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Dijital Kanal Aksiyon Optimizasyonu
Dijital kanal mecrasında müşterilere sunulacak içeriklerin akıllı ve analitik 
yaklaşımlar ile yönetimi

Dijital kanaldan yapılan işlem türlerinin çeşitliliği her 
geçen gün artmaktadır. Dijital kanal, maliyet etkinliğinin 
yanı sıra artan müşteri kullanımı nedeniyle kurumlar 
için önemli bir iletişim kanalı haline gelmiştir. İletişim 
türleri, müşteri kazanımı, bilgi güncellemeleri, pazarlama 
faaliyeti, erken uyarı, tahsilat bildirimleri gibi farklı 
kullanım amaçlarına hizmet etmektedir.

Optimizasyon çözümü, dijital kanal yoluyla müşterilere 
sunulacak kampanya veya bilgilendirme gibi içeriklerin 
akıllı bir şekilde analitik yaklaşımlar ile otomatik olarak 
yönetilmesine yardımcı olmaktadır.

Nasıl Çalışır?

Bu akıllı yapı, kurumların manuel müdahalelerini 
minimum düzeyde tutarken, değeri ölçülebilen ve 
ölçülemeyen içeriklerin en ideal şekilde sunulmasını 
sağlamaktadır. Optimizasyon çözümü, hangi içeriğin ne 
zaman müşteriye sunulacağına karar verirken kurumların 
iş kısıtları doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirmelerine 
yardımcı olmaktadır.

Kurallar ve Kısıtlar Performans Metrikleri Karar Veri ve Model

Mevcut iş kuralları ve 
kısıtları göz önünde 

bulundurulur

Kanal kapasitesi, Bütçe, Satış 
hedefleri, İletişim kuralları

Çeşitli performans 
metrikleri dikkate alınır

Karlılık , Gelir ve Gider, Cevap, 
Satış, Kampanya adeti, Müşteri 

kaybı

Maksimum 
Müşteri Değeri

Maksimum 
Gelir

Maksimum 
Cevap

Maksimum 
Teklif

Operasyonel 
maliyet azaltımı

Olası aksiyonlar ve 
kararlar belirlenir

Aksiyon, Sonraki en iyi aksiyon, 
Çapraz satış

Alınacak kararlar 
veriler ve modellerle 

desteklenir

Eğilim skoru, Cevap skoru, 
Gelir modeli, Müşteri kaybı 

modeli

Hedef
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Dijital Kanal İçerik Optimizasyonu ile ilgili Merak Edilenler

Performans

Büyüme ve Gelir
+10-40%

Operasyonel Verimlilik
+20%

Müşteri Yanıt Oranı
X2

İletişim Verimliliği
+20+

Optimizasyon algoritması analitik bir model tekniğidir. Optimizasyon çözümü girdi olarak kurumların 
kurallarını, kısıtlarını ve var olan analitik skorlarını kullanmaktadır. Bu girdiler ile tamamen otomatik 
ve olası tüm senaryoları deneyip en idealini bulan bir optimizasyon algoritması çalıştırılmaktadır.

Optimizasyon çözümü müşteri seviyesinde granüler sonuç üretir. İhtiyaca göre müşteri segmenti 
bazında da sonuç üretilebilir.

Optimizasyon yapısı ihtiyaçlara bağlı olarak anlık, günlük, haftalık veya aylık çalışabilir. Müşteri 
cevaplarını dikkate alarak bir sonraki içeriğin en ideal şekilde sunulmasını sağlar.

Farklı performans metrikleri veya kısıtlar ile gelişmiş simulasyon özelliği bulunmaktadır. Örneğin, 
hedefi maksimum gelir olan bir senaryo ile hedefi maksimum kampanya olan başka bir senaryoyu 
peş peşe çalıştırıp karşılaştırma yapılabilir.

Optimizasyon çözümünün implementasyonu kısa sürede kolaylıkla yapılabilir ve sonuçlar 
implementasyon sonrasında 2-3 ayda elde edilir. Bakımı oldukça kolay ve parametriktir. IT 
bağımlılığını minimum düzeyde tutar.
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