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Merhaba;

Bireysel ve toplumsal olarak yapt›¤›m›z ifller, kendimizle ve
rakiplerimizle mukayeseli bir yar›fl içerisinde geçer. Bu süreçlerde
üretim ve hizmet potansiyeli bak›m›ndan ne kadar donan›ml› isek,
o kadar ön s›ralarda yer al›r, flirketlerimize de o oranda kazanç
sa¤lar›z.

Üretim ve hizmetin niteli¤i ise, kullan›lan teknolojilerin geliflmiflli¤ine
ba¤l› olarak de¤iflir, içinde bulunulan sürece uyumlulu¤una paralel
olarak da fayda sa¤lar.

Biliflim teknolojileri, kifliler ve kurumlar aras› iletiflim ile bilgi
paylafl›m›nda yer ve zaman s›n›rlamas›n› ortadan kald›rd›¤› için,
flirketlerin varl›klar›n› sürdürebilmesi; al›flageldikleri üretim, hizmet,
pazarlama, da¤›t›m ve müflteri iliflkileri yönetimini piyasa koflullar›na
göre flekillendirebilmesi ile mümkün olmaktad›r.

TURCom Teknoloji; bu kapsamda, teknolojik geliflmeleri uluslararas›
düzeyde araflt›r›p, flirketlerin kendi bünyelerine uygun düflecek
güncel teknolojileri alternatifleriyle birlikte sunmaktad›r.

Biliflim teknolojilerinde de¤iflik markalar alt›nda kullan›lan
donan›mlar, birbirlerine benzerlik göstermekle birlikte, farkl›l›k;
donan›mlar› “verimlilik ve uyumluluk konsepti” içerisinde
projelendirmekten, sat›fl öncesi dan›flmanl›ktan, flirket ihtiyaçlar›na
uygun optimum yat›r›mlar› zaman›nda gerçeklefltirmekten, sat›fl
sonras› 7/24 destek hizmetini sürekli sunabilmekten kaynak-
lanmaktad›r.

TURCom Teknoloji; salt yenilik ad›na, ticari çapta denenmemifl,
öngörülen faydas› kazanca dönüfltürülmemifl bofla giden yat›r›mlar
yapt›rmaz.

TURCom Teknoloji; flirketlere piyasa koflullar›na göre üstünlük ve
kar odakl› hareket etme imkan› sa¤layan fizibil yat›r›m seçeneklerini,
karl›l›k analizlerini de irdeleyerek sunar.

‹çinde bulundu¤umuz yılın, siz de¤erli müflterilerimizle birlikte
hepimize mutlu ve bol kazançl› günler getirmesini dileriz.

Sayg›lar›m›zla,
Bayram Ali Kayhan
Genel Müdür Yardımcısı



Haberleflme Ça¤›n›n Son Teknolojileri
Haberleflme ça¤›n›n son teknolojilerini kullanarak, firmalar›n kurumsal performanslar›n› artt›ran ve maliyet avantaj›
sunan TURCom Teknoloji ifl dünyas›n›n kullan›m›na sundu¤u “TRC” markal› yaz›l›m ve sistem çözümlerini,�bas›n
mensuplar›na tan›tt›.

maliyet avantaj› sa¤lamak konular›na de¤inildi. Akflam müflterilere
verilen yemekte ise, John SUTTON taraf›ndan TRCmon@udit
ürününün içindeki bir modülün canl› demosu yap›ld›, di¤er TRC
ürünleri hakk›nda bilgi verildi.

2008 y›l› itibari ile “TRC” markal› birçok yaz›l›m ve sistem çözümü,
TURCom güvencesi ve deste¤i ile kullan›ma sunuldu ve Yaz›l›m
Grup Müdürü Can DO⁄ANCAN, Multimedya Ürün Müdürü Mustafaf
fiAH‹N, Yaz›l›m Sat›fl Müdürü Serkan ESEN ve çözüm orta¤›
DARTWARE LLC Sat›fl ve Pazarlama Direktörü John SUTTON taraf›ndan
bas›n mensuplar›na tan›t›ld›.

TURCom Teknoloji’nin tan›t›m›n› yapt›¤› ilgi çekici ürünlerden bir
tanesi olan TRCmon@udit, bütün a¤ ayg›tlar›, ba¤lant›lar› ve
servislerini otomatik olarak bulup görüntüler;� benzer ürünlerin
aksine, envanterde yer alan bütün donan›m ve yaz›l›mlar›, bilgi
ifllem a¤›n› ve servis masas›n› tek bir konsoldan izleyip yönetmeye
yarayan, bütün network’ün grafik tabanl› haritalar›n› oluflturarak,
network ile ilgili her türlü bilgiye ulafl›labilen, çoklu uyar›
mekanizmalar› ile anl›k kontrol ve alarmlar üretebilen bir sistemdir.�

“Operasyon ve Teknik” grubu, “Sat›fl Sonras› Destek” ekibi ve
7/24 “Help-Desk” hizmeti ile “Tek Noktadan Toplu Teknoloji
Çözümleri” sunarak, müflterilerinin ’Rekabet Üstünlü¤ü’nü ve
‘Karl›l›k ve Pazar Paylar›n›’ artt›ran TURCom’un, dünya biliflim
teknolojilerinin önde gelen liderleri , CISCO, JUNIPER, 3COM,
MICROSOFT, ORACLE, HP, IBM, DELL, SUN MICROSYSTEMS, SYMANTEC,
CHECK POINT, TURKCELL ile� de çözüm orta¤›. Güçlü iletiflim omurgas›
ve data merkezleri ile internet servis sa¤lay›c›l›¤›, uydu iletiflimi,
uzak mesafe telefon hizmetleri, karasal hatlar üzerinden veri
iletimi lisanlar› kapsam›nda, telekom hizmetleri, TURCom ‹letiflim’in
sistem entegratörü, Telnet Dan›flmanl›k ise, sektörel yaz›l›mlar
konusunda hizmetler sunmaktad›r.

Bizden Haberler

TRC Markal› Ürünler

Sorunsuz Internet ve Security Çözümleri
TRCroot – TRCsipWiFizone - TRCtrust - Topex -
TRCsmarthost

Mobil Çözümleri
TRCkilit - TRCmobil

Multimedya Çözümleri
TRCix – TRCcallcenter – TRCivr - TRCtv – TRCpacs – TRCclick,

Yönetimsel Çözümler�
TRCmon@udit – TRCtms – TRCrms

TURCom Teknoloji, ifl dünyas›n›n kullan›m›na sundu¤u “TRC”
markal› yaz›l›m ve sistem çözümlerini Mövenpick ‹stanbul Otel’de
bas›n mensuplar›na tan›tt›.

Geliflen son teknolojileri yak›ndan takip eden TURCom,
müflterilerinin ihtiyaçlar›na en uygun çözümleri; tek muhatap ve
marka ba¤›ms›z olarak sunan, ayr›ca müflterilerinin ifl süreçlerinde
mobiliteyi yakalamalar›n› sa¤layan mobil ve di¤er IT çözümlerini
gelifltirmeye her geçen gün yenilerini ekleyerek devam ediyor.

TURCom’un çözüm ortaklar›ndan DARTWARE LLC Sat›fl ve Pazarlama
Direktörü John SUTTON’›n da kat›ld›¤› toplant›da, TURCom’un
teknolojileriyle kurumsal performansta ivme kazanmak ve krizde
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Cisco, IP Telefon pazar›nda
%50 ye yak›n bir paya sahiptir.
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Cisco IP Telefon Altyap›s› ve Bileflenleri

Cisco IP Telefon sistemini temel bileflenleri aç›s›ndan inceleyecek olursak, Ça¤r› Yöneticisi –UCM (Unified Communications Manager),
sistemdeki tüm IP telefonlar›, ses geçitlerini yöneten ve tüm arama planlar›n›, numaralar› üzerinde tutarak sistemin tüm yönetim yap›s›n›
üzerinde bar›nd›ran donan›m ve yaz›l›m çözümüdür.

Ses Geçiti (Voice Gateway), IP Telefon sisteminin d›fl dünya ile yani mevcut PBX yap› veya TT PSTN/ISDN a¤lar› aras›ndaki iletiflimi sa¤layan
bileflendir. Ses geçitleri ayn› zamanda yönlendirici olarak çal›flabilece¤i gibi sadece ses geçidi olarak dizayn edilen ürün ailesi de mevcuttur.
IP Telefonlar (IP Phone) ise LAN, WAN a¤›n›z veya internet ortam› üzerinden sisteme ba¤lanabilen donan›m veya yaz›l›m çözümleridir.
Telefonlar, kullan›c› profili ve çal›flt›r›lacak uygulamalara göre çok de¤iflik özelliklerde modeller içeren genifl bir ürün portföyüne sahiptir.
Ekranl› modellerde desteklenen XML özelli¤i sayesinde telefonlar üzerinden say›s›z uygulamay› çal›flt›rmak mümkün olmaktad›r. Ayr›ca
anahtar (switch) portuna sahip modeller sayesinde PC için ayr› telefon için ayr› kablo çekilmesi ihtiyac› ortadan kalkmaktad›r. Bu yap›n›n
üzerinde çal›flaca¤› LAN anahtarlar ve yönlendiricileri de sistemin yard›mc› bileflenleri s›n›f›nda de¤erlendirebiliriz.

Bu anlamda LAN anahtarlar› IP telefon ve kablosuz eriflim noktalar›n›n (Access Point) elektrik beslemesi için de kullanabiliriz (PoE-Power
Over Ethernet) IP Telefon Sisteminin firmalara sa¤lad›¤› temel avantaj ve özellikleri s›ralayacak olursak;

 Bir ça¤r› yöneticisi ile 2.500, ça¤r› yöneticisi grubu (cluster) oluflturularak 100.000 abone sisteme dahil edilebilir.

 Özellikle genifl alan a¤› (WAN) yap›n›z veya internet üzerinden tamamen ücretsiz ve tek dahili numara plan›nda görüflebilirsiniz.

 Dahili numaran›z› a¤ içerisinde istedi¤iniz noktaya tafl›yabilirsiniz. Bunun için telefonunuzu tafl›man›za gerek yok. Sisteme ba¤lan›lan
herhangi bir telefona login olarak kendi dahili telefonunuzun tüm özelliklerini o telefon üzerinden de kullanabilirsiniz ve size ayn›
dahili ile her noktadan eriflilebilir. Yani gitti¤iniz her yere dahilinizi de tafl›m›fl olursunuz.
 Veri ve telefon kablolamas› bu yap› içerisinde birlefltirilmifltir. Ayr›ca telefon kablolamas› ve iflletimi söz konusu de¤ildir.

