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Analytics Manager
Business-Intelligence çözümü

Demand Dashboard

Müşterinin motorlu taşıt ve  

parça arama davranışına dayanan 

Business-Intelligence modülü

PMA

Çeşit ve portföy yönetimi  

için veri analizi ve  

raporlama modülü

Data Consulting
Bireysel danışmanlık ihtiyacı için

Aktif olarak analiz etme.
Endüstri veya ticaret olsun veya olmasın: Bağımsız Oto-
motiv Yenileme Pazarı'nın(IAM) içinde hareket eden 
herkes düzenli olarak veri tabanlı analizlere başvurmalı 
ve onlardan edindiği bilgileri kullanmalıdır. Analytics 
Manager ile sizlere pazar hakkında önemli soruları, 
müşterilerin arama alışkanlıklarını ve kendi portföyü-
nüzle ilgili soruları cevaplayan bir yardımcı sunarız.

Bu durumda parça üreticileri için öncelikle pazarın 
nasıl ve neyi aradığını öğrenmek önemlidir. Pazar 
hakkında öğrenilenler, teklifinizi optimize etmeye 
hizmet eder. Ticarette: Müşterilerinizin arama tercihleri 
hakkındaki bilgiler sürdürülebilir olarak gelir artışına 
yardımcı olabilir.

Ayrıca potansiyelleri ortaya çıkarmak ve pazar varlığını 
arttırmak için kendi ürün portföyünün kuvvetli ve zayıf 
yönlerini bilmek gereklidir. Kendi teklifinizin analizi de 
nihayetinde gelirlerinizin artmasını hedefler ve size 
önemli kararları verilere dayanarak ve ispatlı halde 
vermenize yardımcı olur.

Anlamlı ve bireysel analizler için şimdiye kadar pahalı 
hizmetleri almanız veya bunları temelden kendi 
başınıza oluşturup satın alınan veriler ile uygulamak 
gerekliydi. Ancak ya hızlı ve güvenilir sonuçlar gerekli 
ise? Bu durumda Analytics Manager devreye girer.

Analytics Manager, IAM için yüksek per-
formanslı çözümümüzdür ve hızlı, basit ve 
standardize bir analize dair büyük talebin 
cevabıdır Standart Analiz Seçeneği.

Bu çözüm, ihtiyacınıza göre uyarlanmış 
çeşitli modüller içerir. Demand Dashboard  
modülü müşterilerinizin, lider yedek 
parça ve motorlu taşıt kataloğu, TecDoc 
Catalogue içerisinde arama ve kullanma 
davranışına dayanan analizler sunar. 
Size, portföyünüzü müşterilerinizin 
gerçek talepleri doğrultusunda uyarla-
manıza yardımcı olur.

Buna ilave olarak şu anda teknik olarak 
bağımsız olan PMA modülü, rakiplerin 
parça verilerine kıyasla portföyünüzün 
analizi için kapsamlı olanaklar sunar. 
Rakip Parça Verileri. Çok sayıdaki değişik 
analiz opsiyonu, sunumunuzu etkin bir 
şekilde yönetmenize destek olur.

Her iki modül de yedek parça üreticileri 
ve satıcılar için, portföy uyarlama için 
vazgeçilmez araçlardır ve sürdürülebilir 
satış artışı için önemli bir yapı taşı sunar.

Pazarı daha iyi anlama ve potansiyelleri ortaya çıkarma.

Talep üzerine analizler.
Analytics Manager.

Birinci sınıf analizler için iki modül.
Analytics Manager’in yapısı.
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 ▪ Ön tanımlı analizler

 ▪ Basit kullanıcı arayüzü

 ▪ Bulut temelli web uygulamaları

 ▪ Veri ayırma, filtreleme ve Drill-Down işlevi

Avantajlarınız:

Demand Dashboard.
Müşterilerinizin arama davranışına dayanan standardize veri analizi.

Demand Dashboard, parça üreticilerinde ve satıcılarında daha iyi bir anlama ve daha fazla  
şeffaflık sağlar. Merkezi sorgulama: Pazar nasıl ve neyi arar? Müşterilerinizin arama davranışı 
nasıl şekillenir? Elde edilen bilgiler portföyünüzü pazara uygun ve hedefe göre optimize 
etmenizi sağlar.

