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966 yılında kurulan Arzum, Türkiye’de elektrikli ev aletleri
sektöründe lider konumda bulunuyor.

8 farklı ürün kategorisinde, 250’den fazla
ürünü tüketicilerin beğenisine sunan şirket;
Almanya, Azerbaycan, Irak ve İran başta
olmak üzere, toplamda 25 ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor. Hong Kong ve Münih’te
bulunan ofislerle birlikte 4 kıtadaki 30’a yakın
ülkede yer alan geniş dağıtım ağı, Arzum’un
uluslararası operasyonlarını meydana
getiriyor.

G ÖRE V
Cihaz
(Arzum Okka)
Arzum Okka, modern teknoloji
ve geleneksel kahve tarzını
tasarımında birleştirir. Arzum Okka, zengin
ve köpüklü Türk kahvesini hazırlar ve
doğrudan kahve fincanının içine doldurur.
Bunun için, istenilen miktarda öğütülmüş
kahve ve şeker, kaynatma haznesine koyulur
ve üç fincan boyutundan biri seçilir. Arzum
Okka, su tankından kaynatma haznesine
su aktarır, kahveyi yavaşça kaynatır ve
doğrudan fincanın/fincanların içine
doldurur. Kullanıcı istediğinde, otomatik
temizleme fonksiyonunu aktifleştirebilir.

TGI Global’in yaptığı araştırmaya göre
Arzum, Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 10
markası arasında bulunuyor. Bununla birlikte
Arzum ürünleri, Türkiye’de 10 milyondan fazla
evde kullanılıyor. Ayrıca Arzum’un Dropy
Max, Fırrın, Cezve, Twister ve Nihale gibi
ürünleriyle hem yurt içi hem de yurt dışında
kazandığı Design Turkey, iF Design, European
Consumers Choice, Design and Innovation
Competition, Good Design, Plus X Award,
Hong Kong Award for Industries gibi birçok
prestijli ödülü bulunuyor.
İş
(Ürün-Servis Sistemleri)
Arzum, vizyoner ekibiyle bu
ürünü B2B pazarında dağıtırken farklı bir
strateji ve iş modeli denemek istedi. Bu iş
modeli; şirketlerin kahve makinesi için para
ödemediği, fakat Arzum’un modern Türk
kahvesi makinesi ve aylık olarak onunla
birlikte gelen Türk kahvesi kapsülü, şeker
ve kağıt bardakla birlikte sağladığı servise
abone oldukları product as a service modeli
ya da diğer ismiyle ürün-servis sistemiydi.
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Emre Arif Ünal, Operasyonlar
Müdürü, Arzum
Artık iş dünyası, geleneksel
ürün odaklı modelden product as a service
modeline doğru yöneliyor. Çünkü product
as a service modeli, uzun vadede şirketler
için daha düşük maliyet anlamına geliyor.
Ürün-servis sistemi, bir işin sürdürülebilirlik
performasını geliştirmeye yönelik bir
konsepttir. Tek seferlik satışların yerine,
aylık olarak yinelenen gelir sayesinde
müşteriyle uzun süreli bir ilişki kurma fırsatı
vardır. Bununla birlikte, şirketin sağladığı
servisi izlemek çok önemlidir. Doğru
bilgi, şirketin bilinçli kararlar vermesine
ve müşterilerine yüksek kaliteli bir servis
sunmasına olanak tanır. Bu nedenle, Okka
kahve makinelerinin başarılı olabilmesi için
son kullanıcının kahve tüketiminin yanı sıra,
cihazla ilgili diğer verilerin takip edilmesine
yönelik olarak belirgin bir ihtiyaç vardı.
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kka kahve makinelerindeki kahve kullanımını
takip etmek için iki muhtemel çözüm vardı.

İş Gücü
Arzum, önemli miktarda saha personelini işe alarak sağladığı
kahve kapsülü servisini kontrol edebilir ve yönetebilirdi. Saha
personelleri, müşterileri ziyaret edecek ve kahve tüketimini
takip edecekti. Böylece Arzum, kullanımları için onlara fatura
kesebilecekti.
Nesnelerin İnterneti
Arzum, işini ve süreçlerini nesnelerin internetine uygun hale
getirerek cihazlarını uzaktan izleyebilir, kontrol edebilir, ayrıca
tüketimi takip edebilir ve müşterilerine dijital bir platformda
fatura kesebilirdi.
Emre Arif Ünal, Operasyonlar Müdürü, Arzum
Nesnelerin interneti ile birlikte, product as a service
modeli de evrim geçirdi. Nesnelerin interneti, product
as a service modeli tarafından sunulan fırsatları artırıyor
ve bu, product as a service modelinin daha fazla alanda
kullanılmasını sağlarken aynı zamanda iş süreçlerini
hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Arzum olarak biz,
Okka Türk Kahvesi Makinesi projemiz için product as a
service modeline geçiş yapacağımız zaman, yaptığımız
araştırma sonucunda bizim için en iyi iş ortağının Iven
olacağına karar verdik.
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Iven ve Arzum bir araya geldiğinde, bu harika iş fırsatını
Iven Nesnelerin İnterneti Platformu’na dahil etme
konusunda anlaşmaya vardılar. Donanım ortağı ağını
kullanan Iven, Arzum’a Okka Türk Kahvesi Makinesi’ni
(GSM şebekesi aracılığıyla) internete bağlaması için
yardım etti. Iven, bu bağlantıyı makineler için bir product
as a service uygulaması geliştirmek için kullandı ve
Arzum’un nesnelerin interneti destekli bir şirket olması
için yardımcı oldu.