 IP telefonlar›n ekranl› modelleri XML deste¤i sayesinde pek çok uygulaman›n çal›flabildi¤i bir notebook haline gelmektedir adeta. Yani
telefonunuzdan internete eriflebildi¤iniz gibi istedi¤iniz pek çok uygulamay› da çal›flt›rabilirsiniz. Hatta merkezi bir sunucudan film
bile izleyebilir, merkezi anonslar› dinleyebilir, kayan yaz› olarak pek çok duyuruyu görebilirsiniz. Uygulamalar›n s›n›r› ise hayal gücünüz.

 Sistem yöneticisi tüm tan›mlar› web arayüzü üzerinden kolayca yapabilir.

 Cisco Unity çözümü sayesinde e-posta ve sesli mesajlar›n›z› ayn› e-mail kutusunda tutabilir, telefonunuza b›rak›lan mesajlar›n›z› e-
    mail olarak alabilirsiniz. Hatta yaz›l› bir mesaj› sesli olarak dinleyebilirsiniz.

 Sistemi kullanan kiflilerin e-mail ve takvim bilgilerine IP Telefon üzerinden eriflimi  Personal Assistant özelli¤i sayesinde mümkündür.

 Sizi d›flar›dan arayan kiflilerin do¤ru departman ve kiflilere, bilgilere sadece telefon tufllar›n› kullanarak eriflmesi yani IVR (Interactive
    Voice Response) yap›s› sisteme kolayl›kla entegre edilebilir. Bunu ses geçitleri üzerinde bile yapabilirsiniz.

 Otomatik Ça¤r› Da¤›t›c›s›, ak›ll› ça¤r› yönlendirme sistemleri, bilgisayar – telefon entegrasyonu (CTI) ve müflteri yönetimi mümkündür.

 Cisco QoS (Quality Of Service) mimarisi ve QoS Policy Manager yaz›l›m› sayesinde çok düflük bant geniflliklerinde bile ses trafi¤ine
    öncelik verilmesi ve kesintisiz iletiflim sa¤lanabilmesi rakip ürünlere karfl› en önemli art›lar›ndan birisidir.

 Entegre çal›flabilen ça¤r› merkezi (call center) çözümleri detay raporlama ve analiz imkanlar› ile flirketlere ciddi bir katma de¤er
    sa¤lamaktad›r.

“TURCom, bu y›l da gerçeklefltirdi¤i baflar›l› projelere istinaden, Cisco Advanced
Unified Communications uzmanl›¤›n› yeniledi.”



Dünyan›n tart›fl›lmaz yaz›l›m devi Microsoft Corporation, yeni ofisine data hatlar›n›
TURCom güvencesiyle tafl›d›.

Teknoloji alan›nda hakl› bir gurura sahip olan ve kendi alan›nda dünyan›n en bilinen ve
en iyi flirketi olan Microsoft, Befliktafl’ta bulunan eski ofisinden, Levent’teki yeni ofisine
tafl›nd›. Firman›n yeni ofisinde çal›flmalar›na sorunsuz bir flekilde bafllayabilmesi için
TURCom Teknoloji’yi çözüm orta¤› olarak seçen ve 7x24 süren bir çal›flma ile data hatlar›
sorunsuz tafl›nan Microsoft, planlad›¤› flekilde çal›flmalar›na devam ediyor.

“Data hatlar›m›z›n tafl›nma projesinde özellikle network alan›nda uzmanlaflm›fl olan
TURCom Teknoloji ile çal›flt›k ve hiçbir s›k›nt›yla karfl›laflmad›k” diyen Microsoft IT Müdürü
Abdullah KAPLAN, “TURCom, tereddütsüz bafllad›¤›m›z bu proje ile güvenimizi bofla
ç›karmad›.

Microsoft

TURCom’la Güvenli

Taflınmalar

“Data hatlar›m›z›n tafl›nma projesinde özellikle network alan›nda uzmanlaflm›fl
olan TURCom Teknoloji ile çal›flt›k ve hiçbir s›k›nt›yla karfl›laflmad›k.”

Abdullah KAPLAN
Microsoft IT Müdürü

Bafları Hikayesi

Neler Yapt›k?

 Fiber optik ve SDH altyap›lar› oluflturulmas›,

 Türk Telekom dan›flmanl›¤›,

 Leased Line hatlar›n›n al›nmas›,

 PRI hat al›m›,

 Analog telefon hatlar›n›n al›nmas›.
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TURCom’dan ald›¤›m›z tüm hizmetler ise flöyle;
Yeni ofisimize tafl›n›rken, TURCom ile fiber optik ve SDH altyap›lar›n›n oluflturulmas›, Türk Telekom dan›flmanl›¤›, Leased Line hatlar›n›n al›nmas›,
PRI hat al›m›, analog telefon hatlar›n›n al›nmas›” fleklinde konufltu.

Tafl›nma projelerinin k›sa zamanda bitmesi gereken, çok detayl› projeler oldu¤una de¤inen TURCom Teknoloji Sat›fl Grup Müdürü Yasemin
KARSLIO⁄LU “TURCom Teknoloji olarak, bir çok data hatlar›n›n tafl›nma projesine imza att›k. Özen gösterilmesi gereken her detay›n fark›nday›z
ve tecrübeli bir teknik ekibimiz var. Her data hatlar›n›n tafl›nma projesinde oldu¤u gibi, bu projede de zamana karfl› yar›flt›k.

Hatlar›n güvenli bir flekilde yeni ifl yerine aktar›lmas›, ba¤lant› hatalar› oluflmadan tekrardan bütün network’ün aya¤a kald›r›lmas› çok önemliydi.
Microsoft’un yeni adresinde istenilen zamanda data ve telefon altyap›s› çal›fl›r hale getirildi” fleklinde konufltu.

‹fl A¤lar› Tafl›nma Hizmetlerimiz
“Biliflim Altyap›s› Tafl›nma Hizmetleri” ile ofislerini /ifl birimlerini tafl›yan kurumlar bu zorlu süreci Sistem ve Teknoloji altyap›lar›n› yenileme f›rsat›
haline getirmektedir. Kurumlar, TURCom ile çal›flarak tafl›nmas› gereken tüm telekomünikasyon, bilgi sistemi ve sistem odas› altyap›lar›n› “tafl›nma
bütçeleri” içinde yepyeni teknolojilerle tasarlarken isterlerse yedekli bir sistem ve iletiflim yap›s›na da sahip olabilmektedirler. Böylece bu hizmet
sonras›nda firmalar yeni adreslerinde çal›flacak biliflim yap›lar›n›, günlük operasyonel gereksinimlerine ve  ifl süreklili¤ini tehdit eden risklere göre
tasarlayarak, daha sa¤l›kl› ve daha kolay yönetilebilir bir teknoloji yap›s›na kavuflurlar.

TURCom taraf›ndan yap›lan tüm çal›flmalar kurumsal sistemlerde ve ifl süreçlerinde hiç bir kesintiye ve ifl aksamas›na sebep olmamaktad›r.  Bu
güne kadar büyük küçük pek çok kurumun biliflim altyap›s›n› yeni noktalar›na sorunsuz tafl›rken, ayn› zamanda güncel teknolojilerle revize de
eden TURCom; bu tip uzmanlaflm›fl servisleri ile kurumlar için asl›nda yorucu ve zahmetli olan bir süreci onlar için avantaj haline getirmektedir.



Projelerimizden
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TCDD A¤ Güvenli¤ini TURCom ile Güçlendirdi
“150 y›ld›r yolcu ve yük tafl›yan T.C.Devlet Demiryollar›, mevcut a¤ güvenli¤i altyap›s›n› güçlendirdi.”

 A¤ giriflinde HTTP, SMTP, FTP, POP3, IMAP, IM mesajlaflma
(MSN, ICQ, Yahoo, AOL)  trafi¤i ve encrypted VPN tünelleri
taranarak virüsleri engelleniyor. Sistem, an›lan protokoller içinde
tarama yaparak; Worm, Trojan, Keylogger, Spy, Dialer, Hackertool
türünden tehditleri tan›y›p durdurup, ayn› zamanda IM (MSN,
ICQ, Yahoo, AOL) ve P2P (Kazaa, Skype, bitTorrent, eDonkey,
Gnutella, vd.) trafi¤ini kontrol edebiliyor. IM kullan›m› için kullan›c›
baz›nda yetkilendirme de yap›labiliyor.

 Sistem içerik anahtar kelime ile içerik filtreleme ile kategori
bazl› URL filtreleme yapabiliyor. Farkl› kullan›c› ve kullan›c›
gruplar›na, farkl› kategorilerde URL filtreleme oluflturulabiliyor.
Sistem üzerinde en az 60 URL kategorisi tan›mlan›p, sistemin
sürekli güncellenen veritaban›nda en az 15 milyon URL ve en az
1 milyar web sayfas› kategorize edildi. Ayr›ca URL kategori
filtreleme servisi CIPA uyumludur.

 Sistem, syslog sunucu üzerine log tutup, bununla birlikte
kapsaml› loglar› da tutabilecek ve raporlama yapabilecek bir
harici log tutma çözümüne de sahip (FortiAnalyser 100B). Bu
log/raporlama sistemi; en az 300 adet pdf, html ve benzer
döküman formatlar›nda rapor üretebilip, içerik arfliv tutma ve
merkezi karantina özelli¤ini de bar›nd›r›yor.”

Osmanl› ‹mparatorlu¤u, demiryolu ulafl›m›na 1886 y›l›nda
bafllarken, Anadolu topraklar›ndaki demiryolu tarihi ise 1856
y›l›nda, ‹zmir-Ayd›n hatt› ile bafllar. Bu tarihlerden günümüze
kadar en güvenli toplu tafl›mac›l›ktan biri olan demiryollar›,
teknolojik altyap›s›nda da günümüz koflullar›na ayak uyduruyor.
Kiralama modeli ile Fortigate 1000A ve Fortianalyser 100B ürünü
kullanan TCDD, a¤ güvenli¤ini TURCom Teknoloji ile çal›flarak
güçlendirdi.

Kurumun a¤ güvenli¤ini korumak amac›yla güçlendirdi¤i sisteminin
özelliklerini TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Gonca ATEfi flöyle
anlatt›;

 “Firewall, VPN Gateway (VPN Sonland›rma Sistemi), IDS/IPS-
Intrusion Detection/Prevention ( Sald›r› Tesbit ve Durdurma
Sistemi ), Gateway Antivirus (A¤ Geçidinde Virüs Kontrolu),
Content ve URL Filtering (‹çerik ve URL Kategori Filtreleme),
AntiSpam ve Traffic Shaping (Trafik Biçimlendirme) yapabiliyor.

