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Dijital Yol | KOBİ Dijitalleşme Platformu
Dijital Olgunluk Değerlendirme Aracı
Kullanım Kılavuzu
dijitalyol.org
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Platforma Kayıt
ve Giriş
Modüller Platform Eğitim

Kullanıcı Girişi

SaaS İletişim

Giriş

Kayıt Ol

Kullanıcı Girişi
Kullanıcı adı: *
Şifre: *
Formu Temizle

Giriş Yap

Dijital Yol (Dijitalyol.org) platformuna ilk girişte şirketinizin dijital olgunluk
durumunu değerlendirebilmek ve sonrasında da platform içerisindeki diğer
imkanlara erişim sağlamak için platforma kayıt olmanız gerekmektedir.

Modüller Platform Eğitim

Kullanıcı Girişi

SaaS İletişim

Giriş

Kayıt Ol

Kullanıcı Bilgileri
Kullanıcı adınız (e-posta adresiniz):*
Yeni Şifreniz: *
Yeni Şifreniz (tekrar):*
Adınız - soyadınız: *
Şirketinizin adı: *
Firmanız kayıtlı ﬁrmalar arasında listelenmiyorsa, bu aşamada yanlızca ﬁrma adını yazarak devam ediniz.

Göreviniz:
Mesleğiniz:
Çalışmaya başladığınız yıl:
Çalıştığınız il: *
Çalıştığınız ilçe: *
Telefon numaranız:

Formu Temizle

KVKK aydınlatma metnini okudum ve onaylıyorum.

Kaydet ve Firma Bilgileri ile Devam et

Sisteme kayıt olduktan sonra kullanıcı girişi kısmından giriş yapılmaktadır. Dijital
olgunluk değerlendirmeniz yönetim, ﬁnans, operasyon, pazarlama ve satış
alanlarında olmak üzere dört ana konuda yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarına
göre bu alanlarda sembolik kimlikleriniz (persona) oluşturulmaktadır.
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İşletme
Anasayfası
Modüller Platform Eğitim

SaaS İletişim

Giriş

.....................................................
.....................................................

GÖRÜNTÜLE

Dijital olgunluk durum değerlendirme sürecinizi anasayfadaki ve işletme anasayfasındaki “işletmeni değerlendir” butonuna tıklayarak
başlatabilirsiniz.

ŞİRKET BİLGİLERİ
FİRMA
LOGOSU

Mersis No: .............................
Admin İsmi: ...........................
Şirket Tipi: .............................

Web Sitesi: .................................
Şirket Tipi: ..................................
Çalışan Sayısı: ...........................

GÖRÜNTÜLE

+

SaaS Hizmetleri
Tüm Hizmetler

Onaylanmış Hizmeler

Onay Bekleyenler

Ürün adı, ﬁrma adı, kategori veya hedef sektör ile ürün ara.
veya
İşletmeme Uygun Ürünleri Göster

Firma Dijital Olgunluk Değerlendirmesi
Bu bölümdeki değerlendirme formları, faaliyet alanı İmalat ve Turizm olan KOBİ’ler tarafından doldurulmalıdır. Lütfen
soruların tamamına yanıt verdikten sonra Onayla butonu ile formu onaylayınız. Aksi halde katılımınız geçerli
sayılmayacaktır. Soruların tamamını cevaplamanız sizi daha doğru değerlendirmemiz ve en uygun danışmanlığı
verebilmemiz açısından önem taşımaktadır.
Firmanız adına değerlendirme formlarını yanıtlamak için yetkilisiniz. Lütfen aşağıdaki 4 adet formun tümünü doldurarak onaylayınız.

