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Work and Develop D�j�tal Dönüşüm G�r�ş�mc�l�ğ�, d�j�tal dönüşüm, proje ve süreç yönet�m�, �ş gel�şt�rme
ve �ş yönet�m uygulamaları gel�şt�rme konularında KOBİ' lere danışmanlık desteğ� vermek üzere 2022'
de Bolu Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�nde Arge Merkez� olarak kurulmuştur. 

20 yıl boyunca Türk�ye' n�n öncü global kuruluşlarında, Pazarlama, Satış, Arge, Kal�te, Tedar�k Z�nc�r�,
İhracat ve B�lg� Teknoloj�ler� g�b� departmanlar �ç�n stratej�k konularda �ş gel�şt�rme ve kurumsal
yazılım projeler� yönett�kten sonra tüm bu deney�mler�m�z� d�j�tal dönüşüme �ht�yaç duyan KOBİ' lerle
paylaşma kararı aldık. Work and Develop D�j�tal Dönüşüm G�r�ş�mc�l�ğ� olarak Türk�ye' de gel�şme ve
büyüme hedef�yle yola çıkmış KOBİ' ler�n teknoloj�den en üst sev�yede fayda sağlamalarına ve
kaynaklarını etk�n ve ver�ml� şek�lde kullanab�lmeler�ne yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Kurucu

Serdal Kağan Çeleb�

http://workanddevelop.com/
mailto:bilgi@workanddevelop.com
https://www.linkedin.com/in/serdalkagancelebi/
mailto:serdal.celebi@workanddevelop.com
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Süreç Yönet�m�n�n D�j�talleşt�r�lmes�
Yazılı hale get�r�lm�ş �ş süreçler�n�n uygun d�j�tal araçlar üzer�nde yönet�m�n�n ve
�zleneb�l�rl�ğ�n�n sağlanması.

İş Süreçler� Anal�z�
Karmaşık �ş süreçler�n�n anal�z�, UML ve d�yagram desteğ�yle yazılı hale get�r�lmes�, eks�k
veya hatalı �ş adımlarının bel�rlenerek, �y�leşt�rme �ç�n gerekl� çözüm yollarının araştırılması.

İş Süreçler� Yönet�m� Danışmanlığı

Süreç Adımları Sonuçlarının Raporlanması
Ver� b�l�m� ve ver� görselleşt�rme araçları �le d�j�talleşt�r�lm�ş süreçler�n raporlanması ve �ş
sonuçlarının değerlend�r�lmeye sunulması.

http://workanddevelop.com/
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Yen� İş Uygulamalarının Kurulum Çalışmaları
ERP, MES, PLM, PDM, QMS, MDM, PIM, CRM, CSM, CDP, BPM, IoT, RPA vb. kurumsal �ş
uygulamaları �ç�n RFP yazımı, doğru ürün anal�z�, seç�m� ve proje yönet�m�n�n yapılması.

Mevcut İş Uygulamalarının Anal�z� ve Gel�şt�r�lmes�
Mevcut �ş yönet�m yazılımlarının anal�z ve �y�leşt�rme çalışmalarının yönet�lmes�, modül
eks�kl�kler�n�n ortadan kaldırılması çalışmalarının yapılması. 

İş Uygulamaları Proje Yönet�m Danışmanlığı

Özel Yazılım Proje Gel�şt�rme Çalışmaları
Özel yazılım �ht�yaç anal�z�n�n yapılması, UI / UX gel�şt�rmes�, yazılım gel�şt�rme tedar�kç�
seç�m� ve yönet�m�, dokümantasyon ve eğ�t�m çalışamalarının gerçekleşt�r�lmes�.

http://workanddevelop.com/
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Çalışma Yöntem�m�z

http://workanddevelop.com/


Bugüne dek yönett�ğ�m�z proje çalışmaları,
hedeflenen proje tesl�m tar�h�nden ~%30 daha

erken sürede tamamlanmasına rağmen beklenen
çıktılarla gerçekleşt�r�lm�şt�r.

HIZLI VE KALİTE ODAKLIYIZ!