 Sistem, High-Availability (Süreklilik ve Yedeklilik) destekli olup,
High-Availability için Active-Active ve Active-Passive olarak
çal›flmay› destekliyor ve Active-Active çal›fl›rken yük paylafl›m›
yapabiliyor. Cihazlardan birinin ar›zalanmas› durumunda, di¤er
cihaz tüm fonksiyonlar› üstlenerek çal›flmaya devam ediyor.
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TRCsipWiFizone ®

ARÇEL‹K Misafirlerine TRCsipWiFizone ile Kablosuz ‹nternet Hizmeti Sunuyor
“Dayan›kl› tüketim sektörünün lider firmas› Arçelik, Biliflim Direktörlü¤ü’nün yapt›¤› bir çal›flma ile lokasyonlar›na

gelen misafirlerlerine TURCom çözümü olan TRCsipWiFizone ile kablosuz ‹nternet hizmeti sunuyor.”

“‹nternet ortam›nda yap›lan yay›nlar›n düzenlenmesi ve bu yay›nlar
yoluyla ifllenen suçlarla mücadele edilmesi” hakk›ndaki 5651 say›l›
yasa, eriflim sa¤lay›c› olan tüm firmalara eriflim ile ilgili bilgilerin
loglar›n›n tutulmas›n› istemektedir. Arçelik, lokasyonlar›na çeflitli
sebeplerle gelen misafirlere kendi sistemlerine ulaflabilmesi için
‹nternet hizmeti vermekte ve dolay›s›yla eriflim sa¤lay›c› olmaktad›r.
Bu nedenle yasaya karfl› yükümlülükleri do¤maktad›r.

TURCom Teknoloji’nin gelifltirdi¤i TRCsipWiFizone ile Arçelik
lokasyonlar›na gelen misafirlere kolay bir flekilde ‹nternet ulafl›m›
sa¤lan›rken, ayn› zamanda gerekli olan yasal loglar tutulmaktad›r.
Proje kapsam›nda gelen misafirlerden baz› bilgileri girmesi istendikten
sonra cep telefonuna ‹nternet eriflimi için otomatik üretilen kullan›c›
kodu ve flifresi gönderilmektedir. 24 saat aç›k olan eriflim otomatik
olarak kapanmakta ve misafirden tekrar girifl yapmas› istenmektedir.

TRCsipWiFizone ile Arçelik misafirlerinin eriflimleri zaman, cep
telefonu ve IP baz›nda efllenerek loglanmakta ve böylece
gerekti¤inde ilgili birimlere verilmek üzere tutulmaktad›r. Bu proje
sayesinde Arçelik, misafirlerine ‹nternet eriflimi sunarken güvenli
ve bak›m› düflük olan TRCsipwifizone ile istenilen hizmet kalitesini
yakalam›flt›r.

Nedir?

TRCsipWiFizone; kablolu veya kablosuz ‹nternet eriflimine yönelik servisleri kullanmay› ve yönetmeyi kolaylaflt›ran, bir çözüm platformudur.
‹çinde yaz›l›m, donan›m ve profesyonel TURCom servislerini bar›nd›r›r.

TRCsipWiFizone, ‹nternetten faydalanan her kullan›c› için ayr› ayr› kay›t tutabilen geliflmifl güvenlik ayarlar› olan bir sistemdir.
TRCsipWiFizone, özel bir web arayüzünden, kullan›c› baz›nda tüm raporlara eriflim ve sorgulama olana¤› sunar.

Avantajları Nelerdir?

 Maddi ve kurumsal kazanç
 Ayar gerektirmeyen kullan›m kolayl›¤›
 ‹nternet servis alan› içinde, cihaz ayarlar›n› de¤ifltirmeden

   ‘Serbest Dolafl›m’!
 ‹nternet servislerini ücretli veren kurumlar için; çeflitli tarife ve

   farkl› ödeme
 Çoklu lokasyonar için ‘Merkezi Yönetim’
 IP Telefonu, ‘video on demand’ özellikleri
 Kolayl›k, h›z, özgürlük
 Kullan›c› yönetimI
 Linux güvenli¤i!
 Faturaland›rma
 Rekabet avantaj›
 Servisi kiflisellefltirme imkân›
 Esnek ifl modelleri



Bafları Hikayesi

SONY
Eurasia Pazarlama A.fi.

Yeni Adresine TURCom

Uzmanl›¤› ve Servisleriyle

Tafl›nd›

Neler Yapıldı?

Yeni sistem odas›n›n yap›land›r›lmas›,

Sunucu, PC, kabinet, aktif cihazlar›n,
yedeklerinin de al›narak tafl›nmas›, tafl›nma
sonras› tüm sistem kurulumunun yap›lmas›
ve yeni bina içersinde ayr›lm›fl yere yeniden
konumland›r›lmas›,

Mevcut ofis ekipmanlar›n›n demontaj›n›n
yap›larak yeni yerleflim yerinde istenilen
yerlere belli bir düzen içinde tafl›nmas›,

Switch’lerin al›m›, patch panel ve montajlar›,

Access Point ek al›m ve montajlar›,

Tüm data ve telefon hatlar›n›n çekilmesi,
haz›r ve kullan›labilir hale getirilmesi.

Elektronik ürünleri pazar›n›n liderlerinden Sony, Ümraniye’deki yeni merkez binas›na,
TURCom Teknoloji’nin y›llar›n verdi¤i deneyimiyle tafl›nd›.

“Altunizade’de bulunan merkez binam›zdan Ümraniye’deki yeni binam›za TURCom
Teknoloji’nin özverili ve disiplinli çal›flmas› ile planlad›¤›m›z flekilde tafl›nd›k. Planlama
ve tecrübenin önemini vurgulamak istiyorum. Tafl›nma süreci öncesinde yap›lan planlama
ve tecrübeye dayal› öngörüler, tafl›nma sürecimizde kontrolümüz d›fl›nda  oluflan s›k›nt›lara
yerinde müdahale ve h›zl› aksiyon alma becerisi getirdi, hedeflenen sürecin d›fl›na
ç›k›lmad›. S›ras› ile birçok ifllem teker teker yap›ld›. Tak›m oyununda herkes üzerinde
düflen görevi baflar› ile gerçeklefltirdi.” diyen Sony Eurasia Pazarlama A.fi. Bilgi ‹fllem
Yönetmeni Yunus GENÇ, “Tafl›nma projesi kapsam›nda; altyap› kablolama ifllemlerimiz
standartlara uygun ve kablolama sonras›nda tüm performans testleri yap›larak sonland›r›ld›.

Bu testlerde do¤ru sonuçlar› elde ettik. Kablolama ile ilgili yap›lan do¤ru çal›flmalar›n
ertesinde sertifikasyonu yap›ld›. Sistem odam›z yükseltilmifl zemin üzerine konumland›r›ld›.
Döfleme alt›ndan yap›lan so¤utma ile sa¤l›kl› çal›flma flartlar› sistem odas› bileflenlerine
uyguland›. Yap›lan otomasyon sistemi ile sistem odam›z s›cakl›k, nem ve elektrik kontrolü
alt›nda tutularak oluflabilecek bir aksakl›kta uyar› sistemi ile ilgili personel uyar›lmaktad›r.
Tafl›nma sürecimizde; sistem odam›zda bulunan tüm sunucular›m›z›n yedekleri al›narak
tafl›nd›. Sistem kurulumunun yap›lmas› ve bina içerisinde ayr›lm›fl yeni yerlerine
konumland›r›lmas› kusursuzdu. Tek bir bayt veri kayb› olmaks›z›n sistemlerimiz sorunsuz
olarak hayata geçirildi. Mükemmeldi... ” fleklinde konufltu.

Altunizade’deki merkez binada mevcut tüm ofis ekipmanlar›n›n demontaj›n›n yap›larak,
yeni yerleflim yerinde istenilen yerlere belli bir düzen içinde tafl›nmas›, montaj›, sorunsuz
ve s›k›nt›s›z bir flekilde sa¤land›¤›n› aktaran TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Sevinç
SALMANLI “Toplam data say›s›n› karfl›layacak switch’lerin al›m›, patch panel ve montajlar›,
Access Point ek al›m ve montajlar› yine bizim taraf›m›zdan yap›lm›flt›r. Altyap›ya ait tüm
data ve telefon hatlar›n›n çekilmesi, haz›r ve kullan›labilir hale getirilmesi yine TURCom’un
baflar›s›d›r” dedi.

“Altunizade’de bulunan merkez binam›zdan Ümraniye’deki yeni binam›za
TURCom Teknoloji’nin özverili ve disiplinli çal›flmas› ile s›k›nt›s›z bir flekilde
tafl›nd›k.”

Yunus GENÇ
Sony Eurasia Pazarlama A.fi. Bilgi ‹fllem Yönetmeni
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       fiirket D›fl›ndayken Ofisinizin Kontrolünü TRCrms’ye B›rak›n!

TRCrms Nedir?
TRCrms çözümü, kritik mekanlar›n iklim ve enerji baflta olmak
üzere çevresel verilerini sürekli ölçerek, tan›mlanan aral›¤›n d›fl›na
ç›kt›¤›nda ilgili kiflileri ve sistemleri uyaran bir gözlem ve uyar›
sistemidir. Üzerinde çeflitli alg›lay›c› (sensör) ve ölçüm devreleri
bulundurur ve yerel a¤ ba¤lant›s› ve geniflleme modülleri ile
iletiflimi sa¤lar.

Ortam kontrol ve denetim sistemi olan TRCrms birçok özelli¤e ve
modüllere sahiptir;

Veri saklama
Her noktadaki ölçüm ünitesi, alg›lad›¤› verileri TCP/IP a¤ üzerinden
Telnet Telekom (Telnet Sistem) yönetim merkezine tafl›d›¤› gibi
bu bilgileri ayr›ca tan›mlanacak bir sunucuya kaydedebilir veya
kendi üzerinde saklayabilir. Böylece aradaki ba¤lant› kopuk ise
bile bir bilgi kayb› oluflmayacak ve e-posta veya SMS ile uyar›
sistemi kullan›l›r durumda olacakt›r.

