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 WiFi Access Point (WEP, WPA Deste¤i)
 4 Port Switch (802.1p, 802.1Q)
 Çift SIM Kart Deste¤i (‹ki GSM Operatörü)
 VPN Deste¤i (IPSec, GRE, PPTP)
 Yerleflik Firewall (Linux Tabanl›)
 ‹nternet Yedekleme Çözümü
 3G Deste¤i (7.2 Mbps’e kadar)

 Analog Ses
 IP/USB Kamera Deste¤i
 Uzaktan ‹zleme Çözümleri
 M2M Çözümlerine Entegrasyon
 Web Tabanl› Uzaktan Yönetim
 Routing Protokol Deste¤i (Statik, RIP, OSPF)
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Örnek Projelerle Beykoz Halk›n›n
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Hayat› Kolaylaflt›ran Bedava
Çözümler

Teknoloji

ZEYT‹NBURNU
BELED‹YES‹ Merkezi Yönetim
Sistemini TURCom’la Oluflturdu

Bafları Hikayesi

FRITO LAY, Hatlar›n› TURCom
Dan›flmanl›¤›nda Sorunsuz
Tafl›d›.

Projelerimizden

Dünyaya Merhaba, Salem, Selamün Aleyküm, Salam, Zdravstvuyte

TURCom, dolu dizgin yar›fl›n› yaz›n s›ca¤›nda da devam ettiriyor…

Dünyay› sarsan finans krizini f›rsata dönüfltürmenin azim ve gayreti
içinde: bir yandan  gerçeklefltirdi¤imiz sektörel analizlerimizle, çal›flt›¤›m›z
sektörlerde maliyet avantaj› yaratacak projelerimizle yeni yat›r›mlar›n›n
önünü açmaya devam ediyor, öte yandan sektördeki köklü tecrübe ve
uzmanl›klar›m›z› Azerbaycan, Kazakistan,  Libya v.d. Bölge ülkelerinin
hizmetine de sunarak oyun alan›m›z› geniflletiyoruz.

ISO 9001:2000 geçifli yaparken, kalitemizi: VMT (Vatan, Müflteri, TURCom)
olarak belirlemifl, ilkelerimizi dürüstlük ve hizmette kusur etmemek
üzerine kurmufltuk. Bu do¤rultuda bir terzi titizlili¤iyle müflterilerimizin
ihtiyaç ve yap›s›na en uygun çözümler ve projelerle hareket ettik,
etmeye devam ediyoruz.

Geldi¤imiz noktada; sektörel çözümlerin yan›s›ra, özel çözümlerimizi
de, IT sektörünün liderleri ifl ortaklar›m›z ile de kol kola ve ‘marka
ba¤›ms›z’ bir yap›da Edirne’den Hakkari’ye, Mu¤la’dan Kars’a uzanan
yayg›nl›kta; ofislerimiz, POP noktalar›m›z, uzman ve güçlü kadromuz
ile hem sat›fl-uygulama sürecinde, hem de sat›fl sonras›nda 7x24
helpdesk ve servis desteklerimiz ile pazar pay›m›z› önceki y›llara göre
büyüyüp, yayg›nlaflt›r›yoruz. Amac›m›z öncelikle müflterimizi büyüterek,
büyümek oldu¤undan; çözüm odakl› hizmet anlay›fl› içinde oluflturmaya
devam etti¤imiz, halen 20’ye yak›n TRC bafll›kl› ürün ailesi ile de
müflterilerimizin vazgeçilmez biliflim ifl orta¤› olmaya devam ediyoruz.

fiimdi de Ülkemizin yurtd›fl›nda elçili¤ini üstlenip, birikimlerimizi ‘Vatan’
d›fl›na da tafl›man›n sorumluluk ve bilinci içinde ‘Maraba Orta Asya,
Selamün Aleyküm Kuzey Afrika’ demekte, Türk Müteahhitlerimizin açt›¤›
yoldan, flubelerimizi ve ayr›cal›kl› biliflim (IT) hizmetlerimizi bu
co¤rafyalarda da yaymaktay›z.

Böylece; beklentilerin piyasalar üzerindeki etkilerinin reel göstergeler
kadar önemli oldu¤undan hareketle, Dünya finansal krizinin etkilerini,
olumlu beklentiler yönünde hareketle tersine çeviriyoruz. Bu hedefimiz
do¤rultusunda h›rsla, inançla çal›flmaya devam ederken; fiairimiz’in
dedi¤i gibi: “güzel günler görece¤iz, güneflli günler! Motorlar› maviliklere
sürece¤iz…’’

Yeni say›lar›m›zda yeni baflar› hikayelerimizde buluflmak dile¤iyle;
sa¤l›kl›, umutlu, kazançl› bir sonbahar diliyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

Aynur ATAN
Operasyon Grup Müdürü
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TRCloyalty
Müflteri ‹liflkileri Yönetimi &
Müflteri Sadakat Sistemi

Ürünler



Bizden Haberler

2 Eyül ‘09

Türkiye Genelindeki TURCom Sat›fl Ekibi 06 Haziran Cumartesi Günü Biraraya Geldi
“TURCom Teknoloji, her y›l düzenli olarak gerçekleflen sat›fl e¤itimi toplant›s›n› bu y›l da Nippon Hotel’de gerçeklefltirdi.”

06 Haziran Cumartesi Nippon Hotel’de, tüm Türkiye genelindeki
sat›fl ekibinin kat›l›m›yla gerçekleflen toplant›da, TURCom yaz›l›m
ekibinin oluflturdu¤u ürünlerin revize edilen ve gelifltirilen
modüllerinin e¤itimi verildi.

TURCom Teknoloji Genel Müdürü Fahrettin GÜRKAN ve TURCom
Teknoloji Baflkan› Ahmet COfiKUN’un konuflmas›yla bafllayan
toplant›da, “Konusunda uzman olan yaz›l›m ekibimiz ile yeni ürünler
gelifltirip, müflterilerimizin her türlü sorunlar›nda yanlar›nda olmaya
geçen y›llarda oldu¤u gibi bu y›l ve önümüzdeki y›llarda da devam
edece¤iz” denildi ve ürünlerin yeni modüllerinin tan›t›m› ile
Verisoft’tan Levent ERY‹⁄‹T‘in TRCloyalty ürünü hakk›ndaki sunumu
ile son buldu.

TRCloyalty;

Müflteri ‹liflkileri Yönetimi & Müflteri Sadakat Sistemi TRCloyalty,
firmalar›n grup markalar› taraf›ndan efl zamanl› olarak kullan›labilecek
bir “Kartl› Sadakat Yönetim” platformudur. Müflterilerinize özgü
sadakat sistemleri yaratabilece¤iniz h›zl› uyarlanabilen, mevcut
sistemlerimiz ile entegre olarak çal›flabilen “ödül-puan yönetim”
çözümüdür.

Sektördeki tecrübesi ve sahip oldu¤u iflgücünü Türkiye ile efl
zamanl› olarak yurtd›fl›nda da h›z kesmeden sürdüren TURCom
Teknoloji, Astana’da �yeni ofisini kurdu.

Kazakistan Cumhurbaflkan› Nursultan Nazarbayev ‘in yeniden
yap›land›rd›¤› baflkent Astana da faaliyete geçen yeni ofis ile
Kazakistan pazar›na da yo¤unlaflmay› hedefleyen TURCom
Teknoloji, bölge de her sektörden kuruluflun çözüm orta¤› olarak
hizmet verecek.

Türkiye’deki gücünü yurtd›fl›na da yaymay› amaçlayan TURCom
Teknoloji’nin Astana’da açt›¤› ofis gerek stratejik aç›dan gerekse
gelecek aç›s›ndan büyük önem tafl›yor.

TURCom Teknoloji, önümüzdeki y›llarda yurtd›fl›ndaki ofislerinin
say›s›n› artt›rarak hizmet alan›n› geniflletmeye devam edecek.

TURCom Teknoloji, Yurtd›fl›na Aç›lmaya Kazakistan’›n Baflkenti Astana’da Açt›¤› Yeni Ofisi
ile Bafllad›.

“Biliflim ve telekomünikasyon sektöründe� faaliyet göstererek “tek noktadan toplu çözümler” sunan TURCom Teknoloji,
yurtd›fl›nda da faaliyetlerini sürdürüyor.”
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500 y›l› aflk›n e¤itim ve ö¤retim geçmifliyle günümüze kadar gelen ve uluslararas›
anlaflmayla kurulan ilk Türk yüksekö¤retim kurumu olan Galatasaray Üniversitesi, TURCom
Teknoloji ile gerçeklefltirdi¤i bant geniflli¤i yönetimi projesi ile data trafi¤ini (internet)
düzenleyerek, kontrol alt›na ald› ve güvenli¤ini tam olarak sa¤lad›.

Teknolojik altyap›s›n›n iyilefltirilmesi kapsam›nda, bant geniflli¤i yönetimi ve wireless
projelerinin oldu¤unu ve TURCom Teknoloji ile öncelikle bant geniflli¤i yönetimi konusunda
çal›flmaya bafllad›klar›n› aç›klayan Galatasaray Üniversitesi Bilgi ‹fllem Daire Baflkan›
Murat AKIN “TURCom Teknoloji ile yapt›¤›m›z bir çok baflar›l› projeden sonra bant geniflli¤i
projesi için de TURCom’u seçtik ve proje sonunda internet trafi¤imizi kontrol alt›na alarak,
tek bir noktadan yönetme imkan›na ulaflt›k” dedi ve projeyi flöyle anlatt›;

Üniversite’nin Proje Öncesi Durumu;

“‹nternet trafi¤imizin büyük bir k›sm›n› peer to peer (P2P), streaming media gibi trafikler
iflgal ediyordu. Özellikle peer  to peer uygulamalar›n çal›flma yap›lar›ndan kaynaklanan,
tüm bant geniflli¤ini kullanmaya dayanan çal›flma yap›s› Üniversitemizin internet ç›k›fl›nda
yavafll›klara sebebiyet veriyordu. ‹nternet taraf›nda akan trafi¤in izlenebilmesi, uygulama
bazl› bant geniflli¤i yönetimin sa¤lanabilmesi amac›yla bu projeye baflland›.”

Projeden Sonra;

Projeden sorumlu TURCom Teknoloji Security Ürün Müdürü ‹brahim ÖZKAN, proje ile
birçok avantaj›n sa¤land›¤›n› vurgulad›; “Daha önceden kontrol edilmesi güç olan internet
trafi¤i art›k %100 görselleflti. ‹nternet ya da WAN hatlar›ndan geçen trafik; protokol,
uygulama, kullan›c›, departman ya da flirket baz›nda, görsel olarak izlenebilir hale geldi,
bu kapsamda ileriye yönelik proaktif planlamalar›n yap›labilmesi kolaylaflt›. Kritik
uygulamalar için, band geniflliklerinin ve önceliklerinin kesin flekilde belirlenebilmesi,
servis kalitelerinin garantisini sa¤l›yor. ‹nternet ve WAN hatlar›n›n bant geniflli¤inin
kontrolü ve istenmeyen uygulamalar›n kesilmesi ile operasyon maliyetlerinin düflmesi
ve verimlili¤in artmas› sa¤lan›yor.

“TURCom Teknoloji ile yapt›¤›m›z bir çok baflar›l› projeden sonra bant geniflli¤i
projesi için de TURCom’u seçtik ve proje sonunda internet trafi¤imizi kontrol
alt›na alarak, tek bir noktadan yönetme imkan›na ulaflt›k”.

Murat AKIN
Galatasaray Üniversitesi Bilgi ‹fllem Daire Baflkan›

Proje Kapsam›nda Sa¤lananlar;

Merkezi yönetim yaz›l›m› ile internet trafi¤i
tek bir noktadan bütün ayr›nt›lar›yla anl›k olarak
izlenebilmesi ve yönetilebilmesi.

Data hatt›ndaki trafi¤in (wan ya da internet),
her bir�protokol, uygulama,�kullan›c› grubu ya da
sunucu�için kontrol alt›na al›nmas›.

Trafi¤in, gerçek zamanl› olarak, bütün uygulama
ve kullan›c›lara ba¤l› olarak izlenmesi.

Her bir a¤ oturumunun tan›mlanm›fl olan
kurallara göre kontrol edilmesi.

Kritik ifl uygulamalar›na öncelik verilerek, garanti
alt›na al›nmas› (VoIP, SAP, Citrix, AS400, FTP).

VoIP, Citrix, SAP, AS400 gibi kritik uygulamalar
için, band geniflliklerinin ve önceliklerinin kesin
flekilde belirlenerek, servis kalitelerinin garanti
edilmesi.

Daha az önemi olan uygulama ve protokollerin
s›n›rland›r›lmas›.(P2P, Gaming, Media, Download)
Gereksiz kullan›m›n engellenmesi ile verimlili¤in
artt›r›lmas›.

Mevcut trafi¤in her bir kullan›c›, departman,
flube, flirket ya da protokol, uygulama, sunucu
baz›nda gerçek zamanl› ayr›flt›r›lmas›.

‹nternet ve WAN hatlar›n›n bandgeniflli¤inin
kontrolü ve istenmeyen uygulamalar›n kesilmesi
ile bandgeniflli¤ine daha az para ödenmesi,
proaktif bandgeniflli¤i yönetimi.

 Internet hatt›n›zdan gelebilecek olan sald›r›lara
karfl›, di¤er güvenlik sistemlerine ek olarak, ön
koruma sa¤layabilecek, istenmeyen trafi¤in
engellenebilmesi.

GALATASARAY

ÜN‹VERS‹TES‹
Band Geniflli¤i Problemini

TURCom'la Atlatt›



Ürünler

4 Eylül ‘09

Art›k günümüzde yeni müflteri kazanman›n maliyeti, eski müflteriyi
elde tutma maliyetinden çok daha yüksektir. Yap›lan araflt›rmalara
göre yeni bir müflterinin kazan›lmas›n›n maliyeti eski müflterinin
korunma maliyetinden 6-8 kat daha fazlad›r.

Uzun dönemli müflteri ba¤l›l›¤›n› sa¤layarak müflteri pay›n› art›rmak
amac›yla, firmalar taraf›ndan gelifltirilen stratejiler, yeni yöntem,
yaklafl›m ve tekniklerinin uygulanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.

Günümüz rekabet ortam›nda artan rekabet bask›s›; ürün ve
hizmetlerin giderek birbirine benzemesine, ürün ve hizmet
farkl›laflt›rmas›n›n zorlaflmas›na, fiyat rekabetine ba¤l› olarak
müflteri sadakatinin azalmas›na ve “pazar pay›” kavram›na verilen
önemin azalarak, “müflteri pay›” kavram›n›n ön plana ç›kmas›na
yol açm›flt›r.

Müflteri Sadâkatinin ‹flletmeler ‹çin Önemi !

Sat›fllar›n Artmas›: Müflteri sadâkati kazanmak, sat›fl frekanlar›n›
artt›rmakta ve markan›z›n yeni müflterilere ulaflmas›n›
kolaylaflt›rmaktad›r.

Delik F›ç› Sendromu: Yeni müflteriler elde etmek, kaybedilen
müflterilerin yaratt›¤› negatif etkiyi gizlemektedir. Oysa yüksek
uzaklaflma oran› kârl› büyümeyi engellemektedir. Durum t›pk›
delik f›ç› gibidir, f›ç›daki delikler ne kadar çok ve büyük olursa
sat›fl/pazarlaman›n f›ç›y› doldurma ve dolu tutma ifli o kadar
zorlafl›r.

TRCloyalty ®

Müflterilerin Üretim ve Pazarlama Sürecine Kat›l›m›: Sad›k
müflteri, ürünlerinizin  üretim ve pazarlama sürecinde karfl›lafl›lan
sorunlar› ve beklentileri size bildirerek iyilefltirme sürecinde aktif
rol oynar.

Mevcut Müflterilerin Mutlulu¤u: Müflterisi mutlu olan bir firma,
sat›fllar›nda istikrar ve müflterilerin kat›l›m›n› sa¤lamakta ve
çal›flanlar ile müflteriler aras›nda sosyal ba¤lar gelifltirilebilmektedir.

TRCloyalty: Uçtan Uca Müflteri Sadakati Yönetimi Platformu

TRCloyalty, müflterileriniz ile güçlü sadakat sistemleri
yaratabilece¤iniz, h›zl› uyarlanabilen, mevcut sistemleriniz ile
entegre olarak çal›flabilen “Ödül-Puan Yönetimi” çözümüdür.

“Müflteriyi elde tutmak için en geçerli yaklafl›mlardan birisi, müflteriyi merkeze alan ve müflteri memnuniyetinin ötesine
geçmeyi amaçlayan Müflteri Sadakat Sistemleridir.”

Müflteri ‹liflkileri Yönetimi & Müflteri Sadakat Sistemi

Hedef Kitle

‹letiflim Plan›

Ödül
ve

Kampanyalar

Sad›k Müflteriler

Gelirlerin Artmas›

Analiz
&

De¤erlendirme

TRCloyalty
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Sahtekarl›k Alg›lama ve Önleme Sistemi
Verilen her bir puan›n bir parasal karfl›l›¤› olmas› dolay›s›yla Sadakat
Kartlar›n›z ile yap›lan ifllemlerin “do¤ru kifli” ve “do¤ru kart” ile
yap›lmas› büyük önem tafl›maktad›r.

Bu do¤rultuda TRCloyalty, sadakat sisteminde gerçekleflen puan
sahtekarl›klar› için ‘Alg›lama ve Önleme’ sistemi sunmaktad›r.

TRCloyalty, önceden tan›mlanan kurallar çerçevesinde ifllemleri,
ifllem tipine göre “an›nda” veya “belirlenen süre sonunda”
de¤erlendirilerek sahtekarl›k teflebbüsleri alg›lanarak uyar› ve
alarm mekanizmalar› çal›flt›r›lmaktad›r.

De¤erlendirme sonras›nda TRCloyalty sistemi afla¤ad›ki mesajlardan
birini üretmektedir.

  ‹fllemi reddet ve Puan Verme
  ‹fllemi reddetme ve iflyerini belirli bir süre için izlemeye al
  ‹fllemi reddet ve kart› belirli bir süre için bloke et
  ‹fllemi reddet ve kart› bloke et

Biriken Puanlar› Nas›l Harcayaca¤›m ?
Kazan›lan puanlar, üye iflyerlerinde bulunan  POS Terminalleri veya
yazarkasa sistemleri üzerinde ParaPuan olarak, Call Center arac›l›¤›
ile, Müflteri arayüzü üzerinden veya di¤er firmalar›n sadakat
sistemleri ile gerçeklefltirilecek çapraz promosyon kampanyalar›nda
 “Hediye Kart” veya “Kupon” olarak kullan›labilir.

Kart Kisellefltirme ‹fllemi
Kart Kiflisellefltirme ifllemi önyüz üzerinde kart numaras› - kart
sahibi ismi bask› ve chip/manyetik bant/barkod kodlama olmak
üzere 2 bölümden oluflmakta olup kart›n grafik ve elektiriksel
olarak kullan›ma haz›rlanmas› anlam›na gelmektedir.

Kartlar›n, tedarik, kiflisellefltirme ve kiflisellefltirme sonras› paketleme,
zarflama ve gönderileri profesyonel hizmet olarak sa¤lanmaktad›r.

Kolay Yönetim Kolay Kullan›m
Kullan›ma haz›r mimarisi ile Internet üzerinden sistem
kullan›c›lar›n›z›, üye iflyeri ve kart sahiplerinizi tan›mlayabilir,
kampanyalar›n›z› oluflturabilir, hediye ve siparifl süreçlerinizi
yönetebilirsiniz.

Kolay Uyarlama Kolay Entegrasyon
Modüler ve parametrik yap›s› ile firman›z›n ihtiyaç ve pazarlama
stratejilerine kolayca uyarlanabilir, kullanmakta oldu¤unuz mevcut
sistemler ile kolayl›kla entegre edilebilir.

  ERP Sistemleri
  CRM Sistemleri
  Terminal Sistemleri (Yazarkasa, POS, Kiosk…)
  Muhasabe ve Faturalama Sistemleri
  Lojistik Sistemleri
  E-mail, SMS, Fax Sistemleri
  ve di¤er IT Sistemleri

Ödül ve Promosyon Yönetimi
TRCloyalty ile çok kapsaml› bir kampanya sihirbaz› sunulmaktad›r.
Bu sihirbaz ile müflterinizden ald›¤›n›z her türlü demografik bilgi,
harcama tutar› ve ürün tipi gibi çok farkl› kriterlerle her türlü
Ödül ve Puan kampanyas› düzenleyebilir, müflterileriniz için etkili
ve “kifliye özel” kampanyalar yapabilirsiniz.

Veri ‹letiflimi
Seçilecek olan terminal tipi (POS Terminali, yazarkasa, kiosk gibi)
ve mevcut data altyap›n›za göre tüm sistem online ve/veya
offline olarak çal›flabilir.

Farkl› Kart Tipleri
‹ster ak›ll› kart, ister manyetik fleritli kart ister barkodlu kart.
TRCloyalty tüm kart tiplerini desteklemektedir.
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The Plaza Hotel’de 7 May›s Perflembe günü birçok firman›n
kat›l›m›yla gerçekleflen seminerde, TRCmon@udit ile Ironport
ürünlerinin tan›t›m› yap›l›rken,  özellikle üzerinde durulan konular
ise flunlard›;

TRCmo@udit’in anlat›ld›¤› ilk bölümde;
 Network izleme,
 Network yönetimi,
 Uygulama ve konfigürasyon yönetimi,
 Envanter ve varl›k yönetimi,
 ‹fl süreçleri yönetimi
 Servis masas›

Ironport’un tan›t›ld›¤› 2.bölümde ise;
 En son internet tehditleri,
 Reputation tabanl› sistem taramas› ile e-mail ve web gateway

güvenli¤i,
 Web security appliance (Ironport S serisi)
 E-mail security appliance (Ironport C serisi)

“Firmalar›n network yönetimi ve izleme konular›ndaki bir numaral› asistan› olan TRCmon@udit ile web ve internet
güvenli¤inin en iyilerden Ironport, 7 May›s Perflembe günü çeflitli sektörlerden firmalar ile bulufltu.”

Medeniyet ‹ttifak› Zirvesi’nin Kat›l›mc›lar› ‹nternete TURCom’la Ba¤land›!
“‹stanbul’da gerçekleflen Medeniyetler ‹ttifak› Zirvesi’nin 2.forumunun internet ba¤lant›s›n› TURCom sa¤lad›.”

Diplomatlar›, dini liderleri, akademisyenleri ve özel sektör
temsilcilerini bir araya getirip, kültürleraras› anlay›fl›n geliflimine
katk› sa¤lamak amac›yla ilki Madrid’te olan, 2.si ise 6 Nisan tarihinde
Ç›ra¤an Saray›’nda gerçekleflen Medeniyetler ‹ttifak› Zirvesi TURCom’la
internete ba¤land›.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, ‹spanya Baflbakan› Jose Luis
Zapatero, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve birçok
üst düzey liderin kat›ld›¤› forumun kültürel etkinlikler bölümünde
de ‹stanbul tarihi yerleri gezildi.

TURCom Teknoloji, Symantec’in Gold Partner’› Oldu

Tüm Türkiye’deki ofislerinden sonra yurtd›fl›na da aç›lan TURCom
Teknoloji, partnerl›klar›na yenilerini ekliyor. TURCom Teknoloji,
gerçeklefltirdi¤i baflar›l› projeler ile dikkatleri üzerine çekerken,
Symantec’in Gold Partner’› olarak firmalara hizmet vermeye devam
edecek.