Modül somut bilgiler verir ve müşterilerinizin gerçek 
arama talepleri hakkında standardize raporlar sunar. 
Drilldown işlevi sayesinde analiz sonuçları, zaman  
aralıkları, markalar, bölgeler ve veri kaynakları sayesinde 
hızlı ve kendi isteğinize göre yapılandırılabilir.

Bu durumda özellikle zaman bazlı arama, pazardaki 
trendler ve gelişimler hakkında ilginç bilgiler sunar.  
Parça üreticisi olarak, müşterilerinizin ihtiyaçlarına daha  
iyi karşılık verebilmek için bu bilgileri kullanabilirsiniz. 

Parça satıcısı olarak sizin için portföyünüzdeki fiyatları 
ve müsaitliği uyarlamak amacıyla müşterilerinizin özel-
likle arama ve satın alma davranışları önemlidir.

Böyle bir çözümün avantajları açıktır: Müşterilerinizin 
gerçek kullanım verilerinden yararlanın, onların arama 
davranışları hakkında hızlı, basit ve düşük maliyetli so-
nuçlar elde edin ve ürün portföyünüzü verimli ve hedef 
odaklı olarak optimize edin.

Pazar nasıl ve neyi arar?
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Motorlu taşıt 
türü

Analiz tipi Vehicles in 
Operation (VIO) 

Ülkeler

Ürün Rakip Motorlu taşıt
filtresi

Excel Raporları

Sanal (veri) boşlukları, 
örn. eksik motorlu taşıt 

bağlantılarını bulun.

Ürün boşlukları 
ve pazar fırsatklarını 

bulun

Portföy genişletmeleri 
için önceden 

araştırma yapın.

PMA’da sezgisel rapor oluşturma

PMA 
(Product Management Analytics).
Verimli portföy yönetimi için.

PMA, kendi portföyünüzü etkili biçimde yö-
netmenize yardımcı olur. Kendi ürün grubu-
nuzun güçlü taraflarını belirleyin ve boşluk 
analizi vasıtasıyla optimizasyon potansiyelle- 
rini tanımlayın. Bu, sürekli ve standart pazar 
ve rekabet izleme sayesinde gerçekleşir.

Motorlu taşıt bağıntılarını optimize etmeniz  
ile yedek parça kataloglarındaki ve Order 

Management sistemlerindeki marka varlığınız 
arttırılabilir. PMA, portföy genişletmelerindeki 
riskleri minimize eder zira rakip verileri saye-
sinde bir simülasyon ve ön araştırma yapmak 
mümkün olur. PMA’nın kullanımı ayrıca ilgili 
motorlu taşıtların tanımlanması ile üreticideki 
yedek parça gelişimine de katkı sağlar. Siz satı-
cı olarak kendi tedarikçi seçiminiz ve ürün 
boşluklarının kapanmasından faydalanırsınız.

Bu modül dünyanın her yerinden çevrim içi erişim ile kullanılabilir, birden fazla 
dilde yapılandırılmıştır ve aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilir. 
Hususi ve ticari taşıtlar için 20 değişik analiz opsiyonu ve ürün grupları ve motorlu 
taşıt üreticilerine göre seçim ve filtreleme imkanı sunar.

TecAlliance tarafından düzenli merkezi veri ve yazılım güncellemelerinden ve basit 
kullanıcı yönetiminden faydalanın. PMA ile ürün bağlantıları üzerine değerlendir-
meler, OEM yedek parçanın TecAlliance portföyündeki parça üreticisi verilerindeki 
numarası üzerinden çapraz referanslar mümkündür. Tüm analizleriniz Excel Raporu 
olarak elinizin altındadır.