TRCrms’nin modül / sensörleri;

1- S›cakl›k Sensör Modülü
2- S›cakl›k ve Nem Sensör Modülü
3- Hava Kalitesi Sensör Modülü
4- Su Bask›n› Alg›lama Modülü
5- 1 veya 3 Faz AC Enerji Saati Modülü
6- GSM/GPRS SMS Modülü
7- AC/DC RMS Voltaj ve Frekans Ölçüm Modülü
8- Kap› ve Pencere Kontak Modülü

Geniflleyebilme olanaklar›
Her ölçüm ünitesi, üzerinde sabit olarak bulunan sensörlerden
ba¤›ms›z olarak ek sensörlerle geniflleyebilme özelli¤ine sahiptir.
Böylece bulundu¤u mekan d›fl›nda belli mesafedeki baflka mekanlar
da ayn› ünite üzerinden kontrol edilebilmektedir. Adresleme özelli¤i
ile de ayn› üniteye ba¤l› sensörün lokasyonu bilinebilmekte ve
müdahele için do¤ru yere gidilmesi sa¤lanabilmektedir.

Tüm kontrol noktalar›n› tek ekranda birlefltirme imkan›
Dünyan›n neresinde olursa olsun, internet veya yerel a¤ üzerinden
eriflilen tüm uzak ünitelere ait tüm de¤erler merkezde tek ekranda
birlefltirilerek izlenebilir. Böylece eflik de¤erler afl›ld›¤›nda yani bir
alarm durumu olufltu¤unda merkez bilgi ekran›nda an›nda
görülebilece¤i gibi her bölgenin bilgisi, o bölgede bulunan yetkililere
de SMS veya e-posta ile ulaflabilir. Her ünite, üzerinde yerleflik
gelen web sunucu üzerinden uzak noktadan yönetilebilece¤i gibi
LCD ekran› olan modellerde bu ifllem, ekran ve tufl tak›m› üzerinden
de yap›labilir.

TRCrms Üzerinde Bulunan Alg›lay›c›lar

1- S›cakl›k Sensörü
2- Ba¤›l Nem Sensörü
3- Hava Kalitesi Sensörü
4- Su Bask›n› Alg›lama Sensörü
5- AC/DC RMS Voltaj ve Frekans Ölçüm Modülü
6- Alarm/Uyar› Rölesi

Nerelerde kullan›labilir?
1- Bilgi ‹fllem Merkezleri
2- Sunucu ve ‹letiflim A¤› Sistem Odalar› veya Kabinleri
3- Güvenlik Sistemleri Merkezleri veya Panolar›
4- Elektrik Da¤›t›m Merkezleri veya Panolar›
5- Laboratuvarlar
6- Müzeler
7- Kimyasal, Medikal veya G›da Depolar›
8- Oteller
9- Sa¤l›k Kurulufllar›
10- Spor Salonlar›
11- So¤uk Hava Depolar›
12- GSM Baz ‹stasyonlar›
13- Hastaneler,
14- Kümes, Ah›r, vb.

K›saca çevresel de¤erlerini izlemek ve kontrol etmek istedi¤iniz
her aç›k veya kapal› mekanda kullanabilirsiniz.
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COFACE TÜRK‹YE, Garanti ve Hızlı Hizmet Bilinciyle Teknolojiyi Yakından Takip Ediyor
“COFACE TÜRK‹YE, TURCom’la gerçeklefltirdi¤i yedekleme projesi ile günlük yedekleme kapasitesinin artt›r›lmas›n›n
yan›s›ra daha güvenli ve performansl› çal›flmaya bafllad›.”

TURCom Sat›fl Müdürü Kemal GÜGERC‹NO⁄LU, COFACE’›n müflteri
memnuniyeti ve ifl ak›fl›na çok önem verdi¤ini, bu kapsamda
aksakl›klara mahal vermemek için yedeklemeye yönelik bir proje
gerçeklefltirildi¤ini söyledi.

“Proje kapsam›nda, HP Autoloader ve Symantec Backup çözümleri
uygulanarak sa¤lam bir yedekleme yap›s› kuruldu” diyen Cofface
Türkiye Bilgi ‹fllem Müdürü Aslan P‹NHAS “TURCom’la yürüttü¤ümüz
proje, yedekleme konusunda oluflabilecek riskleri unutturdu, eski
yap›ya göre art›k daha güvenle çal›fl›yoruz. Projeden önce, mevcut
yedekleme sistemimiz artan veri hacmimiz karfl›s›nda yetersiz
kalmaya bafllam›flt›. Verilerimizin backuplar› çok yavafl al›n›yordu,
ayr›ca süreçlerin manuel takibi gerekiyordu. TURCom’un önerdi¤i
HP Autoloader sayesinde, data kay›tlar›, 7/24’lük bir periyodda
sistem taraf›ndan otomatik olarak alg›lan›yor ve zaman, h›z
kazan›m›na ek olarak yüksek performansl› yedekleme yapabiliyor
ve gerekti¤inde geri dönüfl sa¤lanabiliyor.

Ayr›ca, Symantec Backup – Exec uygulamas› sayesinde; mevcut
data yedeklerimizi günlük alman›n yan›s›ra, client pc’lerimizin
de gün içi yedekleme süreçlerini h›zl›, güvenilir bir flekilde
yönetiyoruz. TURCom profesyonel proje yaklafl›m› ve konusunda
uzman destek kadrosuyla bundan sonraki network projelerimizde
de tercih sebebimiz olabilecektir” dedi.

1946 y›l›nda Fransa’da, bir kamu kurumu olarak kurulan COFACE,
toplam sermayesi 9.9 Milyar Avro olan, Groupe Banque Populaire
ve Groupe Caisee d’Epargne birlikteli¤inden oluflan NATIXIS’e
ba¤l› uluslararas› bir firmad›r.

65 ülkede 130.000 müflterisine, yaklafl›k 7000 çal›flan› ile do¤rudan
hizmet veren COFACE, 100’ü aflk›n ülkede de kredi derecelendirme
ve bilgilendirme konusundaki çal›flmalar›n›, 1992 y›l›nda kurulan
CREDIT ALLIANCE bilgi a¤› ifl ortaklar› ile sürdürmektedir. Kredi
yönetimi konusundaki bu ifl ortakl›¤› içerisinde kredi sigortas›,
kredi bilgilendirme, ticari derecelendirme konular›nda dünya
çap›nda hizmetler sunarak, küresel ifl ortaklar› aras›nda güvenli
ticaretin oluflmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.

COFACE, yurtiçi ve yurtd›fl› ticaret iliflkilerini kolaylaflt›rma ve
gelifltirme misyonu do¤rultusunda, uluslararas› flirketlerden küçük
ve orta boy flirketlere kadar genifl bir müflteri yelpazesine hizmet
vermeye devam etmektedir.

Yurtiçi ve ihracat kredi sigortas›, kredi bilgileri ve flirket ticari
derecelendirme hizmetleri, alacak yönetimi ve tahsilat hizmetleri
ile faktöring konular› olmak üzere hizmetlerini dört ana ifl alan›nda
sürdüren COFACE, müflterilerinin ihtiyaçlar›na güvenilir, h›zl› ve
yüksek performansl› çözüm sunmak için TURCom’un teknolojik
analiz ve iyilefltirme önerilerinden yararland›.
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Yüz Yüze

Bora Bey öncelikle sizi tan›yabilir miyiz?

1975 y›l›nda Avusturya’n›n Graz flehrinde do¤dum. ‹lkokul
– lise aras› e¤itimimi ‹stanbul’da tamamlad›m. Üniversite
e¤itimimi ‹ngiltere Nottingham Üniversitesi ‹nflaat
Mühendisli¤i bölümünde tamamlad›ktan sonra Türkiye’de
inflaat sektöründe çal›flmalar›ma bafllad›m. 2002 y›l›nda
‹TÜ Executive MBA program›ndan yap› yönetimi dal›nda
mast›r program›n› tamamlad›ktan sonra Almanya’da finans
sektöründe çal›flma imkan› buldum. 2008 y›l›nda
energieeffizienz bünyesi alt›nda EE-‹stanbul ofisini kurdum
ve çal›flmaya devam ediyorum. Evli, Sina ve Alpin ad›nda
iki çocuk babas›y›m.

Energieeffienz hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Energieeffizienz flirketi, 1992 y›l›nda, Ingenieur Grainer &
Partner OEG" ad› alt›nda üç ortak taraf›ndan kurulmufltur.
Bugün bu üç kurucu ortaktan sadece ikisi, eflit haklara sahip
flirket sahipleri olarak, kuruluflta devaml›l›k ve kararl›l›¤›
sa¤lamaktad›rlar. 1998 y›l›nda flirket ad› "Energieeffizienz"
olarak de¤ifltirilmifl olup, 2004 y›l›nda da limited flirket
fleklini alm›flt›r.

1993 y›l›ndan bu yana devaml› olarak inflaat sektöründe
uluslararas› projelerimizin say›s›nda art›fl olmaktad›r. O
zamanlardan beri Macaristan’da haz›rlad›¤›m›z projeleri,
daha sonra Çek Cumhuriyeti, Rusya,�Romanya, Polonya,
Filistin, Belçika, ‹sveç, Türkiye ve Litvanya’daki çal›flmalar›m›z
takip etmifltir.

2006 y›l›nda Moskova’da kurulan temsilcili¤imizi, 2007’de
Bükrefl ve 2008 ilkbahar›nda ‹stanbul temsilciliklerimiz
takip etmifltir. Gelecekte de, müflterilerimizle birlikte bu

baflar›l› flirket stratejisini devam ettirme flans›na sahip
olaca¤›m›za inanmaktay›z.

A¤›rl›kl› olarak Orta ve Do¤u Avrupa ülkeleri ile Rusya ve
Türkiye’de inflaat alan›nda tasar›m ve projelendirmenin
d›fl›nda tüm yap› tekniklerine iliflkin çözüm üretiyoruz.
Müflterilerimizin istekleri do¤rultusunda hizmetlerimiz,
proje�dan›flmanl›¤›� ve planlama, hesaplama, kontrol ve
ölçüm, resmi mercilerin yap› kontrolleri ve ölçümleri ile
hesap kontrollerine yöneliktir. Bilirkifli raporu, etüt çal›flmalar›
ve durum tespit raporlar› düzenledi¤imiz gibi proje
gelifltirme, iflletme yönetimi ve e¤itim gibi bir çok konuda
dan›flmanl›k hizmeti sa¤lamaktay›z. Uzmanlaflt›¤›m›z alanlar
aras›nda üretim ve endüstri, sa¤l› ve bak›m, ofis ve yönetim,
sat›fl mekanlar› ve depo ayr›ca konutlar ve otel projeleri
yer almaktad›r.

Kaç çal›flan›n›z var?

Teknik kadro, mühendis, mimar, proje yöneticisi ve asistanlar
olmak üzere 70’in üzerinde çal›flan›m›z var.

Projeye bafllamadan önceki biliflim yap›n›z nas›ld›?