Güvenlik alan›n›n en iyilerinden ve dünyan›n en büyük yaz›l›m
flirketlerinden Symantec’in Gold Partner› olmas›yla beraber, sahip
oldu¤u uzmanl›klar›n› sürekli art›ran TURCom Teknoloji, güvenlik
alan›nda da en iyi hizmet veren firmalardan oldu¤unu ispatlad›.

ve Ironport Müflterileriyle Bulufltu
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TURCom Teknoloji’nin tecrübe ve dan›flmanl›¤›yla Frito Lay, TURCom ad›na al›nan hatlar›n›n yeni merkezine k›sa sürede ve sorunsuz
aktar›lmas›yla, çal›flmalar›na ara vermeden devam ediyor. De¤iflen ve geliflen organizasyon yap›s› nedeniyle ihtiyaçlar›n› karfl›layamayan
mevcut ofisini Mart ay›nda tafl›nma karar› alan Frito Lay,  hatlar›n›n yeni ofisine zaman›nda ve sorunsuz tafl›nabilmesi için TURCom
Teknoloji’yi tercih etti.

Frito Lay IT altyap›s›nda hangi teknolojilerin kullan›ld›¤›n› sordu¤umuz Frito Lay Network Yöneticisi Önder B‹ROL, “Wide-Area-Network
yap›m›zda merkez ofis ve fabrikalarda MetroEthernet, DC’lerimizde ise (distribution center) G.SHDSL teknolojilerini standart olarak
kullan›yoruz. Varolan merkez ofisimiz ihtiyaclar›m›z› karfl›layamaz duruma geldi¤inden 2009 Mart ay›nda tafl›nma karar› ald›k. IT altyap›m›z›n
tafl›nmas› önceden planlanmas› ve titizlikle çal›fl›lmas›n› gerektiren bir süreçti. Bu sebeple tüm WAN hatlar›m›z›n tafl›nma plan› aylar
öncesinden yap›ld›. Bu konuda piyasa tecrübesi yüksek olan ve daha önce benzer tafl›nma projelerini baflar› ile tamamlayan TURCom
ile çal›flma karar› ald›k” aç›klamas›n› yapt›.

Dan›flmanl›k ve Fizibilite Çal›flmalar› da TURCom’dan

Güncel olarak tüm lokasyonlardaki WAN hatlar›n›n Merkez Ofiste sonland›¤›n›, tafl›nma ile birlikte Merkez Ofise gelen tüm devre uçlar›n›n
tafl›n›lan yeni ofise tan›mlanmas› gerekti¤ini belirten B‹ROL, bu geçifl için TURCom’un da önerisiyle Cumartesi gününün seçildi¤ini anlatt›.
Türk Telekom’dan Cumartesi günü destek alamama ve oluflabilecek sorunlar›n çözüm süresinin uzamas› gibi risklere karfl›n bu süreçin
de, TURCom yetkilileri taraf›ndan problemsiz olarak yürütüldü¤ünü ve devrelerin Cumartesi akflam› çal›fl›r hale getirildi¤ini de sözlerine
ekledi.

Frito Lay ayr›ca hatlar›n›n bak›m ve destek hizmetini de TURCom’dan al›yor.

FRITO LAY, Hatlar›n› TURCom Dan›flmanl›¤›nda Sorunsuz Tafl›d›
“TURCom birçok sektörde oldu¤u gibi g›da sektörünün de biliflim projelerine imzas›n› atmaya devam ediyor.  G›da

sektörünün Lay’s, Ruffles, Doritos, Cheetos gibi ürünleriyle be¤eni toplayan flirketlerinden Frito Lay, yeni ofisine
tafl›nmas›n›n ard›ndan hatlar›n› TURCom’la tafl›d›.”
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Proje Öncesi

 ‹nternet eriflimi mevcut G.SHDSL ve ADSL hatlar› üstünden manuel kontrol olarak
sa¤lan›yordu.

 Güvenlik olarak sadece G.SHDSL hat üzerinde firewall bulunuyordu ve web kay›tlar›
ile kontrolü yap›lam›yordu.

Proje Detaylar›

 Mevcut yap›da her iki ç›k›fl›n kontrolünü tek bir cihazdan yapmak amac›yla her iki hat
da TRCroot’a ba¤land›.

 Proxy ile ç›kan istemciler Proxy serverdan ç›kar›ld›.

 ‹stemci bazl› web içerik ve kontrol sa¤land›.

Proje Sonras›

 ‹çerik olarak riskli sitelere eriflim de belirlenerek, iflletme ve personel güvenli¤i de
sa¤land›. ‹nternet eriflim talebi, yo¤unlu¤a göre hatlar aras› paylaflt›r›ld›.

 Mevcut durum en etkin kullan›m flekline büründü.

 Gerek flirket personeli gerekse misafir kullan›c›lar, internet erifliminde kay›t alt›na
al›n›p kanuni hükümler uyguland›.

“TRCroot ile log kay›tlar›n› tutup, internet eriflimini kontrol eden firmalar aras›na
Eker Süt de dahil oldu. Türkiye’deki baflar›l› faaliyetlerinden sonra, g›da alan›nda
faaliyet gösteren Frans›z menfleili Andros Grubu ile ortak olup, yeni yat›r›mlar
ve teknoloji birikimiyle, modernleflmesine h›z katan Eker Süt, internetteki
güvenli¤i için TRCroot kullananlar aras›na girdi. ”

TRCroot ‹le

EKER SÜT’ün

‹nterneti Daha Güvenli!

TRCroot ile;

Bu tarzda projeler, kanunen internet eriflimi olan tüm iflletme ve umumi mekanlar için zorunludur. ‹flletme içinde girilen sitelerin kifli bazl›
kay›tlar›n›n en az 6 ay süre ile tutulmas› gerekmektedir. TRCroot yaz›l›m› ile kay›t yap›ld›¤› gibi, içerik olarak site kontrol ve eriflim engelleme
de yap›labilmektedir.

Eker Süt Hakkında;

Küçük bir imalathanede yo¤urt ve süt
üretimiyle faaliyetine bafllay›p,
günümüzde 70 farkl› ürünle yaklafl›k
bin adet sat›fl noktas›yla müflterilerine
ulaflan Eker Süt, Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2000 belgesine ve G›da
Güvenli¤i Yönetim Sistemi TS EN ISO
22000 belgesine sahip.

1 litrelik cam ambalajdaki yay›k
ay ran ›y la  sek tö rdek i  b i r  i l k i
gerçeklefltirerek yeni bir pazar›n
yarat›lmas›na imza atan Eker Süt, ayn›
yenilikçi yaklafl›mla, Türkiye’de ilk kez
ambalaj l ›  kaymak ürününü de
yaratm›flt›r.

Bafları Hikayesi
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ACCOR OTELLER‹ Network’ünün Güvenlik ve Bak›m Hizmeti TURCom’dan
“Referanslar› aras›nda her sektörden firmalar›n bulundu¤u ve turizm sektörünün de tercihi olan TURCom, Accor Oteller’inin

network’ünün de güvenlik ve bak›m›n› üstlendi.”

Geçti¤imiz aylarda Trabzon’da açt›¤› yeni Novotel ‘in network
altyap›s›n› TURCom’a emanet etmifl olan Accor Otelleri,
Zeytinburnu’ndaki otelinin sunucular›n›n ve network’ünün güvenlik
ve bak›m sorununu yine TURCom’la çözdü.

Marmara denizinin eflsiz manzaras›na sahip odalar›yla misafirlerini
a¤›rlayan Novotel, ‹stanbul’daki önemli yer ve ulafl›m seçeneklerine
son derece yak›n olan ve 208 novation oda ile 6 novation suit ve
deniz manzaras›yla; hemen yan›ndaki Ibis Hotel ise 228 oda ile
müflterilerine farkl› alternatifler ile hizmet vermeye devam ediyor.

Accor Otelleri,  2010 y›l› bafl›nda Novotel ve Ibis Hotel Kayseri,
Novotel ve Ibis Hotel Gaziantep otellerini de hizmete açacak.

Accor Hotels, böylece TURCom’un üstlendi¤i sunucu ve network’ünün
güvenlik ve bak›m› projesinden sonra teknolojik sorunlar›n› halletmifl
oldu.

‹nternete eriflimi olan kullan›c›lar›n k›s›tlama ve loglar›n›n
tutulabilmesi için TRCroot ile mevcut internet eriflimi yap›lan
GSHDSL hatt›na Proxy yap›ld›¤›n›n alt›n› çizen Beyçelik Gestamp
Bilgi ‹fllem fiefi Tuncay SÖZER‹, “ TRCroot ile kullan›c›lar›n içerik
filtreleme, URL filtreleme ve kullan›c›lar›n girdikleri internet
sitelerinin log kay›tlar›n› tutabiliyoruz” dedi.

TRCroot’un geliflmifl yönetim paneli sayesinde Beyçelik Gestamp’›n
IT departman›n›n, ayr›nt›l› olarak girilen sitelerin ismini ve kullan›m
sürelerini olarak kullan›c› baz›nda raporlayabildi¤ini aç›klayan
TURCom Bursa Bölge Sat›fl Müdürü Ümmühan KAHRAMAN,
“Firman›n mail sunucusu da ayr›ca 2 y›ld›r Telnet Telekom üzerinde
bulunuyor. Kullan›c›lar›n d›fl mail ihtiyaçlar› da Telnet Telekom ile
güvenli bir flekilde sa¤lan›yor” fleklinde konufltu.

TRCroot projesi ile birlikte daha önce de hosting ve mail sunucu
alt yap›s›n› yenileyen Beyçelik Gestamp, teknolojiyi TURCom ile
takip etmeye devam ediyor.

BEYÇEL‹K GESTAMP, TRCroot ‹le ‹nternet Kullan›m›n› Kay›t Alt›na Al›yor
“Saç flekillendirme ve kal›pç›l›k alanlar›nda faaliyetlerini sürdüren Beyçelik Gestamp, kurumundaki internet kullan›m›n›
etkin flekilde kontrol edebilmek ve kullan›c›lar›n log kay›tlar›n›n tutulmas›n›n zorunlulu¤unu içeren 5651 numaral›
yasan›n yükümlülüklerini yerine getirmek için TRCroot ürününden faydalan›yor.”
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Projelerimizden

CITY’S N‹fiANTAfiI ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ Ortak Telefon Rehberine Eriflimini
CISCO IP Phone’lar ile Kolaylaflt›rd›

“City’s Niflantafl› çal›flanlar›, Cisco IP Phone’lar ile ma¤aza ve ofis personelinin bilgilerinin bulundu¤u ortak telefon
rehberinde, iste¤i flekilde sorgulama yaparak, aran›lan kiflilerin bilgilerine kolayca eriflebiliyor. ”

Seçkin ma¤azalar› ve restoran ile cafeleriyle ziyaretçilerinin kendilerini
ayr›cal›kl› hissettikleri City’s Niflantafl› Al›flverifl Merkezi, hem ma¤aza
çal›flanlar› hem de kendi personeli için Cisco IP Phone’lar ile mevcut
rehbere kolay eriflim sa¤lad›.

Bugün, yurtd›fl›ndaki uluslararas› bir çok yat›r›mc› ve çevre taraf›ndan,
Avrupa’n›n say›l› al›flverifl merkezleri aras›nda gösterilen  ‘’CITY’S’’
hem AVM Genel Müdürlük personeli, hem de ma¤aza çal›flanlar›n›n
mevcut telefon rehberine h›zl› bir flekilde eriflimlerini Cisco IP
Phone’lar ile gerçeklefltiriyor.

“City’s Niflantafl›’nda da¤›n›k verileri (exchange, excel, access, SQL,
vb), oluflturdu¤umuz MS SQL veri taban›na aktararak, Asp.Net
teknolojisi ile Cisco Ip Phone’larda istenen formatta kullan›m›
sa¤lad›k. Bu kapsamda veritaban›na eklenen personel ve ma¤aza
bilgilerinin IP telefonda, her telefon rehberi için ayr› ayr› sorgulanabilir
bir yap›da ve rehber görevlerini yerine getirebilir bir servis fleklinde
konumland›rd›k” diyen TURCom Teknoloji Yaz›l›m Uzman› Mehmet
fi‹R‹N ÇEL‹K, kurumun sahip oldu¤u avantajlar› flöyle anlatt›;

Türkiye’deki ticari alacakl›lar› kredi sigortas› kavram›yla tan›flt›ran
Coface Sigorta, önceki aylarda TURCom Teknoloji ile lokal yedekleme
otomasyonu projesini gerçeklefltirmifl, proje bitiminde arzu etti¤i
güvenilir ve daha yüksek performansl› bir altyap›ya kavuflmufltu.
Proje süreçlerindeki memnuniyetin sonucu olarak Coface, “co-
location” ve “veri kurtarma” konular›ndaki çal›flmalar›nda da
TURCom’u seçerek hedefledi¤i sistem altyap›s›n› oluflturdu.

Coface Sigorta, güvenli bir co-location hizmetini Juniper ürünleriyle
donat›lm›fl bir platformda TURCom Data Center’›ndan al›yor. Projede
HP sunucular yan›nda, ba¤lant›lar Turnet omurgas› ve G.HSDSL hat
üzerinden sa¤lan›yor.

COFACE S‹GORTA, Teknolojik Yat›r›mlar›n› TURCom’la Yapmay› Sürdürüyor

Exchange üzerinde bulunan ilgili kiflilerin istenilen flekilde aktar›mlar› gerçeklefltirilebiliyor.

Proje kapsam›nda ma¤azalar ve City’s Niflantafl› çal›flanlar›n›n kullanabilmesi için iki farkl› servis yer al›yor. Bunlar ma¤aza telefon rehberi
ve personel telefon rehberi. Bu servislerden; Ma¤azalar, sadece ma¤aza telefon numaralar›na, Personel ise ma¤aza ve personel
numaralar›na ulaflabiliyorlar. Ayr›ca, gün sonunda her ma¤aza ciro bilgilerini telefonlar›na girerek günlük toplam cironun yönetim
taraf›ndan izlenmesi sa¤lan›yor.

“Yak›n bir zamanda lokal yedekleme projesini TURCom’la gerçeklefltiren Coface Sigorta, “co-location” ve “veri kurtarma”
projeleri için de TURCom’la çal›flt›.”
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Proje Sonrası

Bsk Eskiflehir Anadolu Hastanesi’nde
kullan›lan eski switchler, 100 Mbps
h›z›ndayd› ve kurum yeni switchleri ile
1000 Mbps h›z›nda veri iletiflimine kavufltu.
Ayr›ca katlar aras›nda fiber iletiflim ile veri
iletimi sa¤l›kl› bir yap›ya kavufltu. Network
topolojisi ç›kart›larak ar›za ve bak›m ifllem
süreçleri minimum süreye indirildi.

Ürünlerin 2 y›ll›k garanti ile teslim edildi¤i
proje ile BSK Eskiflehir Anadolu Hastanesi,
network’ünde do¤acak ar›zalara an›nda
müdahale edip, personel ve hasta
memnuniyetinin daha da artmas›n› sa¤lad›.

Di¤er sektörlerde oldu¤u gibi sa¤l›k sektörü için de son derece önemli olan teknoloji,
bu alandaki kurulufllara ifl verimlili¤i aç›s›ndan katk› sa¤larken, hasta ifllemlerinin daha
kolay ve çabuk yap›lmas›ndan dolay› müflteri memnuniyetinin otomatik olarak
yükselmesine olanak tan›yor. Ülkemizin Eskiflehir ilindeki BSK Anadolu Hastanesi de
TURCom’la gerçeklefltirdi¤i biliflim projesi ile network altyap›s›n› daha sa¤l›kl› duruma
getiren hastaneler aras›nda yer al›yor.

Bundan 7 y›l önce poliklinik olarak hizmet vermeye bafllayan fakat zaman içinde artan
hasta talebini karfl›lamak için hastane olarak hizmet vermeye bafllayan kurum, Avrupa
Birli¤i Standartlar›’na uygun bir flekilde hizmet veriyor. BSK Eskiflehir Anadolu Hastanesi,
fiziki mekân, teknik donan›m, uzman ekip kadrosu, medikal ve paramedikal personelin
kalitesiyle hastalar›n› tekrar sa¤l›klar›na kavufltururken, alan›nda en çok tercih edilen
kurum olma yolunda h›zla ilerliyor.

Proje Öncesi

6. kattaki sistem odas›ndan tüm katlara toplamda 400 data ucu iniyordu ve 150 client
çal›fl›yordu. Kabinette ve kullan›c› taraf›nda data kablolar›n›n kod numaralar›
bulunmad›¤›ndan ar›za durumda müdahale imkan› bulunmuyordu.

“Sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flan personelin ifl verimlili¤ini art›r›rken, hastalara
verilen hizmetin de kalitesi ve h›z›n› olumlu yönde etkileyen teknolojiyi,
BSK Eskiflehir Anadolu Hastanesi TURCom’la takip ediyor. ”

BSK
Eskiflehir Anadolu

Hastanesi Network’ünü

TURCom’la ‹yilefltirdi

Bafları Hikayesi

Neler Yap›ld›?

Öncelikle 6. kat ile girifl kat› aras›na çekilen fiber optik kablo, girifl kat›ndaki switch’de sonland›r›ld›. Girifl kat›ndaki 30 client›n data ihtiyaçlar›,
bu switch’den karfl›land›. Kabinetlerde sonlanan 400 adet data kablosu sökülüp yeniden numaraland›r›larak, kat projesine ifllendi ve tekrar
patch panelde sonland›r›ld›. Sistem odas›na yeni flase switch verilip, mevcut clientlar 1gbits h›z›nda sonland›r›ld›. Ayr›ca kuruma 100
metrelik fiber kablolama ve yeni kabinet verildi.
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Bizden Haberler

TURCom Teknoloji ve HP Procurve Müflterileriyle Bo¤azda Yaza Merhaba Dedi!
“05 Haziran Cuma günü TURCom ve HP Procurve, her sektörden firman›n kat›ld›¤› müflterileriyle, teknede düzenlenen
“Yaza Merhaba” partisi ile e¤lendi.”

Müflterilerine sundu¤u katma de¤erli hizmetlerle, onlar›n teknoloji
alan›ndaki çözüm orta¤› olan TURCom Teknoloji ve a¤ uzman› HP
Procurve’nin ortak olarak düzenledi¤i “Yaza Merhaba” partisinde
e¤lenceden önce müflterilerine ürünlerin tan›t›m›n› gerçeklefltirdi.

S›ras›yla Linux Sistem Müdürü Cuma KURT, Linux tabanl› bütünleflik
çözüm olan TRCroot’u, Multimedia Ürün Müdürü Mustafa fiAH‹N, ip
tabanl› görüntüleme sistemi TRCtv’yi, Yaz›l›m Sat›fl Müdürü Serkan
ESEN, müflteri iliflkilerindeki memnuniyeti en üst düzeye ç›karan
CRM çözümünü ve son olarak HP ProCurve Müflteri Yöneticisi Mehmet
TARIMCI da müflterilerine en üst düzey a¤ ürünleri ve çözümleri
sa¤layan HP Procurve’ü tan›tan k›sa bir bilgilendirme yapt›lar.
Sonras›nda ise  kat›l›mc›lar, bo¤az manzaras›yla, yaza hofl geldin
dediler.

Log Yönetimi ve Juniper STRM Ürünü TURCom ve Juniper’›n Düzenledi¤i
Workshopta Tan›t›ld›

“TURCom Teknoloji ve Juniper’›n haz›rlad›¤› workshopta log saklama sistemi tüm kat›l›mc›lara ayr›nt›lar›yla anlat›ld›.”

29 Haziran Pazartesi günü BNT Pro’da, sektör s›n›rlamas› olmadan
çeflitli firmalar›n kat›l›m›yla gerçekleflen workshopta özellikle
Juniper’›n log yönetimi, güvenlik bilgi ve olay yönetimi konular›na
yönelik gelifltirilmifl STRM ürünü tan›t›l›rken, loglama ve 5651 yasas›
hakk›nda da çeflitli bilgiler verildi.

Workshop öncelikle Juniper Türkiye Kanal Sorumlusu Tunç ÇOKKESER’‹N
Juniper ve 5651 yasas› hakk›ndaki k›sa aç›l›fl konuflmas›yla bafllarken,
TURCom Teknoloji’den Güvenlik Ürün Müdürü ‹brahim ÖZKAN’›n
Juniper STRM hakk›nda bilgi vermesiyle devam etti. Ard›ndan BNT
Pro E¤itmeni Turan ERCAN’›n konuflmas›yla 2.yar›s›na geçilen
e¤itimde, program kat›l›mc›lar›n çeflitli sorular›yla son buldu.

Ankara ve ‹zmir’deki Firmalar TURCom’un Düzenledi¤i Seminerlerde Bir Araya Geldi.
“TURCom Teknoloji, Ankara ve ‹zmir’deki firmalar›n bilgi ifllem yöneticilerine, rutin ifllerini nas›l kolaylaflt›racaklar›n›
düzenledi¤i seminerde anlatt›.”

TURCom Teknoloji’nin firmalar›n ve BT yöneticilerinin hayatlar›n›
kolaylaflt›ran çözümlerinden TRCmon@udit, fiubat ay›nda Ankara’da
ve ‹zmir’de yap›lan seminer ile firmalara tan›t›ld›.

TURCom Teknoloji’den Yaz›l›m Sat›fl Müdürü Serkan Esen ile TURCom
Teknoloji Sistem ve Network Mühendisi Haçik Ma¤den’in sunum
yapt›¤› toplant›da, TRCmon@udit d›fl›nda, sahadaki personel ile
merkez ofis aras›nda anl›k bilgi iletiflimini sa¤layan TRCmobil ile
sistem odas› gözlem, kontrol ve toplama sistemi olan TRCrms’nin
de tan›t›m› gerçekleflti.
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TRCtv

Merkezden IP a¤› kullanarak,  belirli bir yay›n
listesi çerçevesinde, merkezdeki veya
merkeze ba¤l› uzak uçlardaki bilgi ekranlar›na
görüntü ve ses aktar›m› yapan bir iletiflim
platformudur.  Bu platformda her türlü görsel
içerikle beraber; güncel tarih, zaman ve her
türlü dinamik veriler istenilen flekilde bu
ekranlardan�izleyenlerin dikkatine sunulur.

Kimler Kullanabilir?

TRCtv, her sektörde, çeflitli boyutlardaki
organizasyonlar›n bünyesine uygulanabilir.
Tek bir kurum içinde kullan›labilece¤i gibi
büyük alanlara yay›lm›fl, bayi/flube yap›s›na
sahip flirketlerde veya kampüs yap›s›ndaki
organizasyonlarda sat›fl, pazarlama, e¤itim,
bilgilendirme vb. amaçlarla kullan›labilir.

Radisson Blu Resort & Spa Bilgi ‹fllem Müdürü Serhad ‹LHAN, konumland›r›lan TRCtv ile
otellerinde gerçekleflen organizasyonlarda kat›l›mc›lar›n toplant›lar›n›  kolayl›kla takip
ettiklerini; otellerinde konaklayan misafirlerine de istenilen her türlü duyurunun zaman›nda
ve h›zl› bir flekilde ulaflt›¤›n› söyledi.