YÖNETİM

FİNANS

İNCELE

İNCELE

OPERASYON

PAZARLAMA VE SATIŞ

İNCELE

İNCELE

İşletmeni Değerlendir

Eğitime Başvur

Danışmanlık Hizmeti Talep Et

Firma Değerlendirme Raporu Görüntüle

Giriş yaptıktan sonra işletme ana sayfasına erişim sağlanmaktadır. İşletme ana
sayfası; kişisel ve şirket bilgileri, ﬁrma dijital olgunluk değerlendirme raporu ve
değerlendirmeniz sonrasında elde edilen dört alandaki personalarınızı
görebileceğiniz bölümlerden oluşmaktadır.
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Firma Dijital Olgunluk
Değerlendirmesine Başlama
Firma Dijital Olgunluk Değerlendirmesi
Bu bölümdeki değerlendirme formları, faaliyet alanı İmalat ve Turizm olan KOBİ’ler tarafından doldurulmalıdır. Lütfen
soruların tamamına yanıt verdikten sonra Onayla butonu ile formu onaylayınız. Aksi halde katılımınız geçerli
sayılmayacaktır. Soruların tamamını cevaplamanız sizi daha doğru değerlendirmemiz ve en uygun danışmanlığı
verebilmemiz açısından önem taşımaktadır.

Firma dijital olgunluk değerlendirme formları, faaliyet alanı imalat ve turizm olan
KOBİ’ler tarafından doldurulmalıdır. Soruların tamamının cevaplanması doğru
değerlendirilmenizi ve uygun desteği almanızı sağlamaktadır. “Firma Dijital Olgunluk
Değerlendirmesi” başlığına tıklayarak detaylı bilgi alınabilir. Rapor
“Firma
Değerlendirme Raporu Görüntüle” butonundan pdf formatında alınabilir.

Firma Olgunluk Değerlendirmesi

x

Bu değerlendirme
ile dijitalleşme
süreçlerinde
Firma
Değerlendirme
Raporu
Görüntüle
neredeolduğunuzu görebileceksiniz.
Değerlendirme ışığında dijital dönüşüm
yolculuğunda
düzey size
Firma Dijitalbulunduğunuz
Olgunluk Değerlendirmesi
sembolik bir kimlik kartı kazandıracak.

Bu bölümdeki değerlendirme formları, faaliyet alanı İmalat ve Turizm olan KOBİ’ler tarafından doldurulmalıdır. Lütfen
soruların tamamına yanıt verdikten sonra Onayla butonu ile formu onaylayınız. Aksi halde katılımınız geçerli
Bu kimliğe
biz Persona
sayılmayacaktır. Soruların tamamını
cevaplamanız
sizidiyoruz.
daha doğru değerlendirmemiz ve en uygun danışmanlığı
verebilmemiz açısından önem taşımaktadır.

Personanız değerlendirme itibariyle dijital
dönüşümdeki hareket noktanızı işaret etmektedir.

Firmanız adına değerlendirme formlarını yanıtlamak için yetkilisiniz. Lütfen aşağıdaki 4 adet formun tümünü doldurarak onaylayınız.

Proje adı olan “DİJİTAL YOL”dan ilham alarak, sizin
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Firma Dijital Olgunluk
Değerlendirme Alanları
Modüller Platform Eğitim

SaaS İletişim

Giriş

Firmanız adına değerlendirme formlarını yanıtlamak için yetkilisiniz. Lütfen aşağıdaki 4 adet formun tümünü doldurarak onaylayınız.

YÖNETİM

FİNANS

İNCELE

İNCELE

OPERASYON

PAZARLAMA VE SATIŞ

İNCELE

İNCELE

İşletmeni Değerlendir

Eğitime Başvur

Danışmanlık Hizmeti Talep Et

Yönetim, ﬁnans, operasyon, pazarlama ve satış alanlarına ait dört adet değerlendirme
formu bulunmaktadır. Değerlendirmeler ışığında dijital dönüşüm yolculuğunda
bulunduğunuz düzey size sembolik bir kimlik kartı kazandıracak. Bu kimlik “Persona”
olarak adlandırılmaktadır Siz ve ekibiniz platformu kullandıkça dijital düzeyiniz
yükselecek, personanız da sizinle birlikte ilerleyip gelişme gösterecektir.
“Değerlendirme sonuçlarının 6 aylık dönemlerle yenilenmesi beklenmektedir.”
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Firma Dijital Olgunluk
Değerlendirmesi
(Yönetim)
Yönetim
İmalat sektörü için Yönetim alanında Persona değerlendirme formu.