Biz Türkiye’de yeni kurulum aflamas›ndayd›k sizinle bu
projeye bafllad›¤›m›zda. Bu nedenle �bir biliflimden
bahsetmek do¤ru olmaz. Fakat standartlar›m›z› tutturmak
amac› ile Uluslararas› projelerde yer alan flirket ofislerimizde
(Viyana, Moskova ve Bükrefl) kullan›lan teknolojilere uygun
bir teknoloji kullanmak gerekiyordu. Müflterilerimize yüksek
standart ve kaliteli hizmet sunmak amac› ile bilgi ifllem
konusunda yapt›¤›m›z araflt›rmalar ve tavsiyeler sonucunda

A¤›rl›kl› olarak Orta ve Do¤u Avrupa ülkeleri
ile Rusya ve Türkiye’de inflaat alan›nda tasar›m
ve projelendirmenin d›fl›nda tüm yap› teknik-
lerine iliflkin çözüm üreten Energieeffizienz
flirketinin ‹stanbul Ofis Kurucusu Bora YÜCEL Ile
TURCom ile yürütülen proje ve detaylar› üzerine
konufltuk.

Bilgi Güvenli¤i Çok Önemli
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TURCom’a rastlad›k ve zaman kaybetmeden projeye
bafllad›k.

Projenin detaylar›ndan bahsedebilir misiniz?

TURCom’la projeye bafllamadan önce kullan›lacak marka
ve cihazlar belliydi. Böylece Media Markt’›n da teknoloji
orta¤› olan TURCom Teknoloji’den her türlü deste¤i alarak,
flirketimizin teknolojik gereksinimlerini giderdik ve
istedi¤imiz sonuca ulaflt›k. TURCom’a önceden ihtiyaçlar›m›z›
belirledi¤imiz bir liste ile baflvurduk. Bu da yeni kurulan
bir kurum için pek rastlan›lan bir durum de¤ildir. Proje ile
fotokopi makinesini de Türkiyede fazla kifllerin bilmedi¤i
ve bundan dolay› al›fl›k olunmad›¤› flekilde leasing yöntemi
ile ald›k. Garanti anlaflmas› yaparak, bu kapsamda bak›m,
ka¤›t, toner gibi eksikliklerimizi TURCom arac›l›¤›yla kolayca
tamaml›yoruz. Projenin di¤er k›sm›nda ise bütün network
altyap›s› Cisco ürünleri ile kuruldu. Öncelikle 2 mbps G.SHDSL
ile firman›n Telnet üzerinden internete ç›kmas› sa¤land›.
Bu hat üzerinden ayr›ca yurtd›fl› VPN ba¤lant›s›n›
gerçeklefltiriyorlar. Merkezde Unified ve Callmanager Express
kullan›ld›. IP telephony de Cisco switch ve routerlarla
sa¤land›. Telefon görüflmeleri için merkeze PRI hatlar al›nd›.
Firman›n güvenli¤i için ASA 5505 firewall kurumu yap›ld›.
Sunucu ve PC olarak Dell markas› tercih edildi.

Proje firman›za ne gibi avantajlar sa¤lad›?

Proje sayesinde art›k iletiflim ve bilgi ifllem altyap›s› kurulmufl
bulunmaktad›r. Önemli bilgilerimizi ve flirket ile ilgili tüm
evraklar›m›z›n korunmas› kurulan güvenli server ile
sa¤lanm›flt›r. �Ayr›ca yurtd›fl›nda bulunan merkezlerimiz ile
iletiflim al›flveriflimiz kolaylaflm›flt›r. Dört ayr› ülkede faaliyet
gösteren flirketimiz için tecrübe ve bilgi al›flverifli projelerimiz
baflar›s› için önemli bir etken oluflturmaktd›r. Proje sayesinde
hem bilgi al›flverifli güvenli bir flekilde sa¤lanacak hem de
bir bütün olarak iletiflim sa¤layabilece¤iz.

Türkiye'de inflaat pazar›nda bilgi ifllem altyap›s›n›n önemini
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?�

Bu gerçekler do¤rultuunda bilgi ifllem inflaat sektörü için
ayr› bir önem kazanm›flt›r. Günümüzde teknolojinin sundu¤u
olanaklardan yararlanmak gerekti¤ine ve ileride bir flart
olaca¤›na inan›yorum. Hayat›m›z› kolaylaflt›racak her tekno-
lojik ilerleme ve geliflme kullan›ma sunuldu¤u alanda�
de¤erlendirilmelidir.

Firman›z›n bilgi güvenli¤ine bak›fl› nedir?�

Globazizasyona u¤rayan piyasalarda, piyasan›n bu kadar
iç içe girdi¤i bir ortamda gerek müflteri bilgilerimiz gerekse
yapt›¤›m›z tasar›mlar›n güvenli¤i bizim için ayr› bir önem
teflkil etmektedir.

Geçti¤imiz y›llarda bilgi güvenli¤inin önemi oldukça artm›fl
ve geliflme göstermifltir. Bilgi güvenli¤i mahremiyetin,
bütünlü¤ün ve bilginin ulafl›labilirli¤inin korunmas› husu-
sunda önemlidir.

Bugün ne yaz›k ki internet sayesinde tüm elektronik
bilgilerimiz risk alt›ndad›r. Internet kendi bafl›na büyük bir
risk teflkil ederken kaybedilmifl veya çal›nm›fl mobil cihazlar
ile flirket çal›flanlar› söz konusu riski h›zla büyütüyor.
‹nan›lmaz ama endüstri uzmanlar›na göre büyük kurumlarda
her bir bilgi s›z›nt›s›n›n maliyeti ortalama 335.000USD.
Bunu engellemek ve flirketimize �ait de¤erli bilgilerin,
sadece flirketimizde kalmas›n› sa¤lamak gerekmektedir.
Bunu için de bilgi güvenli¤i son derece önem tafl›maktad›r.

Eklemek istedikleriniz var m›?

TURCom firmas›na bafl›ndan beri verdi¤i u¤rafllar için bütün
çal›flanlar›m›z ad›na teflekkür ederim. Ümit ederim ki
Türkiye’deki hedeflerimiz do¤rultusunda güvenli bir büyüme
ile TURCom firmas› ile nice projelere imza atar›z.
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Her alanda oldu¤u gibi tabii ki de
inflaat alan›nda bilgi ifllem
altyap›s› çok önemlidir. ‹nflaat
piyasas›nda (hele Türkiye
pazar›nda) yap›lan en önemli
hatan›n eksik bilgi payla-
fl›m›ndan kaynakland›¤›
uzun süren çal›flmalar
sonucunda kan›tlanm›flt›r.
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ADIYAMAN ÜN‹VERS‹TES‹ Biliflim Altyapısını TURCom ile Yaptı

Teknolojiye dayal›, ulus ve çevre sorunlar›na duyarl›, sanatsal ve kültürel
birikime sahip bireyler yetifltirme misyonu ile yüksek düzeyde e¤itim
veren Ad›yaman Üniversitesi, network altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile
oluflturdu.

Üniversitenin ilk altyap› yat›r›m›n› yapmas› sebebi ile seçilen ürünlerde
en iyi marka ve fiyat performans›n›n arand›¤› projede, öncelikle Ad›yaman
merkez kampüste bulunan tüm binalarda ve ilçelerdeki MYO binalar›nda
yap›lan çal›flmalarla pasif altyap›n›n tamam›n›n yap›sal kablolama
standartlar›na uygun bir flekilde oluflturuldu¤una dikkat çeken Ad›yaman
Üniversitesi Bilgi ‹fllem Daire Baflkan› Bülent fiENER, “Merkez kampüste
binalar aras› omurga fiber optik kablo ile oluflturulmufl olup yatayda
tüm kullan›c›lar için CAT6 UTP kablo çekildi. Kurulan sistemdeki toplam
uç say›s› 650 adettir” fleklinde aç›klamada bulundu.

“Ülkemizin yüksek düzeyde e¤itim-ö¤retim veren üniversitelerinden Ad›yaman Üniversitesi, IT yat›r›m›n› TURCom
çözümlerini tercih ederek hayata geçirdi.”

Sistemin tamam›n›n performans testleri yap›ld›¤›n› dile getiren TURCom Teknoloji Özel Projeler Müdürü Murat UÇAR, sistemin ömür boyu
garanti sertifikas›yla, uçtanuca HCS markalar› olan ürünlerin kullan›lmasyla ve sertifikal› personellerce kurulmas› koflulu ile Üniversiteye
teslim edildi¤inin alt›n› çizdi ve “Kurulan bu sistem, Üniversite’nin iste¤i üzerine, projenin tasarlanmas› aflamas›nda uzun vadede kablolama
yat›r›m› yapmas›na gerek kalmayacak flekilde düflünüldü ve TURCom’un bu alandaki birikimi ve sahadaki profesyonel çal›flmas› ile sa¤land›”
diyerek sözlerini tamamlad›.

Projenin kablolama taraf› d›fl›nda yap›lan di¤er çal›flmalar› da TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Deniz Burçak KORKMAZ, flöyle aktard›;
“Kablolama altyap›s› oluflturulan Üniversitede yedekli omurga ve kenar anahtarlar ile network a¤lar› istenen düzeyde kuruldu. 6 adet
sunucu ve depolama ünitesi ile de bilgi güvenli¤i maksimum seviyeye çekildi, Access Point’ler ile de bina içlerinde ve kampüs çevresinde
kablosuz internet kullan›lmas› sa¤land›. Yap›n›n oluflturulmas›nda akademik ve ö¤renci kullan›mlar› için Linux üzerinde çal›flmalar yap›l›rken,
yine Linux tabanl› TRCroot ailesi ile yap›da güvenli ve kontrollü internet ç›k›fl› için güvenlik duvar› ve Proxy sunucusu kuruldu. Bunlar›n
yan›nda dosya paylafl›m sunucusu, DNS sunucusu, FTP sunucusu kurularak, akademik ve ö¤renci olarak ayr›lan e-posta sunucusu ve web
sunucular› da yine Linux üzerinde kuruldu.”

Tüm altyap›n›n sa¤l›kl› bir flekilde kurulmas›ndan sonra proje kapsam›nda akademik personel ve ö¤renci laboratuarlar› için yaz›c›lar,
tafl›nabilir bilgisayarlar ve masa üstü bilgisayarlar konumland›r›ld›. Alt yap› çal›flmas›n›n ard›ndan sistemde kalan eksiklikler için TURCom
taraf›ndan bir çal›flma daha yap›larak, eksik kalan tafl›nabilir bilgisayarlar, yaz›c›lar, çok amaçl› fotokopi makineleri ve LCD TV’lerin
temini de sa¤land›.