Geçti¤imiz May›s ay›nda aç›lan ve misafirlerini Ege denizi ile buluflturan Radisson Blu
Resort & Spa, digital signage sistemine Ip tabanl› multimedya çözümü olan TRCtv�ile
geçti.

Ülkemizin en çok tercih edilen tatil bölgelerinden olan Çeflme’de bulunan ve müflterilerini
Ege denizinin mavi sular› ile buluflturan Radisson Blu Resort & Spa, toplant› bilgilendirme
karmaflas›ndan ve misafirlerine duyuru yapabilmenin zorlu¤undan TRCtv ile kurtuldu.
Digital signage sistemi ile Otel hakk›nda her türlü bilgilendirme, duyuru ve yeni haberlerin
h›zl› ve kolay bir flekilde misafirlere özel tasarlanan LCD ekranlardan ulafl›yor.

Radisson Blu Resort & Spa Bilgi ‹fllem Müdürü Serhad ‹LHAN projede;
 7 adet 17” özel tasar›m bilgilendirme ekran›,
 2 adet 46” özel tasar›m dikey LCD stand ekran,
 2 adet 19” özel tasar›m resepsiyon arkas› LCD ekran kullan›ld›¤›n› sözlerine ekledi.

Radisson Blu Resort & Spa’da, 312 adet eflsiz donan›ml› oda,�3500 m2 kapal› alanda spa
& sa¤l›k merkezi, iki adet�mükemmel restoran, kapal› ve aç›k yüzme havuzlar› ile�bir
gece kulubü bulunuyor. Çeflme’nin ünlü plajlar›n›n hemen yan› bafl›nda yer alan ve
popüler tatil mekanlar› olan Il›ca ve Alaçat›’ya yak›n mesafede olan tesis, gerek ifl
seyahatleri gerekse tatil�amaçl› geziler için en iyi tercihlerden biri aras›nda yer al›yor.

Digital Signage; Hedef kitleyi bilgilendirme amac›yla ses, video, grafik veya metin gibi
dijital içerikleri bir IP a¤› üzerinden uzaktan yöneterek yay›nlamay› sa¤layan maliyet
etkili dinamik bir iletiflim arac›d›r.

“Radisson Blu Resort & Spa Bilgi ‹fllem Müdürü Serhad ‹LHAN, konumland›r›lan
TRCtv ile otellerinde gerçekleflen organizasyonlarda kat›l›mc›lar›n toplant›lar›n›
 kolayl›kla takip ettiklerini; otellerinde konaklayan misafirlerine de istenilen
her türlü duyurunun zaman›nda ve h›zl› bir flekilde ulaflt›¤›n› söyledi. ”

Yeni Aç›lan

RADISSON BLU

RESORT & SPA

ÇEfiME Oteli
TRCtv ile Duyurular›n›

Art›k Kolayca ‹letiyor

Bafları Hikayesi
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Hayat› Kolaylaflt›ran Bedava Çözümler

‹nternet ve bilgisayarlar art›k hayat›m›zda giderek daha fazla yer iflgal ederken, bu alana en az ilgi duyan insanlar bile giderek daha

çok donan›m ve yaz›l›m kullanmak zorunda kal›yorlar. Ancak teknoloji bir yandan iflleri h›zland›r›p kolaylaflt›r›rken bir yandan da hayat›

zorlaflt›r›yor. Çünkü birçok kifli, asl›nda çok fazla ilgi duymad›¤› konularda sürekli yeni bir fleyler ö¤renmek ve uygulamak zorunda kal›yor.

Bu tür zorluklarla bo¤uflan “ma¤dur ço¤unluk” için hayat› kolaylaflt›ran baz› temel çözümleri içeren yaz›l›mlardan küçük bir rehber

haz›rlad›k. Bu çözümlerin ortak özelli¤i aç›k kaynakl› ve ücretsiz olmas›; ayn› zamanda da kullan›mlar›n›n son derece kolay ve taraf›mdan

uzunca süreler denenmifl olmas›. Biraz teknolojisi köflesi gibi oldu ama flu kriz döneminde hem yaz›l›m ve lisans maliyetlerini düflürmek

konusunda ipuçlar› vermifl, hem de bu konularda gelen sorular› topluca yan›tlam›fl oluyoruz.

Ubuntu: Linux tabanl› bir iflletim sistemi olan Ubuntu’yu
5-6 y›ld›r kullan›yorum. Aç›k kaynakl› bu iflletim sistemi son
dönemde o denli geliflti ki, eskiden kurulum ifllemi profesyonel
deste¤e ihtiyaç duyarken, flu anda isteyen herkes internetten
indirip kurabiliyor. Son derece kullan›fll› bir ara yüzü var ve tüm
ofis uygulamalar› üzerinde geliyor. Türkçe dil deste¤i bulunmas›n›n
yan›nda sistem de büyük ölçüde Türkçelefltirilmifl durumda. fiu
anda ortalama bir ev ve ofis kulac›s›n›n tüm gereksinimlerini
karfl›layabilecek durumda olan Ubuntu, iflletim sistemi sizi büyük
ölçüde virüs, solucan gibi dertlerden ve bunlar›n neden oldu¤u
tahribatlardan kurtar›yor. E¤er çok kullan›c›l› bir sistem kuracaksan›z,
düflük maliyetli profesyonel desteklerle Ubuntu’ya geçerek ciddi
lisans ve yaz›l›m maliyetlerinden kurtulabilirsiniz. Yaz›l›m›n
Türkiye’deki sitesi www.ubuntu-tr.org adresinde.
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Open Office: Ubuntu gibi aç›k kaynakl› bir yaz›l›m
olan Open Office, Windows Office’in en büyük alternatifi
konumunda ve üstelik ücretsiz. Hem Ubuntu gibi Linux iflletim
sistemlerinde, hem de Windows üzerinde rahatl›kla kullan›labiliyor.
Kelime ifllemci ve hesap tablosu gibi uygulamalar› mükemmel
düzeyde. Üstelik Word, Excel, Power Point gibi Windows Office
dosyalar›n› sorunsuz aç›yor ve yarat›lan dosyalar› bu formatlarda
kaydedebiliyor. Ortalama bir kullan›c›n›n tüm ofis ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilen Open Office’in önemli bir özelli¤i ise istedi¤iniz
dosyalar› tek komutla PDF format›nda kolayl›kla kaydedebilmeniz.
Ayr›ca Mac OS versiyonu da sorunsuz çal›fl›yor. Türkçe sitesi
www.openoffice.org.tr adresinde.

GIMP: E¤er matbaa veya reklam ajans› gibi profesyonel
amaçlar›n›z yoksa, yaln›z internet ve ofis uygulamalar›yla
ilgiliyseniz, Photoshop gibi yüksek maliyetli programlara da
ihtiyac›n›z yok demektir. GIMP’le foto¤raflar›n renklerini düzeltmek,
k›rpmak, küçültmek ve diledi¤iniz formatta kaydetmek son derece
kolay. Üstelik internete yükleyece¤iniz resimlerin hacimlerini de
ciddi ölçülerde düflürebiliyorsunuz. Gimp Shop gibi versiyonlar›
da bulunan yaz›l›m›n Türkiye’deki adresi www.gimptr.com

Mozilla Firefox, Firefox FTP ve
Thunderbird: Mozilla’n›n Firefox adl› internet
taray›c›s›n› herhalde art›k duymayan kalmam›flt›r. Daha önce
burada da sözünü etti¤imiz Firefox taray›c›s› flu anda dünyadaki
internet erifliminin yaklafl›k %20’sinde kullan›l›yor. Güvenlik ve
kullan›m kolayl›¤› gibi üstün özelliklere sahip bu aç›k kaynakl›
yaz›l›m›n yan›nda yine Mozilla’n›n e-mail haberleflmesi için
gelifltirdi¤i Thunderbird adl› program› da denenmeye de¤er.
‹nternet sitelerine dosya yükleyenler ve bunda zorlananlar
Firefox’un kullan›c› dostu FTP ara yüzünde mutlaka tan›flmal›.
http://fireftp.mozdev.org/

Portable Apss: Diyelim ki evinizde ayr›, ifl yerinizde
ayr› bir bilgisayar kullan›yorsunuz ve benim gibi çantan›zda
notebook tafl›maya üflenenlerdensiniz. ‹sterseniz cebinizdeki flash
belle¤e, isterseniz USB giriflli harici bir hard diske yükleyece¤iniz
programlarla çal›flmak hayat›n›z› çok kolaylaflt›rabilir.  adresinde
yukar›da sayd›¤›m programlar› ve daha fazlas›n› bulabilirsiniz.
Örne¤in Protable Thunderbird program›yla e-maillerinizi flu veya
bu bilgisayara de¤il, cebinizdeki hard diske indirebilirsiniz. Ayr›ca
tüm ofis uygulamalar›n›z› ve belgelerinizi de yan›n›zda
tafl›yabilirsiniz. http://portableapps.com/

Teknoloji

Say›n Güventürk Görgülü’ye makalesini TURCommunique ile paylaflt›¤› için teflekkür ederiz...



Microsoft Dynamics CRM tabanl›                    , Kaya Ramada’n›n Müflteri Memnuniyetinde
‹stedi¤i Art›fl› Yakalamas›na F›rsat Verdi

Deniz ve göl manzaral› odalar›yla konforu her zaman ön planda

tutan Kaya Ramada Plaza, TRCfit ile müflteri memnuniyetini art›rd›.

CRM yaz›l›m› üzerinde gelifltirilen TRCfit’ten öncesini ve sonras›n›

Kaya Ramada Plaza Sa¤l›k Klubü Müdürü Bülent KIZILAY ve Bilgi

‹fllem Sorumlusu Erdo¤an ARSLAN ile konufltuk.

Kaya Ramada Plaza’dan k›saca bahsedebilir misiniz?

Bülent KIZILAY: Kaya Ramada Plaza manzaralar› odalar›, Türk ve
dünya mutfaklar›ndan seçilmifl özel menüleri ve profesyonel
e¤itmenlerden oluflan ve içinde fitness center, aç›k-kapal› yüzme
havuzu, solaryum, sauna-buhar banyosu, Türk hamam›, masa
tenisi, plates, spinning  ve yoga egzersizleri, masaj bölümlerinden
oluflan Palaestra Sa¤l›k Klubü’yle misafirlerini en iyi flekilde a¤›rl›yor.

TRCfit’ten önce müflterilerinizin sa¤l›k klubüne gelip,
gelmediklerini nas›l takip ediyordunuz?

TRCfit’ten önce müflterilerimizi hiçbir flekilde takip edemiyorduk.
Müflterilerimizi ne kadar tan›rsak, onlara sunaca¤›m›z ürün yelpazesi
o kadar genifl olur. Bizim gibi tesislerde üyelerimizin ortalama
%60’› bir y›ldan öteki y›la kayboluyor.

TRCfit’i kullanmaya bafllad›ktan sonra ne gibi faydalar
sa¤lad›n›z?

Bülent KIZILAY: Müflteri memnuniyetimiz artarken, üyelerimizin
hangi günlerde, hangi saat aral›klar›nda, hangi hizmetten
faydaland›klar›n› TRCfit ile çok kolay olarak takip edebiliyoruz.
Müflteri kayb›m›z› %20 ile %30’lara düflürmeyi planl›yoruz. Bu
oran› ne kadar düflürebilirsek, o oranda müflterilerimizi korur ve
bir sonraki y›lda yeni müflteriler kazanabiliriz.

TRCfit’den önce hiçbir flekilde raporlama yapam›yorduk ve
müflterilerimizin bilgilerini birbirimize aktarmam›z ve çeflitli
duyurular› müflterilerimize iletmemiz çok zor oluyordu. Art›k rahat
bir flekilde her türlü bilgiyi kendi içimizde ve müflterilerimizle
paylafl›yoruz.

Erdo¤an ARSLAN: “TURCom” ile uzun bir süredir çal›flmaktay›z.
Kaya Ramada Plaza’da göreve bafllad›¤›m zamanlarda tan›flt›k.
Çözüm ve hizmet yelpazesi genifl bir marka haline gelmifl bir firma.

Bülent KIZILAY: Erdo¤an Bey’in tavsiyesi üzerine TURCom’la
tan›flmaya kadar verdik. Böyle bir programa ihtiyac›m›z vard›.
Genelde pek çok spor merkezinde birçok programlar mevcut. Ama
hiçbiri TRCfit gibi de¤il. Hepsi at›l durumda ve güncellemesi
yap›lm›yor. Tamamen kiflinin insiyatifine kal›yor. Bir yerden sonra
zaten hiç kullan›lm›yor ve program›n›z var m› diye sordu¤unuz
da, var diyorlar. Kulland›klar›nda da sadece bir iki özelli¤ini
kullan›yorlar. Onda da çok net raporland›r›p, istatistiklerini
alam›yorlar.

TRCfit deniz gibi. Düflündükçe daha derine dalabiliyorsunuz. Daha
gizemli bir dünyaya ç›kabiliyorsunuz.

TRCfit’in müflteri iliflkilerini düzenleyip, müflteri memnuniyetini
art›rmas›n›n d›fl›nda sahip oldu¤unuz baflka avantajlar var m›?

Erdo¤an ARSLAN: Daha önce baz› yerlerde gözüme çarpm›flt›.
Nabza göre flerbet diyorlard›. Evet, bu kesinlikle do¤ru. Sen TRCfit’e
sadece ne yapmak istedi¤ini do¤ru bir flekilde anlat. Arayüz taraf›nda
basit, karmafl›k olmayan bir yap› ile birlikte kendi içinde birbirine
çok iyi entegre edilmifl kod parçac›klar›yla isteklerimize cevap
veriyor.

Sa¤l›k Merkezi’mize TRCfit’in kurulmas›n›n, düflünce olarak ilk hali
‹nternetten ücretsiz bir üye program› edinmek olmufltu. Fakat bu
programc›klara hiç yönelmek istemedim. Çünkü bu tarz programlarda
her fley bellidir. Örnek olarak bir rapor çekilecekse, sana verilen
rapor flablonlar›ndaki seçenekler bellidir. Bu sistem senin istedi¤in
raporlar ile konuflmaz. Fakat TRCfit’de neyin nas›l olmas› gerekti¤ini
sen belirleyebiliyorsun.

TRCfit, gerçekten bir flirketi gelece¤e tafl›yabilir. Çünkü müflterileriniz
sizden memnun kald›kça, sizlerle iliflkisini sürdürdükçe, sizler de
var olacaks›n›z.

Teflekkürler TURCom.

Bülent KIZILAY: TURCom’un iflin içinde olmas› bizim için çok büyük
bir avantaj ve güven yaratan bir duygu. Bütün güncellemeleri
TURCom yap›yor.  Altyap› deste¤ini de TURCom veriyor.  Özellikle
altyap› deste¤i bizim için çok önemli. Çünkü bizim bunu yapacak
eforumuz yok, uzmanl›k alan›m›z da de¤il.
Böyle bir deste¤i al›yor olmak çok büyük bir avantaj.

TRCfit’i kiralama modeliyle kullan›yorsunuz. Bu yöntem size
ne gibi faydalar sa¤lad›?

Bülent KIZILAY: Biz bir oteliz ve yaklafl›k bin tane sat›nalma
kalemimiz var.  Ortalama 5 bin - 6 bin Euro olan bir program›n
al›yorsunuz ve güncellemelerle ilgili pek çok problem ç›k›yor. TRCfit’i
kiralad›k ve hiçbir flekilde ekstradan bir sunucu almad›k.
Böylece çok büyük bir maliyetten kurtulmufl olduk.
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Yüz Yüze

TRCfit ®
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TRCfit ®    Müflteri ‹liflkilerinizi Ona B›rak›n!
“Kurulumu, bak›m›, güncellemesi olmadan, kiralanarak, SPA, spor merkezleri, güzellik salonlar›, kuaförler gibi hizmet
sektöründe faaliyet gösteren firmalar› gereksiz masraflardan kurtaracak TRCfit, müflteri iliflkilerini kontrol alt›nda al›p,
müflteri memnuniyetini artt›racak mükemmel bir çözüm. ”

                                  Nedir?

TRCfit, Microsoft Dynamic CRM yaz›l›m› üzerinde gelifltirilmifl, sa¤l›k kulüpleri, spor merkezleri, güzellik merkezleri, SPA, fitness, GYM,
masaj, body-building iflletmeleri gibi firmalar›n kullanabilece¤i, sektörün ihtiyaçlar›na göre tasarlanm›fl, ayl›k kiralama (hosted) mant›¤›
ile kullan›lan, web tabanl› ve müflteri odakl› bir çözümdür.

TRCfit ile müflterileriniz ile ilgili her detay› kolayca takip edebilir, sözleflmelerinizi tasarlayabilir, randevu ve rezervasyonu takip edebilir,
kaç müflterim oldu, müflteri memnuniyetim nedir gibi sorular›n cevaplar›n› kolayca bulabilirsiniz.

Kaydedilen bilgiler TURCom Data Center’›nda güvenlikle saklan›rken, 2 saatte bir ve günlük yedekler al›n›p, gizlilik anlaflmas›yla korunur.

CRM’in Girifl Paketinde;

 1 Gün e¤itim
 1 adet matbu form (CRM’den bas›m)
 Temel özellefltirmeler  (1 adam/gün ile s›n›rl›d›r)
 Aktar›mlar (istenen Excel formunda verilmesi halinde 3 farkl› kart aktar›m›)

TRCfit ®

®
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Projelerimizden

fiirketleri de dahil olmak üzere bilgi teknolojileri yönetimi ve idaresini Mecidiyeköy’deki Holding binas›nda yapan ‹brahim Polat Holding,
yapt›¤› çeflitli revizelerle, 29 y›ldan bu yana mevcut sistem odas›n› kullan›yordu. Bina içindeki yeni yap›lanmadan dolay›, tafl›nmas›
gereken mevcut sistem odas›n›n hem günümüz flartlar›na uygun olmas› hem de ba¤lant›larda herhangi bir kopukluk ve aksama olmadan
tafl›nmas› için TURCom Teknoloji’nin y›llar›n verdi¤i tecrübesine güvenen ‹.Polat Holding, proje sonunda sistem odas›n›, içerisindeki sistem
ve network ürünleri ile beraber sorunsuz bir flekilde tafl›m›fl oldu.

“Sistem odam›z, teknolojik bütün olanaklardan yararlanmal›, güvenli ve zaman›n standartlar›na uygun olmal›yd›” diyen ‹brahim Polat
Holding Bilgi ‹fllem Müdürü Fahrettin ÖZEREN,  “Tabi ki sistem odas› yeri de¤iflince baz› katlardaki kablolaman›n da yeniden yap›lmas›
gerekiyordu. Sistem odam›z›n so¤utma durumu, ›s›, voltaj ve nem gibi konularda önceden belirlenen s›n›rlar› geçince,  belirli sorumlu
kiflilere mesaj ile haber verme, yanmaz oda, yükseltilmifl zemin, yang›n söndürme gibi detaylar›n tüm inceliklerini hesap ederek TURCom
ile projeyi bafllatt›k. Ayn› zamanda belirli katlarda da yeniden kablolama yaparak yap›m›z› da Cat6’ya tafl›m›fl olduk. Çok k›sa bir sürede
tamamlanan projede, tüm aflamalar önceden belirledi¤imiz süre içersinde gerçekleflti. TURCom’u tercih etmemizin sebeplerinden olan
tecrübe ile güvenilir ve uzman kadrosu, güvenimizi bofla ç›karmad›.

Proje hakk›nda aç›klama yapan TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Cengiz SEVEN, özetle flunlar› söyledi; “Özellikle yaflayan bir sistem
oldu¤undan, firma içindeki kullan›c›lar çal›fl›rken altyap› çal›flmalar›n› yapmak ve sonras›nda da sistemin kesintiye u¤ramadan yeni yerine
tafl›nmas›n› sa¤lamak için terminli bir ifl plan› ile ve tecrübemizin bize verdi¤i güvenle beraber hassasiyetle ifllemi tamamlamak ve
sonucunda memnun bir müflteriyi daha listemize eklemek bizi gururland›rd›.”

Holding, TURCom Teknoloji ile gerçeklefltirdi¤i tafl›nma projesiyle tafl›nma s›ras›nda hiçbir sorunla karfl›laflmadan, arzu etti¤i günümüz
teknolojisine uygun sistem odas›na sahip oldu.

‹BRAH‹M POLAT HOLD‹NG Son Teknolojiye Uygun Sistem Odas›yla
Sistem odas›n› TURCom’la güvenli bir flekilde tafl›yan ‹brahim Polat Holding A.fi, bina içerisinde kablolama yap›lmas›

sonucu yap›s›n› da Cat6’ya tafl›d›

‹brahim Polat Holding;

Kuruluflu kiflisel iflletmeyle bafllayan ve y›llar içinde geliflip 11’i yurtiçinde, 3’ü de yurtd›fl›nda bulunan Holding, toplamda 14 adet inflaat,
seramik ve vitrifiye üretimi, turizm ve enerji sektörlerindeki firmalar›yla faaliyet göstermektedir.
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TOSYALI HOLDING’E
TRCcallcenter Çözümüyle

Uzman Santral

Teknolojisi...

Bafları Hikayesi

TOSYALI Holding' in geçmifli 1952 y›l›nda kurulan Tosyal› Ticaret' e uzanmaktad›r. 1988
y›l›nda Tosyal› Metal Tic. A.fi. ile kurumsal bir yap› kazanan kurum, daha sonra s›ras›yla
1993 y›l›nda Tosyal› Demir Çelik San A.fi. 1996 y›l›nda Tosyal› D›fl Tic. A.fi., 1998 y›l›
bafllar›nda Tosçelik Profil ve Sac End. A.fi. ile faaliyete geçmifl ve tüm flirketler 1998
y›l›nda Tosyal› Holding bünyesinde toplanm›flt›r.

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren kurum, müflteri memnuniyetini önde tutarak,
sat›fl öncesi ve sonras› hizmete büyük önem veriyor. Bu kapsamda Tosyal› Holding,
müflterilerine daha kaliteli hizmet sunmak ad›na, ça¤r› merkezinin modernizasyonunda
TRCcallcenter uygulamas›n› seçti.

Yönetimi son derece kolay, donan›msal ve yaz›l›msal olarak istenildi¤i flekilde
ölçeklendirilebilinen, ses kayd› alabilen, ça¤r›lar› raporlayabilen, farkl› karfl›lama
yöntemlerinin kullan›lmas›n› sa¤layan ve s›n›rs›z kanal yap›s›yla da fiyat avantaj› sunan
TRCcallcenter Ça¤r› Merkezi Sistemine tamamlay›c› olarak bünyelerine, TRCix ve TRCivr
ürünlerini de katt›klar›n› belirten Tosyal› Holding Bilgi ‹fllem Müdürü Hamdi KARA,
“TURCom’un TRCcallcenter çözümü ile mevcut santralimiz yenilendi ve üstün özelliklere
kavufltu. ‹fl ak›fl›m›z› olumlu yönde etkileyen bu çözümü her firmaya tavsiye ediyoruz”
fleklinde konufltu.

flabiliyorlar.”

“TURCom’un TRCcallcenter çözümü ile mevcut santralimiz yenilendi ve üstün
özelliklere kavufltu. ‹fl ak›fl›m›z› olumlu yönde etkileyen bu çözümü her firmaya
tavsiye ediyoruz.”