Sayfa: 1/1

Tamamlanan: %0.00

1: Şirketinizin geleceğine yönelik bir stratejik yol haritanız var mı?

Temizle

Yok.
Üst Yönetim yatırım yapılacak alanları belirler; ancak sistematik bir yaklaşım yok.
Stratejik plan oluşturmak üzere çalışmalar başlatıldı.
Düzenli olarak güncellenen ve yöneticilerle paylaşılan bir stratejik plan var.
Düzenli olarak güncellenen ve çalışanlara hedef yayılımı yapılmış bir stratejik plan var.

2: Dijitalleşme ile ilgili bir yol haritanız var mı?

Temizle

Yok.
Dijitalleşme gündemde. Ancak sistematik olarak ele alınmıyor.
Dijitalleşme stratejisi oluşturmak için çalışmalara başlandı.
Dijitalleşme ile ilgili bir yol haritası var.
Dijitalleşme her birime hedef olarak yayılmıştır.

Yönetim kartındaki başla butonuna tıklayarak değerlendirme sürecinizi
başlatabilirsiniz. 10 soruluk değerlendirme sonucunda aldığınız puana göre beş
persona (yol arayan, harita okuyucu, gezgin, keşif yolcusu, ufuk yolcusu) arasından
dijital olgunluk seviyenize göre Yönetim personanız belirlenir.

Yönetim
İmalat sektörü için Yönetim alanında Persona değerlendirme formu.
Formu onaylamış bulunmaktasınız. Verdiğiniz yanıtlarda değişiklik yapamazsınız.
İşletme Ana Sayfasına Dönüş Yap

Forma Dönüş Yap
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Firma Dijital Olgunluk
Değerlendirmesi
(Finans)
Finans
İmalat sektörü için Finans alanında Persona değerlendirme formu.

Sayfa: 1/1

Tamamlanan: %0.00

1: Muhasebe ve finans kayıtlarını nasıl oluşturuyorsunuz?

Temizle

Yasal muhasebe hesapları Muhasebe Bürosu tarafından tutuluyor.
Muhasebe amaçlı bir program kullanıyoruz. Veriler elle giriliyor.
Muhasebe için yazılım kullanıyoruz. Bazı veriler doğrudan yazılıma aktarılıyor. Aktarılamayan veriler elle giriliyor.
İlgili tüm birimlerin verileri ara yüzlerle muhasebe yazılımına aktarılıyor.
Yönetim sistemi ile entegre Muhasebe ve Finans yazılımı kullanıyoruz.

2: Maliyetleri nasıl hesaplıyorsunuz?

Temizle

Yönetici tecrübesi ile tahmini bir rakam oluşturuyoruz.
Paçal maliyetlere göre bir baz oluşturuyoruz.
Ürün/ hizmet bazında direkt ve endirekt maliyetleri kullanarak maliyet hesaplıyoruz.
Maliyet merkezleri verileri ile sistem üzerinden maliyet hesaplıyoruz.
Sistemdeki tüm ilgili verileri analiz ederek maliyet senaryoları hazırlıyoruz.

Finans kartındaki başla butonuna tıklayarak değerlendirme sürecinizi
başlatabilirsiniz. 8 soruluk değerlendirme sonucunda aldığınız puana göre beş
persona (yol arayan, harita okuyucu, gezgin, keşif yolcusu, ufuk yolcusu) arasından
dijital olgunluk seviyenize göre Finans personanız belirlenir.