Ad›yaman Üniversitesi proje sonunda gerekli olan teknolojik altyap›s›na kavufltu.

Ad›yaman Üniversitesi ‹nternet Altyap›s› ‹le ‹lgili Durum ve Hedefini Geçti¤imiz Kas›m
Ay›nda Kat›l›mc›larla Paylaflt›
“Ad›yaman Üniversitesi, TURCom Teknoloji’nin de kat›ld›¤› “‹nternet Altyap›s›nda Gelinen Durum ve Hedefleri” toplant›s›n›
geçti¤imiz Kas›m ay›nda gerçeklefltirdi.”

Üniversite’nin Mustafa V.Koç konferans salonunda düzenlenen toplant›da, internet altyap›s›nda gelinen nokta ve hedefleri anlat›ld›.
Türkiye’deki internet durumunun da de¤erlendirildi¤i toplant›ya, Ad›yaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abuzer YÜCEL, Ad›yaman
Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜLTEK, Bilgi ‹fllem Daire Baflkan› Ö¤r. Gör. Bülent fiENER ile Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi
‹fllem Daire Baflkan› Murat BOZBIYIK, Harran Üniversitesi Bilgi ‹fllem Daire Baflkan› Habip ARTAN, Dicle Üniversitesi Bilgi ‹fllem Daire Baflkan›
Yrd. Doç. Dr. Abdullah BAYKAL,  Ad›yaman Üniversitesi Kurucu Bilgi ‹fllem Daire Baflkan› Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAKAPLAN, Bilkent
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Mustafa AKGÜL ve TURCom Teknoloji Genel Müdürü Fahrettin GÜRKAN kat›ld›.

Ad›yaman Üniversitesi Bilgi ‹fllem Daire Baflkan› Ö¤r. Gör. Bülent fiENER’in sunumu ile bafllayan konferans, TURCom Teknoloji Genel Müdürü
Fahrettin GÜRKAN’›n konuflmas› ve üniversitede yap›lan çal›flman›n sertifikas›n›n verilmesi ile son buldu. Konferans›n ard›ndan üniversite
bir kokteyl ile günü sonland›rd›.

Projelerimizden



Bafları Hikayesi

Ege Bölgesi’nin en büyük do¤um hastanesi olan; Ege Do¤um Evi ve Kad›n Hastal›klar›
Araflt›rma Hastanesi, biliflim yap›s›n›n yenilenmesi iflini TURCom Teknoloji çözümleriyle
gerçeklefltirdi.

TURCom ile sorunsuz çal›fl›yoruz ve sadece bugünün de¤il yar›n›n da ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilecek bir altyap› kurduk. Hastane olarak da daha verimli çal›flacak bir yap›ya
kavufltu¤umuz için çok memnunuz” diyen ‹zmir Ege Do¤um Evi ve Kad›n Hastal›klar›
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Bilgi Sistemleri Sorumlusu Baflhekim Yard›mc›s› Nilgün
SÖYLEMEZO⁄LU, projenin yap›sal kablolama, sunucu ve PC sistemi ile internet ve sistem
güvenli¤i olmak üzere 3 ana bafll›k alt›nda gerçeklefltirildi¤ini belirtti ve projenin
detaylar›n› flöyle anlatt›;

Yap›sal Kablolama; Data, UPS ve telefon kablolamas›, yap›sal kablolama standartlar›na
uygun olarak yap›d›. Yang›n an›nda zehirli gaz üretmeyen HCS marka Cat6 standartl›
kablo kullan›l›p, kullan›c› yo¤unlu¤una göre katlarda uygun yerlere kat da¤›t›m kabinetleri

‹zmir Ege Do¤um Evi

ve Kad›n Hastal›klar›

E¤itim ve Araflt›rma

Hastanesi
‹stedi¤i Altyap›ya

TURCom ile Kavufltu

“Y›lda ortalama 5.000 ile 6.000 aras›nda
do¤umun gerçekleflti¤i Hastanemizde,
hastalar›m›za daha iyi ve daha h›zl›
hizmet verebilmek için yetersiz olan bilgi
sistemlerimizi TURCom’un kazand›¤›
flartnameye uygun olarak yeniledik.”

Nilgün SÖYLEMEZO⁄LU
‹zmir Ege Do¤um Evi ve Kad›n Hastal›klar›
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Bilgi Sis.
Sorumlusu Baflhekim Yrd.

oluflturularak, bu noktalar›n sistem odas›nda bulunan yedekli omurgaya ba¤lant›lar› sa¤land›. Aktif cihaz olarak HP Procurve ürün ailesinden
2600 ve 3500 serisi ürünler tercih edildi. Hastanenin, elektrik kesintileri, voltaj düflmeleri ve flehir flebekesinde k›sa ve ani de¤iflimler gibi
problemleri izole etmek amac› ile UPS ihtiyac› için de 1’er adet 250 kVA, 60 kVA, 30 kVA güçlerinde UPS sistemleri kuruldu ve yine her katta
UPS da¤›t›m panolar› oluflturuldu. Hastanenin girifl kat›nda olan sistem odas› olarak kullan›lan yer iptal edilerek, 2. katta sistem odas› flartlar›na
uygun bir oda haz›rland›. Binan›n topraklamas› için de 8 farkl› yerden topraklama çubuk ve levhalar› kullan›larak sistemin sa¤l›kl› topraklamas›
da yap›ld›. Bina içi ve çevresinde kablosuz eriflim için de uygun bir çal›flma yap›larak kullan›ma haz›r hale getirildi.

Sunucu ve Pc Sistemi; Hastane bünyesinde kullan›lacak yaz›l›mlar›n çal›flaca¤› sunucu sistemi ve belirlenmifl adetteki desktop pc, notebook
ve yaz›c› uygun konfigler yap›larak TURCom taraf›ndan teslim edildi. Sunucu sistemi olarak tamamen yedekli çal›flan HP DL380 serisi 4
çekirdekli çift cpu’lu rack sunucular kuruldu. Böylece HBYS yaz›l›m› için görev yapacak bu sunuculardan 1 tanesi gitse bile sistem hiç kay›ps›z
olarak 2. sunucudan devam edebilecek. Sistemin data disk ünitesi olarak  ölçeklenebilirlik ve yönetilebilirlik aç›s›ndan genifl olanaklarla,
hem diskleri hem de ba¤lant›lar› fiber channel olan EVA serisi 2TB fiber diskli storage ürünü ile performans ve saklama kapasitesi ile öne
ç›kan HP Ultrium 920 G2 Autoloader sistemi yedekleme yap›s›nda kullan›ld›.

Dosya sunucusu, domain controller, anti-virüs sunucu ve yönetim sunucusu olarak da yine ayn› seriden bir HP DL30 devreye al›nd›. Active
Directory yap›s› kurularak kullan›c› ve sistemlerin yönetilmesi sa¤land›. Hastanemizin lokalinde Linux üzerinde mail sunucusu devreye al›narak
her çal›flana kurumsal bir mail adresi verildi.

‹nternet ve Sistem Güvenli¤i; Hastanemizin internet ç›k›fl› için 5 MB MetroEthernet hizmeti almam›z TURCom taraf›ndan sa¤land› ve 400
Mbps’lik data h›z›na sahip performansl› Juniper firewall ile ilk aflama güvenlik sa¤lanm›fl oldu. TRCroot ürünü üzerinde gateway taraf›nda
anti-virüs, anti-spam özellikleri aktif edildi, kullan›c› ve sunucu taraf›nda ise çok yönlü virüs korumas› sa¤layan Trend Micro ürünü Client
Server Suite_Enterprise Editon ile oluflturuldu. Böylelikle sistemimize s›zmaya çal›flan virüs ve kötü niyetli kodlara karfl› güçlü ve çok katmanl›
bir savunma sistemi meydana getirildi.

Hastalara Yeni Sistemle Kolay Randevu Alma ve Az S›ra Bekleme Olana¤›

Bunlara ek olarak hastanemizin giriflinde hastalar›n randevu alabilmesi için iki adet kiosk sistemi devreye sokuldu. Böylece hastalar›m›z daha
az s›ra beklemeye bafllad›lar. Poliklinik kap›lar›na da LCD monitörler konarak, hastalar›m›z›n s›ralar›n› takip edebilmeleri sa¤land›. Yine
hastalar›n yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amac› ile gerekli yerlere de LCD TV’ler kuruldu.
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Projelerimizden

K‹⁄ILI‘nın Network Güvenli¤i TURCom’a Emanet
“Kaliteyi en uygun fiyata sunan yüzde yüz Türk sermayeli Ki¤›l›, network güvenli¤i için TURCom Teknoloji’yi tercih etti.”

Sektördeki hayat›na, erkek müflterileri için kumafl sat›fl›yla
bafllayan, zaman içinde Ki¤›l› markas›yla üretime geçen ve bugün
145 ma¤azas› ile kaliteli ürünler sunan Ki¤›l› Giyim, network
güvenli¤i için gerek duydu¤u firewall için TURCom’la anlaflt›.

Kaliteyi en uygun fiyata sunan Ki¤›l›, firewall ile a¤ içinden gelen
ve giden yetkisiz eriflimleri engelleyip, denetimini yapabilecek.

‹nternet güvenli¤inin her firman›n biliflim altyap›s›nda ilk s›ras›nda
yer ald›¤›n› söyleyen Ki¤›l› Bilgi ‹fllem Müdürü Tarkan GÜNER,
her gün geliflen güvenlik önlemleri ile internet erifliminin ve
firma bilgilerinin güvenli¤inin artt›r›labilece¤ini ve gelecekte de
bu önlemlerin artaca¤›na dikkat çekti.

MEDICANA HASTANELER GRUBU, Yeni Network Altyapısıyla Çalıflmalarına Hız Kattı
“Türkiye’deki özel hastanecili¤in öncülerinden Medicana Hastaneler Grubu, mevcut mail sistemini TURCom’un Linux
tabanl› ürünü TRCroot ile revize etti.”

Özel hastanecili¤in öncülerinden Medicana Hastaneler Grubu, son teknolojileri içeren altyap›s› ve uzman ekibiyle hizmet veriyor.
Uluslararas› standartlar› benimseyen hastane, network altyap›s›n› ihtiyaçlar› do¤rultusunda yenileyerek, ölçeklenebilir bir yap›ya sahip
oldu.