Adım adım yeni bilgilere.
PMA’nın çalışma şekli.
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Veriler

Veriler

Müşteri

Müşteri

Danışmanlık   Data Consulting

 ▪ Portföy optimizasyonu

 ▪ Geri dönüş ve boşluk analizi

 ▪ Özel analiz projeleri

 ▪ Dijital iş modelleri ve süreçleri 
hakkında tavsiyeler

Data Consulting hizmet  
yelpazemiz:

Data Consulting.
Yazılım çözümlerinin ötesinde analizler.

Analiz araçlarımızı mümkün olduğunca genel olarak tasarlamak ve yine de bireysel ihtiyaçla-
rınızı daima yerine getirmek için her türlü çabayı gösteririz. Daha fazla analiz ve danışmanlık 
ihtiyacı için IAM uzmanlarımız size özel ve uygun Data Consulting hizmeti sunar. İddiamız, 
işinize, verileri ve bilgileri kazanç getirecek şekilde analiz etmenizde size destek vermektir, 
böylece bugünden işinizin yarın nasıl gelişeceğini bilirsiniz. Yenilikçi bir portföy ile yeni müşterileri 
kazanmak, önemli pazarlarda ve dijital iş modellerinde zamanında var olmak.

Rekabet avantajları

Sizi pazarda ileri taşıyacak, eylem 
opsiyonları gösterecek ve doğru 
kararlar vermenizi sağlayacak 
güvenilir bilgiler elde edin.

Maliyet verimliliği

İşiniz için gerçekten önemli olan 
verileri ve bilgileri edinin.

Bireysel olarak ihtiyaçlarınıza uyarlanmış.

Know-how Transferi

İlave bilgiler elde etmek için yeni 
veri girdisi ve ayrıca fikir ve 
yaklaşımlardan fayda sağlayın.

Veri destekli danışmanlık ve değerlendirme.

Zaman tasarrufu

Günlük ana işinize odaklanmak 
için zaman tasarrufu ve yeni elde 
edilen verimliliği kullanın.

Bu şekilde faydalanırsınız.

Bir ön görüşmede, hangi hedeflere ulaşmak veya hangi 
zorlukların üstesinden gelmek istediğinizi birlikte buluruz. 
Sonrasında tüm pazarda mevcut olan veri kaynaklarını 
değerlendiririz ve sizin bireysel iş durumunuza yardımcı 
olacak olanları belirleriz. Sonrasında veri güdümlü bir analiz 
projesi için teklifinizi elde edersiniz. Bir Data Consulting 
projesinin sonunda, stratejik kararlar verebilmenizi ve 
bunları hayata geçirmenizi mümkün kılacak açık eylem 
önerileri alırsınız.
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20 
farklı, standardize

rekabet analizi

Günde

250.000
analiz edilmiş arama 
talebi

Günde

700
Marka 

Böylece küresel olarak sektörde veri ve süreç yöne-
timi için lider oyunculardan biriyiz. 35 paydaş ve 
550 çalışan ile 140’tan fazla ülkede faaliyetteyiz.

Analytics Manager modülü PMA ile 20 farklı 
rekabet analizi modülü hizmetinizdedir. Demand 
Dashboard bugünden günde 250.000 aramayı 
analiz etmektedir. PMA ve Demand Dashboard’ın 
temelini 700’ün üzerindeki markanın ürün 
bilgileri oluşturmaktadır.

Analytics Manager’in tamamlayıcısı olarak 
Data Consulting’imiz bireysel analiz ihtiyacınız 
için yanınızda.

Bizimle iletişime geçin!

Birinci sınıf iş yapmak ve sonuç elde etmek için partnerinize 
tamamen güvenebilmeniz gerekmektedir. TecAlliance ile 
böyle güvenilir, yetkin ve tecrübeli bir partnerin yanınızda 
olduğunu bilmek iyidir.

20 yılı aşkın süredir Bağımsız Otomotiv Yenileme  
Pazarı'nda faaliyetteyiz ve sektör çözümlerimizle  
standartları belirliyoruz.

Biz yanınızdaki güçlü partneriz.

TecAlliance Hakkında.

20 yılı aşan  
deneyim
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Daha fazla bilgi:

www.tecalliance.net/tr/analytics-manager
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TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Almanya

İletişim:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net Driving the Digital Aftermarket
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