Ürün Sah�pl�ğ� (Danışmanlık)
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Genel Ürün Sah�pl�ğ�
Herhang� b�r teknoloj� ş�rket�nden satın alınmış ancak ürün sah�b�
olmadığı �ç�n yönet�lemeyen d�j�tal ürünler�n ürün sah�pl�ğ�n� yaparak her
türlü �y�leşt�rme, dokümantasyon ve eğ�t�m g�b� çalışmaları
gerçekleşt�r�rken, ayrıca teknoloj� tedar�kç�s�yle olan �l�şk�y� de yöneterek
ürünler�n beklent�ler dah�l�nde çalışmasını sağlıyoruz. 

ERP, MES, PLM, PDM, QMS, MDM, PIM, CRM, CSM, CDP, BPM, IoT, RPA
vb. d�j�tal araçların mevcut durum anal�z�, �y�leşt�rme planının çıkarılması
ve uygulanması, dokümantasyon, kullanıcı eğ�t�mler� ve raporlama
çalışmaları genel ürün sah�pl�ğ� danışmanlığımız kapsamındadır.

Bu kapsamdak� gerekl� duyduğunuz ürün sah�pl�ğ� (danışmanlık)
talepler�n�z� b�lg�@workanddevelop.com eposta adres�m�ze
�leteb�l�rs�n�z.

D�j�tal Ürün Sah�pl�ğ� (Danışmanlık)

http://workanddevelop.com/
mailto:bilgi@workanddevelop.com
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Sals�fy PIM (Ürün B�lg� Yönet�m�) Ürün Sah�pl�ğ�
Dünyanın önde gelen PIM çözümler�nden b�r� olan Sals�fy PIM s�stem�n�n genel ayarlar yönet�m�, alan
yönet�m�, �ç ve dış s�stemlerle entegrasyon, Amazon, GDSN kanal yönet�m� çalışmalarını ve Sals�fy ek�b�
�le yen� projeler�n yönet�m� üzer�ne görüşmeler�n yürütülmes� çalışmalarını s�z�n �ç�n yönet�yoruz.

D�j�tal Ürün Sah�pl�ğ� (Danışmanlık)

İç S�stemlerle EntegrasyonVer� Alanları Yönet�m�

Kural Yönet�m� Yapılandırma

D�j�tal Varlıklar Yönet�m�

Kanal Yönet�m� ve Formülle Çalışma

Eğ�t�m, Dokümantasyon

sals�fy.com

Sınıflandırma & H�yerarş� Düzen�

Kullanıcı & Grup Hakları Yönet�m�

Katalog Tasarımı

İş Akışları ve Süreç Tasarımı

http://workanddevelop.com/
http://salsify.com/


İş Ortaklıklarımız
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Casp�o - L�der Low-Code Uygulama Gel�şt�rme Ortamı
Dünyanın öncü No-Code / LowCode uygulama gel�şt�rme çözümler�nden olan Casp�o' nun Türk�ye ortağı
olarak, bu ürün üzer�nde gel�şt�rme yapmak �steyen kuruluşlar �ç�n genel ürün yönet�m� ve gerekt�ğ�nde
Casp�o ek�b� �le proje yönet�m� üzer�ne görüşmeler�n yürütülmes� çalışmalarını yönet�yoruz.

İş Ortaklıklarımız (Satış ve Çözüm Ortaklığı)

casp�o.com

http://workanddevelop.com/
http://caspio.com/
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Robomot�on RPA(Robot�k Süreç Otomasyonu)
Robomot�on Yazılım Otomasyon S�stemler� A.Ş. tarafından gel�şt�r�len yerl�
Robot�k Süreç Otomasyon g�r�ş�m� olan Robomot�on RPA �lk ve tek bulut
tabanlı Robot�k Süreç Otomasyonu çözümüdür ve aldığı yatırımlarla
büyümeye devam etmekted�r.

Robomot�on RPA Robot�k Süreç Otomasyonu, kural tabanlı ve tekrarlanan �ş
akışlarının otomasyonu �ç�n kullanılan yapay zeka destekl� yazılım robotları
teknoloj�s�d�r. Robotlar, b�r �nsanın b�lg�sayarda uygulama arayüzler�n�
kullanırken yaptığı klavye ve fare hareketler�n� takl�t ederek çalışır.