Hamdi KARA
Tosyal› Holding Bilgi ‹fllem Müdürü

Proje ile santraline birçok yetkinlik katan
Tosyal› Holding’in sa¤lad›¤› faydalar ise
flöyle:

 Tosyal› Holding, arayan müflterilerini 7/24
sesli yan›t sistemi ile otomatik olarak karfl›lar
duruma geldi.

 Müflteri temsilcilerinin müflteriler ile
yapt›klar› görüflmeler kay›t alt›na al›n›yor.

 Database entegrasyonu ile müflteri bilgileri
otomatik olarak müflteri temsilcisinin
ekranlar›na aktar›l›yor.

 Ça¤r› merkezi hizmeti geliflmifl raporlama
ile kay›t alt›na al›n›yor.

TURCom Teknoloji Sat›fl Grup Müdürü Kemal GÜGERC‹NO⁄LU da projeyi flöyle özetledi: “TRCcallcenter, geliflmifl birçok özelli¤e sahip bir ça¤r›
merkezi sistemi. Tosyal› Holding, sistemle beraber sesli yan›t sistemi, database entegrasyonu, müflteri temsilcileri ile yap›lan görüflmelerin
ses kay›tlar› ve geliflmifl raporlama gibi uygulamalara sahip oldu. Santrale entegre etti¤imiz TRCix uygulamam›z sayesinde de IP tabanl›
bir yap› elde edilerek konferans görüflmesi, kay›tlar›n önceden listelenmifl numaralara dinletilmesi, kay›t modülü, click to call modülü ve
soft phone modülü santralin özellikleri aras›na eklendi. Santrale eklenen di¤er bir çözümümüz de kurumu arayan kiflileri 24 saat karfl›layan
ve istedikleri bilgilere tufllarla ulaflmalar›n› sa¤layan etkileflimli sesli yan›t sistemi TRCivr. Bu sayede, canl› operatöre göre, müflteriler hatas›z

karfl›lan›yor ve vakit kayb› olmadan arad›klar› bilgilere ula
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Projelerimizden

FAKO ‹LAÇ, Sisteminin Performans›n› TURCom’la Artt›rd›
“Lojistik, turizm, üretim, makine gibi sektörlerde de son derece önemli olan sistem bak›m› ilaç sektöründe ne kadar

önemli?  Bu sorunun cevab›n› Fako ‹laç, TURCom’la gerçeklefltirdi¤i proje ile verdi.”

Fako ‹laç,� 40 ülkede faaliyet gösteren pazarda 650’den fazla ürünü
ile jenerik sektör içerisinde en genifl ürün portföyüne sahip ilaç
firmalar›ndan olan Actavis Grubu’na ba¤l›� bir ilaç firmas›d›r. Bununla
birlikte, Grup, �300’den fazla gelifltirilen ve baflvurusu yap›lan genifl
ürün portföyü ile müflterilerine yüksek kalitede ilaç sa¤l›yor.
(Bu bilgiler Fako ‹laçlar› A.fi.’nin www.actavis.com adl› web
adresinden al›nm›flt›r.)

Teknolojiyi günümüz flartlar›na uygun olarak takip eden Fako ‹laç,
kendi sektöründe sistem altyap›s›n›n ifl süreklili¤i ve verimlili¤i ile
do¤ru orant›l› oldu¤unu HBUD (hat bak›m, ürün destek) projesi ile
kan›tlad›. Tüm Türkiye genelindeki 13 bölge ofisinin altyap›lar›n›n
kurularak, HBUD anlaflmas› ile sistemin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›
konular›nda TURCom Teknoloji ile çal›flan Fako ‹laç’›n tüm hatlar›
da Telnet Telekom ad›na al›nd›.

Proje ile 7x24 bak›m, destek hizmeti alan firma, ayl›k giderlerinden
de avantaj sa¤layarak, tüm sisteminin bak›m ihtiyac›n› giderdi.

Hayat›m›z› her anlamda kolaylaflt›ran teknoloji, sa¤l›¤›m›z için de
her geçen gün geliflmeye devam ediyor. Gelifltirilen yeni ürün ve
makineler ile insan sa¤l›¤›na katk›s› çok büyük olan teknoloji,
sa¤l›k kurulufllar›n›n olmazsa olmaz yat›r›mlar› aras›nda bulunuyor.
Sa¤l›k sektöründe hizmet veren firmalar›n da tercihi olan TURCom
Teknoloji, hastane ve sa¤l›k kurulufllar›n›n da IT altyap›lar›na yönelik
çözümleri ile hastane çal›flanlar›n›n ve dolay›s›yla hastalar›n
hayatlar›n› kolaylaflt›r›yor.

Dr. Hikmet Has›ripi taraf›ndan 1997 y›l›nda  "önce hizmet" parolas›
ile yola ç›kan Ifl›k Göz Merkezi, kuruldu¤u günden bugüne kadar
insana en iyi hizmeti sunmay› ilke edinen ve konular›nda son
derece yetkin doktor kadrosu ve h›zla büyüyen yap›s› ile günde
ortalama 100-150 hastaya hizmet veriyor.  IT altyap›s›nda, sunucu
yap›s› yetersiz gelen Ifl›k Göz Merkezi, sistemin yeniden
yap›lanmas›yla verimin daha artmas›na olanak tan›d›.

Sa¤l›k kuruluflunda yap›lan ifllem ve üzerinde kurulan veri taban›n›n
yenilenmesi sayesinde ifllemler daha kolay ve daha h›zl› yap›l›rken,
ifl verimlili¤i ve müflteri memnuniyeti de artt›.

IfiIK GÖZ MERKEZ‹ Son H›z Teknolojiyi Takip Ediyor
“Merkezi Ankara’da bulunan Ifl›k Göz Merkezi de son teknolojiyi kullanarak, hastalar›na göz sa¤l›¤› konusunda hizmet
veriyor. Bu alanda marka olmay› amaçlam›fl olan kurulufl, TURCom’la varolan sunucu s›k›nt›lar›ndan kurtuldu.”
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Sat›fl Sonras› Hizmet

TURCom Teknoloji ile yapt›¤› bak›m

anlaflmas› dahilinde Belediye, network

ve sistem taraf›nda destek al›yor.

Zeytinburnu Belediyesi Hakk›nda;

169 trilyonluk yat›r›m›yla en çok yat›r›m

yapan Belediye olan Zeytinburnu

Belediyesi, yeni at›l›m ve yeni projelerle

Zeytinburnu ilçesindeki büyük at›l›m›n›

sürdürüyor. 1999 y›l› öncesi beton y›¤›n›

olan ilçeyi yapt›¤› çeflitli projelerle

güzellefltiren ve altyap› sorunlar›n› da kal›c›

çözümler sunan Belediye, Zeytinburnu

halk›na kaliteli çözümler sunmaya devam

ediyor.

Proje Öncesi

Sunucular ve kullan›c› anahtarlar› merkez anahtara 100 Mbps h›z›nda ba¤lanarak,
geçifl noktas›nda dar bo¤azlar olufluyordu. Kablolama alt yap›s› da kötü durumdayd›.
Yerel a¤
etkili bir flekilde yönetilemiyor ve merkezi yönetim mevcut de¤ildi.

Neler Yap›ld›?

Yeni kullan›c›lar›n yap›ya eklenmesi ve uygulamalar›n genifllemesi neticesinde yerel
alan a¤› iyilefltirildi. Belediye’nin tüm a¤ alt yap›s› güncellendi ve yeniden yap›sal
kablolama sistemine geçildi. ‹leriye yönelik IP telefon gibi teknolojilerin kullan›lmas›na
olanak sa¤lamak amac›yla data taraf›nda kablolamada de¤ifliklikler yap›ld›. Binalar
aras› iletiflim kapasitesinin artt›r›lmas› için baz› yerlere fiber baz› yerlere Leased Line
hatlar tesis edildi. VLAN yap›s› kurularak birimler birbirinden ayr›ld› ve merkezi bir
yap›ya geçifl yap›ld›. Firewall cihaz› konumland›r›larak d›flar›dan ve içeriden gelen
ba¤lant›lar kontrol alt›na al›nd›. Serverlar için yedekleme cihaz› konumland›r›larak,
belediyenin data güvenli¤i ve yedekleme sa¤land›.

Proje Sonras›

A¤ yönetim yaz›l›m› ile tüm birimlerdeki kullan›c›lar ve a¤›n bütünü merkezden
izlenebilir ve müdahaleler ile yönetilebilir duruma geldi.  Grup bazl› IP yap›land›rmas›
ile her birimin kendi içerisinde çal›flmas› sa¤lanarak, Zeytinburnu Belediyesi hiyerarflik
bir yap›ya kavufltu. Böylece kullan›c›lar›n izlenmesi ve olas› sorunlar›n etki etti¤i alan›n
küçültülerek, daha k›sa sürede müdahale edilebilmesi sa¤land›.

Proje çerçevesinde, switchler, firewall ve merkezde çal›flan omurga switch ile Gigabit
h›z sa¤land›. Ayn› zamanda kenar switchler de omurga switch’e Gigabit h›z›nda
ba¤land›. Kablolamada ise yap›sal kablolar ile enerji kablolar› kullan›ld›.

“Krize ra¤men ‹stanbul’un en çok yat›r›m yapan ilçe belediyelerinden
Zeytinburnu Belediyesi, merkezi yönetim sistemini TURCom Teknoloji’nin
katma de¤erli çözümleri ile kurdu.”

ZEYT‹NBURNU

BELED‹YES‹,
 Merkezi Yönetim Sistemini

TURCom’la Oluflturdu

Bafları Hikayesi
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Projelerimizden

Biltim Sistem ve Network Yöneticisi Aykut AYDO⁄DU, Çolako¤lu Metalurji altyap›s›nda son Teknolojilerin kullan›larak revize edildi¤ini,
TURCom taraf›ndan sa¤lanan çözümlerle ifl süreklili¤i/verimlilik/performans aç›s›ndan minimum maliyetlerle yüksek kazan›mlar elde
edildi¤ini ifade etti. AYDO⁄DU, TURCom ile çal›flmalar›n›n ilerleyen dönemde de devam edece¤ini sözlerine ekledi.

TRCroot “Linux Tabanl› Bütünleflik Çözümler” nedir?
TRCroot; kurumsal a¤, iletiflim ve güvenlik sistemlerini Linux’un özgür uygulama platformu üzerinde oluflturmak isteyen firmalar için
haz›rlanm›fl, kurulum ve sat›fl sonras› deste¤i olan paket halindeki çözümlerden oluflmaktad›r. Kurumsal sistemlerin donan›m ve yaz›l›m
ihtiyaçlar›n› tek çat› alt›nda toplayan ve firmalara maliyet avantaj› ile özgürlük sa¤layan bu çözüm paketleri, firmalar›n kurumsal
performanslar›n› art›rmaktad›r.

Çolako¤lu Metalurji WAN ve Güvenlik Altyap›s›nda B‹LT‹M/TURCom Ayr›cal›¤›
“24 y›ld›r uygulama, e¤itim, proje yönetim ve network konular›nda hizmetlerini sürdüren Biltim, Çoloko¤lu Metalurji altyap›s›nda,
TURCom’la yapt›¤› metroethernet ve güvenlik projesi kapsam›nda maliyet avantaj› yakalayarak, WAN ve ‹nternet yap›s›ndaki

h›z›n› 2’ye katlad›.”

Finans, sanayi, iç ve d›fl ticaret tafl›mac›l›k sektöründe 50’yi
aflk›n firmaya teknoloji konusunda hizmet verdikten sonra,
sadece Çolako¤lu fiirketler Grubu’na hizmet veren Biltim,
Çolako¤lu Metalurji ERP –SAP projesi ile beraber artan h›z
ihtiyac›n› TURCom Teknoloji çözümleri ile giderdi.

Proje kapsam›nda Karaköy ve Dilovas› noktalar›na fiber
metroethernet yat›r›m› yap›larak, noktadan noktaya metroethernet
eriflimi sa¤land›. ‹nternet eriflimi Karaköy ve Dilovas› üzerinden
ayr› ayr› metroetheret internet eriflimi olarak yedekli yap›da
sa¤lan›rken, TURCom
TRCroot güvenlik çözümleri ile kurumun mail servislerindeki
antivirüs/antispam kontrolleri de sa¤lanm›fl oldu.

Proje kapsam›nda data altyap›s› yedeklili¤i Telnet Telekom ad›na
al›nan LL hatlarla sa¤lan›rken, kurulan data ve internet yap›s›n›n
bak›m servisi de TURCom ayr›cal›¤› ile verilmeye baflland›.

SIMENA SUN CLUB, Yetersiz Gelen ‹nternet Eriflimini Güçlendirmek ‹çin Wireless
Teknolojisini TURCom Teknoloji ile Kurdu

Antalya’n›n Çamyuva ilçesinde bulunan ve misafirlerini kufl sesleri
ile eflsiz do¤as›yla karfl›layan Simena Sun Club, önceden varolan
fakat yavafll›k, kopma gibi sorunlar yaflad›¤› internet hizmetini,
TURCom Teknoloji çözümleri ile kesintisiz ve h›zl› hale getirdi.
Simena Sun Club, yenilenen tüm birimleriyle çocuklardan gençlere,
balay› çiftlerine düfl tad›nda bir tatil sunarken, çeflitli aktivitelerle
de misafirlerini e¤lence ile buluflturuyor.

Misafirlerinin internet eriflimi ile tüm dünya ile kesintisiz iletiflim
kurmas› için wireless teknolojisinden faydalanan Otel, TURCom
sorun ve ihtiyaçlar›n› giderdi. Teknoloji’nin TRCsipWiFizone

ürünüyle de log kay›tlar›n› tutarak, 5651 numaral› kanunu da yerine getiriyor ve iletiflim güvenli¤ini de maksimum seviyede sa¤l›yor.

Akdeniz Bölgesi’nde lokal ofisi bulunan ve deneyimli mühendisleri ile yerinde hizmet sunabilen TURCom, projenin bafl›ndan sonuna kadar
tüm analizleri, kurulumlar› ve testleri ile anahtar teslim projeyi sunarak, Otel’in kesintisiz ve kablosuz internet eriflimiyle ilgili tüm sorun ve
ihtiyaçlar›n› giderdi.

TRCsipWiFizone; internet servisi konusunda yasal/sosyal sorumluluk tafl›yan kurumlar›n; bu hizmetlerine iliflkin her türlü bilgi, veri taban›,
ulafl›m kay›tlar›n› saklayan ve bu bilgilerin do¤rulu¤unu, bütünlü¤ünü, gizlili¤ini sa¤layan bir sistem ve kablolu veya kablosuz internet eriflimine
yönelik servisleri kullanmay› ve yönetmeyi kolaylaflt›ran, bir çözüm platformudur.
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TRCnetanalyzer ®

“ TURCom’dan BT yöneticilerinin ifllerini kolaylaflt›racak bir ürün daha;”

TRCnetanalyzer

fiirketinizdeki her makinaya tekrar yaz›l›m kurduktan sonra,
bunun kontrolünü yapmak, a¤ performans›n› etkileyecek sorunlar›
an›nda tespit etmek gerekir. Bunun gibi kritik durumlar›
TRCnetanalyzer ile art›k kolayca takip edebilirsiniz.

TRCnetanalyzer Nedir?

TRCnetAnalyzer, ifla¤› trafi¤inizi izleyerek, �üzerinde dolaflan
paketleri detayl› bir flekilde görmenize olanak tan›yan ve a¤›n›z›
analiz etmekte kullanabilece¤iniz kullan›m› kolay bir araçt›r.

‹fla¤›n›z ister genifl, isterse küçük bir yap›da olsun, TRCnetanalyzer
size ifla¤›n›zdan geçen trafik raporlar›n› sunarak, network yükünü
aflan paketleri ayr›nt›l› bir flekilde gösterir ve sizi ifla¤›n›z hakk›nda
ayr›nt›l› bir flekilde bilgilendirir.  A¤›n›z› hem istatistiksel, hem

Ürünler

TRCspy ®

“Çal›flanlar›n›z›n Msn, ICQ, Yahoo Messenger gibi yaz›flmalar›n› kontrol edip, flirket ile ilgili bilgilerin d›flar› s›zd›r›l›p,
s›zd›r›lmad›¤›n› TRCspy ile kolayca ö¤renin!”

Günümüzde instant messaging (IM) uygulamalar› denilen Msn,
ICQ, Yahoo Messenger gibi yaz›l›mlar tüm kurumlarda kullan›l›yor.
Baz› kullan›c›lar ifl amaçl› kullan›l›rken, baz› kifliler de özel görüflmeleri
için tercih edebiliyor.

Bu tür haberleflme olanaklar›n› k›s›tlamak yerine loglamak hem
çal›flanlar›n›z hem de flirketiniz için çok daha iyi bir çözüm olacakt›r.
TURCom Teknoloji’nin deneyimli yaz›l›m ekibi taraf›ndan gelifltirilen
TRCspy ile elektronik ortamdaki tüm yaz›flmalar› kay›t alt›na alarak,
inceleme f›rsat›na kavuflabilirsiniz.

TRCspy Nedir?

TRCspy çözümü ile kurumlardaki kullan›c›lar Msn Messenger, ICQ,
Yahoo Messenger gibi Instant Messaging (IM) uygulamalar›n›n
loglanmas›n› olanak sa¤lar.

TRCspy’›n Avantajlar› ve Özellikleri Nelerdir?

 Network’ünüze ek bir yük bindirmez.

 Y›ll›k yenileme ya da kullan›c› bafl›na lisanslama bedeli yoktur
    ve kurulum, e¤itim, y›ll›k bak›m hizmeti de paketin içindedir.

 Yap›lan yaz›flmalar 6 ay, 1 y›l, 3 y›l gibi istenilen zaman aral›¤›nda
   kay›t alt›nda tutulabilir.

 Kullan›c›lar›n yapt›¤› yaz›flmalarda flirket ile bilgilerin d›flar› ç›k›p,
   ç›kmad›¤› her ab ö¤renilebilirsiniz.

 Network’de 250 gb’lik disk, 2 gb’lik memory ve Pentium 4
   ifllemciyle bile kolay kullan›m.

‹le fiirket Bilgilerinizi Güvende Tutun!

de görsel olarak tan›mlayan TRCnetanalyzer, a¤›n›zda dolaflan TCP/UDP/ICMP, (R)ARP, IPXi DLC, Decnet, appleTalk Netbios, TCP/UDP gibi
tüm paketleri dinler. Bu flekilde a¤›n›zdaki problemlerin kaynaklar›n› göstererek sorununuzu çözmenize yard›mc› olur ve veriminizi artt›r›r.

TRCnetanalyzer Çözümleri Nelerdir?

 Trafik ölçümü  Trafik kontrolü  A¤ optimizasyonu ve planlama   Güvenlik,  gibi konularda en ince detay›na kadar yöneticiye
destek vermek.

ile Network’ünüzün  Analizini Ç›karmak Çok Kolay
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Geçti¤imiz aylarda Befliktafl’tan Levent’teki yeni ofisine data hatlar›n›
TURCom’la tafl›yan Microsoft, Ankara’daki ofisinin de ses altyap›
hizmetleri için de yine TURCom’u seçti.

Proje kapsam›nda yap›lan ifllemler;

 SDH ve FO altyap›n›n devreye al›nmas›,

 ISDN PRI hat ile bu kapsamda DID tan›mlar›n›n yap›lmas›,

 Modemlerin kurulmas›,

 Hatlar›n Türk Telekom taraf›ndaki tüm takiplerinin yap›lmas›,

 Gerekli noktalarda istenen telefon hatlar›n›n tesisi,

 ADSL hatlar ile birlikte ISDN BRI hatlar›n takibi süreçlerinin tüm 

    yönetimi TURCom taraf›ndan yap›ld›.

, Ankara Ofisinin Yenilenen Ses Altyap›s›yla Müflterileriyle Kesintisiz ‹letiflimde!
“Microsoft, Ankara ofisinin ses altyap›s›n›n TURCom’la oluflturdu.”

Microsoft gibi uluslararas› firmalara hizmet sunacak kurumlar›n h›zl›
teknolojik de¤iflimlere ayak uydurabilmifl olmalar›, kendilerini sürekli
yenileyen bir yap›ya sahip olmalar›, bilgi kaynaklar›n› ve deneyimlerini do¤ru noktalarda, do¤ru flekilde kullanabilecek organizasyonlara sahip
olarak 7x24 hizmet anlay›fl›n› etkin flekilde reel hayata geçirebilmeleri gerekmektedir. Bunun yan›nda ürün çeflitlili¤i, müflteriye özel çözümler,
düflük maliyetler ve üst düzey kalite anlay›fl› ile fark yaratabilen uzmanlara sahip olmalar› da önemlidir. Bu kriterler, Microsoft’un bu projede
TURCom’u tercih etmesinde temel unsurlar olmufltur.

Metroethernet öncesi Internet eriflim h›z› 512 kbps olan Kartonsan,
eriflim h›z›n›n yavafll›k problemine 15 y›ldan bu yana teknoloji orta¤›
oldu¤u TURCom’la çözüm buldu.

Metroethernet hatt› ile eriflim h›z› 5 Mbps’ e yükselen firma, böylece
performans›n› istedi¤i oranda art›r›rken, firmadaki Internet kullan›c›lar›n
memnuniyetini de artt›rm›fl oldu.  Internet haricinde, merkezleri ile
fabrikalar› aras›nda 2 adet 2 Mbps Frame Relay devresinin yerine 5
Mbps noktadan noktaya Metroethernet hatt› al›narak, kurum hem
maliyet avantaj›na hem de daha yüksek bantgeniflli¤inde kavuflmufl
oldu.

‹fl verimlili¤inin artmas›yla, Metroethernet projesinin ne kadar gerekli
oldu¤unu anlad›klar›n› belirten Kartonsan Biliflim Sistemleri Müdür
Yard›mc›s› Tülin TEM‹ZEL, “Örne¤in bankac›l›k ifllemlerinde h›z›n ne
kadar önemli oldu¤unu bir kez daha anlad›k. ‹nternet eriflim
h›z›ndan dolay› özellikle sorun yaflad›¤›m›z fabrika taraf›, Metroethernet
projesi ile rahat bir nefes ald›” dedi. Yaklafl›k 15 y›ld›r TURCom ile

KARTONSAN Dünyaya Diledi¤i H›zda Ba¤lan›yor
“Günümüzün vazgeçilmez teknolojisi Internetin eriflim h›z› düfltükçe, firmalar›n çal›flmalar› da o oranda etkileniyor.
Firmalar›n Internet eriflim h›zlar›ndaki yavafll›¤› Metroethernet teknolojisi ile gideren TURCom Teknoloji, Kartonsan’›n
da bu konudaki sorununu çözdü.”

çal›flt›klar›n› söyleyen TEM‹ZEL, projelerde sorunlar ç›kabilece¤ini fakat önemli olan›n sorunlar›n k›sa sürede çözülmesi oldu¤unun alt›n›
çizdi.

Her y›l yenilenen HBUD (Hat, bak›m, ürün, destek) anlaflmas›n› bu y›l da yenileyen Kartonsan, HBUD anlaflmas›yla TURCom’dan data
hatlar›ndan, veri güvenli¤ine, internet ve 7x24 helpdesk uygulamas›na kadar komple bir hizmet al›yor.
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SHELL&TURCAS, HBÜD ile Verimlili¤i Artt›rd›
“Akaryak›t sektörünün yenilikçi flirketi Shell&Turcas, TURCom Teknoloji ile HBÜD (Hat Bak›m Ürün Destek) anlaflmas› yapt›.”

