
Loomis, Qlik Sense ile verilere çabuk erişim 
ve hızlı karar verebilme imkanı sunuyor!

T
ürkiye pazarına girişi 2011 
yılı olsa da geçmişi 1852’ye 
kadar dayanan köklü bir 
şirket Loomis. Türkiye dahil 

23 ülkede faaliyet gösteren şirket, ha-
reketli ve rekabetçi Türkiye pazarına 
küresel bir güç olarak girdi. Türkiye 
operasyonlarını pazar ihtiyaçlarına 
göre her geçen gün daha ileriye taşı-
yan Loomis’in CIO’su Gürkan Demir-
can; faaliyetlerini, iş zekası alanındaki 
çözümlerini ve bu çerçevede Qlik ürün-
leri olan işbirliğinin detaylarını anlattı... 

X Kısaca Kurumunuz hakkında ve 
kurumunuzun teknoloji yaklaşımı 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Loomis, bugün sektörünün en 
aktif şirketlerinden biri olarak 33 şe-
hirde faaliyet gösterir durumda. Para 
ve değerli eşya taşıma, işleme (sayma 
+ ayrıştırma + paketleme) ve kasala-
ma hizmetleri, ATM ikmal ve bakım 
hizmetleri, değerli küçük paket taşı-
ma hizmeti, uluslararası hizmetler ve 
mücevher fuarlarına yönelik gümrük-
leme, taşıma ve kasalama hizmetleri 
vermenin yanında alternatif hizmet-
ler adı altında akıllı kasa çözümü ve 
elektronik kilit çözümü sunuyor. Geniş 
zırhlı araç filosu ve profesyonel perso-

nel kadrosu ile hizmet veren Loomis 
Türkiye, bugün itibariyle Türkiye’nin 
%90’ına hizmet verir durumda. Loo-
mis Türkiye, son derece hareketli ve 
büyük hacme sahip olan Türkiye nakit 
döngüsünün en önemli oyuncuların-
dan biri olarak faaliyetlerine devam 
edebilmek için teknolojinin ne kadar 
önemli olduğunun bilincinde ve tüm 
yatırımlarını geleceğe dönük bu yönde 

yaparak en büyük oyuncu olmak adına 
hareket ediyor. 

X İş Zekâsı çözümleri kurumunuz 
bünyesinde nasıl bir yere sahip? 
Qlik ürünleri ile sizi buluşturan sü-
reçlerden bahseder misiniz?

Pandemi sonrası yenidünya dü-
zeninde veri ve veri yönetiminin ne 
kadar kritik önem taşıdığını bir kez 
daha fırsat çerçevesinde gördük. Hızla 
değişen ve gelişen dijital dünyanın ol-
mazsa olmaz dinamikleri; verinin bilgi-
ye, bilginin analitiğe, analitiğin hızlı ve 
doğru karar almaya gittiği süreçleri, iş 
zekâsı çözümü ile destekledik. Ve bu 
sürecimizi, iş zekâsı ürünleri içinde en 
iyisi olan Qlik Sense’e teslim ettik.

X Qlik uygulamaları ile gerçekleşen 
proje hakkında genel bilgi verebilir 
misiniz?

Dünyanın en büyük nakit yönetim 
ve değerli kargo lojistik şirketlerinden 
biri olan Loomis Türkiye için Qlik Sen-
se İş Zekâsı Uygulaması ile farklı veri-
tabanı kaynaklarından alınan verilerin 
ilişkilerinin kurulmasıyla bütünleşik 
bir veri modeli oluşturuldu. Oluşturu-
lan bütünleşik yapı ile otomatik olarak 
güncellenen, dinamik, kullanıcı dostu 

ve anlaşılabilir sadelikte olan Operas-
yon “KPI Raporları” ve “Gelir-Gider 
Raporları” geliştirildi. Operasyon ra-
porlarına anlık olarak erişmek Loomis 
için karar almadaki en önemli etken-
lerden biriydi, bu süreci Qlik Sense 
ile genelden detaya çözümlemiş ve 
tüm kullanıcılara sunarak süreci tek 
bir kaynaktan hızlı ve doğru şekilde 
sunmuş olduk. Bu projede oluşturulan 
raporlar ile yıllık, aylık, haftalık trend-
ler görülebilmekte, geçmişe yönelik 
yapılan analizlerle geleceğe yönelik de 
anlamlı tahminler yapılabilmektedir. 

Proje sonunda Qlik Sense uygu-
lama eğitimi alan son kullanıcılar ge-
rektiğinde sürükle bırak yöntemiyle 
kolayca kendi raporlarını oluşturabil-
mekte, aramak istedikleri veriler ile 
ilgili ipuçlarını, ilişkili ve ilişkinin dışın-
da kalan tüm konuları net bir şekilde 
görebilmektedir.

Herhangi bir ek geliştirme yapma-
dan masaüstü bilgisayar, notebook, 
tablet veya akıllı telefon gibi istenilen 
cihaza Qlik Sense’in kolayca adapte 
edilmesiyle, kullanıcılar günlük hayat 
devam ederken verilerine istedikleri 

yer ve zamanda çok kolay erişerek 
analizlerine ve çalışmalarına devam 
edebilmektedir.

X Qlik ürünleri ile yapılan iş birliği 
size neler kattı? Önceki süreç ile 
işbirliği sonrasını değerlendirir mi-
siniz? Ne gibi faydalar sağladınız? 

Verinin bilgiye dönüşümünü (an-
laşılması, anlamlandırılması ve etkin-
leştirilebilmesi) başarıyla gerçekleş-
tirmemizi sağlamış olup şirketimizi 

doğru bilgi ile yönetmemizi, verimli-
liklerimizi ve sektördeki rekabet gücü-
müzü de artırmamıza olanak sağladı. 
Daha yolun başında olmamıza rağ-
men şirket iç süreçlerimizde ve ürün 
ve hizmetlerimizde fark yaratmaya 
başlamış olmamız heyecanımızı ve 
motivasyonumuzu da artırıyor. 

X BI Technology iş ortağı DQ Türki-
ye ile nasıl bir sinerji oluşturdunuz, 
proje uygulama aşamasındaki dene-
yimlerinizden bahsedebilir misiniz? 

DQ Türkiye ailesi tam anlamıyla 
çözüm ve müşteri odaklı bir takım. 
Projelerimizdeki dar boğazlarımızda, 
bizlere kendi çalışanımız gibi yol gös-
terip desteklediler. Hep birlikte; DQ 
Türkiye ekip üyelerinin yanında, elle-
rinde Qlik Sense gibi bir sihirbaz çubu-
ğunun bulunduğunu da proje aşama-
sında gördük.

X Özetlemenizi istesek; Qlik ürün-
lerinin kurum ve günlük işlerinize 
katkısını bir cümle ile nasıl ifade 
ederdiniz? 

Qlik Sense, Loomis’in Dijital Yakalı 
bir çalışanıdır.

Qlik Sense Veri Analitiği Platformu ile verinin bilgiye dönüşümünü başarıyla gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Loomis CIO’su Gürkan Demircan, “Şirketimizi doğru bilgi ile yönetmemizi, 
verimliliklerimizi ve sektördeki rekabet gücümüzü de artırmamıza olanak sağladı. Şirket iç 
süreçlerimizde ve ürün ve hizmetlerimizde fark yaratmaya başlamış olmamız heyecanımızı ve 
motivasyonumuzu da artırıyor” dedi. 
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