Medicana International ‹stanbul� ve Medicana International Ankara Hastanesi’yle, hastane say›s›n› Türkiye genelinde 6’ya ç›karan  kurum,
h›zla büyümeye devam ediyor. Tüm branfllar›n yan› s›ra, öncelikli olarak onkoloji, eriflkin ve çocuk  kardiyoloji ve  kalp damar cerrahisi,
transplantasyon, tüp bebek gibi alanlarda gerek akademik kadrosu, gerek ileri teknoloji ürünü cihazlar›yla dünya standartlar›nda hizmet
vermek konusunda iddial›.

Hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, artan ifl hacmini daha iyi yönetebilmek için ifl a¤›n› TURCom çözümleriyle yenileyen kurum,
eskisine oranla daha ölçeklenebilir bir yap›yla hizmetlerini sürdürüyor. TRCroot ile Hastane’nin eski sistemleri yenilenerek, q mail yeniden
kuruldu. Q mail Eldap entegrasyonu yap›ld›. Kurum baz›nda tüm adres sistemleri “global addresses” uygulamas› ile merkezi bir hale
getirildi.
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GÜNTAfi
Mevcut Linux Altyapısını

TRCroot ile

Güncelledi

“3 fabrikam›z aras›ndaki biliflim altyap›m›z› TRCroot ile yeniden kurarak,
lokal mail sunucu ile yedekleyip, mail kayb›ndan kurtulduk.”

Ahmet BÜKER
Güntafl Gündüz Bey ‹plik ve Dokuma Bilgi ‹fllem Müdürü

Kaliteden ödün vermeden, son teknoloji ile iplik ve dokuma kumafl üretimi yapan Güntafl
Gündüz Bey ‹plik ve Dokuma, altyap›s›ndaki mevcut Linux sistemini TRCroot ile yeniden
kurdu.

Tekstil sektöründe 60 y›ld›r edindi¤i deneyim ile kaliteden ödün vermeden, en son
teknolojilerle üretim yapan Güntafl, 3 fabrikas›n›n biliflim altyap›s›ndaki Linux sistemini
ekonomik ve entegre bir çözüm olan TRCroot ile güncelledi.

Linux tabanl› bütünleflik sistem çözümü TRCroot ile Malatya’da bulunan 3 ayr› dokuma
ve iplik fabrikas›nin d›flar›da olan mail sunucular› yerine lokal mail sunucu kurarak, tüm
altyap›y› birbiri ile yedekleyen TURCom, bu sayede mail kayb›n› önlemifl oldu.

“3 fabrikam›z aras›ndaki biliflim altyap›m›z› TRCroot ile yeniden kurarak, lokal mail
sunucu ile yedekleyip, mail kayb›ndan kurtulduk” diyen Güntafl Gündüz Bey ‹plik ve
Dokuma Bilgi ‹fllem Müdürü Ahmet BÜKER, Linux tabanl› sistemde, içerden d›flar›ya ve
d›flar›dan içeriye do¤ru loglama da yap›labiliyor. Yine 3 fabrikada da proxy, firewall,
content filter, antivirüs, spamgateway çözümleri de TRCroot ile sa¤lanm›fl oldu” fleklinde
konufltu.

Güntafl, fabrikalar aras› iletifliminde ise, G.SDHSL hatlar koptu¤u zaman ADSL hatlar
üzerinden konuflmaya devam ediyor. Firman›n geçmifl dönemde noktalar aras› iletiflimini
de sa¤layan TURCom, Malatya‘da 2 lokasyon ve ‹stanbul’da 1 lokasyonun noktadan
noktaya ba¤lant›lar›n› gerçeklefltirdi. Malatya’daki 1 lokasyona Frame Relay hat al›n›rken,
di¤er lokasyon ile ‹stanbul flubesine de G.SHDSL hatlar al›nd›. Güntafl bu hatlar üzerinden
ücretsiz olarak görüflüyor.

TRCroot’un ihtiyac›n›za göre
faydalanabilece¤iniz modülleri?

 Mail Sunucu

 Mail Arflivleme

 Web Sunucu

 Dosya Sunucu

 Faks Sunucu

 Firewall

 Anti-virüs / Anti-spam Gateway

 Web Filtresi

 IDS(Sald›r› Tespit Sistemi)

 Network Güvenlik Taray›c›s›

 Network ‹zleme

Kısaca

TRCroot; kurumsal a¤, iletiflim ve güvenlik sistemlerini Linux’›n 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.

15Mart ‘09

TRCroot®



16 Mart ‘09

Teknoloji

Bilgi ve Eriflim Güvenli¤ine Yönelik Çözümler Bölüm - 2 -

 URL Filtering Çözümleri
Url filtering çözümleri ile kurumlara gerek kullan›c›lar›n belirli zaman aral›klar›nda belirli sitelere girifllerinin denetlenmesi, raporlanmas›
ve/veya engellenmesi bu sitelerden sistemlere bulaflabilecek zararl› kodlar›n sisteme dahil edilmesinin engellenebilmesi amac›yla
konumland›r›lan a¤ geçidi (gateway) güvenlik çözümlerinden biridir. De¤iflen kullan›c› al›flkanl›klar› ve artan bant genifllikleri neticesinde
uygulanan IT politikalar› art›k yasaklamaktan çok, sistemleri bu tür tehlikelerden korumaya yönelik çözümleri içeren ve elde edilen verileri
yorumlayarak, yönetime sunulabilecek ya da ileriye dönük politikalar›n oluflturulmas›na ›fl›k tutabilecek raporlar›n elde edilebilmesi
amaçlanmaktad›r.

 ‹nce ‹stemci (Thin Client) Çözümleri
‹nce istemci çözümleri ile art›k günümüz koflullar›nda, uçtan uca güvenlik yat›r›mlar›n›n yap›lmas› hedeflenirken, asl›nda hedeflenen
politikalar geliflmifl bilgisayarlar›n yerine,  günümüz ince istemcileri olarak nitelendirilen eskinin aptal terminallerini tan›mlar hale gelmifltir.
Paralar dökülüp al›nan ve birçok özelli¤i ifl ortam›nda ya da kullan›c›n›n ihtiyaçlar› aç›s›ndan kullan›lamayacak özellikleri bar›nd›ran
bilgisayarlar›n yerine, ince istemcileri kullanmak daha avantajl› olabilmektedir. Sadece bilgisayar maliyetleri ve veri güvenli¤i d›fl›nda
daha birçok yönden katma de¤er sa¤layan ince istemci çözümleri, uzman kifliler taraf›ndan ölçeklendirilip, toplam sahip olma maliyetleri
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda birçok kurumun temel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanabilece¤i çözümler olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i noktalar›na ›fl›k
tutabilecektir.

 E-mail ve Dosya Arflivleme Çözümleri
E-mail ve dosya arflivleme çözümleri ile kurumlar gerek flirkete gelen, gerekse flirketlerinden gönderilen bilgileri kontrol alt›nda tutabilecek
ve bunlar›n ayr› bir ortamda arflivlenmesini sa¤layabileceklerdir. Böylece, asl›nda elektronik ortamda bar›nd›r›lan verilerini 5, 10 y›l yada
belirlenen veri güvenli¤i politikalar›ndaki süreler koflulunda saklayabilecek ve gerekirse mahkemede bu verileri kan›t olarak kullanabileceklerdir.
Bunlar›n d›fl›nda, lisanslama, mail sunucular›n›n say›s›n›n azalt›labilmesi, ucuz disk yat›r›m› yap›labilmesi gibi birçok avantaj söz konusu
olabilmektedir. Dosya arflivleme çözümleri ile de istenmeyen içerikteki verilerin önüne geçilmesi ve bunlara do¤rudan kullan›c›lar›n
eriflemeden arada tampon bölgeler oluflturularak veri güvenli¤inin sa¤lanmas› söz konusudur.

 Veri fiifreleme Çözümleri
Veri flifreleme çözümleri ile giderek artan veri h›rs›zl›¤› neticesinde yetkisiz kiflilerin verilere eriflebilmelerini engelleyebilmek ve de¤eri
maddi olarak ölçeklendirilemeyecek  bilginin güvenli¤ini sa¤lamak hedeflenmifltir. Bu çözümlerimizde Pc, notebook, tafl›nabilir ayg›t
ve hatta cep telefonlar› üzerindeki verilerin güvenli¤i sa¤layabilecektir.

Dergimizin geçen say›s›nda, TURCom Teknoloji’nin
güvenlik duvar› çözümleri, sunucu ve a¤ tabanl› atak
engelleme sistemleri, network eriflim, anti-virüs ve anti-
spam konular›ndaki çözümleri hakk›nda bilgi vermifltik.
Bu say›m›zda da bilgi ve eriflim güvenli¤ine yönelik di¤er
çözümlerimize kald›¤›m›z yerden devam ediyoruz.
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 SSL VPN Çözümleri
SSL VPN çözümleri ile art›k giderek tamamen mobil olarak yaflamakta
oldu¤umuz teknoloji ça¤›nda bilgiye nerede olursak olal›m
eriflebilmek, art›k lüks bir ihtiyaç olmaktan ç›k›p, bir gereksinim
haline gelmifltir. SSL VPN çözümleri ile bilgiye, istenilen her
ortamdan, kayna¤›n da güvenli olup olmad›¤› kontrollerini yaparak
istenilen her yerden bilgiye eriflimesi sa¤lanmaktad›r.

 IPSec VPN Çözümleri
IPSec VPN çözümleri; internet’in baflta ADSL olmak üzere, yüksek
bant geniflliklerinin çok düflük maliyetlerde al›nabilmesi ve
kurumlar›n art›k pahal› Wide Area yat›r›mlar› yapmak yerine, ADSL
gibi public networkler üzerinden, kendi WAN ba¤lant›lar›n›
oluflturabilmelerinin daha cazip olmas›yla birlikte, internet gibi
herkese aç›k bir platformdan bilgilerin, kapal› devre üzerinden
gidiyormufl gibi, flifrelenerek yine güvenli bir flekilde ulaflt›r›lmas›n›
sa¤layan bir teknolojidir. Gerek lokasyonlar› birbirlerine
ba¤layabilmek, gerekse evden ya da baflka bir noktadan kullan›-
c›lar›n sistemlerine ba¤lanabilmesini sa¤layan bir teknolojidir.