Türkiye’deki faaliyetlerine 1923 y›l›nda bafllayan Shell&Turcas, bölge
müdürlükleri ile merkez ofis aras›ndaki data ba¤lant›lar› için
TURCom’la HBÜD anlaflmas›na imza att›.

Evden çal›flan personeli için telefon ve ADSL hat baflvurular›n›n
takibini de HBÜD anlaflmas› kapsam›nda TURCom’a b›rakan firma,
böylece ifl gücü, zaman ve paradan tasarruf etti.

Hat Bak›m Ürün Destek (HBÜD) hakk›nda

TURCom Teknoloji’nin konusunda uzman kadrosu ile sunmakta
oldu¤u Hat Bak›m Ürün Destek Hizmeti (HBÜD), hâlihaz›rda network
altyap›s› olan veya TURCom Teknoloji taraf›ndan projelendirilerek
altyap›s› kurulmufl network’lerde oluflan problemlerin giderilmesi
ve mevcut sistemin 7/24 ayakta tutulmas›n› kapsamaktad›r.

Nisan ay›nda kap›lar›n› misafirlerine açan Crowne Plaza Antalya,
IT alt yap›s›na verdi¤i önemle dikkat çekiyor. Business a¤›rl›kl›
konsepte sahip olan Crowne Plaza Antalya, bafltan afla¤› fiber optik
kablolar ile örülü olup, manager networkten, guest networküne
kadar tüm alt yap› fiberdir. Crowne Plaza Data Center›n da ise HP
sunucular koflturuyor.
�
Crowne Plaza Antalya IT Müdürü Bora DURUHAN, Bolu Kartalkaya
kayak merkezini internet ve cep telefonundan izlenebilir hale
getiren kifli olarak tan›n›yor. Crowne Plaza Antalya'ya transfer olan
ve geçmiflte edindi¤i bilgi ve birikimini dünya markas› için kullanan
DURUHAN’›n TURCom ile ilgili olarak görüfllerini ald›k; "Herfleyden
önce TURCom ulusal bir Türk markas›. Kendi alan›nda yapt›¤›
çal›flmalar› Türkiye'de IT iflini yapan tüm profesyoneller biliyor.
Ancak bunlardan daha önemlisi TURCom'a yerel anlamda eriflim
çok kolay. Türkiye'nin turizm baflkenti Antalya'da sat›fl ve teknik
ekiplerinin ofis baz›nda bulunuyor olmas› bence tercih edilmelerinde
önemli bir neden. Geçmiflte de, flimdi de malzeme tedari¤i
konusunda da hiç bir s›k›nt› yaflamad›m.

CROWNE ANTALYA da TURCom'u tercih etti
“Dünya’n›n önde gelen hotel zinciri Intercontinental Hotels Groups markalar›ndan 5 y›ld›zl› Crowne Plaza Antalya oteli IT
altyap›s›n› TURCom’la tamamlad›.”

Aç›kça belirtmek gerekirse TURCom ile çal›flmak güven veriyor. Gerek Antalya'da gerekse di¤er bölge ofislerinde bu çizgide devam
etmelerini diliyorum.”
�
Hotel'in wireless networkünde ise yine bir dünya lideri Rucus indoor ve outdoor cihazlar› kullan›l›yor. TURCom taraf›ndan tedarik edilen
ve Crowne Plaza Antalya Otel’in içerisinde ve bahçesinde 4 farkl› noktaya kurulan Rucus wireless ekipmanlar›, konaklayan misafirlere
sorunsuz internet eriflimi sa¤l›yor.
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WÜRTH Web Ajanl›¤›n› TRCroot ‹le Yap›yor
“Vida, c›vata, ba¤lant› elemanlar›, montaj teknolojisi, kimyasal ürünler ve el aletleri alan›nda faaliyet gösteren Almanya

merkezli Würth, web hareketlerini TURCom’un özellikle 5651 numaral› yasaya yönelik üretti¤i TRCroot’un modülüyle
izleyip, kay›t alt›na al›yor. “

Würth herhangi bir ayarlama maliyeti olmadan web taraf›ndaki her
türlü hareketi TRCroot ile izliyor. Würth’ün 5651 numaral› yasay›
yerine getirdi¤i projenin detaylar› ise flunlar:

“TURCom Teknoloji’nin piyasaya sundu¤u TRCroot ile ayn› anda tüm
web trafi¤ini 80 ayr› kategoride filtreleme flans›na sahip olduk”
diyen Würth Bilgi ‹fllem Müdürü Sinan ÖZDEREL‹, TRCroot ile ayr›ca
her türlü içeri¤i denetlediklerini, her gruba de¤iflik kurallar belirleyip,
indirilen dosya uzant›lar›n› tam olarak denetim alt›na ald›klar›n›,
hem bandwith’de hem de güvenlik kurallar› lokal kullan›c›lar
uygulamas›nda gerçek bir denetime sahip olduklar›n› anlatt›.

Üretilen g›da ve temizlik maddeleri için hammadde üreten Symrise
Kimya, network’ündeki sorunlar›, TURCom ekibiyle kesintisiz ve
kolayca çözüyor.

Merkezi Almanya’da olan ve yaklafl›k 5000 çal›flan› ile sektörünün
en iyileri aras›nda bulunan kurum, bilgi altyap›s›nda yönelik
sorunlar› en k›sa zamanda çözüm bularak, iflgücü, zaman ve para
kayb›n› da önlemifl oldu.

Symrise ayr›ca 1 Mbps G.SHDSL kurumsal internet hizmetini de
TURCom’dan alarak, kesintisiz olarak internete erifliyor.

SYMRISE K‹MYA, HBUD ‹le ‹flgücü, Zaman ve Para Kayb›n› Önledi

TURCom Teknoloji Linux Sistem Müdürü Cuma KURT ise, “Würth’e kurulan yap›, network topolojisinde karmafl›k bir de¤iflikli¤e neden
olmadan uygulan›p, TRCroot merkezde varolan firewall ile entegre olarak çal›fl›yor. Kullan›c›larda tamamen transparan bir yap› devreye
al›narak, hiçbir kullan›c›da, hiçbir ayar de¤iflikli¤i yap›lmad›. Böylece firman›n ayar maliyetinden tasarruf etmesi sa¤land›” dedi. Kaliteli
ürün ve kaliteli hizmet anlay›fl›ndan ödün vermeden 1989 y›l›ndan bu yana Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Würth, TURCom Teknoloji’nin
Linux tabanl› olan ve kurumsal a¤, iletiflim ve güvenlik sistemlerini Linux’un özgür uygulama platformu üzerinde oluflturmak
isteyen firmalar için haz›rlam›fl oldu¤u TRCroot ile web üzerindeki her türlü hareketi takip edip, kayd›n› tutuyor.

“Yaklafl›k 40 ülkede kimya sektöründe hizmet veren Symrise Kimya, network deste¤i için TURCom’la çal›fl›yor. ”

Uluslararas› nakliye sektörünün lider kurulufllar›ndan biri olan
Türker Grubu, bilgi sistemlerinin güvenli¤ini sa¤lamak ve Antivirüs,
Antispam konular›nda kal›c› çözümler elde etmek için TRCroot’u
tercih etti.

Müflteri odakl› ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlay›fl› ile
sektörde 22 y›ld›r faaliyet gösteren Türker Grubu’nun Bilgi ‹fllem
Müdürü Murat Öge, bir günde yaklafl›k 153 milyon spam mailin
dolaflt›¤› bir ortamda bilgi sistemleri güvenli¤ini sa¤laman›n zor
ve önemli bir ifl oldu¤unu belirtti.

TRCroot ile tan›flan Türker Grubu, TRCroot’un antivirüs ve spam
gateway modülünü kendi sistemlerine uygulamaya bafllad›.

TÜRKER GRUBU, Güvenlik Sistemleri ‹çin TRCroot’u Tercih Etti!
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DeFacto Art›k Arzu Etti¤i Raporlamalar› Kolay ve H›zl›ca Al›yor
“DeFacto altyap›s›nda yaflad›¤› problemleri TURCom’u tercih ederek giderdi.”

Ozon Grup’un 35 y›ll›k deneyimiyle müflterilerine sundu¤u DeFacto,
teknolojik altyap›s›nda yaflad›¤› aksakl›klar› TURCom Teknoloji
arac›l›¤›yla temin etti¤i storage ile giderdi. Akdeniz güneflinin ›fl›lt›l›
kimli¤ini tasar›mlar›na yans›tan, koleksiyonunu geleneksel çizgileri
en son trendlerle harmanlayarak oluflturan DeFacto Bilgi ‹fllem
Müdürü Mithat MUTLU, projeyi ve yaflanan s›k›nt›lar› flöyle anlatt›;
“Proje öncesinde ciddi darbo¤azlar yafl›yorduk. Problemlerimizin
bir ço¤unu, storage’deki, data base taraf›nda ve uygulama
taraf›ndaki güncellemeler ile gideriyorduk. Storage’ den önce kod
optimizasyonlar› yapmaya bafllad›k. Bu kod düzenlemelerin etkisi
oldu ancak yeterli olmad›. Storage ile sistemin yo¤unlu¤una göre
storage öncesinde 1 dk ile 5 dk aras›nda cevap veren raporlar›
saniyeler mertebesinde sonuç verir hale getirdik ve bunu net bir
flekilde gözlemledik.

TURCom’u tercih etmemizin sebebi çal›flma flekli oldu. TURCom
ekibi çok ilgiliydi ve bizi do¤ru yönlendirdi. Tüm bu etkenler bizi
TURCom ile çal›flmaya itti. TURCom bize marka ba¤›ms›z bir teklifle
geldi. Hangi markay› al›rsak, ne gibi avantajlar›m›z ve dezavantaj-
lar›m›z  olaca¤›n› bize gösterdiler. Yani ürünlerin do¤ru anlat›lmas›,
yönlendirilmesi ve marka ba¤›ms›zl›¤› bizim için üst seviyedeydi.

Proje Zaman›nda Tamamland› ve ‹fl Yükü Azald›

Bir çok firma aras›ndan seçti¤imiz TURCom, projeyi zaman›nda
bitirdi. Storage’i konumland›rd›ktan sonra daha önce yapamad›¤›m›z
bir çok analizi yapmaya bafllad›k. Örne¤in  günlük yap›lan sat›fllar
sisteme al›nd›ktan sonra analizini yap›p hangi ma¤azada, hangi
ürününün bitti¤ine ve bu ma¤azalara bu ürünlerin, o ma¤azalara
ulaflt›¤›n› merchandising ekibi, al›nan raporu inceleyip, sadece
onay verecek.

Günlük ve haftal›k stoklar›m›z› sistemde kay›t alt›na al›p, raporlar›m›z›
h›zla almaya bafllad›k. K›sacas› ifl yükümüz azald›.



Projelerimizden

28 Eylül ‘09

Ülkemizin en önemli yard›m kurulufllar›ndan olan ve din, dil, ›rk ayr›m› yapmadan felakete u¤rayanlara yard›m eden Türk K›z›lay›, web
filtreleme proxy çözümü için TURCom’u tercih etti. Projede TURCom Teknoloji arac›l›¤›yla al›nan Blue Coat SG510/10 Proxy Edition
(donan›msal çözüm) ürünü ile web güvenli¤ini sa¤land›¤›n› belirten Türk K›z›lay› Bilgi ‹fllem Müdürü fiahap ERTUNÇ, “Gerçek zamanl›
raporlar ile de detayl› loglama gibi bir çok avantaja da sahip olduk” dedi.

TURCom Teknoloji Securty Ürün Müdürü ‹brahim ÖZKAN ise projenin teknik detaylar›n› ve di¤er avantajlar› flöyle s›ralad›;

“Cihaz üzerinde gelifltirilmifl, ek lisans ile çal›flabilen bir URL Filtering çözümü bulunuyor ve ayr›ca lisans alarak, farkl› üreticilerin URL
Filtering ürünleri (en az Websense, Surfcontrol, Proventia,Optenet,Secure Computing) ile entegre olabiliyor. Bu sistem, aktif pasif modda,
otomatik olarak sistem süreklili¤ini sa¤layacak flekilde, yedekli çal›flacak yap›y› destekliyor ve bridge modda da çal›flabiliyor.

HTTP, HTTPS, Socks v4/5, FTP, DNS, MMS, RTSP, Quicktime, TCP Tunnel, IM Proxy (en az AOL, MSN ve Yahoo) protokolleri desteklenerek,
P2P, Spyware ve Pop-Up engelleme olana¤› da sa¤land›. Bu sistem ile kullan›c›, uygulama, network/host tabanl› bant geniflli¤i yönetimi
yapabiliyor.

Audio/Video Media streaming proxy özelli¤i internet üzerinden Media Player, Real Player, Quick Time gibi uygulamalar›n çal›flt›r›lmas›n›
engelleyip, band geniflli¤i yönetimi yap›lmas›n› da olanak tan›nd›. Ayn› zamanda object caching, byte caching, protokol optimizasyonu,
s›k›flt›rma ve bant geniflli¤i yönetimi yöntemlerini kullanarak genifl alan a¤›nda h›zlanma meydana geldi. “

TÜRK KIZILAYI TURCom’la Gerçeklefltirdi¤i Güvenlik Projesi ‹le Birçok Avantaja Sahip Oldu
“Her türlü felaket an›nda yard›ma koflan Türk K›z›lay›, güvenlik projesi için TURCom Teknoloji çözümlerinden faydaland›.”

Raporlama bilefleni sayesinde sahip olunan di¤er avantajlar;

Bloklanan/izin verilen sitelere eriflim isteklerinin detayl› loglar› tutulabiliyor, istendi¤inde bu loglardan istatistiksel raporlar üretilebiliyor,
log format› cihaz›n yönetim arayüzü üzerinden de¤ifltirilebiliyor.

Raporlar gerçek zamanl› görüntülenebilen interactive bir dashboard’a sahip oldu¤undan, en çok ziyaret edilen siteler, en aktif kullan›c›lar
gibi raporlar gerçek zamanl› olarak görüntülenebiliyor.

Kullan›c› ihtiyaçlar›na göre günlük, haftal›k ayl›k otomatik rapor üretilip, belirli kriterlere göre oluflturulan bu raporlar, otomatik olarak
email ile istenilen email adreslerine gönderilebiliyor.

Web arayüzü kullan›larak al›nabilecek raporlar için, farkl› yönetici seviyeleri ve roller tan›mlan›p, böylece farkl› yöneticiler için farkl›
kullan›c› gruplar›n›n internet eriflim istatistiklerini görmeleri sa¤lanabiliyor.
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BIOFARMA ‹LAÇ, Teknolojik ‹htiyaçlar› ‹çin TURCom’la Çal›flmaya Devam Ediyor.
“Biofarma ‹laç Bilgi ‹fllem Müdürü Recep GÜRÜZ, “TURCom’la yapt›¤›m›z birçok baflar›l› projeden sonra, SAP sistemine

geçiflimiz TURCom’un altyap›s› kullan›larak oldu” dedi ve projeyi flöyle anlatt›;”

“Türkiye’de say›l› firman›n sahip oldu¤u SAP sistemine geçifl
çal›flmalar›na 2008 y›l›nda bafllam›flt›k. 2009 y›l›nda ise bölge
müdürlüklerimizin SAP sistemine ba¤lant›s›n› Leased-Line üzerinden
TURCom altyap›s›n› kullanarak gerçeklefltirdik.

Ayr›ca TURCom’un Linux tabanl› ürünlerinden TRCroot ile web
taraf›nda (200 kifli) URL filtering sistemini kullanarak, internete
güvenli bir flekilde ulafl›yoruz. Ayr›ca TRCroot’un antispam/antivüs
modülüyle de güvenli¤imizin daha da artmas›n› sa¤lad›k.”

Firma personelinin verimini artt›rmak ve yönetimsel yetkilendirme
yapmak için gerekli olan Active Directory hizmeti için de TURCom’u
tercih etti.

Biofarma ‹laç;

Dünya standartlar›na uygun, çevreye sayg›l› ilaçlar üreten Biofarma
‹laç, ürünlerinin tüm dünyada kullan›lmas› vizyonu ile ülkemizin en
köklü ilaç firmalar› aras›nda yer al›yor. Befleri ilaç üretiminde
teknolojik olanaklar› ve uzman kadrosuyla günümüze kadar baflar›
ile gelen Biofarma, 1998 y›l›nda anonim flirket haline dönüflerek,
günümüzde Partners in Life Sciences (PILS) ve Citigroup Venture
Capital International (CVCI)’›n bünyesinde bulunuyor.

Firmalar teknolojiye yat›r›m yaparak, ifl süreçlerini h›zland›r›rken,
bir yandan da yeni yasalar› yerine getirmekle yükümlüdürler. 2007
y›l›nda yürürlü¤e giren kullan›c›lar›n kay›tlar›n› arflivleme zorunlulu¤u
yasas›, bu yolla internet ortam›nda ifllenen suçlarla mücadele
edilmesini kolaylaflt›r›yor. TURCom Teknoloji’nin gelifltirdi¤i ürünler
aras›nda olan TRCroot, internet erifliminde k›s›tlama ve loglar›
tutabilmesi modülüyle, sektör ayr›m› olmaks›z›n her firman›n bu
kanunu uygulamas›n› kolaylaflt›r›yor. TRCroot ile kullan›c›lar›n›n
kay›tlar›n› saklayan ve bunlar› istedi¤i flekilde raporlayabilen
flirketler aras›nda KIEL A.fi. de bulunuyor.

Toplu tafl›ma ve ticari araçlara koltuk sistemleri üretimi yapan KIEL
Afi, 400 kiflilik ekibiyle ürün gelifltirmede ve teknolojide her türlü
yenili¤i takip ediyor. Firma ekibinin ifl süreçlerinde çok büyük
önem tafl›yan mail hesaplar›, firma d›fl›ndaki sunuculardan, kurum
içine al›narak, URL flitreleme ve log kay›tlar› TRCroot ile tutuluyor.

KIEL A.fi, TRCroot ile 5651 Gerekliliklerini Yerine Getiriyor

TRCroot ile mevcut internet eriflimi yap›lan ADSL hatt›, Proxy yap›l›p, kullan›c›lar›n içerik filtreleme, URL filtreleme ve girilen internet
sitelerinin log kay›tlar› tutulurken, TRCroot’un geliflmifl yönetim paneli sayesinde ayr›nt›l› olarak sitelerin isim, kullan›m süreleri, kullan›c›
bazl› olarak raporlanmas› sa¤lan›yor. Ayr›ca Telnet Telekom’dan 1 Mbit’lik kurumsal internet al›narak, TRCroot, mail server olarak
yap›land›r›ld› ve proje kapsam›nda d›flar›daki kullan›c›lara da hizmet verilebilmesi sa¤land›.

Proje sonunda mevcut cihazlar›n kullan›m› ile kullan›c›lar›n internet k›s›tlama ve raporlama ihtiyaçlar›na cevap bulan KIEL Afi, e-posta
sunucusu kurum içine alarak yönetim kolayl›¤› ve s›n›rs›z posta alan› hizmetlerinden yararland›. TRCroot için 1 y›ll›k destek paketi alan
firma, 1 Mbit G.SHDSL internet için de Telnet Telekom’dan s›n›rs›z destek al›yor.
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MNG Kargo ‹letiflim Yap›s›n› Gelifltirdi
“Türkiye’de kargo tafl›mac›l›¤› sektörünün geliflmesini sa¤layan, yapt›klar›yla tüm sektöre örnek olup, ça¤dafl bir hizmet

anlay›fl› kazand›ran MNG Kargo, iletiflim ortam›n› TURCom ile gelifltirdi.”

Dünya standartlar›ndaki yönetim anlay›fl› ile ülkemiz tafl›mac›l›k
sektörüne ça¤dafl dinamikler kazand›rarak, teknolojik alt yap› ve
geliflmifl insan kaynaklar›yla, kendi sektöründe "özel bir marka"
olmay› amaçlayan MNG Kargo’nun Ça¤r› Yöneticisi (Call Manager)
yap›s›n›n TURCom taraf›ndan yeni entegrasyonlarla desteklenerek�6.1
versiyonuna upgrade edildi¤ini aç›klayan MNG Kargo Bilgi ‹fllem
Müdürü Hasan HOfiGÖR,  böylece kapasitesi artt›r›lm›fl olan sistemin
canl› kalarak geliflime devam etmesinin sa¤land›¤›n› belirtti.

MNG Kargo Sistem ve Network Sorumlusu Serhan BULUT ise “Ses
ve görüntü aktar›m› alan›nda sahip oldu¤u uzmanl›kla müflterilerine
ifl süreçlerinde ekonomik ve do¤ru çözümler üreten TURCOm
Teknoloji ile Cisco MCU (Multipoint Conference Unit) kurulumu
yap›larak, bilgisayarlar üzerinde Cisco Softphone ve webcam
uygulamalar›n› kullanarak birçok video konferans cihaz ortam›n›n
ayn› anda ve birlikte video konferans yapmam›za olanak tan›nd›.
Ayr›ca Cisco Meeting place kurulumu da yap›larak ilk etapta 25
kullan›c› PC’ler üzerinden sesli görüflme yapabilip, istendi¤i taktirde
de karfl› uçtaki PC üzerinden doküman paylafl›m› gerçeklefltiri-
lebilecek. Böylece ifl süreçlerimizi h›zland›rarak maliyet ve zaman
tasarrufu sa¤lam›fl olduk.”

Teknolojiyi en üst seviyede kullanmay› amaç edindiklerini aktaran
BULUT “ Yine proje kapsam›nda entegre edilen callcenter modülü
ile müflterilerimizin taleplerini çok daha verimli bir flekilde karfl›layarak
yönetimimizi sa¤l›yoruz” dedi.

Merkeze Cisco router ve Cisco switch konumland›r›lan projede
ayr›ca16 bölge lokasyonunda 444'lü hatlar›n merkezi çal›flabilmesi
için Cisco router kurulumu gerçeklefltirildi.
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T‹M-‹TK‹B-‹MM‹B-‹‹B, yo¤un ifl trafiklerine daha verimli cevap vermek ad›na mevcut internet altyap›lar›nda h›zland›rmaya giderek varolan
MetroEthernet internet hat h›zlar›n› (T‹M-15Mbps internet + 5Mbps e-birlik için internet, ‹MM‹B-15Mbps, ‹‹B-15Mbps, ‹MM‹B-15Mbps)
yükseltti.

Yap›lan MetroEthernet projesini yürüten TURCom Teknoloji Sat›fl Grup Müdürü Yasemin KARSLIO⁄LU, öncelikle, ihtiyaçlara cevap vermekte
zorlanan mevcut internet yap›lar›n›n analizinin yap›ld›¤›n›, daha sonras›nda Metro Ethernet projesinin yürütülüp sonland›r›lmas›yla
internet h›zlar›nda fark edilir bir iyilefltirme sa¤land›¤›n› belirtti.

 T‹M-‹TK‹B- ‹MM‹B-‹‹B ‹nternet Eriflim H›zlar›n› Artt›rd›
“‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterlikleri (T‹M-‹TK‹B-‹MM‹B-‹‹B) TURCom’un gerçeklefltirdi¤i MetroEthernet projesi ile internet

h›z›n› artt›rd›.”

T‹M (Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi)
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi; bölgesel ve sektörel 59 ‹hracatç› Birli¤ini, 23 ‹hracatç› Sektörü, ihracatç›lara
ve ihracatç› birliklerine hizmet veren 13 Genel Sekreterli¤i, ulusal ve uluslararas› düzeyde temsil
etmektedir.

