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Managed Services

StratAgile
StratAgile, Teknoloji, Data
ve Marketing alanlarının
uzmanlıklarını tek bir çatı altında
birleştiren Singapur merkezli bir
pazarlama ve teknoloji ajansıdır.
Firmaların karmaşık B2B ve B2C
ihtiyaçlarına yönelik etkili
çözümlerin bu üç alanın ortak
kümesinden çıkacağına inanan
StratAgile, global ve bölgesel
markalara bütünleşik çözümler
sunar.

MARKETING

DATA

10 Ülkede Ofis

200+ Çalışan
TECHNOLOGY

17 Saat Diliminde
Hizmet

StratAgile Türkiye
StratAgile Türkiye ekibi ise dijital pazarlama ve teknoloji
alanında 20 yılı aşkın tecrübesi olan üst düzey
profesyonellerden oluşur.
Amacımız, Türkiye'deki firmaların dijital değişimdeki
ihtiyaçlarını StratAgile'ın uluslararası tecrübesiyle karşılamaktır.
Bunu yaparken müşterilerimizin taleplerinin şekillenmesinde
onlarla birlikte çalışmak, yol haritasının ve projelerin son
şeklini almasında yardımcı olmak, agile proje süreçleri
yaratmak ve yönetmektir.
Singapore . UK . Malaysia . Thailand . Vietnam . India . S.Korea . Myanmar . USA . Turkey
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Data for Action
StratAgile Data departmanı, Dr. Suman Ann Thomas
tarafından yönetiliyor ve konusunda uzman akademisyen ve
profesyonellerden oluşan uluslararası bir ekibi bünyesinde
barındırıyor.

Firmanızın veri ile olan ilişkisi ne seviyede?
DATA

ANALYTICS

Müşterilerimizle ilgili
düzenli veri
biriktiriyoruz.

Verileri uygun bir
şekilde analiz ediyoruz.
Belli düzenler, eğilimler
tespit edebiliyoruz.

INSIGHTS

Analizlerimizin
hedeflerimizi nasıl
etkilediğini tespit
edebiliyor, ona göre
yeni aksiyonlar
alabiliyoruz.

“Son 2 yıldır dünya üzerinde
üretilen veri, tüm insanlık
tarihinde toplanan veriden
daha fazla.
2020 yılında her bir insan
için saniyede 1.7MB veri
toplanacak.”

Data for Action
Bizim için bu 3 seviyenin son adımı Data for Action!

Develop

StratAgile, firmanızın veri analizindeki seviyesi ne olursa
olsun, verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesinde ve iş
sonuçlarınıza doğrudan katkıda bulunacak şekilde
derlenmesinde, analizinde ve yorumlanmasında uzman ekip
ve teknolojilerle hizmet sunar.

Integrate
Analyze
Report
Optimize
Insights

Data for Action
BIG DATA

INSIGHTS & VISUALIZATION

Big Data/Processing/
Consolidation

Insights on Customer
Behaviour

Datamart Design

Operational Dashboards
Strategic Dashboards
Analytical Dashboards

Exploratory, Statistical &
Predictive Analysis

MODEL BUILDING &
PREDICTION

AI & Machine Learning
Customer Retention/
Migration/Churn Analysis
Prediction of Channel/
Program Performance

Visualisation/Reporting

Crowd Density Modeling

Web Analytics &
Optimization

Location Modeling
Recommendation Engines

Data for Action Cases

Data Analytics & Insights
Telefonica UK (O2)
O2 verilerinin analizi ve Insights sonuçlarının İngiletere
saat dilimine göre real-time derlenmesi, analiz
edilmesi ve otomatize aksiyon planlarının çıkarılması.
Bu sonuçlara göre kampanya yayına alma sürecinin
yönetilmesi

• Model yapılandırma, periyodik güncelleme ve test
• Kampanya analizi, Insights raporları ve aksiyon
alınabilecek geri bildirimlerde bulunma
• Kampanya yaratma, etiketleme ve Unica platformu
kullanılarak kampanyaların yayına alınması
• Yılda 600 civarı düzenli raporun hazırlanması

Modelling
(B2C & B2B)

!

Analysis &
Insights

Campaign
Deployment

Ayda 15 milyon müşterinin
verisini analiz ediyoruz:
> 8-10 milyon PayM
> 2.5-3 milyon PayGo
> 1.5-2 milyon SMB

Data Analytics & Insights
Telefonica UK (O2)
PayM (Faturalı) Kampanya Değerlendirmeleri,
Tüketici Öngörüleri ve Modellemelerin Yaratılması

Consultancy

Veri Analizi ve Insights raporları ile aksiyon
önerilerinin belirlenmesi
Exploratory Analysis & Insights

PayGo (Ön Ödemeli) Kampanya Değerlendirmeleri
ve Modellemelerin Yaratılması

Kampanyalar ve bayiler için
Model Build & Update

SMB (Küçük İşletme) Kampanya Değerlendirmeleri,
Tüketici Öngörüleri ve Modellemelerin Yaratılması
PayGo Tüketici Öngörülerinin Çıkarılması

B2C ve B2B modellerinin yaratılması, düzenli
olarak revize edilerek geliştirilmesi
Meta Analysis

Yılda 600 civarı düzenli ve tek seferlik farklı
raporun hazırlanması

Big Data Analysis & Machine Learning Insights with Mapping Solution

!