A

rzum, artık Iven Ürün Bulutu’nu kullanıyor ve sadece bağlantılı
kahve makinelerini izlemekle kalmıyor, ayrıca onları uzaktan
kontrol de edebiliyor. Bu makineleri nesnelerin internetine uygun bir
hale getirmenin temel sonuçları şunlardır.
Çoklu Kullanım
• Arzum, sistemdeki
distribütörleri ya da
aracıları için yeni hesaplar
oluşturabilir ve böylece bu
distribütörler ya da aracılar,
sistemi kullanabilir ve aynı iş
modelini kendi müşterilerine
uygulayabilirler.
• Sistem, Arzum’un saha
personelinden tedarik zinciri
müdürüne kadar birçok
kullanıcı tipi oluşturabilmesi
için kullanıcı tipleri, görevler
ve izinler oluşturabilme
esnekliği sağlar.
Ürün Yönetimi
• Iven Platformu’nun ürün
yönetimi, kullanıcılara çok
hızlı ve kolay bir şekilde
cihaz oluşturma, cihaz atama
ve cihaza görev devretme
imkanı veriyor. Arzum
cihazlarını listeleyebilir, onları
müşterilere, aracılara ve
kendi envanterine atayabilir.
• Kahve makinesinin
fonksiyonlarını pasif hale
getirme ve aktif hale

getirme gibi işlemleri,
birden fazla cihaza anında
uygulayabilirler. Bu özellik;
müşteri servise abone olmayı
bıraktığında, ödemeyle ilgili
sorunlar olduğunda ya da
dolandırıcılık faaliyetleri gibi
durumlarda hizmeti sona
erdirmeyi daha kolay hale
getirir.
Tüketim Mallarını İzleme
• Iven, müşterilere sağlanan
kahve kapsülü, şeker ve
kağıt bardak miktarını
hızlıca kaydedebilmeleri için
Arzum’un saha personellerine
araçlar (widget) sağlar.
• Arzum, belirli bir
lokasyondaki tüketim
örneklerine ve stoklara bağlı
olarak teslimat programını
analiz etmek ve güncellemek
için kural motorunu
kullanabilir.
Raporlar
• Arzum; günlük, haftalık,
aylık ya da özel olarak
üretilen raporların yardımıyla
müşterilerine gönderdiği

kahve kapsüllerinin kullanımı
hakkındaki bütün bilgiye
sahip olabilir.
• Müşterilere, aracılara,
lokasyonlara ya da daha
önceden tanımladıkları
herhangi bir grup tipine göre
belirli raporlar edinebilirler.
Ar-Ge Desteği
• Kahve kullanımı hakkında
bilgi sağlayan veri, uygulama
ve ürün haricinde; platform,
Ar-Ge için cihazların tanısal
bilgisini toplar.
• Arzum, cihazlarının hangi
durumlarda en iyi şekilde
çalıştıklarını ve hangi
durumlarda hataya yol
açtıklarını görebilir. Başka bir
deyişle, cihazlarını tanımaya
başladılar.
• Daha sonra bu bilgi, bu
bağlantılı kahve makinesinin
gelecekteki versiyonlarında
ve benzer sistemleri
kullanacak olan diğer
ürünlerde kullanılabilir.
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E

n değerli elektrikli ev aletleri markası olmayı hedefleyen
Arzum; nesnelerin internetinin, teknolojiyle ilgili olan
ya da olmayan diğer pazarların yanı sıra, küçük ev aletleri
dünyasında da büyük bir etkisi olacağını farketti.

Onlar, servis sektöründe
bunu biliyorlar: Eğer
iyi bir servis sağlamak
istiyorsan, sağladığın
servisi izlemelisin
ve sorunlar mümkün
olan en kısa sürede
çözmelisin.

Bu nedenle Arzum, vizyonuna nesnelerin internetini dahil etmek istedi. Arzum, bu
özel durumda cihazları bağlantılı hale getirmenin sadece Ar-Ge ve satış sonrası
faaliyetleri desteklemediğini, ayrıca bir şirketin iş modelini değiştirebildiğini
gösterdi. Cihazın tek seferlik satışı, yakında tercih edilen bir model olmayacak;
çok daha fazla şirket, abonelik tabanlı ya da ürün-servis sistemi tabanlı modellere
uyum sağlayacak.
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