‹TK‹B (‹stanbul Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç› Birlikleri)
Bünyesinde dört Genel Sekreterlik ile faaliyet gösteren ‹TK‹B, üye say›s› ve ihracat hacmi ile kendi
alan›nda Türkiye’nin en büyüklerinden biri. Ana amac›, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde ihracat
hacmini artt›rmak, performans› yükseltmek ve uluslararas› ticari faaliyetlerinde üyelerine yard›mc›
olarak ikili ve çok tarafl› ticari iliflkilerin oluflturulmas›na ve gelifltirilmesine katk›da bulunmak olan
‹TK‹B, bu amaçlara yönelik birçok faaliyet yürütüyor.

‹MM‹B (‹stanbul Maden ve Metaller ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i)
Bünyesinde kurulu, ‹stanbul Maden, ‹stanbul Demir – Demir D›fl›, ‹stanbul Demir- Çelik, ‹stanbul
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, ‹stanbul Elektrik, Elektronik Makine ve Biliflim, ‹stanbul De¤erli
Maden ve Mücevherat ‹hracatç›lar› Birlikleri ile 2008 ‹hracat Kay›t rakamlar›na göre Türkiye ‹hracat›n›n
%35’ini yapan Türkiye’nin en yüksek ihracat kapasiteli ‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i’dir.

‹‹B (‹stanbul ‹hracatç› Birlikleri)
1940 y›l›ndan itibaren kurulmaya bafllayan Birlikler toplam 6 Birlikten oluflarak (‹stanbul Hububat
Bakliyat Ya¤l› Tohumlar ve Mamülleri ‹hracatç›lar› Birli¤i, ‹stanbul Kuru Meyve ve Mamulleri ‹hracatç›lar›
Birli¤i, ‹stanbul�Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ‹hracatç›lar› Birli¤i, ‹stanbul Yafl Meyve ve Sebze
‹hracatç›lar› Birli¤i, ‹stanbul A¤aç Mamulleri ve Orman Ürünleri ‹hracatç›lar› Birli¤i, ‹stanbul F›nd›k
ve Mamulleri ‹hracatç›lar› Birli¤i) ifltigal konular›na giren maddelerin üretim tüketim, stok ve fiyat
durumlar› ile bu maddelerin ihrac›na iliflkin tüm bilgileri tecrübeli ve ihtisaslaflm›fl kadrolar› sayesinde
yak›dan takip etmektedir.

‹NOKSAN da TRCroot ‹le ‹nternet Eriflimini Kontrol Alt›na Ald›
“Her sektörden firman›n log kay›tlar›n› ve internet eriflimini kontrol alt›na almak için tercih etti¤i TRCroot, ‹noksan’›n

da biliflim altyap›s›na girdi. ”

Yeni ve ileri teknolojiye sahip endüstriyel mutfak ekipmanlar›
üretimi yapan ‹noksan, TRCroot ile kullan›c› raporlar›n›n tutulmas›
ve istenmeyen içerikli sitelere eriflimin yasaklanmas›n› sa¤lad›.

Mevcut ISA server devreden ç›kart›l›p yerine TRCroot’u konumland›ran
TURCom, Juniper marka firewall ile de firman›n signature ve
donan›msal güvenlik ihtiyac›n› da karfl›lad›.

Proje tamamlanmas›ndan sonra ortaya ç›kan sonuçtan memnun
kald›klar›n› belirten ‹noksan Bilgi ‹fllem Ekibi olarak, TURCom’dan
y›l boyunca 7/24 uzaktan destek alacaklar›n› söyledi.
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Yüz Yüze

BEDES, Yapt›¤› Örnek Projelerle Beykoz Halk›n›n E¤itimine
Katk›da Bulunmaya Son H›zla Devam Ediyor!

DTürkiye’ye örnek olan ve Beykoz ilçesindeki e¤itim kalitesini yükseltip, okumaya

istekli ancak maddi olanaklar› k›s›tl› her çocu¤un elinden tutan BEDES (Beykoz

E¤itime Destek Derne¤i), çal›flmalar›n› büyük bir h›zla sürdürürken, derne¤in

kurucular›ndan Gülay DEM‹REL, BEDES’i ve yap›lan faaliyetleri bizimle paylaflt›;

TURCommunique: Öncelikle Gülay DEM‹REL’i tan›yabilir miyiz?

Gülay DEM‹REL: Uzun y›llar yurtd›fl›nda sivil toplum örgütlerinde
çal›flt›m. Oradaki en büyük sorun ülkesinde henüz köyden flehre
inmeden, okula gitmeden yurtd›fl›na çal›flma amaçl› giden
Türklerin haklar›n› arayamaz ve baflka bir dil ö¤renemez durumda
olmalar›yd›.

Sabah ifle gidip, akflam da tekrar evlerine dönüyorlard›. Bu
sorunlar› göz önüne alarak ilk çocuk yuvam›z olan Berlin’de
“Yuvam Ev” derne¤ini kurduk. Derne¤in çeflitli bölümlerinde
toplam 16 y›l boyunca çal›flt›m. Tekrar Türkiye’ye geldi¤imde,
ülkemin çok de¤iflti¤ini ve insanlar›m›z›n birbirlerine
güvenmediklerini gördüm. Sosyal ve kültürel farklar çok fazlayd›
ve e¤itimde bir eflitlik yoktu. Tüm bunlar üzerine hedefleri
benimle ayn› olan arkadafllar›mla BEDES’i kurmaya karar verdik.
E¤itim burslar›yla bafllay›p, çocuklar›n ailelerine kadar ulaflmaya
çal›flt›k. Çeflitli etkinlikler düzenleyip, seminerler verdik, okullar›n
fiziki flartlar›n› iyilefltirdik.

TURCommunique: Neden Beykoz?

Gülay DEM‹REL: Bizler Beykozluyuz ve herkes yaflad›¤› yere sahip
ç›kmal›. Beykoz’da  yaflad›¤›m›z için yak›ndan görebiliyoruz ve
burada yaflayan insanlara da bak›n burda böyle sorunlar var
diyerek, bir fark›ndal›k yarat›yorum ve çözüm üretebiliyorum.
Ama Kad›köy’de oturup Beykoz’da birfleyler yapsam bu kadar
verimli olaca¤›n› düflünmüyorum.

Herkes kendi kap›s›n›n önünü süpürmeli. Beykoz küçük bir yer
de¤il. 250 bine yak›n nüfus var. Beykoz’da fabrikalar aç›lmaya
bafllad›¤›nda, köydekilere gel çal›fl dediler. ‹nsanlar orman
alanlar›nda ikamet etmeye bafllad›lar. Bir gelen arkas›nda 10
kifli daha getirdi ve ortaya düzensiz kentleflme ç›kt›. ‹nsanlar bir
yere kadar yaflamlar›n› devam ettirebiliyorlard›. Ne zaman ki,
deri kundura ve tekel gibi fabrikalar kapand›, insanlar iflsiz
kald› o zaman yaflam kalitesi iyice düflmeye bafllad›.

Bu esnada Acarkent, Beykoz Konaklar› gibi büyük siteler
kurulmaya bafllad›. Gelir düzeyi yüksek ve düflük insanlar aras›nda
bir köprü kurmak gerekiyordu. Duvarlar›n arkas›nda yaflayarak,
kula¤›m›z›, gözümüzü kapatmak, sorunlar› ortadan kald›ramazd›.
Biz de 2005 y›l›nda BEDES olarak bu iki kesim aras›nda bir köprü
olmay› baflard›k inanc›nday›m.

TURCommunique: BEDES çal›flmalar›n› yaklafl›k 9 kiflilik bir
ekip d›fl›nda gönüllüler mi yap›yor ve gelirlerini nas›l elde
ediyor?

Gülay DEM‹REL: Çal›flmalar›m›z› gönüllü esas›na dayal› olarak
yap›yoruz. Çünkü hiç kimsenin bofla harcayacak vakti yok. Biz
ülkemize katk›s› olsun, ça¤dafl ayd›nl›k bir Türkiye için herkesin
elini tafl›n alt›n koymas› gerekti¤ine inan›yoruz. Bu yüzden küçük
bir kitle olsa da bu kitleyi e¤itim ad›na destekliyoruz.

2 çeflit gelirimiz var. Öncelikle kendimiz ö¤rencilere burs veriyoruz.
Ben, kendi arkadafllar›ma bir ö¤renci var, burs verir misin diye
sorarken, bu yayg›nlaflt› ve 165 ö¤renciye ulaflt›. ‹lkö¤retim
ö¤rencilerine 50 TL, ortaö¤retim ve liselilere 75 TL, üniversite
ö¤rencilerine ise 100 TL’lik burs veriyoruz. Bunu bir sistemati¤e
oturtmak için insanlardan otomatik ödeme talimat› istiyoruz,
ö¤rencilerimizin bursu eksik kalmas›n diye. Di¤er derneklerden
fark›m›z ise 100 TL’lik burs veriyorsan›z, bunun içinde derne¤in
giderleri de oluyor. Oysa biz hepsini çocuklar›m›z›n hesab›na
yat›r›yoruz.

TURCommunique: Devlet’in deste¤ini görüyor musunuz?

Gülay DEM‹REL: Yapt›¤›m›z güven verici çal›flmalar Beykoz
Kaymakaml›¤› taraf›ndan da takdir edildi¤i için bize sizin
gönderdi¤iniz yoksul çocuklara biz de burs veririz dediler. Bunun
d›fl›nda Valilik taraf›ndan da burs alan ö¤rencilerimiz var. Bildi¤iniz
gibi fakir fukara fonu var. Orda da burslar verilir. Fakat halk›m›z
buraya nas›l müracat edilece¤ini bilmez. Biz onlar ad›na müracat
da ediyoruz.
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TURCommunique: Faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Gülay DEM‹REL: Okullar›n fiziki flartlar›n› iyilefltirmek ad›na çeflitli
çal›flmalar yapt›k. Ayda 20 TL verecek bin kifliye ulaflmay›
hedefledik. Benim Okulum ad›n› verdi¤imiz bu kampanyam›zdan
elde etti¤imiz gelirle, köy okullar›na sa¤l›k oca¤›, halk e¤itim
merkezleri açt›k, okullar›n fiziki flartlar›n› iyilefltirmeye dair bir
çok tadilat yapt›k. Beykoz ‹stanbul’un  köyü olan 2 ilçesinden
biri. Bir s›n›fta 1’den 3’e kadar, di¤er bir s›n›fta 3’ten 5’e kadar
gibi çift s›n›flar var. Sebebi ise aileler ö¤rencileri uza¤a göndermek
istemiyorlar. Fakat ö¤renci say›s› da bir s›n›f› doldurmuyor.
Devlet de en az›ndan böyle okusun diye bu yolu seçiyor. Aksi
takdirde aile göndermeyecek. Bunu da içinde oldu¤unuz zaman
ö¤reniyorsunuz. Bakt›¤›n›zda hala ‹stanbul’da köy okulu mu var
diyebilirsiniz. Ama durum öyle de¤il. Gerçekten do¤u köylerini
aratmayacak düzeyde yard›ma ihtiyac› olan okullar›m›z var
‹stanbul’da.

Bunlar d›fl›nda fen laboratuvarlar› aç›yoruz. Ana s›n›flar› temel
e¤itimde çok önemlidir. Avrupa’daki okullar›n yüzde 95’inde
anas›n›f› vard›r. Bizde ise bu oran çok düflük, %12. Bu oran›n
yükselmesine katk›da bulunmak  için anas›n›flar› aç›yoruz. 27
May›s’da bir anas›n›f› aç›l›fl›m›z daha var. Ayr›ca hem
ö¤retmenlere, hem de velilere yönelik e¤itim seminerleri
yap›yoruz. PREB ad› alt›nda faaliyet gösteren psikolojik
rehabilitasyon merkezinden ald›¤›m›z yine gönüllü hizmetle
aile içindeki ensest iliflkileri, fliddeti, ö¤rencilerimizin e¤itimde
yaflad›klar› t›kan›kl›klar›n›n sebeplerini bu sayede ortaya
ç›kar›yoruz. Oradaki t›kan›kl›¤› saptad›ktan sonra çözüm üretmek
için ayn› rehabilitasyon merkezi arac›l›¤›yla gönüllü hizmet
ald›¤›m›z pedagog, psikolog ve psikiyatristler ile ö¤rencilerimize
profesyonel hizmet sunuyoruz.

Olanaklar› k›s›tl› 150 ögrenciye yazlar›n› daha verimli ve bilinçli
bireyler olma yönünde çaba sarfederek geçirmeleri için imkan
sunuyoruz. Burada hedefimiz� cocuklarda cesitli konularda
fark›ndal›k yaratmak, içlerinde yetenekli olanlara imkan
sunmak,�cagdafll›k kavram›n› yerlefltirmektir.
��
Bu y›l üçüncüsünü düzenleyece¤imiz Yaz okulu etkinliklerimizden

baz›lar›;
Çatal b›çak kullan›m›n›n ö¤renilmesi,
Burçin Orhon dans okulunda dans e¤itimi,
Tiyatrocu arkadafllar taraf›ndan verilecek tiyatro dersleri,
Beykoz Belediyesi’nin yüzme havuzunda yüzme dersleri,
‹stanbul’daki tarihi ve kültürel yerleri gezerek tan›ma ( Minyatürk,
Topkap› Saray›, Oyuncak Müzesi gibi)

Yeni sonland›rd›¤›m›z “Suyun Gözyafllar›” projemizi ‹stanbul
Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi ile beraber gerçeklefltirdik.
Buradaki amaç su tasarrufu ve su kaynaklar›n›n korunmas›yd›.
Önce bir sunumla bafllad›k ve münazara, afifl ve resim yar›flmas›
düzenledik. Tüm kat›lan ö¤rencileri su müfettifli ilan ederek,
çeflitli ödüller verdik.

Meslek kazand›rma kurslar›m›zla da burs alan ö¤rencilerimizin
okumayan kardefllerine meslek edindirip, istihdam sa¤l›yoruz.

Herkesi Yaz Festivalimize Bekliyoruz!

Yak›n bir tarihte Acarkent Coliseum’un önünde bu y›l ikincisini
düzenleyece¤imiz BEDES Yaz Festivali yapaca¤›z. Festivalimize
yaklafl›k 5 bin kifliyi bekliyoruz. Geçen y›l Keremcem’in verdi¤i
konserle renklenen festivalimizin bu y›l kat›lacak yeni sürpriz
sanatç›larla daha da ilgi çekece¤ine inan›yoruz. Burada stand
kiralay›p, firmalara kendilerini tan›tma imkan› sunarken, kazan›lan
gelirle de, yazokulumuzu finanse edece¤iz.

TURCommunique: Çok keyifli bir sohbet oldu. Bize zaman
ay›rd›¤›n›z için teflekkür ederiz. Beykoz’da bafllatt›¤›n›z bu
çal›flmalar›n di¤er ilçelere de yay›lmas›n› ümit ediyoruz.

BEDES ile irtibata gecerek ba¤›fl yapmak ya da gönüllü olarak
BEDES’e kat›lmak isteyen okuyucular›m›za BEDES’in iletiflim
bilgilerini sunuyoruz;

Tel:0 216 485 36 01
E-mail: info@beykozegitimedestek.org.tr
Web: www.beykozegitimedestek.org.tr

HERKES‹

YAZ FEST‹VAL‹NE BEKL‹YORUZ...
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T›p Fakültesi, Hukuk Fakültesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, E¤itim Fakültesi, Hemflirelik Yüksekokulu, Sa¤l›k
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile e¤itime 2002 y›l›ndan bu yana Merkez Kampüs, Balgat’ta 2 ek bina ile e¤itime her y›l yeniliklerle
devam etmektedir. ‹ncek Kampüsü Projesi ise önümüzdeki y›llarda gerçeklefltirilecektir.

UFUK ÜN‹VERS‹TES‹ Hayati Önem Tafl›yan Bilgileri TURCom’la yedekledi
“Sa¤l›k alan›nda en iyi e¤itim veren üniversitelerden Ufuk Üniversitesi, hastane taraf›ndan gerekli bilgiler TURCom

Teknoloji ile yedekledi.”

Hastane ile kurulufllara doktor, hemflire, teknik ve di¤er elemanlar›
yetifltirmek, e¤itmek, bu konularda gerekli araç ve gereçleri temin
etmek, kazazede ve sakatlar› korumak, bu amaca uygunseminerler
düzenlemek, araflt›rma yapmak, sakatlanmalar ve hastal›klar için
kurulufllara rapor sunmak gibi amaçlarla Türkiye Trafik Kazalar›
Yard›m Vakf›’n›n kurmufl oldu¤u Ufuk Üniversitesi, TURCom'un
kurdu¤u  storage server ile bilgilerini yedekledi.

HP marka storage server’›n konumland›r›ld›¤› proje ile Ufuk
Üniversitesi, hastane taraf›ndaki ultrason, röntgen, MR , tomografi,
mamografi gibi son derece önem tafl›yan bilgileri koruma alt›na
alm›fl oldu.

Ufuk Üniversitesi hakk›nda,

Mütevelli Heyet Baflkan› Prof. Dr. R›dvan EGE ve Rektör Prof. Dr.
Aral EGE önderli¤inde 5 Fakülte ve 2 Yüksekokul ile e¤itime devam
etmektedir.

Türkiye genelinde 25 flubesi ve 13 acentas› ile dünyan›n her yerine
h›zl› ve güvenli olarak, tüm gönderileri tafl›yan TNT, flubeleri ile
iletifliminde herhangi kopma ya da s›k›nt› yaflamamak için
yedekleme projesini hayat geçirmeye bafllad›. Tüm bölgelerini
ADSL VPN teknolojisi ile yedeklediklerini belirten TNT IT Direktörü
O¤uz TÜZÜN, TURCom Teknoloji ile her bölge için anahtar teslimi
el s›k›flt›klar›n› ve ‹zmir’in pilot bölge seçildi¤ini ve bu ilk çal›flman›n
aksamadan, problemsiz olarak gerçekleflti¤ini söyledi.

ADSL VPN hizmeti kapsam›nda kurumlar, tüm lokasyonlar›n› kendi
merkezlerine alaca¤› hatlarda sonland›rmak yerine, Telnet Telekom’a
ait POP noktalar›nda sonland›rarak, merkezi eriflimlerini Telnet
Telekom omurgas› üzerinden güvenle sa¤larlar. Böylece firmalar
ayn› anda a¤lar›ndaki tüm bilgisayarlar ile veri, ses ve görüntü
iletiflimi kurarak, ekstra iletiflim masraflar›ndan kurtulur, flirket
ifllerini daha h›zl› ve güvenli bir flekilde uzaktan yürütme ve kontrol
etme imkân›na kavuflur, ifl gücünden ve zamandan ciddi oranda
tasarruf sa¤layabilirler. Günümüzde kurumlara sa¤lanan VPN
hizmetleri aras›nda Telnet Telekom’un VPN hizmetleri flu noktalarda
müflterilerine ayr›cal›k sa¤lamaktad›r

TNT ADSL VPN Teknolojisi ile Bölgeleriyle Haberleflmede Hiç Sorun Yaflamayacak
“Dünyan›n her yerine h›zl› ve güvenli bir flekilde gönderileri ulaflt›ran TNT, Türkiye genelindeki tüm flubeleri ile
haberleflmesinde s›k›nt› yaflamamak amac›yla  bafllatt›¤›, yedekleme projesini TURCom’la gerçeklefltirdi..”
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Araç muayenesini zahmet olmaktan ç›karan Ottomobil, teslim ald›klar› araçlar› sigortalayarak, uydu takip sistemi ile izleterek ve son
olarak CRM çözümü ile operasyonunu yöneterek müflteri memnuniyetini en üst seviyeye tafl›yor. Proje ile ilgili detaylar ise flöyle;

Fenni araç muayene sürecinin öncesinde ve muayene istasyonu süreçlerinde araçlar ile ilgili tüm kontroller ve haz›rl›k ifllemleri konusunda
ad›m ad›m hizmet veren Ottomobil, TURCom’dan kiralama modeli ile sahip oldu¤u CRM ile müflterilerinin ve personelinin yüzünü
güldürüyor.

Dynamics CRM projesi ile müflterilerinden çal›flanlara, vale ve eksperlere kadar birçok kifli ve iflin takibini sa¤layan Ottomobil, donan›m
sat›nalma, lisans sat›nalma, yönetim, bak›m, yedekleme, güncelleme vb maliyetlerine karfl›l›k CRM’i, TURCom Data Center’lar›ndaki
serverlardan online ya da offline olarak Outlook ile entegre flekilde kullan›yor. Ayl›k kullan›c› bafl›na bir kiralama bedeli ile CRM’e sahip
olan firma, toplam sahip olma maliyetini minimuma indiriyor.

TURCom’un mobil çözüm platformu TRCmobil ile de entegre olarak düflünülen proje sayesinde, sahadaki çal›flanlar cep telefonlar› ile
CRM’de kendilerine atanan iflleri görebiliyor ve sahadan yeni verileri de girebiliyorlar.

Dynamics CRM Nedir?

Microsoft Dynamics CRM  müflteriniz ile gerçeklefltirdi¤iniz ilk görüflmeden, sat›fl sonras› hizmetlerine kadar tüm ifl süreçlerinizi yönetmenizi
ve farkl› aç›lardan her detay› görebilmenizi sa¤layacak tam entegre Müflteri iliflkileri Yönetimi çözümüdür.

Avantajlar›

 Microsoft’un gücünü ürüne yans›tmas›.
 Microsoft’un tüm dünyada kullan›lan Office araçlar› ile tam entegrasyon.
 Kullan›c› dostu arayüz
 Kiralama mant›¤› ile kullan›lmas›.

TRCmobil Nedir?

Sahadaki personel ile merkez ofis aras›nda anl›k bilgi iletiflimini sa¤layan ve sahadan on-line bilgi toplanmas›n› mümkün k›lan web
tabanl› bir yaz›l›m paketidir. Yaz›l›m; cep telefonlar› baflta olmak üzere, PDA ve her türlü di¤er ifl istasyonunu bir terminal gibi kullan›r.
Kurumsal mesaj, ifl yönetimi ve saha otomasyonu uygulamalar› aç›s›ndan kullan›fll›, kolay ve ekonomik bir yöntemdir.

OTTOMOB‹L’in Müflteri ‹liflkileri Yönetimi Dynamics CRM ile Tam!
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CENSA MENKUL DE⁄ERLER, IMKB ‹letiflimini TURCom’la Gerçeklefltirdi
“Sermaye piyasalar›ndaki ilk arac› kurumlardan biri olan Censa Menkul De¤erler, ‹MKB ile aras›ndaki ADSL ba¤lant›s›n›

TURCom Teknoloji güvencesiyle gerçeklefltirdi.”

1990 y›l›ndan bu yana sermaye piyasalar›nda arac› kurum olarak
faaliyet gösteren� Censa Menkul De¤erler, sermaye piyasalar›ndaki
yat›r›m araçlar›n› en son teknikleriyle tüm yat›r›mc›lara sunmaya
devam ediyor. Müflteri memnuniyetini en önde tutan ve teknolojik
geliflmeleri yak›ndan takip eden firma, teknolojik ifl orta¤› olarak
TURCom’u seçti. Ayn› sektördeki tüm firmalar›n kurmas›n›n gerekli
oldu¤u ‹MKB ba¤lant›s›n› sorunsuz bir flekilde TURCom Teknoloji ile
kuran kurum, ADSL hatt›n›n kurulumu ve konfigürasyonunu da
TURCom arac›l›¤›yla gerçeklefltirildi.