Finans
İmalat sektörü için Finans alanında Persona değerlendirme formu.
Formu onaylamış bulunmaktasınız. Verdiğiniz yanıtlarda değişiklik yapamazsınız.
İşletme Ana Sayfasına Dönüş Yap

Forma Dönüş Yap
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Firma Dijital Olgunluk
Değerlendirmesi
(Operasyon)
Operasyon
İmalat sektörü için Operasyon alanında Persona değerlendirme formu.

Sayfa: 1/2

Tamamlanan: %0.00

1: Üretim planlama ve çizelgelemeyi nasıl yapıyorsunuz?

Temizle

Yapılmıyor.
Tecrübe ile yapıyoruz.
Excel vb. kullanarak yapıyoruz.
Planlama yazılımı kullanıyoruz.
Planlama için yönetim sistemi ile entegre bir yazılım kullanıyoruz.

2: Malzeme gereksinimini nasıl belirliyorsunuz?

Temizle

Sistematik bir yaklaşımımız yok. İhtiyaca göre sipariş veriyoruz ve/veya stok taşıyoruz.
Tecrübe ile yapıyoruz.
Excel vb. kullanarak hesaplıyoruz. Hesaplanan gereksinim bir sorumlu tarafından onaylanıyor.
Malzeme ihtiyaç planlaması için bir yazılım kullanıyoruz.
Malzeme ihtiyaç planlamasını yönetim sistemi ile entegre bir yazılım ile yapıyoruz.

Operasyon kartındaki başla butonuna tıklayarak değerlendirme sürecinizi
başlatabilirsiniz. 20 soruluk değerlendirme sonucunda aldığınız puana göre beş
persona (yol arayan, harita okuyucu, gezgin, keşif yolcusu, ufuk yolcusu) arasından
dijital olgunluk seviyenize göre Operasyon personanız belirlenir.

Operasyon
İmalat sektörü için Operasyon alanında Persona değerlendirme formu.
Formu onaylamış bulunmaktasınız. Verdiğiniz yanıtlarda değişiklik yapamazsınız.
İşletme Ana Sayfasına Dönüş Yap

Forma Dönüş Yap
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Firma Dijital Olgunluk
Değerlendirmesi
(Pazarlama ve Satış)
Pazarlama ve Satış
İmalat sektörü için Pazarlama ve Satış alanında Persona değerlendirme formu.

Sayfa: 1/2

Tamamlanan: %0.00

1: Yeni müşterilere ulaşmak için hangi kaynakları kullanıyorsunuz?

Temizle

Yeni müşteri arayışımız yok.
Fuar ve sergi
Ziyaret
Kişisel ilişkiler
Satış ekibinin geri bildirim ve yorumları
Basılı ve dijital yayınlar - gazete, dergi vb. - reklam, advertorial, haber
Web sitesi - iletişim bilgisi dışında detaylı ürün ve hizmet bilgisi
Sosyal medya hesabı - Linkedin, instagram vb.
Sosyal medya reklamı
İnternet reklamı
Arama motorlarında yukarı yer alma
Arama motoru reklamcılığı (SEM)

Pazarlama ve Satış kartındaki başla butonuna tıklayarak değerlendirme sürecinizi
başlatabilirsiniz. 15 soruluk değerlendirme sonucunda aldığınız puana göre beş
persona (yol arayan, harita okuyucu, gezgin, keşif yolcusu, ufuk yolcusu) arasından
dijital olgunluk seviyenize göre Pazarlama ve Satış personanız belirlenir. Soruların
tamamı yanıtlanmadan form onaylanmamaktadır. Bu durumda ekrandaki mevcut
kartta soru işareti ikonu belirmektedir.

