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Günümüzde dijitalleşmeyle, ihtiyaçlar değişip çeşitleniyor. 
Özellikle teknolojik gelişmeler, müşteri beklentilerindeki 
değişimin yanı sıra veri ve kanal çeşidinin artışını 
getiriyor. Tanı ise bu süreçte müşterilerinin dijital dönüşüm 
ihtiyaçlarına yönelik yenilikleri hayata geçiriyor. 17 
yıllık deneyime sahip Tanı’nın hayata geçirdiği "Dijital 
Dönüşüm Yolculuğu" birbirini besleyen iki yolda ilerliyor; 
müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerinde onlara 
çözümler sağlarken, kendi dijital dönüşümlerini de 
gerçekleştirmelerine aracı oluyor. Tanı bu kapsamda 6 farklı 
çalışma sürdürüyor: “Kültürel değişim ve iş yapış yaklaşımı, 
müşterilerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek vermesi, 
ileri analitik çalışmalar ve iş zekâsı, dijital ürünler ve mobil 
çözümler, mobil sadakat programı "Chippin" ve topluluk 
ortak verisinin zenginleşmesine yönelik çalışmalar.”

CRM İHTİYAÇLARI İÇİN ÇEVİK 
TAKIMLAR KURUYOR 
Dijital dönüşüm sürecinde müşterilerinin servis hızını 
artırmak ve iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla 2017 
yılında "çevik takımlarla" ilerleme kararı alan Tanı, bu karar 
doğrultusunda her bir müşterisinden sorumlu çevik takımlar 
oluşturuyor. Bu takımlarda ürün sahibi ve müşteri başarısı 
yöneticilerinin yanı sıra, analiz, veri ambarı, analitik, test 
ekibi gibi işi hayata geçiren Tanı personeli de yer alıyor. Tanı, 
2018 itibarı ile ekiplerin scrum toplantılarına müşterilerini 
de katarak onların isteklerini önceliklendirebiliyor.

FİRMALARA GÖRE ÖZELLEŞMİŞ 
YENİLİKLER HAYATA GEÇİRİLİYOR 
Müşteriler, Tanı’dan CRM, Analitik, Sadakat Programı ve 
Kampanya Yönetimi hizmetleri alıyor. Her şirketin ihtiyacı, 
sektörüne ve süreçte bulunduğu konuma göre farklılaşıyor. 
İleri analitik yöntemlerle müşteri verisinin analizine, 
kampanyaların makine öğrenmesi bazlı modellerle 
iyileştirilmesine ve otomasyonuna, geri dönüşlerin 
artırılmasına ve bütçe optimizasyonlarına odaklanan 
Tanı, geçen yıl makine öğrenmesi bazlı kişiselleşmiş 
kampanyalar oluşturan “Akıllı Kampanya Motoru” ile 
İngiltere’de DataIQ “Best Use of Data in a Marketing Program” 
ödülününe layık görüldü.

VERİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYOR 
Tanı’nın yaşamında analitik çalışmalar kurulduğu günden 
bu yana devam ediyor. Bununla birlikte verinin ortaya 
koyduğu hikâyeyi anlatan veri görselleştirme yetkinliklerini 
artırmaya odaklanmış durumda. Bu yaklaşımla 
kişiselleştirme, kampanya önerileri, alarm sistemleri, 
bayi analizleri, kötü niyetli kullanım tahminlemesi ve 
satış tahminleri gibi pek çok analitik çalışmayı makine 
öğrenmesi algoritmaları ile hayata geçiriyor.

CHIPPIN YATIRIMI, DIGITAL EKOSİSTEM 
YAKLAŞIMI İLE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR 
Chippin programı, dijitalleşen dünyada tüketicilerin 
yaşamındaki yeri artan mobile inançla 2016’da hayata 
geçirildi. Ülkemizde mobil ödemeye dayalı ilk sadakat 
programı olan Chippin, bugün 40 farklı sektörde, 2 bin 500 

ÜRÜNLER VE MOBİL HİZMETLER   
Tanı, derin CRM geçmişiyle, müşterilerinin 
ihtiyaçlarını ve problemlerini dikkate alarak yeni 
ürünlerini kullanıma açtı.

Müşteri 360 Kartı 
Müşterinin ihtiyaç duyulan tüm bilgilerini 
ve müşteriye özel aksiyonları tek bir ekranda 
toplayıp, kanal bazında özelleşen içeriklerle 
sunarak müşterinin omni-channel yönetimini 
sağlıyor. 
Hedef Kitle Asistanı 
Bu ürün veriyi demokratikleştirerek işin 
sahibinin basit analizleri kendisinin 
yapabilmesine olanak sağlıyor. 
Digital Insert
Online dünyada web sayfalarının hayata 
geçirdiği kişiselleştirilmiş teklifleri offline 
dünyada olan markaların da hayata geçirmesine 
olanak sağlıyor. Doğru kanalda, doğru zamanda 
tamamen kişiselleşmiş teklif seti ile müşterileri 
buluşturuyor. 
Dataccord 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili 
mevzuat kapsamında alınması gereken izinleri 
merkezden ve tüm kanallarından senkron şekilde 
yönetmeye olanak sağlıyor. 
Kampanya Uygulayıcı 
Müşterilerin doğrudan kampanyalarını 
tanımlayabilmelerini sağlayan bir self- servis 
hizmeti. Hız ve 7/24 kampanya imkânı sunuyor. 
İleri Analitik Tahminsel Modelleme Ürünleri 
Çeşitli iş problemlerini, ileri analitik yöntemler 
ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak 
çözmeyi sağlayan ürünler olarak tanımlanıyor.

noktada geçiyor. Chippin, sadece büyük markalarda değil, 
lokal işletmelerde de tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor. 
Chippin iş yerlerini, ödeme çözümcülerini, müşterileri 
bir araya getiren dijital bir ekosistem sunuyor. İçerisinde 
aynı zamanda alt segment programlara ulaşım ve yemek 
çeklerinin kullanılması sağlanıyor. Müşterilerden gelen 
taleplerle, Chippin’in dijital ekosistem yaklaşımının daha da 
geliştirilmesi hedefleniyor.

ORTAK VERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
Dijital dönüşüm yolculuğunda Tanı’nın bir diğer ana odak 
konusu ise ortak verinin zenginleştirilmesine yönelik 
çalışmalar. Şirket, 12.9 milyon ortak izinli veri tabanında 
hayata geçirilen çalışmaların yanı sıra, tüketicilere ve 
markalara değer yaratacak yeni kurgular tasarlıyor. 
Topluluk verilerinin yeni veri kaynakları ile zenginleştiği 
programlara yönelik ön çalışmalar sürüyor. Aynı zamanda, 
dijital hedeflemelerin verimini artırmak amacıyla CRM 
verileri ile zenginleşmiş çalışmalar gerçekleştiriliyor.