Projede, al›nan 2 ADSL hat da Cisco markal› 2801 router üzerinde
sonland›r›larak yedekli bir yap› oluflturuldu.

Türk medya sektörüne yeni bir anlay›fl ve rekabet getiren Ciner
Yay›n Holding, her alanda öncü kurulufl olma yolunda emin ad›mlarla
ilerliyor.  Tüm faaliyet alanlar›nda teknolojiyi kullanan Holding,
teknolojik ihtiyaçlar› için TURCom’la çal›flmaya devam ediyor. 4
matbaas› ve 3 ofisi ile kesintisiz iletiflim kurmak için noktadan
noktaya MetroEthernetten faydalanan Ciner Yay›n Holding, merkezde
fiberoptik üzerinden al›nan tüm data hatlar›n›n, RL PDH üzerinden
yedeklenmesi projesini de TURCom’la baflar›yla gerçeklefltirdi.

Mevcut sistemlerinde fiber üzerinden al›nm›fl MetroEthernet hatt›n
oldu¤unu aktaran Ciner Yay›n Holding Teknik Müdürü Engin
ALTUNTAfi, bu hatt›n karasal bir hat oldu¤unu ve binan›n yan›nda
yap›lan inflaat›n kepçesinin fiber hatt› yüzeye ç›kard›¤›n› ve riskleri
ortadan kald›rmak için RL PDH ile yedeklemenin sa¤land›¤›n›
belirtti.

C‹NER YAYIN HOLDING Sistemini TURCom’la Yedekledi
“Matbaalar› aras›ndaki iletiflimini TURCom çözümleri ile sa¤layan Ciner Yay›n Holding, sisteminin yedeklemesini de
TURCom’la yapt›.”

Gama Holding bünyesinde yer alan ve Avea’n›n distribütörü olarak
mobil iletiflim sektörünün en iyi hizmet veren firmalar›ndan Vegatel
‹letiflim Hizmetleri, gerekli olan 2 port ISDN PRI’›n kurulum ifllemleri
için TURCom’u seçti. Projede ayr›ca G.HSDSL internet hatt› da tesis
edilerek kurumsal internet ihtiyac› giderildi.

VEGATEL, altyap›s›nda gerekli olan 2 port ISDN PRI projesi ile
kullan›c› say›s›n› da artt›rd› ve ses kalitesini iyilefltirildi. Ayn›
zamanda, projede G.HSDSL internet hatt› da TURCom taraf›ndan
tahsis edildi.

VEGATEL, Kaliteli ‹letiflimin Keyfini Yafl›yor
“Mobil iletiflim sektöründe faaliyet gösteren Vegatel, kaliteli haberleflme altyap›s› için TURCom Teknoloji ile çal›flt›.”

Firma, hatt›n kopmas›n›n lokasyonlar›n ve matbaalar›n merkezle iletifliminin kesilmesine yol açaca¤› ve bunun da merkez üzerinden
yürüyen ifllerin durmas› anlam›na gelmesinden dolay›, son derece kritik olan bu konunun üstesinden TURCom’la gelerek hatt›, radyo
link ile yedekledi.
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Dünyan›n en önemli finans merkezlerinde 330’dan fazla muhabire sahip olan ve müflterilerinin ticari faaliyetlerine de¤er katarak, onlar›n
hedeflerine ulaflmas›nda önemli rol üstlenen A&T Bank (Arap Türk Bankas›), biliflim altyap›s›n› güçlendirmek için TURCom ile iflbirli¤i
yapt›.

Müflterilerinin ticari faaliyetlerine de¤er katma hedefiyle çal›flan A&T Bank, TURCom’la sistem odas›n›n kablolamas›n› yapmak ve sistem
altyap›s›nda gerekli düzenlemeleri gerçeklefltirmek suretiyle biliflim alt yap›s›n› önemli ölçüde yenilemifl oldu.

Gerçekleflen çal›flma sonucunda data center içerisindeki tüm kablo altyap›s› düzenlenmifl ve enerji ile data kablolar› da birbirinden ayr›
olarak tava sistemi ile tafl›nm›flt›r. Patch paneller toparlanarak standartlara uygun bir flekilde etiketlenmifl, kabinetler aras› patch panel
to patch panel köprü denilen ba¤lant›lar gerçeklefltirilmifltir. Oda içerisinde masa ve raf üzerlerinde yer alan sunucular kabin içerisine
al›nm›fl, kablolaman›n sorunsuz yap›ld›¤› proje sonunda sistem odas›ndaki kabinetler de deprem kitleriyle korunakl› hale getirilmifltir.

A&T Bank’ta TURCom Teknoloji taraf›ndan düzenlenen sistem odalar›n›n yeni hali çal›flanlar›n kullan›mdaki fark› hissetmeleri üzerine
büyük be¤eni ve takdir ile karfl›land›.

A&T BANK, Biliflim Altyap›s›n› TURCom ile güçlendirdi

A&T BANK hakk›nda

1977 y›l›nda kurulan Arap Türk Bankas›, Libyan Foreign Bank (%62,37), Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (%20,58), T.C. Ziraat Bankas› A.fi. (%15,43)
ve Kuwait Investment Co.’nun (%1,62) ortak giriflim bankas›d›r. Türk, Arap ve di¤er yabanc› ülkelerdeki ifladamlar› aras›nda ba¤lant›
oluflturmak üzere, uluslararas› para piyasalar›, yabanc› para ifllemleri ve global finans ve mevduat toplama faaliyetleri gibi her türlü
bankac›l›k yapma iznine sahiptir. Arap Türk Bankas›, Arap ülkeleriyle ve uluslararas› bankalarla olan mükemmel iliflkileri sayesinde tüm
bankac›l›k faaliyet alanlar› içinde kalan Endüstriyel, Ticari ve Finansal ifllemleri teflvik etmekte ve bunlar aras›nda köprü olma görevinde
lider banka olma hedefini gerçeklefltirebilmek için tüm deneyim ve güçlü ba¤lar›n› ortaya koymaktad›r.

Banka, ‹stanbul'da kurdu¤u Merkez fiubesi’ne daha sonra Ankara ve Kozyata¤› fiubelerini eklemifltir. Uzman ve deneyimli bir kadroya
sahip olan Banka, yurtiçi ve yurtd›fl› ticaret ifllemlerinin yap›lmas›nda ve do¤unun ile bat›n›n en büyük flirketleriyle ba¤lant› kurmakta
müflteri ihtiyaçlar› do¤rultusunda en iyi ve en güvenilir bilgi ve hizmeti sunmay› hedeflemektedir.
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OSMAN‹YE ‹L ÖZEL ‹DARES‹, TRCroot Ailesi ile Güvenli Eriflime Kavufltu
“Osmaniye ilindeki tüm kifli ve kurulufllara kamu hizmetlerini vererek, halk›n yaflam kalitesini yükselten Osmaniye ‹l
Özel ‹daresi, TRCroot ile güvenlik taraf›ndaki s›k›nt›lar›n› aflt›.”

Osmaniye ‹line, ildeki kifli ve kurulufllara yönelik, baflta e¤itim,
sa¤l›k, tar›m, çevre ve bay›nd›rl›k (yol, su, köprü v.b) alanlar›nda
olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, kat›l›mc›l›k,
etkinlik, saydaml›k, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürüten,
özellikle Haruniye jeotermal kaynak, yaz ve k›fl turizmi, kültürel
zenginlikler gibi zenginlikleri de de¤erlendirerek, ilin kaynaklar›n›n
bir plan dahilinde, rasyonel biçimde da¤›t›m›n› ve kullan›m›n›
sa¤layarak halk›n yaflam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükselten
Osmaniye ‹l Özel ‹daresi, sistemindeki virüs ve sald›r›lara karfl›
önlemini TRCroot ile alarak, log kay›tlar›n›n tutulmas›n› da sa¤lad›.

Proje Detaylar›

PC’ler üzerinde bulunan free antivirüs programlar›n› kullanan kurum,
TRCroot ile firewall, loglama, URL ve içerik filtreleme ifllemlerini
kolayca yap›yor. Kabinet içerisinde bulunan, markas›z switchlerin
yerine 3Com marka switch konumland›r›ld›. Kablolama taraf›nda
(patch panel ve patch cordlar) düzenli bir yap› oluflturuldu.

UYUM GIDA Teknoloji ‹le Uyumlu Hizmet Veriyor
“2008 y›l›ndan bu yana IT çözümleri için tercihini TURCom’dan yana kullanan Uyum G›da, 2009 y›l›nda da projeleri için

TURCom’la çal›flt›.”

Her türlü IT sorunlar›n›n çözümleri için TURCom Teknoloji ile çal›flan
Uyum G›da, yeni tafl›naca¤› merkezinin bilgi ifllem altyap›s›ndaki
düzenlemeleri de yine TURCom’la yapt›.

“Uyum’lu olun, mutlu olun” slogan›yla ulusal bir marka olma yolunda
ilerleyen Uyum G›da, son derece önem verdi¤i dürüstlük ve kaliteli
hizmetin yan›nda teknolojinin de geliflen olanaklar›ndan
faydalanmaya devam ediyor. TURCom Teknoloji ile 2008 y›l›ndan
bu yana çal›flan kurulufl, son olarak tafl›naca¤› yeni merkezinin
biliflim altyap›s› için de TURCom’u seçti.

“Yeni merkezimizin teknolojik altyap›s› için TURCom’la çal›flt›k”
diyen Uyum G›da Bilgi ‹fllem Yöneticisi Zeynep KABA, “185 data ve
88 telefon CAT6 UTP kablolamas›, sistem odas›n›n yükseltilmifl
zemininin yap›m›, yine sistem odas›na 2 tane server ve 1 adet
network kabinetlerinin temin edilip, konumland›r›lmas› için yine bir çözüm orta¤›na ihtiyac›m›z vard›. 2008 y›l›ndan bu yana çeflitli
sorunlar›m›za k›sa sürede çözüm bulan TURCom Teknoloji’yle yine ihtiyaçlar›m›z› kolayca karfl›lad›k” fleklinde konufltu.

Türkiye genelindeki 30 ma¤aza, 12 adet unlu mamul üretim merkezi, 1 adet yafl ve kuru pasta üretim merkezi ve 1100'�ü�aflk›n�personeliyle
müflterilerine hizmet sunan Uyum G›da, tüm bu hizmetleri verirken, ayn› zamanda teknolojiden de uzak kalm›yor. Firma, tafl›nma
projesinden önce active�directory�ve exchange�SMTP’deki�sorunlar›n�giderilmesi için teknik deste¤i de yine TURCom’dan ald›.
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Öncelikle Juniper’dan bahsedebilir misiniz?

1996 y›l›nda Telecom operatörlerinin altyap›lar›na yönelik

çok yüksek kapasiteli routerlar üretmek amac› ile kurulan

Juniper Networks, 2004 y›l›ndan bu yana Türkiye’de lokal

ofisi ile faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bu yana geçen

zaman dilimi içinde sadece WAN taraf›nda kalmay›p; 2004

y›l›nda yapt›¤›m›z stratejik bir sat›nalmadan sonra

(Netscreen’inin sat›n al›nmas›) hem güvenlik pazar›na hem

de kurumsal pazara, 2008 y›l›nda üretmifl oldu¤umuz switch

ürün ailemiz ile de LAN pazar›na girifl yaparak, telco ve

kurumsal a¤larda uçtan uca tüm WAN, LAN ve güvenlik

ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek genifl bir yelpazeye sahip konuma

gelmifltir.

Juniper, Türkiye’de de Dünya’da oldu¤u gibi özellikle servis

sa¤lay›c›lar ve yüksek kapasite ihtiyac› olan datacenterlar

tarafinda pazar hakimiyetini sürdürmektedir. Üretti¤imiz

ürünleri WAN teknolojileri - routing ürün ailesi, LAN

teknolojileri - switching ürün ailesi ve güvenlik teknolojileri

(FW/VPN,IDP,SSL VPN, NAC) olarak 3’e ay›r›yoruz.

Ba¤›ms›z araflt›rma kaynaklar› taraf›ndan yap›lan

araflt›rmalarda, ürettigimiz tüm ürün segmentlerinde Dünyada

ya lider konumda ya da ilk 3 aras›nda yer almaktay›z.

Türkiye güvenlik pazar›nda Juniper kaç›nc› s›rada yer al›yor?

Üretti¤i a¤ güvenlik çözümleri ile hem Dünyadaki güvenlik

pazar›nda hem de Türkiye’de pazar›nda öncülü¤ünü yapt›¤›n›

ve lider konumda oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz.

Türkiye’deki projelerinizden bahsedebilir misiniz?

2004 y›l›ndan bu yana yapt›¤›m›z birçok büyük hacimli ifller

bulunmakta. Bunlar›n bir ço¤u güvenlik, data center ve core

routing ifli. Hemen hemen tüm ISP ve GSM operatörleri,

holdingler, birçok finans kurumu, üniversiteler, kamu kurumlar›

ve onlara ba¤l› kurulufllar, kurumsal tarafta da özellikle çok

lokasyonlu yap›s› olan birçok firman›n data center ve uç

lokasyonlar› taraf›nda varolan bir markay›z.

Juniper olarak son 1 y›l içerisinde kendi ürün portföyümuz

aras›nda yeni yer alan birçok yeni ürün ve çözümü pazara

tafl›d›k. Yenikler içerisinde en belirgin olan› switch pazar›na

girifl yapm›fl olmam›z. JUNOS tabanl› switch ürün ailemiz ile

hem Dünya’da hem de Türkiye’de flimdiye kadar ciddi

anlamda birtak›m aksiyonlar› alm›fl durumday›z.

Bir di¤er yenilik ise güvenlik taraf›ndaki SRX ürün ailesi oldu.

SRX ürün ailesi klasik güvenlik çözümlerinden biraz daha

farkl› olarak JUNOS iflletim sistemi üzerinde koflan ve çok

yüksek performansl›, birçok servisi üzerinde bar›nd›rabilen,

içerik filtreleme, routing, switching gibi..., JUNOS tabanl›

firewalllard›r. Hem datacenter hem de uç lokasyonalar için

farkl› segmentlere hitap edebilen bu ürün ailesi ile de a¤

güvenlik pazar›nda yine bir tak›m ilklere imza atm›fl

durumday›z.

Tüm dünya da biliflim güvenli¤i alan›nda edindi¤i konumun

yan›nda Türkiye’de de lider güvenlik firmalar› aras›nda bulunan

Juniper’› siz okuyucular›m›za daha yak›ndan tan›tmak için

Juniper Türkiye Kanal Müdürü Tunç ÇOKKESER ile keyifli bir

röportaj gerçeklefltirdik.
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A¤ ve güvenlik pazar›ndaki e¤ilimlere bakt›¤›m›z zaman

birkaç tane temel e¤ilim söz konusu. Birincisi konsolidasyon.

Kurumlar eski dönemlerde oldu¤u gibi birden fazla çözümü

bir arada kullanmak yerine güvenebilecekleri bir yada birkaç

 çözüm üzerinde konsolide etmeyi  amaçlamaktalar. IT

yöneticileri hem yönetim hem de toplam sahip olma, bak›m

ve uygulama sonras› oluflabilecek operasyonel maliyetleri

minimize edebilmek aç›s›ndan bu yöne yönelmifl durumdalar.

Bu ba¤lamda bakt›¤›z zaman zaten UTM  (Unified Treat

Management) konseptini pazara ilk getiren firmalardan birisi

yine Juniper.  Dolay›s›yla farkl› içerikleri JUNOS tabanl›

firewallara çok yüksek performans ve süreklilik ile entegre

etmifl durumday›z.

‹kinci olarak da merkezi yönetim, yüksek performans ihtiyac›

ve süreklilik göze çarpmakta. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Juniper

tüm ürün portföyü üzerinde yüksek performans ve süreklili¤i

bir standart olarak sunarak pazar›n taleplerini, yat›r›m

maliyetlerini optimize ederek müflterilerine sunmakta.

Juniper, çözüm odakl› ve çözüm üretebilen firmalar taraf›ndan

daha fazla aranan bir marka. Isortakligi yaptigimiz firmalar

da bu vizyona sahip daha çok sistem entegratörü felsefesi

ile ilerleyen, çözüm odakli firmalard›r. Gerek Ankara gerek

‹stanbul gerek Anadolu’daki hemen hemen sistem

entegratoru olan firmalarla çal›flmakta ve yakin temas

halindeyiz.

TURCom’la olan iflortakl›¤›n›zdan bahsedebilir misiniz?

TURCom, yaklafl›k olarak 3.5 y›ldan uzun bir suredir çok yak›n

olarak çal›flt›¤›m›z Türkiye’de önde gelen ifl ortaklar›m›zdan

biri olmak ile birlikte ayn› zamanda Juniper Networks Elit

Partner sertifikasyonuna sahip 3 firmadan biridir.

TURCom’u farkl›laflt›ran unsurlar›n bafl›nda kamu, kurumsal

ve özel sektörde, müflteri a¤›nda katma de¤erli çözümlere

entegre olarak hem sat›fl hem de teknik olarak çok ciddi bir

know how’a sahip, çözüm odakl› bir firma olmas›n›

gösterebiliriz. 130’dan fazla ülkeyi kapsayan geliflen pazarlar

diye adland›rd›¤›m›z bölgede uygulad›¤›m›z Channel

Networking Acceleration program›na bu y›l Türkiye’yi de

dahil ederek uygulamaya ald›¤›m›z program›m›za TURCom’la

bafllad›k.

Bu program›n temel amac›, ifl orta¤›m›z›n network

çözümlerimiz taraf›ndaki uzmanl›¤›n› ve konsantrasyonunu

en üst seviyeye ç›kartarak uzmanl›k seviyesini artt›rmak.

Önümüzdeki dönemde de öncelikli olarak de¤erlen-

direce¤imiz firmalardan biri olan TURCom ile iliflkilerimizi

çok daha yüksek teknik uzmanl›k seviyesine art›r›yor olaca¤›z.
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CLUB JOLLY Tur Teknoloji Altyap›s›nda TURCom Teknoloji ile Yoluna Devam Ediyor
“Yurtiçi ve yurtd›fl› turizminde en önce akla gelen tur operatörlerinden Club Jolly Tur, biliflim altyap›s›ndaki gerekli

revizyonlar› TURCom’la yapt›. ”

Türkiye genelinde online olarak birbirine ba¤l› 115 tabelal› ve 500’ü
aflk›n sistem acentas› ile genifl bir hizmet a¤›na sahip olan Club
Jolly Tur, yurtiçi ve yurtd›fl› tüm otellerden kültür turlar›na, uçak
biletinden araç rezervasyonuna, fuar hizmetlerinden kongre
organizasyonlar›na kadar birçok hizmeti müflterilerine en iyi fiyat
avantaj›yla sunuyor. Firma, müflterileri ve acentalar› ile iletifliminin
kesintisizli¤i ve ayn› zamanda kendi iç kullan›c›lar›n›n performansl›
kullan›m› için TURCom’un da önerisi ile yüksek h›zl› MetroEthernet
internet ald›.

TURCom’la, MetroEthernet hat için gereken fiberoptik kablolama
ve aktif cihazlar›n yat›r›m› ve ayr›ca dan›flmanl›k, kurulum ve
devreye alma gibi hizmetlerin tamam›n› çözüm ortakl›¤›
çerçevesinde, uzun süreli bir anlaflma ile tüm yap›n›n yönetimini

Kuruldu¤u 1890’l› y›llarda han ve termal banyo olarak hizmet
veren, 1900’lü y›llarda ise konaklama tesisi olarak hizmet vermeye
bafllayan Gönlüferah Hotel, 2004 y›l›nda Akbafl Holding bünyesine
kat›lm›fl ve hotelin tarihi dokusu bozulmadan misafirlerine daha
iyi hizmet verebilmek amac›yla ciddi bir revizyon yap›lm›flt›r.
Gönlüferah Hotel misafirlerine, rahat odalar›, restoran, cafe-bar,
thermal ve spa hizmeti ile samimi bir ortam sunarken, internete
eriflimlerini de kesintisiz sa¤l›yor. Hotel, sa¤lad›¤› internet eriflimi
ile log kay›tlar›n› tutma zorunlulu¤unu da TURCom’un çözümlerinden
TRCroot ile yerine getiriyor.

Çözüm öncesi misafirlerin internete access-point’ler arac›l›¤› ile
loglama, içerik engelleme ve di¤er k›s›tlamalar olmaks›z›n girdiklerini
aktaran Akbafl Holding Bilgi ‹fllem Yöneticileri Sezgin SEVER ve
Fatih fiENTÜRK, “5651 no’lu yasan›n gerekliliklerini yerine getirmek

GÖNLÜFERAH HOTEL 5651 Say›l› Yasay› TRCroot ‹le Yerine Getiriyor
“Geçmifli 1890’l› y›llara dayanan Gönlüferah Hotel, yürürlü¤e giren 5651 no’lu yasay› TRCroot ile yerine getiriyor. ”

amac›yla, TURCom’un ürünlerinden TRCroot kullan›larak, kullan›c›lar›n internete ba¤lanmak istediklerinde TRCWiFizone a¤›na ba¤lanmalar›
ve internet eriflimini gerçeklefltirmeden önce aç›lan web sayfas›na cep telefonlar›n› kay›t etmeleri, ard›ndan cep telefonlar›na gelecek
SMS’de yazan flifre ile sisteme girifl yapmalar› sa¤land›. Böylelikle kullan›c›n›n cep telefonu IP ve MAC adresleri kay›t alt›na al›narak
5651 say›l› yasan›n belirtti¤i hükümler do¤rultusunda girilen internet sitelerinin kay›tlar› tutulabiliyor” fleklinde aç›klamada bulundular.

Gönlüferah Hotel, proje kapsam›nda TURCom Teknoloji’den 1 y›ll›k bak›m deste¤i de al›yor.

de TURCom taraf›ndan sa¤lanacak flekilde anlaflma imzaland›. Ayr›ca TURCom’un çözümlerinden TRCroot ürün ailesinin kurulu oldu¤u
Linux sunucular›m›z›n upgrade edilmesi, konumland›rd›¤›m›z Juniper marka firewall’lar›m›z›n da lisans yenilemesini ve TURCom Data
Center’›nda bar›nd›rd›¤›m›z web sunucumuza daha h›zl› eriflim sa¤lanabilmesi için upgrade ifllemlerini gerçeklefltirdik” diyen Club Jolly
Bilgi ‹fllem Dan›flman› Yücel AKHOROZ ve Bilgi ‹fllem Müdürü Aykut DEM‹R “Böylece biliflim altyap›m›zda yine TURCom Teknoloji’nin imzas›
oldu” fleklinde konufltu.