Haftada 6TB veri analiz
ediyoruz

7Eleven bir sonraki marketini nerede açmalı?

Singapur’un en büyük telecom firması Starhub’ın
kurumsal müşterilerine hizmet verecek şekilde,
geolocation ve transaction verilerinin şehir üzerindeki
dağılımını ve trafiğini takip etmek. Bu analiz
sonucunda müşterilere Insights raporları sunmak.
• Starhub Geolocation verisi kullanarak 7 Eleven için
yer keşif ve alan analitik platformu yaratılması
• PaaS ( Platform As a Service) geliştirme

• Scala & R for analytics ile Hadoop – Spark
altyapısı kurma, Insights araçları geliştirme
• Konum ve hareket verilerini modelleyerek
geo-location ve real-time intelligence
çözümleri yaratmak

Geo Mapping & Location Based Dashboard

Starhub’ın anonim coğrafi lokasyon verisi kullanılarak,
konum değerlendirme ve insights dashboard
yaratılması.
7Eleven bu dashboard sayesinde iş planlama, konum
performans tespiti, pazar büyüklüğü ve yeni yer keşif
kararları verebilmektedir. Dashboard, Hadoop ve
Scala kullanılarak büyük veri mimarisinin üzerine
entegre edilmiştir.
Kullanılan Platform ve Teknolojiler:
SQL Server, Tableau, Hadoop, Scala

Dashboard & Unified Reporting

8 ülkeyi kapsayan APAC bölgesindeki Levi’s
pazarlama faaliyeti, ecommerce siteleri ve mağaza
satış verilerinin tek bir dashboard üzerinde entegre
edilmesi

• APAC bölgesinde Levi’s dijital mecra ve iletişimleri
için bütünleşik gösterge tabloları
• E-Ticaret Sitesi, pazaryeri ve toptan satıcılar satış
raporları
• SEO and SEM performans metrikleri
• Tüm platformlardan toplanan ve API vasıtasıyla
bütünleşik ve filtrelenmiş veri derleme
• İleri analiz için CSV kullanarak veri transferi

Recommendation Engine

Levi’s Japonya e-ticaret sitesi için farklı verileri
bütünleşik analiz eden öneri motoru

Site üzerindeki üyelerin farklı aksiyonlarını bütünleşik
şekilde analiz eden gelişmiş tavsiye motorunun
geliştirilmesi ve siteye entegrasyonu:
•
•
•

Web ziyaretleri
Önceki alışverişler
İlgilendiği ürünler

Insights Dashboard

World Sports Group tarafından düzenlenen spor
etkinliklerinin Insights ve Intelligence raporlarının tek bir
dashboard üzerinde entegrasyonu

•

•

TV, radyo, online, stadyum, sponsorluk değeri gibi
muhtelif kanallardan ve kaynaklardan gelen
metriklerin tek bir dashboard üzerinde gösterilmesi
Farklı iş senaryoları için verinin işlenebildiği özel
modül geliştirilmesi

Kullanılan Platform ve Teknolojiler:
SQL Server, HTML 5, HiCharts

Business Performance & Social Media Dashboard

Offline ticketing, online ticketing ve media insights farklı
kanal ve kaynaklardan gelen metriklerin tek dashboard
üzerinde sunulması
Farklı karar vericiler için hazır hesaplayıcı modülünün
geliştirilmesi ve entegrasyonu
Kullanılan Platform ve Teknolojiler:
SQL Server, HTML 5, HiCharts

Streaming Real Time IOT Data Dashboard
RemoteGrid (Smart Agriculture)
Endüstriyel tarım arazilerine yerleştirilen ölçüm
cihazlarından toplanan anlık verilerin AWS IOT
and HiCharts kullanılarak analiz edilip
görselleştirilmesi
Tarım arazilerinin idare edilmesinde kullanılan
otomatizasyon sisteminin bu verilerle
çalışmasını mümkün kılan altyapının
geliştirilmesi
Kullanılan Platform ve Teknolojiler:
SQL Server, Highcharts

Web Audit

Asian Tour için 75 farklı testten oluşan Google
webmaster ve analytics denetimi

• W3C standartları, SEO, mobil hız and
güvenlik uyumu için detaylı web analizleri
• Web uyumu için sonraki adımların
belirlenmesi
• Tamamlayıcı Google Analytics raporunun
oluşturulup eklenmesi

Data for Action Referanslarımız

İngiltere

APAC

Telcom - Singapur

Global

APAC / Japonya

Singapur

Global

Global

Daha Fazla Bilgi için…
Technology for Marketing ve
Managed Services Case Study sunumlarımıza
tr.stratagile.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanışmak için…
Email: helloturkey@stratagile.com
Web:

tr.stratagile.com

