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Sirküler No: 404
Sayın Üyemiz,
Teknolojide dijital dönüşüm sürecinin denizcilik sektörüne olan etki ve yansımalarının doğru
ve planlı bir şekilde entegrasyonunu sağlamak üzere Odamız tarafından küresel denizcilikte
dijitalleşme çalışmalarının sektöre sunduğu imkanların fırsata dönüştürülmesi için yürütülen projeler
yakından takip edilmektedir.
Bu kapsamda Odamız tarafından sağlanan destek ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde
geliştirilen BLUE DIGITAL FOCUS-Dijital Olgunluk Değerlendirme Programı tüm üye
firmalarımızın ücretsiz olarak çevrimiçi erişimine açılmıştır. Üye firmalarımız tarafından çevrimiçi
erişim ile yapılacak çalışma sonucunda strateji, organizasyon, müşteri, teknoloji, operasyon,
inovasyon ve süreç iyileştirme boyutları üzerinden firmalarımızın dijital olgunluk düzeyleri
belirlenerek, üyelerimize dijital gelişim yönünde farkındalık desteği sağlanması hedeflenmektedir.
Çevrimiçi yazılım üzerinden programa giriş sağlayan üyelerimize dijital olgunluk seviyelerini
görmek açısından firma dijital dönüşüm kartı düzenlenirken, Odamız tarafından sektörümüzün
gelecekteki dijital dönüşümüne katkı sağlamak açısından aynı zamanda denizcilik endüstrisi dijital
dönüşüm raporu hazırlanacaktır.
Bahse konu programa, BLUE DIGITAL FOCUS-Dijital Olgunluk Değerlendirme Programı
Çevrimiçi
Erişim
Linki
(https://bluedigitalfocus.blueanalytica.co)
üzerinden
erişim
sağlanabilecektir.
Program, 30 Mayıs 2022 - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrimiçi erişime açık olacak,
yazılım ve programa erişim konusunda üyelerimizi bilgilendirmek için 30 Mayıs 2022 saat 13:30'da
çevrimiçi bir seminer düzenlenecektir.
Seminere erişim;
https://zoom.us/j/94123511761?pwd=a0VOZlYwcVhLQUlLYi9vWEZNNzZhZz09
linki üzerinden sağlanabilecektir. (Meeting ID: 941 2351 1761 / Passcode: 017372)
Hızla gelişen teknolojik süreçte, yakın gelecekte dijital dönüşüm konusunda yaşanacak
gelişmeler ışığında, tüm üyelerimizin mevcut dijital olgunluk seviyelerini belirlemek ve gelişimlerini
sağlamak açısından geliştirilen programa katılımlarınız beklenmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter
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Dağıtım:
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