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BORUSAN HOLDİNG-SİMSOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAŞARI DOSYASI

Borusan Grubu’nun temel stratejisi; Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya devam ederken, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklı, ufku
dünya pazarlarına açık bir vizyon üzerine kuruludur. 2019 yılında 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Borusan Grubu; başta Türkiye olmak üzere
dünyanın farklı pazarlarında çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji sektörlerinde istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. Borusan Grubu’nun bu
başarısının ardında güçlü bir kurumsal iş kültürü yatar. Borusan, müşterisinin ve pazarın ihtiyacını anlamaya ve ona yönelik yaratıcı, farklı ve ekonomik
çözümler geliştirmeye tutku derecesinde bağlılıkla çalışmaktadır. Risk almaktan çekinmeksizin hızlı ve esnek aksiyon geliştirme becerisiyle faaliyet
gösterdiği pazarları şekillendirecek yenilikçi ürün, hizmet ve iş modelleri sunmaktadır. Bu çerçevede Borusan; inovasyon, uluslararası pazarlarda aktif
rekabet stratejisi ve topluma, ekonomiye ve çevreye maksimum fayda sağlama misyonuyla fark yaratan çalışmalara imza atmaya devam etmektedir.

Simsoft; simülasyon sistemleri, askeri yazılımlar ve ciddi oyun uygulamaları ile ilgili Ar-Ge projeleri geliştirmek amacıyla 2006 yılında
kurulmuştur. Simsoft, bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda sivil ve askeri kuruluşlar tarafından kullanılan yüzlerce simülatör üretmiş, çeşitli
alanlarda geliştirdiği yazılım ürünlerini ise uluslararası alanda tanınmış kuruluşlara teslim etmiştir.
Simsoft, kuruluşundan itibaren sürekli büyüyen bir başarı grafiği izlemiş ve 2011-2014 yılları arasında göstermiş olduğu büyüme sayesinde, Deloitte
tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de ilk 50, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ise ilk 500 teknoloji şirketinden biri olarak
ödüllendirilmiştir. Simsoft, 2017 yılında Deloitte "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi", ASELSAN “Yazılım Tasarım”, Kristal Piksel "En İyi
Ciddi Oyun" ve I/ITSEC (Dünyanın en büyük modelleme, simülasyon ve eğitim konferansı) "En iyi Mobil Oyun” ödüllerini kazanmıştır. Simsoft, 2018
yılında, Türkiye’nin “İlk 500 Bilişim Şirketi” listesine daha yüksek bir sıralama ile yeniden girmiştir. 2019 yılında ise “Türkiye 100” ve “Türkiye'nin 500
Büyük Hizmet İhracatçısı” ödüllerini kazanarak yeni ihracatlarıyla dünyada da yükselen başarı grafiğini sürdürmüştür.
CMMI Seviye 3 sertifikasına sahip olan Simsoft; Simülatörler, Savunma ve Havacılık Sistemleri, Görsel Sistemler, Oyun ve Simülasyon olmak üzere
dört ana grupta faaliyet göstermektedir. Her grubun kendi uzmanlık alanlarında ileri teknolojilere dayalı hizmet ve ürünleri bulunmaktadır. Simsoft'un
merkezi Ankara ODTÜ Teknokent'te olup ayrıca Bilkent Cyberpark, Teknopark İstanbul, Amerika Florida ve Türkmenistan Aşkabat’ta ofisleri ve bağlı
birimleri bulunmaktadır.
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Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Destekli Otomasyon Platformu
Teknoloji Kullanıcısı Şirketin Tanımladığı Özel Sorun /İhtiyaç/FırsatAlanı
- Şirket bünyesinde süreç rehberliği ve iletişim otomasyonu alanlarında robotik yazılım desteği sayesinde insan kaynağının daha etkin
kullanımının sağlanması, süreçlerin ve uygulamaların standartlaştırılması ve insan hatasının azaltılarak müşteri memnuniyetinin ve
hizmet kalitesinin artırılmasıhedefienmektedir.
Teknoloji Kullanıcısı Şirketin Teknoloji TedarikçisindenBeklentisi
•Üretim süreçlerinde kullanılmaküzere;
- hem müşteri ve tedarikçiler hem de çalışanlar tarafından kullanılabilecek,
- sıkça sorulan soruları ve bilgilendirmeleri anlayacak,
- iş süreçlerine uygun bir şekilde, iletişim kanalları üzerinden yazılı veya sözlü olarak cevap verebilecek,
- iş süreçlerini insan desteği olmadan ilerletebilecek,
- yapay zekâ,makine öğrenmesi ve bilişsel servisler aracılığıyla desteklenen,
- kurumsal mesajlaşma servisleri, web ve mobil platformlarla uyumlu,
- kaynak verimliliği hedefiyle tekrar eden ve katma değeri az olan işlerin otomasyonunun sağlanması yoluyla insan kaynağını katma değerli
görevlere yöneltebilecek,
- operasyon iyileştirme iş süreçlerini insan hatalarından arındırabilecek,
- müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için iç ve dış müşterinin sorularına en hızlı ve doğru şekilde cevap verilebilecek,
- öğrenerek müşterilere doğru önerilerde bulunabilecek akıllı otomasyon platformu
Teknoloji Kullanıcısı Şirketin Aradığı Teknoloji TedarikçisiÖzellikleri
- Genel şartları sağlayan,
- Yeni veya iyileştirilebilir bir ürün veya hizmeti olan veya
- Teknolojik bir süreç yeniliği sağlayan TEDARİKÇİLER
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Çözüm Dosyası Tanımı
Borusan Mannesmann Artırılmış Gerçeklik İSG ARGE Projesi Artırılmış Gerçeklik ve Simülasyon teknolojileri ile, çalışanların karşılaşabilecekleri risk
ve tehlikeler; gerçek saha ortamında, çok kullanıcılı, risksiz, etkileşimli olarak canlandırılacaktır. Çalışanların operasyonel görevlerini gerçek sahada
yerine getirirken karşılaşabilecekleri risk ve tehlikelerin sonuçlarını görme, ders çıkarma ve süratli karar verme yeteneği artırılacak, riskin bir sonraki
adımda dönüşebileceği tehlikeli olaylara hazır ve farkında olmaları sağlanacaktır. Böylece etkin, verimli, etkili, kalıcı ve sürdürülebilir bir eğitim
altyapısı ile iş kazalarının önlenmesi/azaltılması hedefienmektedir.

