güncelleyerek

yedek parça ve ekipman sağlayıcısı olarak

TecDoc Catalogue’da kaydedebilirsiniz.

yedek parça kataloğu olan TecDoc Catalogue ile

süreçlerinizi optimize edersiniz. Ürün bilgilerini-

bir sertifikasyona sahip olması durumun-

doğrudan müşteri ile birliktesiniz.

zin sürekli ve merkezi olarak bulunabilir olması

da, veri sağlayıcısı olarak kabul edilmesinin

Seçili sözleşmeye istinaden, ürünlerinizin

ile iletişim, reklam ve pazarlama maliyetlerinizi

önünde bir engel yoktur.

katalogda hangi bölgeler için görünür

Potansiyel müşterileri gerçek alıcılara dönüştürmek
için öncelikle güncel portföyünüzü erişime

Veri sağlayıcısı olarak çok sayıda avantajdan

düşürürsünüz. Bununla birlikte uluslararası

yararlanırsınız: Data Manager size yeni pazarları

alanda boy gösterirsiniz, zira biz verilerinizi/

Eğer bir markanın sahibi iseniz veya bu

imzalanmasından sonra size ilk veri teslimi-

kapsama imkanı ve görünürlüğünüzün optimi-

içeriklerinizi 35 dile çeviririz.

markanın sahibinden, size ilgili marka

niz yolunda danışmanlık ve hizmetlerimizle

adına kendi başınıza veri bakımı ve ileti-

destek sağlarız.

zasyonunu sağlar, bu da sonuç olarak karlılığınızın

olacağına karar verebilirsiniz. Sözleşmenin
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Sizin iş akışınız
bizim pusulamızdır.

Hızlı başlangıç ve
yeni momentum.

Veri doğrulama ve
TecDoc veri tabanına
aktarım

Şirket içi veri yönetiminiz için de uygun
araçlar sunuyoruz.

Veri bakımı
uygulaması

Tüm veri sağlayıcılarımızın bireysel ihtiyaçlarına
değişik araç sunuyoruz:

Data Onboarding, yeni veri sağlayıcısı olarak bireysel

Ürün verilerinizin ilk yayınlanmasından sonra

Verilerinizi TecDoc formatında kolay bir şekilde hazırla-

verilerinizin TecDoc veri formatına dönüştürülmesi

sürekli güncelleme yönetimine devam etmekten

yabilmeniz ve iletebilmeniz için DMM (bir veri sağlayıcısı

için özel servisimizdir. Bu durumda verilerinizin

memnuniyet duyarız. Ürünleriniz daima yüksek

kontratı ile birlikte ücretsiz olarak), daha fazla seçenekle

tamamen standardizasyonunu üstleniriz, bunun

kalitede ve güncellikte müşterilerinize sunulurken,

PMD aracına ve üst düzey veri yönetimi için premium

anlamı, standardize ürün tanımlarımız (jenerik ürün)

biz sizi satış rakamlarınızı arttırılmasında aktif

çözüm CCU'ya sahip olabilirsiniz. Her araç sizi iş akışı-

ile nitelikler ve motorlu taşıt verileri ile bağlantı ve

olarak destekleriz.

nızın birçok evresinde destekler ve böylelikle maliyet

ayrıca TecDoc veri formatına aktarımıdır. Burada,

Ürün verisi
bakımı

Yenileme Pazarı satışı
fiyat veri yönetimi

Rakip analizi; ikamelerin
denetlenmesi

ve süreç optimizasyonuna ve sonuç olarak da gelir

ürünlerinizin profesyonel olarak müşterilerinize

Hem Data Onboarding ve hem de Data Update

sunulabilmesi için özel biçimde optimum ürün

için verilerinizi sizin kullandığınız formatta bize

iletişimine odaklanıyoruz.

iletirsiniz. Bu, temelde gerekli olan hizmet kap-

arttırmanıza katkıda bulunur.