Pazarlama ve Satış
İmalat sektörü için Pazarlama ve Satış alanında Persona değerlendirme formu.
Soruların tamamı yanıtlanmadan form onaylanamamaktadır. Soruların tamamını cevaplamanız sizi daha
doğru değerlendirmemiz ve en uygun danışmanlığa verebilmemiz açısından önem taşımaktadır.
İşletme Ana Sayfasına Dönüş Yap

Forma Dönüş Yap
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Firma Dijital Olgunluk
Değerlendirme Sonuçları
YÖNETİM PERSONASI

FİNANS PERSONASI

UFUK YOLCUSU

KEŞİF YOLCUSU

İlerleme Durumu: (10/10)
TAMAMLANDI
Değerlendirme Skoru:...

İlerleme Durumu: (8/8)
TAMAMLANDI

GÖRÜNTÜLE

OPERASYON
OPERASYON PERSONASI
PERSONASI

Değerlendirme Skoru:...

GÖRÜNTÜLE

PAZARLAMA VE SATIŞ PERSONASI

HARİTA
HARİTA OKUYUCU
OKUYUCU
İlerleme
İlerleme Durumu:
Durumu: (20/20)
(20/20)
TAMAMLANDI
TAMAMLANDI
Değerlendirme
Değerlendirme Skoru:...
Skoru:...

İşletmeni Değerlendir

İlerleme Durumu: (0/15)
DEVAM ETMEKTE

GÖRÜNTÜLE
GÖRÜNTÜLE

Değerlendirme Skoru:...

Eğitime Başvur

DEVAM ET

Danışmanlık Hizmeti Talep Et

Firma Değerlendirme Raporu Görüntüle
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Firma Dijital Olgunluk
Değerlendirmesi
Dökümü Alma
Firma Değerlendirme Raporu Görüntüle
Firma Dijital Olgunluk Değerlendirmesi

Bu bölümdeki değerlendirme formları, faaliyet alanı İmalat ve Turizm olan KOBİ’ler tarafından doldurulmalıdır. Lütfen
soruların tamamına yanıt verdikten sonra Onayla butonu ile formu onaylayınız. Aksi halde katılımınız geçerli
sayılmayacaktır. Soruların tamamını cevaplamanız sizi daha doğru değerlendirmemiz ve en uygun danışmanlığı
verebilmemiz açısından önem taşımaktadır.
Firmanız adına değerlendirme formlarını yanıtlamak için yetkilisiniz. Lütfen aşağıdaki 4 adet formun tümünü doldurarak onaylayınız.

“Firma Değerlendirme Raporu Görüntüle” butonundan mevcut değerlendirme
raporlarınıza ulaşabilirsiniz. Dijital olgunluk değerlendirmelerinizi belli aralıklarla
tekrarlayabilir, güncel ve eski değerlendirme sonuçlarını içeren raporunuza pdf
formatında ulaşabilirsiniz.

Modüller Platform Eğitim

SaaS İletişim

Giriş

PDF Olarak İndir

Firma Bilgileri
Adı: ........................................................................

Mersis No: ........................................................

Website: ...............................................................

İşletme Tipi: .....................................................

Çalışan Sayısı: ....................................................

İşletme Sınıfı: ..................................................

2021 Net Hasılatı: .............................................

Kadın Çalışan Oranı: ......................................

Firma Olgunluk Değerlendirmesi Form Raporu
Tarih / Saat
Firma Olgunluk Değerlendirmesi Form Bilgileri
İmalat/Finans

Soru: 1: ..................................................................................................................................
Cevap: ..................................................................................................................................
Skor: ..........

Dijital olgunluk seviyenize göre personanız belirlenir. Personalar; yol arayan, harita
okuyucu, gezgin, keşif yolcusu, ufuk yolcusudur.

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 4

Persona 5

YOL
ARAYAN

HARİTA
OKUYUCU

GEZGİN

KEŞİF
YOLCUSU

UFUK
YOLCUSU

Dijital Dönüşüm
Öncesi

Dijital Dönüşüme
Hazırlık Aşaması

Dijital Dönüşüm
İlk Aşaması

Dijital Dönüşüm
İleri Aşaması

Dijital Dönüşümde
Öncü