İş uygulamalarında �nsan denet�m�yle yapılan b�nlerce �ş� otomat�kleşt�rerek
zamandan tasarruf etmek ve �ş gücü ver�ml�l�ğ�n� arttırmak �steyen her kuruluş
Robomot�on RPA' dan faydalanab�l�r.

İş Ortaklıklarımız (Satış ve Çözüm Ortaklığı)

robomot�on.�o

http://workanddevelop.com/
http://robomotion.io/
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Ocean PIM (Ürün B�lg� Yönet�m�)
Bolu Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�' nde �ş ortağımızın
gel�şt�rmeye devam ett�ğ� ve özell�kle FMCG üret�m
ş�rketler� �ç�n kr�t�k öneme sah�p b�r d�j�tal ürün olan
Ocean Ürün B�lg� Yönet�m� (PIM) uygulaması, ürün
b�lg�ler�n� ve d�j�tal varlıklarını merkez� b�r ortamda
farklı d�llere göre yönetmey�, düzenlemey� ve
paylaşmayı kolaylaştıran, ürün ambalaj �çer�kler�n�
hazırlama adımlarını ve dolaylı olarak ambalaj baskı
sürec�n� de hızlandıran, sürekl� güncel ve onaylı
�çer�klerle çevr�m�ç� kataloglara sah�p olmaya,
perakende ve çevr�m�ç� ortamlarda rafa daha hızlı
çıkmaya yardımcı olur. Ocean PIM �lk faz modüller�yle
h�zmete başlamıştır.

İş Ortaklıklarımız (Satış ve Çözüm Ortaklığı)

Ürün B�lg� Yönet�m�, D�j�tal Varlık Yönet�m�, D�j�tal Ürün
Kataloğu, Ambalaj İçer�kler� Yönet�m�, İhracat D�ller�
Tercüme Yönet�m�, Ürün ve Ambalaj Gel�şt�rme Proje

Yönet�m�, Eğ�t�m, Dokümantasyon

Detaylı sunum �ç�n b�ze ulaşın

http://workanddevelop.com/
mailto:bilgi@workanddevelop.com
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D�j�tal Dönüşüm Ürünler�m�z
D�j�tal Menüm Uygulaması
D�j�talMenum.com uygulaması, restoran ve lokantaların ürün menüler�n� d�nam�k olarak hızla
güncellemeler�ne �mkân veren, müşter�ler�n�n kend� mob�l c�hazlarını kullanarak temassız olarak ve
güncel f�yatlarla ürün menüler�ne 7/24 ulaşab�lmes�n� sağlayan,  baskılı menü �ht�yacını azaltan, s�par�ş
süreçler�n�n hızlandırılması ve müşter� memnun�yet�n� arttırması amacıyla Bolu Teknoloj� Gel�şt�rme
Bölges�nde tasarlanmış ve gel�şt�rmes� devam eden bas�t ama kullanışlı b�r d�j�tal dönüşüm ürünüdür.

http://workanddevelop.com/
http://dijitalmenum.com/
http://dijitalmenum.com/
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Serv�s H�zmetler� Süreç Yönet�m� Platformu
Yer�nde serv�s h�zmet� veren tüm sektörlere h�tap eden Serv�s Panel� uygulamasıyla E-t�carette H�zmet
Satışı, H�zmet Randevusu Oluşturma, H�zmet Sürec�n� Tamamlama ve H�zmet Kal�tes�n� Ölçme g�b�
temel adımların yönet�m� d�j�tal ortama taşınmış olacak.
Özell�kle otomob�l üret�c�ler�, araç bakım ve serv�s h�zmet� veren �şletmeler, cep telefonu, b�lg�sayar, k�ş�sel
bakım �le küçük ev aletler� c�haz üret�c�ler�, yedek parça satıcı ve serv�sler�, özel hastaneler, özel d�ş
pol�kl�n�kler�, güzell�k merkezler�, kuaförler g�b� yer�nde serv�s h�zmet� veren kuruluşlar Serv�s Panel�
uygulamasından faydalanab�l�r. Bu uygulamanın araştırma ve gel�şt�rmes� devam etmekted�r.

D�j�tal Dönüşüm Ürünler�m�z

http://workanddevelop.com/
http://servispaneli.net/
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B�ze Ulaşın

TeşekkürlerTeşekkürlerTeşekkürler
ありがとう

شكرًا
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