Katalog bakımı: OE taşıttan
TecDoc standartına
otomatik dönüşüm

samını belirler ve sizin için detaylı hizmet tanımı
Veri servislerimizin kullanımında ne donanıma ne

ve planlanabilir sabit fiyatlar içeren bir bireysel

de yazılıma ihtiyaç duyarsınız, dahili olarak verilerin

teklif sunarız.

Ürün kontrolü – Ölçü
kontrolü, ISIR, PAPP

daima “TecAlliance Certified Data Supplier”

Bizimle iletişime geçin, her zaman danışmanlık

sertifikasına erişim için gerekli kriterleri sağladığına

ve hizmetlerimizle yanınızdayız!
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Numune tedariği

güvenebilirsiniz.

04**
03*

Veri teslimi ve hazırlanması.
Veri Sağlayıcısı

02

Veri Sağlayıcısı

Teklif
oluşturma

11
10***

Katalog bakımı: OE taşıttan
TecDoc standardına
otomatik dönüşüm

Produkt Manager:
Karar verme “Make or Buy”
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OE Fiyat Verileri Analizi: Yenileme Pazarı
parçaları için potansiyel analizi

VIO Verileri: Tahmin,
Potansiyel ve Analiz

Adım adım.
TecAlliance iş akışınızı bu şekilde destekliyor.

TecAlliance
Harcama
tahmini
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hazırlanması için zaman kazanırsınız ve verilerinizin

Veri Teslimi
TecAlliance’a

13

uyabilmek için veri hazırlama ve yönetimi için üç

Sizin için tam kapsamlı hizmet teklifimiz: Data Onboarding ve Data Update Service.

Bir bakışta süreç.

14

Veri
hazırlama

Hazırlanan
verinin kabulü

01

OE Veri Araştırması

Yeni Taşıt

CCU

DMM
PMD
CCU

*Müşteri maliyetine dayalı tahmin
**Bakım mümkün ama henüz otomatize edilmemiş
***CCU (OE İkameleri), PMA (Çapraz referans)

6

7

PMD
Yüksek talepler için.

DMM

Şirkete özgü işlevleri veri bakımı yazılımına

referans verisi ile geliştirme imkanınız vardır.

entegre etmenizi sağlayan bir araca mı ihtiya-

Böylece TecDoc veri tabanı (TecDoc Plus) dışın-

Veri sağlayıcılarımız için temel ekipman.

cınız var? PMD ile birçok opsiyon sayesinde BT

daki bağlantı hedeflerinizi de kapsayabilirsiniz.

Veri sağlayıcısı sözleşmesi ile birlikte ürün

doğrudan veri bakımına atlamalara izin

Bu durumda lokal kurulum ile bağlantılı olarak

Data Channel Yönetimi ürünlerin dahili ve harici

verilerinizin TecDoc formatında düzenlenmesi

verir. DMM ile daima en güncel durumda

kendi koruma önlemleriniz sonucunda ürün

kullanımı için alt bölümlendirilmesine izin verir.

kapsamına en iyi entegrasyondan yararlanırsınız.

ve bakımı için size DMM sistemi verilir. Sis-

olursunuz ve her an güncel referans verisini

verileriniz için en yüksek güvenlik sağlanır.

DMM gibi PMD de bireysel olarak yapılandırı-

tem, ürün verilerinizin TecDoc standardına

içe aktarabilirsiniz. DMM’nin kullanımı için

Birden fazla markanın merkezi yönetimi ile

labilen bir rol ve hak şemasına sahiptir ve

uygunluk için entegre testiyle sizi destekler.

kurulumdan sonra yeni veya mevcut bir

verimliliğinizi arttırın ve işlev kapsamını ihti-

böylelikle kendi kullanıcı profillerinin basitçe

Kolay bir veri aktarımı için önceden ayarlanmış

Oracle veri tabanına bağlantıya ihtiyaç

yaçlarınıza uyarlayın. Bunun ötesinde birkaç

yönetimini mümkün kılar.

aktarım yollarını kullanın.

duyarsınız, bu nedenle ek lisans maliyetleri
oluşur. Biz size kurulumda uygulama odaklı

Entegre denetim raporları size veri deneti-

bir eğitimle eşlik ederiz. Daha sonrasında

minin durumu ile ilgili geri bildirim sağlar ve

doğrudan işe koyulabilirsiniz.

