
BilGi NOTU
Konu: Akıllı KOBi Platformu

Akıllı KOBi Platformu, işini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBi'lerin
ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bu konuda
rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa iş birliğinde
hazırlanan bir dijital dönüşüm platformudur.

www.akillikobLorg.tr adresinde faaliyet gösterecek platform çerçevesinde;

Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetleri, KOBi'lerin dijital dönüşümlerine yönelik olarak
karar almalarına yardımcı olacak şekilde sınıflandırılacak ve bir dijital çözümler sergi alanı
oluşturulacak,
Dijital dönüşüm konusunda eğitim içerikleri ile uzman görüş ve makaleleri yayınlanacak,
KOBi'leri dijital dönüşüm konusunda yönlendirecek etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Teknoloji tedarikçisi nedir?

işletmelerin dijitalleşmesi ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri amacıyla ürün ve hizmetler sunan
şirketler teknoloji tedarikçisidir. Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerine yönelik örnekler ekte
gönderilmektedir.

Teknoloji tedarikçileri neden Akıllı KOBi platformunda yer almalıdır?

Bilindiği üzere KOBi'ler dijital dönüşümlerini tek başlarına gerçekleştirememekte, bunun için dışarıdan
ürün veya hizmet satın almaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için birçok teknoloji tedarikçisi tarafından
ürün ve hizmet geliştirilmekte, bu ürün ve hizmetlerin KOBi'lere ulaşmasını sağlamak için tanıtım ve
pazarlama çalışmaları yürütülmekte ve KOBi'lere ulaşmaya çalışılmaktadır.

Dijital dönüşüm konusunda geliştirilen bu ürün ve hizmetler ile bu konuda yönlendirme yapan
politikalar arasında KOBi'ler, bu kalabalık içerisinde dijital dönüşüm konusunda harekete geçmekte
kararsız kalmakta, dönüşüme başlayamamakta veya başladıktan sonra dönüşümlerini
tamamlayamamaktadır.

Bu kapsamda Akıllı KOBi platformu ile birlikte KOBi'ler, burada yer alacak eğitim içerikleri ve uzman
görüşleri ile dijital dönüşüm konusunda bilgilendirilecek, öğrendiği bilgiler doğrultusunda dijital
çözümler sergi alanı ile ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere ulaşabilecek, KOBi'lerin uygulaması için
örnek modeller oluşturulacak, teknoloji tedarikçileri ile iletişime geçebilecek, dijitalleşme konusunda
olgunluk seviyesini ölçebilecek ve dijital dönüşümü için karar alması kolaylaştırılacaktır. Ayrıca platform
çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerle KOBi'ler dijital dönüşümlerini sağlamaları için teşvik
edilecek ve bunu gerçekleştirmek için dijital çözümleri sergi alanını ziyaret etmeleri tavsiye edilecektir.

Teknoloji tedarikçileri ise Akıllı KOBi platformunda kendi işletmelerini tanıtabiiecek, sınırsınız sayıda
ürün ve hizmetlerini kategori bazlı sergileyebilecek, KOBi'ler ile doğrudan mesajlaşabilecek ve
yayınlayacakları indirim kodları ile KOBi'lerin ilgisini doğrudan ölçebileceklerdir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa iş birliğinde hayata geçen platform ile teknoloji
tedarikçileri TOBB'un Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren 1,5 Milyon işletme üyesine erişim imkanı
bulacak, gerçekleştirilecek etkinlikler ve duyurularla milyonlarca kişiye ürün ve hizmetlerini
ulaştırabileceklerdir.
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Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerini Akıllı KOBi platformunda sergilemeleri ücretli midir?

Teknoloji tedarikçilerinin Akıllı KOBi'de ürün ve hizmetlerini sergilemeleri ücretsizdir.

Dijital dönüşüm çözümleri sunan bir teknoloji tedarikçisi Akıllı KOBi platformunda ürün ve
hizmetlerini sergilemek için ne yapmalıdır?

Ürün ve hizmetlerini Akıllı KOBi platformunda sergilemek isteyen teknoloji tedarikçileri için platformun
web sitesi olan http://www.akillikobi.org.tr adresinde "Teknoloji Tedarikçisi Kayıt Formu"
oluşturulmuştur. Söz konusu forma http://www.akillkobi.org.tr adresinde "Teknoloji Tedarikçilerili
kısmında "Forma Git" butonunu kullanarak erişilebilmektedir.

Plaform ne zaman KOBi'lerin kullanımına açılacak?

Platform iki faz halinde faaliyete geçirilecek olup, ilk fazında teknoloji tedarikçilerin KOBi'lere yönelik
ürün ve hizmetleri tespit edilerek sınıflandırılacak, ikinci fazında ise sınıflandırılan ürün ve hizmetler
KOBi'lerin erişimine sunulacaktır. 6 Mayıs 2021 tarihinde platformun ilk fazı başlatılmıştır. Teknoloji
tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerinin kayıtları tamamlandıktan sonra platform KOBi'lerin kullanımına
açılacaktır.

Akıllı KOBi faaliyetlerinden nasıl haberdar olabilirim?

Platformun faaliyetlerine ve duyurulara http://www.akillikobi.org.tradresinde "KOBi'ler" kısmında yer
alan e-posta bültenine kaydolarak veya @akillikobiorgtr hesap adı ile Twitter, Facebook, Instagram ve
Linkedin hesaplarından ulaşabilirsiniz.

EK-l TEKNOLOJiTEDARiKÇiLERiNiN ÜRÜN VE HiZMETLERiNiN SINIFLAMASı (ÖRNEK)

iVeri Analizi Sosyal Medya Ürünleri

iş Zekası
1 IBüvük Veri Analizi Cözümleri Sosyal Medya Aianslan
i ıiş Zekası Çözümleri Reklam Ajansıarı,
ı IYapay zeka cözümleri Dijital Kurumsal Kimlik ve Web sitesi & Domain Çözümleri

!E-ihracat Tanıtım Domain Servisleri

lE-TIcaret Web Sitesi Cözümleri

1 lE-ticaret Altyapı SSLÇözümleri

i iE-ticaret Enteıuıısvon SEOCözümleri

Intemetten Satış
i iE-ticaret Pazaryerıeri Sanayi, lE-ticaret Ürün ve Site Yönetimi Otomasvon Sistemleri

! IAmbaıaj Çözümleri Sanayide Dijital Dönüşüm
Robotlar

: ;XML Tedarik Enteıırasvonlan Robot Yazılımlar,
i iÖdeme Teknolojileri Simülasyonlar
! TSanal POSCözümleri Sensörler (sanayide dijital çözüm çözümleri)

i ;CRM Çözümleri Telekom-Iletişim
[lnsan Kaynaklan Çözümleri

Haberleşme
Telekomünikasyon hizmetler

!Kaynak Kullanımı IERPI Cözümleri E-posta-SMS Gönderim Hizmetleri
,Muhasebe programlan lçağn Merkezi, Dijital Santral

i iE-arşiv e-fatura cözümleri Yazılım Geliştirme
i i le-Defter Özel Yazdım Geliştirme IGeliştirici Araçlar

i le-lrsalive Mobil Geliştiridier

i Genel Yardımcı Yazılımlar , le-Müstahsil Makbuzu
i i le-Serbest Meslek Makbuzu
i IOfis programlan

i !Bulut cöıümleri
!KVKK Çözümleri
!Siber Güvenlik Cözümleri
!Araç takip sistemleri
IPazarlama Cözümleri
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