TURCom Sat›fl Grup Müdürü Gökhan ELMAS ve Sat›fl Yöneticisi Cengiz SEVEN; “Bu projeyle, teknolojik altyap›s›ndaki ihtiyaç duydu¤u her
türlü yenilemeyi yapan ve halihaz›rda bak›m anlaflmal› müflterimiz olan Club Jolly Tur, güvenlik projesinden önce de haberleflme deste¤ini
yine TURCom’dan alm›flt›” dedi.
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TURCom Teknoloji Sat›fl Grup Müdürü Gökhan ELMAS, Ana Fabrikas›n›n Düzce lokasyonuna tafl›nmas› esnas›nda sistem ve network
altyap›s›n›n oluflturulmas›, tafl›nmas› gibi kapsaml› bir ifllemi baflar›yla gerçeklefltirdikten sonra teknolojinin kullan›m› aç›s›ndan yap›lan
görüflmelerde daha önce öngörülen baz› ihtiyaçlar› ve gerekse yeni ortaya ç›kan ihtiyaçlar›n tekrar gündeme al›narak projelendirildi¤ini
ve yine baflar›yla uyguland›¤›n› TURCom-Teknorot iliflkisinin art›k müflteri iliflkisini afl›p çözüm orta¤› seviyesine geldi¤ini belirtti.

“Sürekli geliflen yap›m›z gere¤i, teknolojiye ayak uydurarak bir ad›m önde olabilmek için yeni yat›r›mlar› ve geliflen teknolojileri, uzun
y›llard›r beraber çal›flt›¤›m›z ve baflar›l› projeler gerçeklefltirdi¤imiz TURCom Teknoloji ile takip ediyoruz” diyen Teknorot Otomotiv Bilgi
‹fllem Direktörü Mennan ÖZTÜRK ise flunlar› söyledi; “Tamamlanan bir çok projeler d›fl›nda internet servis, bak›m ve biliflim destek
sözleflmelerimiz devam ediyor.

 “Mevcut yap›m›z› ve hedeflerimizi de¤erlendirdi¤imizde TURCom’un da dan›flmanl›¤› ile mail arflivleme, müflterilerimiz ve personelimiz
ile daha esnek iletiflim için portal›m›z üzerinden “t›kla-konufl” hizmetinin konumland›r›lmas›, Disastery Recovery çözümleri, hata
günlüklerinin arflivlenerek çözüm kütüphanesi oluflturmas›nda en önemli yard›mc› olacak loglama araçlar› ile network sisteminin izlenebilirlik
çözümlerini projelendirerek baflar›l› projeler uygulad›k. Bu projeler için yap›lan çal›flmalar sonucunda yap›m›za en uygun çözüm ve
ürünlerin fizibilitesini yapt›k. Sonuç olarak; iletiflimimiz için çok önemli olan e-mail’lerimizin arflivlenmesi için Symantec Enterprise Vault’un
en do¤ru ürün oldu¤u karar›n› verdik. Yedekleme yaz›l›m› ihtiyac›m›z› da hem h›zl› hem de kolay hizmet sa¤layabilmesi aç›s›ndan Acronis
ile sa¤lad›k.

TURCom ile yap›lan tafl›nma projesi çerçevesinde TRCix ürününü zaten kullanmaya bafllam›flt›k. Ancak ürünün yeni bir modülü olan web
sayfas› üzerinden t›kla-konufl özelli¤inin de bizim için faydal› olabilece¤ini düflünerek devreye ald›k. Bu sayede bize gerek yurtiçi gerekse
yurtd›fl›ndan eriflmek isteyen kifliler ücretsiz olarak www.teknorot.com adresinden bize ulaflabilecek duruma geldiler.”Gerek firman›n
kendi güvenli¤i ve kurumsal kimli¤i için gerekse 5651 say›l› kanun gere¤i için internet loglar›n›n tutulma zorunlulu¤una istinaden
TURCom’un sa¤lad›¤› TRCroot ürünü konumland›r›larak antispam, webfilter ve özellikle log tutma özellikleri kullan›larak, firma, yükümlüklerini
yerine getirmifl oldu.

Firman›n biliflim alt yap›s›n›n sürekli büyümesi, kullan›lan aktif cihazlar›n artmas› ile envanter bilgilerinin güncel tutulmas› ve network
izleme yapabilmesi ifl süreklili¤inin vazgeçilmez bir ifl yükü oldu¤unu belirten ÖZTÜRK, konuya iliflkin yaz›l›m  ihtiyaçlar›na  yönelik
TURCom’un önerisi olan birçok rakip yaz›l›m ürünü olmas›na karfl›n  TRCmon@udit’in  biliflim altyap›m›za uygulanmas›na karar verdik.
TRCmon@udit’i tercih etme nedenimiz ise yaz›l›m›n ek modüllerinin bize sa¤layaca¤› avantajlard›. Bu proje kapsam›nda envanter bilgileri
yan›nda, network izlenmesi, ürünlerin konfigürasyonunun yap›lmas›, servis masas› oluflumu ve yönetimi, ifl süreçleri izlenmesi, netflow
raporlar›n›n ç›kart›lmas› gibi ek modüllerin tek bir ekran üzerinden yap›labilme imkan›na sahip olduk. Baflar›l› ifl birliktelikleri neticesinde
TURCom ile yeni projeler için yeni çal›flma takvimleri oluflturmaya da bafllad›k” diye aç›klamada bulundu.

TEKNOROT, YEN‹ FABR‹KASINDA TURCom’UN YEN‹ H‹ZMETLER‹YLE HAYATA DEVAM ED‹YOR

Teknorot Hakk›nda;

Yüzde yüz Türk sermayeli olan Teknorot, 92 y›l›ndan bu yana y›ll›k 15.000.000 adetlik binek ve hafif ticari araç ön süspansiyon tak›mlar›
üretim kapasitesi ile yenileme pazar›nda Avrupa’n›n uzmanl›k alan›nda en büyük üreticileri aras›ndad›r. Düzce tesislerini 2008’de
tamamlayan firma,  en son teknik makineler ile haziran ay›nda tam kapasite üretime bafllam›flt›r.
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TRAÇ‹M Y‹NE TURCom DED‹!

Veri iletiflim hatlar›n›z›n sorunsuz çal›flmas›n› m› istiyorsunuz? Bilgi
ve teknoloji altyap›n›zla paralel olan veri iletiflim hatlar›n›z›n sorunsuz
bir flekilde çal›flmas›n› sa¤lamak için bir çare mi ar›yorsunuz? O
halde Soyak Holding fiirketlerinden Traçim Çimento ve Traçim
Beton’un da gerçeklefltirdi¤i HBUD� (Hat Bak›m, Ürün Destek) projesi
tam sizin arad›¤›n›z çözüm.

Geçti¤imiz aylarda TURCom’la WAN projesini gerçeklefltiren Traçim
Çimento ve Traçim Beton, sisteminin güvenli¤ini yine TURCom
çözümleri ile sa¤larken, hat bak›m ve ürün destek için de TURCom’la
çal›flt›.

Her firman›n önlemini almas› gereken konulardan olan virüsler
korumas› için Traçim’de kullan›lan Trend Micro ürünlerinin
deste¤inde’de önlemini TURCom� ile ald›.

Teknolojiyi çal›flmalar›n›n her aflamas›nda kullanan Traçim, proje
ile veri iletiflim hatlar›n›n her türlü bak›m ve ar›zas›nda TURCom’un
uzman ekibinin 7x24 deste¤ini al›rken, biliflim altyap›s›n› da virüs,
sald›r› gibi tehlikelere karfl› korumaya ald›.

Kuruldu¤u y›ldan beri yerli ve yabanc› müflterileri ile iflbirli¤i
içersinde çeflitli büyüklükteki yaz›l›m projelerini hayata geçiren
Sibersoft, 2 adet sunucusunu TURCom’un kardefl kuruluflu olan
Telnet Telekom’un Veri Merkezi’nde bar›nd›r›yor. Ayr›ca firma, 2
mb co-location internet hizmetini ile güvenlik deste¤ini de TURCom
Teknoloji’den al›yor.

Sibersoft, co-location hizmeti ile ciddi bir maliyetten tasarruf
ederken, kesintisiz ve güvenli iletiflim ile müflterilerine her an
ulaflabiliyor.

S‹BERSOFT Co-location ‹le Sunucu ve Sistemlerinin ‹fl Süreklili¤ini Garanti Alt›na Ald›
“Yaz›l›m sektöründe faaliyet gösteren Sibersoft, TURCom’dan ald›¤› co-location (sunucu bar›nd›rma) hizmeti ile
maliyetlerini azaltarak, ifl süreklili¤ini art›rd›.”

Co-location (sunucu bar›nd›rma) Hakk›nda;

‹steyen firmalar her türlü sunucu ve aktif sistemlerini Telnet Telekom bünyesinde kendilerine ayr›lm›fl kabinetlerde bar›nd›rarak,
maliyetlerini k›s›p, fiziksel yer sa¤lama sorunundan da kurtulurlar.
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TURCom Teknoloji ile gerçeklefltirdi¤i proje ile bilgi güvenli¤ini art›ran At›l›m Üniversitesi, bilgi ifllem altyap›s›na yat›r›m yaparak, nitelikli
ve yetkin bireyler yetifltirmeye devam ediyor.

At›l›m Vakf› taraf›ndan kurulan ve ö¤rencilerini bilgi ça¤›n›n gerektirdi¤i özelliklerde e¤itim veren At›l›m Üniversitesi, yeni yap›lan
Teknopark binas›n›n güvenli¤i için kullan›lacak  ip kameralar›n network switcler ile ba¤lant›lar›n› TURCom Teknoloji ile sa¤lad›.

ATILIM ÜN‹VERS‹TES‹’nin Verileri TURCom ‹le GÜVENDE!

Senelerden beri yüksek ö¤renim ö¤rencilerinin; ça¤dafl ve güvenilir
bar›nma, beslenme, kredi/burs hizmetleriyle ö¤renimlerine; sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetlerle kiflisel geliflimlerine sosyal devlet
yaklafl›m›yla katk›da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu, hizmetlerini,
bilgi ve iletiflim teknolojilerinin yard›m›yla, elektronik ortama tafl›m›fl,
ayn› zamanda ifl süreçleri vatandafl ihtiyaçlar› do¤rultusunda yeniden
yap›land›r›larak hizmet sunumunda etkinlik sa¤lam›flt›r.

Kurumdan hizmet alanlara daha kaliteli ve h›zl› kamu hizmeti
sunabilmek amac›yla; kat›l›mc›, fleffaf, etkin ve basit ifl süreçlerine
sahip olmay› ilke edinmifl e-devlet anlay›fl›yla çal›flmalar›n› sürdüren
Kredi ve Yurtlar Kurumu, ihtiyac› duydu¤u Microsoft Office 2007
akademik lisans güncellemelerine Microsoft’un Gold Partner› olan
TURCom Teknoloji arac›l›¤› ile sahip oldu.

KRED‹ VE YURTLAR KURUMU, Microsoft Lisanslamas›n› Güncelledi
“Kurumsal firmalar›n biliflim altyap›lar›ndaki sorunlar›na uygun her türlü çözümü, marka ba¤›ms›z sunan TURCom
Teknoloji, kamu alan›ndaki kurulufllar›n da bilgi ifllem altyap›lar›na imzas›n› atmaya devam ediyor.”
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BARCELO HOTELS Lokasyonlar› Aras›ndaki TURCom ile Kesintisiz ‹letiflim!

Dünya üzerinde Türkiye dahil olmak üzere 15 ülkede yer alan büyük
otel zincirlerinden Barcelo Hotels, 2 lokasyonunun iletiflimini kesintisiz
olarak TURCom çözümü ile sa¤lad›.

15 ülkede konufllanm›fl olan ve ülkemizdeki merkezi de ‹stanbul-
Topkap›’da olan Barcelo Hoteller Zinciri, merkezi ile Sultanahmet’teki
oteli aras›ndaki iletiflimi TURCom ile maliyetlerini de düflürerek,
kesintisizlefltirdi.

Kalite portföyünü bünyesine orta ve yüksek standartlarda oteller
katarak geniflletmeyi hedefleyen Hotel, 2 oteli aras›ndaki iletiflimini
G.HSDSL data hatt› üzerinden noktadan noktaya ba¤lant› ile sa¤l›yor.

Projede ayr›ca merkezde konumland›r›lan HP marka serverlar ile
data center yap›s› oluflturuldu ve noktasal ba¤lant›lar da Cisco 878
routerlar ile sa¤land›. Barcelo Hotels böylece arzu etti¤i gibi hem
kendi bünyesinde hem de müflterilerine kesintisiz ve h›zl› iletiflim
sa¤l›yor.

“13.flubesini geçti¤imiz günlerde açan Kese Marketler Zinciri, yeni merkez binas›n›n network kablolamas› için TURCom
Teknoloji ile anlaflt›.”

“Herkese, her keseye” slogan›yla ucuz al›flverifl imkan› sa¤layan Kese Marketler Zinciri, ‹zmit’te açt›¤› 13.flubesiyle, hizmet vermeye
devam ediyor. Açt›¤› yeni flubesiyle beraber,  yeni merkez binas›na da tafl›nan Marketler Zinciri, kablolama altyap›s› için TURCom’u
tercih etmesinin yan› s›ra, di¤er TURCom çözümlerinden de faydalanarak, gerekli biliflim altyap›s›n› oluflturdu.

KESE MARKETLER Z‹NC‹R‹ Yeni Binas›n›n Teknoloji ‹htiyaçlar›n› TURCom ‹le
Tamaml›yor.

Projenin Detaylar› ve Tercih Edilen Ürün ve
Çözümler

• Yeni merkez binas›n›n kablolamas›,

• TRCroot’un mailserver, antispam, antivirüs
gateway ve loglama modülleri,

• Merkezde 5 Mbps MetroEthernet ‹nternet,
flubelerde de 512 Kbps G.SHDSL internet ile
internet dünyas›na aç›l›rken güvenli
VPN yap›s› ile WAN yap›s›n›n oluflturulmas›.

• TRCix ürünü ile (VoIP) merkez ve
flubeler aras›nda IP üzerinden ücretsiz
görüflme olana¤›.
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UN‹SOFT Müflteri ‹liflkilerindeki En Üst Ç›tay› CRM ‹le Yakalad›
“Unisoft, sat›fl, pazarlama ve servis modüllerini CRM ile takip ediyor.”

Müflteri ve çözüm odakl› yaklafl›m› ile geliflmifl teknolojinin
destekledi¤i ve de¤iflik sektörlerdeki müflterilerine vizyonlar›n›
gerçeklefltirebilece¤i teknolojik çözümleri sa¤layan bir kurulufl olan
UniSoft, TURCom Teknoloji ile el s›k›flmas›n›n sonucu sat›fl, pazarlama
ve servis modüllerinin takibini Microsoft Dynamics CRM ile yap›yor.

Ulusal ve uluslararas›�müflterileri için özel ihtiyaçlara göre tasarlanan
katma de¤eri yüksek, anahtar teslim �Digital Signage (dinamik
görsel bilgilendirme) sistemleri ve display teknolojileri sa¤lay›c›s›
olan UniSoft Enformasyon Sistemleri, uzun süreli ve karl› müflteri
iliflkileri kurmay› kendine hedef seçti¤i için CRM’i tercih etti.

“CRM’in sat›fl modülü ile ifllerimizi daha kolay takip edebilmekte,
müflterilerimizin beklentilerini daha iyi anlay›p, onlara ait güncel
bilgileri ortak bir alan içerisinde görebilmekteyiz” diyen UniSoft

Genel Müdürü Özgür ÇELEB‹, “Sat›fl baflar›s›n› artt›r›p, geçmifle dönük
sat›fl raporlar›n› takip edebilmeyi ve tüm raporlamalar› yapabilmeyi
de sa¤lad›k.

Pazarlama modülüyle ise potansiyel müflterilerimizin bilgilerine sistemden kolayl›kla ulaflarak, kampanyalar hakk›nda tüm bilgilendirmelerin
hangi kanallardan takip edildi¤ini reklam ve müflteri ziyaretlerinin verilerinin raporlayabildik. Böylelikle müflterilerimiz, flirketimiz
taraf›ndan güçlü bir flekilde desteklendiklerini hissederek; bu sayede ürünlerimize ve hizmetlerimize olan güvenleri artt›. Güncel ve
eksiksiz veritaban› yard›m›yla müflterilerimizin beklentilerini en iyi flekilde belirleyip en iyi hizmeti sunmaya çal›fl›yoruz.

Servis modülü, gerçekleflen tüm sat›fllar›n servis aktivitelerinin programlanmas›, servis program›n›n ajandaland›r›lmas› ve verilen tüm
destek hizmetlerinin kay›t alt›nda tutulmas›n› sa¤lad›. Müflterilerimizin yap›lan ifllemler hakk›nda bilgilendirilmesi aç›s›ndan ça¤r›lar›n
kay›t alt›nda tutularak firmalar›n geçmifl bilgilerinde tüm görüflmelerin, taleplerin ve aktivitelerin kaydedilmesi ileri düzeyde bir müflteri
iliflkileri yönetimi sa¤lanmas›na yard›mc› oldu” fleklinde konufltu.

Endüksiyon ocaklar› kullanarak, özellikle inflaat sektöründe en çok
tercih edilen çelik çubuk üretimi ile daha ekonomik ve çevreye
duyarl› üretim yapabilmek için TURCom’un sundu¤u çözümlerden
faydalanan Bilecik Demir Çelik’e öncelikle Alcatel marka santral
konumland›r›larak, UTP data ve telefon altyap›s› oluflturuldu.

Projenin merkez ofisini kapsayan k›sm›nda ise PC, ekran ve yaz›c›lar
temin edildi. Her türlü atak, virus, sald›r› gibi tehlikelerden korunmak
için Juniper firewall konumland›r›l›rken, switch, ADSL ba¤lant›lar›
da gerçeklefltirildi. Mail hosting hizmetini de TURCom’dan alan
firman›n tüm bilgi ifllem ekipmanlar› kabinet içerisinde topland›
ve proje tamamland›.

B‹LEC‹K DEM‹R ÇEL‹K’in Network Altyap› Projesindeki Tercihi TURCom Oldu
“Mobil iletiflim sektöründe faaliyet gösteren Vegatel, kaliteli haberleflme altyap›s› için TURCom Teknoloji ile çal›flt›.”

Projelerimizden
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Projelerimizden

Türkiye hava sahas›ndaki Hava Trafi¤ini düzenleyen Devlet Hava
Meydanlar› ‹flletmesi, Yeflilköy Verici ‹stasyonu’nu iklim ve enerji
baflta olmak üzere çevresel verilerini sensorlar vas›tas›yla sürekli
izleyecek. Alg›lanan ölçüm de¤erleri ile TRCrms, gerekti¤inde alarm
çalarak, Teknik blok/Kule binas›nda bulunan teknik personeli
uyaracak. Böylece oluflabilecek herhangi bir soruna, an›nda müdahale
edilebilecek.

DHM‹, TRCrms Sayesinde Yeflilköy Telsiz Verici ‹stasyonu’nunu Her An
Kontrol Alt›nda Tutacak!

ÇELEB‹ HAVA SERV‹S‹’nin Kesintisiz Eriflimde Tercihi Topex!

“DHM‹ Atatürk Havaliman›, Yeflilköy VHF/UHF Verici
‹stasyonu’nun da oluflabilecek herhangi bir sorunu TRCrms’nin
alarm özelli¤iyle Teknik Blok/Kule binas›nda bulunan teknik
personeline her an bildirebilecek.”

Özel yer hizmetleri alan›n›n ilkleri aras›nda yer alan Türkiye geneli havalimanlar› baflta olmak üzere, Macaristan, Hindistan ve di¤er Avrupa
ülkelerindeki at›l›mlar›ylada öne ç›kan Çelebi Hava Servisi, apron içi mevcut 2 arac› için TURCom Teknoloji’den temin etti¤i Topex ürünü
sayesinde apron içi mobil Ofis/Printer projesini tamamlayarak merkez ofisleri ile apron içi araçlar› aras›nda kesintisiz data iletiflimi
sa¤layabilmektedir.Gelifltirmifl olduklar› özgün sistem ile sektörde fark yarat›p mevcut ifl süreçlerine büyük katma de¤er sa¤lanm›flt›r.

Türkiye'ye uçan, say›lar› 250'yi aflan ve müflterilerinin ço¤unlu¤u uluslararas› havayolu flirketlerinden oluflan Türkiye’nin ilk yer hizmeti
veren sayg›n flirketi CELEB‹ HAVA SERV‹S‹, Topex donan›m›na sahip projesi ile tam bir müflteri memnuniyeti sa¤lan›yor.‹fl süreçlerinde
büyük kolayl›k ve h›z sa¤l›yan projenin önümüzdeki y›l di¤er istasyon merkezlerinede uygulanmas› planlan›yor.

 Topex projesinden bir süre önce marinalar›na solution ip ile internet hizmetini alan firma, projede wireless’tan Topex’e , Topex’ten de
GPRS/Edge/3G’ ye ulafl›labiliyor. Karasal hatlar›n olmad›¤› yerlerde ve yedekleme amac› ile Topex, data sim kart› ile de GPRS/Edge/3G
üzerinden haberleflme sa¤lan›yor.

Türkiye’nin ilk özel yer hizmetleri flirketi Çelebi Hava Servisi, apron içi araçlar›nda kesintisiz data eriflimini
TURCom çözümlerinden Topex ile sa¤l›yor.
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Summary of Some Chosen News Items

MICROSOFT Ankara Office is communicating with customers uninterruptedly.

UNIVERSITY OF GALATASARAY solved its bandwidth problems with TURCom.

BIOFARMA continues to cooperate with TURCom for its technological needs.

CINER HOLDING backed up its system with TURCom.

FRITO LAY moved its lines under TURCom’s consultancy without any problem.

KARTONSAN is connecting to world with its new fast connection.

COFACE S‹GORTA continues its technological investments with TURCom.

DEFACTO is now getting its reports easily and rapidly.

SHELL&TURCAS increased its efficiency with HBÜD.

A&T BANK has strengthen its infrastructure with TURCom.

MNG CARGO improved its communication structure

MUNICIPALITY OF ZEYTINBURNU composed its central management system with TURCom.

CITY’S N‹fiANTAfiI can easily access common phone directory  with Cisco IP Phones.

RADISSON BLU RESORT & SPA is now transmitting its announcements through TRCtv easily.

WURTH is managing its internet publication with TRCroot.

TÜRKER NAKL‹YAT solved its security problem with TRCroot.

SHERATON ATAKÖY is providing Internet Access with TURCom.

UYUM GIDA continues to work with TURCom in IT Projects.

INOKSAN took its internet access under control with TRCroot.

OTTOMOBIL has better Customer Relations Management with  Dynamics CRM project.



TURCom Teknoloji Hakk›nda

Kurulufl: 1993
Bafll›ca Çal›flma Alanlar›:
• Sistem Entegrasyonu, Ses/Görüntü/Veri ‹letiflimi,
• Kurumsal Telekomünikasyon, ‹nternet ve Veri Merkezi ‹flletmecili¤i,
• Yap›sal Kablolama ve Sistem Odas› Kurulumlar›,
• Bilgi ve Eriflim Güvenli¤i ile Yönetimi,
• Server, Bilgi Depolama ve Yedekleme Çözümleri,
• Döküman Yönetimi ve Arflivleme Çözümleri,
• Mobil Çözümler ve Uygulamalar›,
• Ça¤r› Merkezleri Optimizasyon Çözümleri,
• Teknoloji ve Telekom Altyap›s› Tafl›nma Hizmetleri,
• Help Desk ve Hat Bak›m - Ürün Destek Hizmetleri,
Hizmet Anlay›fl› ve Sistemi
7/24 servis anlay›fl› içinde; ‹stanbul merkezli 21 ilde ofis,ülke baz›nda
yayg›n ve her geçen gün say›s› artan POP merkezleri ile global
standartlara uygun 4 veri merkezi…
Slogan›
Fark yaratan çözümler…