Bir bakışta avantajlarınız:
▪▪ Yerel servisli (local hosted) yazılım
çözümü Verimli veri yönetimi için
▪▪ Bakım ve ürün verilerinin TecDoc
standardına göre bir BT kapsamında
işlenmesi

Veri bakım süreci.
Böyle çalışır.
Girdi/
İçe aktarım

Veri bakımı

Doğrulama

Veri teslimi

▪▪ TecDoc-Catalogue veri tabanına entegre
veri aktarımı
▪▪ Tekli veya çoklu kullanıcı uygulaması
olarak kurulabilir

Kişiselleştirme:
▪▪ kendi belirlediğiniz fonksiyon modüllerinin
bağlanması (COP = Customer Option
Pack)
▪▪ ERP entegrasyonu veya başka veri
kaynaklarının bağlantısı mümkün
▪▪ TecDoc Plus
▪▪ Rakip markaların yönetimi
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CCU

Bir bakışta avantajlarınız:
▪▪Tam entegre VIO ve OE verileri

Yüksek talepler için premium çözüm.

▪▪Verilerinizin OE verileri ile güvenilir karşılaştırması

Güçlü çözüm CCU, motorlu taşıt üreticisi parça bilgilerinin

▪▪OE veri araştırmasında %100 isabet durumu

(OE) ve dolaşımdaki araç parkı verilerinin (VIO) kolayca

Ayrıca, daha iyi bir pazar kapsamına ulaşabilmek için,

entegrasyonunu sağlamaktadır.

ürün portföyünüzü analiz edin ve olası boşlukları

▪▪Portföy analizi için çeşitli rapor fonksiyonları
▪▪Çeşitli veri dışa aktarım formatları mümkündür

bulun. Ayrıca, satış potansiyelinizi sadece taşıt başına
Bunun dışında MAM veya ACES/PIES gibi diğer formatların

VIO numaralarından ziyade parça seviyesinde de

▪▪Çoklu kullanıcı uygulaması ile merkezi yönetim

bakımına izin verir. Böylece kataloglaştırma aktiviteniz

belirleyebilirsiniz. Bireysel gereksinimlere göre birçok

▪▪Entegre veri doğrulama ve veri dağıtım aracı ile TecDoc

için gerekli tüm veriler yüksek performanslı bir çözüm

yapılandırma opsiyonu işinizi kolaylaştırır ve süreçleri-

kapsamında mevcuttur.

nizde daha fazla verimlilik ve etkinlik sağlar.

veri tabanına doğrudan veri teslimi

CCU’ya genel bakış.
Veri tesliminden çok yönlü kullanılabilen çıktıya.
Girdi

Çıktı

Müşteri bilgileri

Product Management Solver

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪ Aralık geliştirme
▪▪ Gap analizi
▪▪ OE İkameleri

Taşıtlara eşlenen parçalar
Parça spesifikasyonları (Nitelikler)
Ambalaj bilgileri
Yapı verileri
Çizimler/Resimler
Diğer

Karşılaştırma araçları.
Kağıt kataloglar
için veri sıkıştırma
araçları

Intranet kataloğu

CCU

OE Verileri
Vehicles in Operation
(VIO) Verileri

DVD kataloğu

TecDoc formatında
dışa aktarım dosyası
Dışa aktarım dosyası
MAM

TecAlliance-ID küresel
binek ve ticari taşıt
uygulamaları

OE Kütüphanesi

DMM

PMD

CCU



–

–

Yerel Kurulum





*

TecDoc formatında içe aktarım (TAF 2.4)





–

TecDoc formatında dışa aktarım (TAF 2.4)







MAM dışa aktarım

–

–



ACES/PIES dışa aktarım

–

–



Yedek parça satıcıları için uyarlanmış





–

Birden fazla marka için bakım





**

Çok dilli arayüz





–

Entegre OE Verileri

–

–



Detaylı motorlu taşıt nitelikleri

–

–



VIO Verileri





***

Ürün düzeyinde VIO Verileri

–

–



ERP Bağlantısı

–





Dahili ürün yönetimi

–

–



Veri doğrulama







TecAlliance’a veri teslimi







Ücretsiz (Veri sağlayıcılığı sözleşmesi

İnternet kataloğu
TecAlliance K/N-Tip
+ MAM/MMI + ACES
Ana veriler

Neleri içerir?

Dışa aktarım dosyası
ACES/PIES
Entegre ürün yönetimi OE
Verileri
Yönetim/Pazarlama Raporlama
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Aralık analizi
Kapsama analizi
Rakip analizi
İş süreçlerinin takibi

çerçevesinde)

* MS Windows Uygulaması │ **Crossing aracılığı ile │ ***Veritabanına entegre
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20 yılı aşan
deneyim
TecAlliance Hakkında.
Biz yanınızdaki güçlü partneriz.
Birinci sınıf iş yapmak ve sonuç elde etmek için partnerinize

Böylece küresel olarak veri ve süreç yönetimi için

tamamen güvenebilmeniz gerekmektedir. TecAlliance ile

sektörde lider oyunculardan biriyiz. 35 paydaş ve

böyle güvenilir, yetkin ve tecrübeli bir partnerin yanınızda

550 çalışan ile 140’tan fazla ülkede aktif.

olduğunu bilmek iyidir.
Veri derlemede 110.000’den fazla motorlu taşıt
20 yılı aşkın süredir Bağımsız Otomotiv Yenileme

tipi ve 48’e kadar yapı grubu ürünlerinizin tayini

Pazar'nda faaliyetteyiz ve sektör çözümlerimizle

için emrinizdedir. VIO veri tabanında 1 milyon

standartları belirliyoruz.

OE referans verisinin ve 1 milyardan fazla motorlu
taşıtın potansiyel entegrasyonuyla, bu segmentte
daha kapsamlı bir teklif bulamayacaksınız.

Çepeçevre sorunsuz.

Çözümlerimiz ile tüm TecAlliance verileri hizmetinizdedir veya uygulamalarınıza göre ihtiyaç

Çünkü hizmet ürüne dahildir.

duyduğunuz verileri tam olarak toplayabilirsiniz.

Güvenebilecekleriniz: Veri yönetiminiz için çözümlerimizin uygulanmasından

Şimdi bize ulaşın - Uzmanlarımız size tavsiyede

öncesinde veya sonrasında yardıma ihtiyaç duymanıza bakmaksızın, daima size
tavsiyelerde bulunup yardımcı olmaya hazırız.

110.000'den
fazla motorlu taşıt tipi

Yeni veri sağlayıcıları için Data Onboarding ve mevcut veri sağlayıcıları için Data Update
Servisinin yanı sıra istek ve ihtiyaca göre çeşitli danışmanlık hizmetlerini hazır tutarız:
bireysel eğitimler, ürün eğitimleri ve atölye çalışmalarıyla hizmetinizdeyiz.
Daha fazla pazar ve potansiyel analizler için, Analytics Manager çözümümüzle standart

 48

Yapı grubu (Ürün ailesi)

analizler ve raporlar sunuyoruz. Data Consulting’imiz ile sizi, veri ve bilgileri kazanç
sağlayıcı biçimde analiz etmeniz ve uygun stratejiler geliştirmeniz için destekleriz.

Milyon
 1
OE referans verisi
 1 Milyar'dan
fazla Motorlu taşıt VIO
veri tabanında

bulunmaktan memnuniyet duyacaktır!
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Daha fazla bilgi:
www.tecalliance.net/tr/data-manager

TecAlliance GmbH

İletişim:

Steinheilstraße 10

+49 221 6600 0

85737 Ismaning

sales@tecalliance.net

Almanya

www.tecalliance.net

Driving the Digital Aftermarket