  Uygulama H›zland›r›c› (Application Accelerating) / Yük
Dengeleyici (Load Balancer) Sistemleri
Özellikle web tabanl› uygulamalarda, e-ticaret ve buna benzer
sitelerde kesintisiz hizmet verebilmek ad›na arka planda çal›flan
sunucular›n, devre d›fl› kalmas› gibi istenmeyen durumlar› bertaraf
edebilmek amac›yla ön tarafta bir yük dengeleyici cihazlar›n
konumland›r›lmas› gerekmektedir. Bu cihazlar ile hem sunucular
üzerindeki yükün eflit bir seviyede di¤er sunuculara da¤›t›lmas›
sa¤lanabildi¤i gibi, herhangi bir sunucunun devre d›fl› kalmas›
durumunda isteklerin devre d›fl› kalm›fl sunucuya de¤il de , aktif
olarak çal›flan di¤er sunucuya aktar›lmas›n› otomotik olarak sa¤layan
ve bu geçis esnas›nda, ziyaretçiye herhangi bir  kesinti ya da hata
mesaj› ulaflt›rmayan çözümlerdir. Bu cihazlarla sadece yük
dengelemesi d›fl›nda s›k›flt›rma, caching ve verilerin SSL olarak
yay›nlanmas› söz konusudur. Bu sayede hem mevcut bant
geniflli¤inden daha fazla performans al›nmas› sa¤lan›rken hem de
sunucular üzerindeki yükün azalt›lmas› söz konusudur. Bu tür
çözümleri, web tabanl› uygulamalarda kullanabilmekle birlikte
DNS server, mail server, database server, her türlü tcp ya da udp
tabanl› uygulamalarda uygulamak mümkündür.

 Genifl Alan A¤› H›zland›rma Çözümleri (WAN Accelerating)
Günümüzde çok lokasyonlu firma say›lar›n›n artmas› ile birlikte,
kurumlar›n merkez ile lokasyonlar› aras›ndaki düflük h›zl› hatlardan
daha fazla performans sa¤layabilmesi, QoS yap›labilmesi, uygulama
tabanl› bant geniflliklerinin ayarlanabilmesi, bunun yan›nda aradaki
hatt›n performans›n›n ve uygulamalar›n ne kadar bant geniflli¤i
kulland›¤› gibi verilerin yorumlanabilmesi amac›yla WAN accelerating
çözümleri oldukça ön plana ç›km›flt›r. Bu çözümler sayesinde
lokasyon ve merkez aras›ndaki trafik ayn› zamanda flifrelenebilmekte
ve lokasyonlar aras›nda trafi¤in daha güvenli bir flekilde akmas›
sa¤lanabilmektedir. Ayn› zamanda yurt d›fl› kaynakl› firmalar›n
oldukça pahal› olan uluslar aras› hatlarda bu cihazlardan
konumland›rarak, daha düflük bant geniflli¤inden daha fazla
performans al›nmas› söz konusudur.

 Güvenlik Denetimi – Penetrasyon Testleri – Güvenlik
Sertifikasyonlar›
Firman›za ve müflterinize ait bilgilerin çal›nmas›, sistemlerin hizmet
d›fl› b›rak›larak ifllemlerin aksat›lmas›, toplu sald›r›lar düzenlenmesi
bu yeni teknolojinin karfl› karfl›ya kald›¤› en önemli problemlerdir.
Düzgün yönetilmeyen sistemler, güvenlik gereksinimleri
düflünülmeden tasarlanm›fl uygulamalar, altyap› problemleri ve
tasar›m hatalar› bu problemlere neden olan en önemli unsurlard›r.
Bunlar›n kontrol edilmesi ve problemlerin belirlenmesi karfl›lafl›lan
risklerin bertaraf edilmesi için oldukça önemlidir. Bu sebeple
periyodik olarak sistemlerin test edilmesi, a¤ güvenli¤i yat›r›mlar›n›n
bir parças› ve unsuru olarak düflünülmelidir.�Penetrasyon testleri
periyodik olarak, kontrollü bir flekilde, a¤ kaynaklar›n›za sald›r›larak
güvenlik problemlerinizin ortaya ç›kar›lmas› ve bunlar›n raporlanmas›
ifllemleridir. Testler sonucunda elde edilen bilgiler a¤
uygulamalar›n›z›n veya sistemlerinizin ne gibi problemler ile karfl›
karfl›ya kalabilece¤ini göstererek, etkin önlemler alman›za yard›mc›
olacakt›r.

Bu denetimlerde yap›lan çal›flmalarda kurumun ISO 27001 gibi
güvenlik sertifikasyonlar›n›n al›nmas›nda gerekli çal›flmalarda
yap›lmaktad›r.

 Arfliv ve Doküman Yönetimi Çözümleri
Arfliv ve Doküman yönetimi çözümleri ile fiziksel olarak kayd›
tutulan verilerin, büyük ve maliyetli odalarda saklanmas› ve bu
belgelere gereksinim oldu¤unda binlerce hatta milyonlarca evraklar
aras›ndan bulunabilmesi ve sa¤l›k koflullarda saklanmas› gerçekten
günümüz  flartlar›nda karfl›laflt›¤›m›z zorluklardan birkaç›d›r...
Doküman  yönetimi çözümleri ile, birçok belgeye bir mouse darbesi
ile ulaflabilmek ve bilgisayar üzerinde iflaretleme vb de¤ifliklikleri;
sanki ka¤›t üzerinde yapabilmek kadar kolayd›r.  Sadece bunun
d›fl›nda ifl ak›fllar›n›n yine bu sistemler ile takip edilebilmesi, hangi
iflin, kimde, ne zamandan beri bekledi¤ini görebilmek, ifl ak›fllar›n›
ad›m ad›m izleyebilmek ayn› anda birden fazla kiflinin ayn› belge
üzerinde çal›flabilmesi, k›rtasiye masraflar›n›n en aza inmesi ve
personelin gün içerisinde dökümanlarla u¤raflarak harcad›¤› saatlerin,
dakikalara düflmesi bu çözümlerin tercih edilmesindeki ana
nedenlerden birkaç›d›r.

Bu ve daha bir çok avantaj, doküman yönetimi sistemleri ile sizlere
sunulabilmektedir. ‹sterseniz y›ll›k maliyet analizini birlikte yapal›m
ve ne kadar avantajl› oldu¤unu rakamlar üzerinden konuflarak
görelim… Ne dersiniz ?
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Projelerimizden

SEMBOL ‹NfiAAT, MetroEthernet Teknolojisii ile ‹stedi¤i Hıza Kavufltu
“Ülkemizin yan› s›ra yurtd›fl›nda da sektörünün en iyilerinden Sembol ‹nflaat, ‹nternet eriflimini
TURCom Teknoloji ile sa¤l›yor.”

Türkiye’de gerçeklefltirdi¤i örnek projeler d›fl›nda, Dubai’daki Rixos Otoman Palace, Kazakistan’daki Astana Kongre binas› ile Astana
Arena Stadyum gibi önemli merkezleri infla eden Sembol ‹nflaat, 5 MB MetroEthernet ile ‹nternet hizmetini TURCom fiirketler
Grubu’nun ISP firmas› Telnet Telekom’dan al›yor.

Sembol, TURCom’dan ald›¤› 5 MB MetroEthernet ile ‹nternete çok daha h›zl› ba¤lan›p, veri al›flveriflini kesintisiz gerçeklefltiriyor. Hatt›n,
uçtan uca ürünler dahil olmak üzere, 7x24 deste¤ini de veren TURCom, sa¤lad›¤› SLA ile Sembol ‹nflaat’a internet hatt›n›n ayakta
kalma garantisini de sunuyor. Firma ayr›ca MetroEthernet projesi ile TURCom üzerinden 16’l› IP blo¤una da sahip oldu.

METEOROLOJ‹, Haberleflme Sistemini Garanti Altına Aldı
“Yapt›¤› hava tahminleri ile halk›n yaflam›n› kolaylaflt›ran Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü, Ankara Radar›’na ait yedek

haberleflme sistemini TURCom Teknoloji ile kurdu.”

Meteorolojik hizmetleri halka güncel olarak duyuran Meteoroloji
Genel Müdürlü¤ü, 300km çapl› alana ait anl›k ya¤›fl bilgisini
sa¤layan ve Ankara Elmada¤’da bulunan Meteorolojik Hava
Radar›’na ait yedek haberleflme sisteminin kurulmas›nda, teknoloji
partneri olarak TURCom’u tercih etti.

Projede Elmada¤ Meteoroloji Hava Radar› ile Meteoroloji Genel
Müdürlü¤ü aras›nda mevcut haberleflme sistemine alternatif
yedek haberleflme sistemi olarak, radyolink üzerinden FR (Frame
Relay) hatt›n çekildi¤ini aç›klayan TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi
Gonca ATEfi, mevcut hatt›n iletifliminin kesilmesi durumunda
yedek hatt›n otomatik olarak devreye girerek sistemin devaml›-
l›¤›n›n sa¤lanaca¤›n› belirtti.

Devlet Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ü yetkilileri projenin teknik detaylar› hakk›nda flu bilgileri verdi;  “TURCom, Elmada¤ radar›ndan
radyolink hatt› ile en yak›n Türk Telekom A.fi haberleflme altyap›s›na girerek, yedek haberleflme hatt› (radyo link), Türk Telekom’dan
Genel Müdürlü¤ü’müze FR ile getirildi. Yedek haberleflme sisteminde radyo link hatt›n›n h›z› 2Mbps, özel devrenin ise 512 kbps’tir.
Yedek haberleflme sistemi kapsam›nda router, modem ve gerekli modül kartlar› sa¤lanarak bunlar›n kurulum ile konfigürasyonlar›
yap›ld› ve Türk Telekom ile aram›zdaki FR hat çal›flmalar› sonland›r›ld›.”



Bafları Hikayesi

J‹VAL
Ürünlerinin Güvenli¤ini

TRCmobil Modülleriyle

Sa¤lıyor

Jival markas› alt›nda modern ve estetik tasar›mlar›yla müflterilerinin beklentilerine tam
cevap veren Gessart Alt›n Pazarlama ve Da¤›t›m A.fi. , ürünlerinin teslimat sürecinde
güvenli¤ini TRCmobil’in takip ve çanta modülleri ile sa¤l›yor. Y›llard›r sektörde üretim
aflamas›nda verdi¤i hizmetin, kuyumculara kadar ulaflt›r›lmas›n› sa¤layacak bir giriflim
ile kuyum sektöründe bir ilke imza atan Gessart Alt›n Pazarlama ve Da¤›t›m A.fi., Jival
markas› ile tecrübeyi, esteti¤i ve yenilikçili¤i birlefltirerek, müflterilerinin be¤enisini
kazanmay› baflard›.

Uzun y›llar sonra 4 üretici firman›n bir araya gelmesiyle kurulan Gessart Alt›n Pazarlama
ve Da¤›t›m A.fi , Jival markas› ile kuyum sektöründe lider olma yolunda emin ad›mlarla
ilerliyor. Jival markas› ile hem kuyumcular›n hem de müflterilerinin beklentilerinin
araflt›r›larak de¤erlendirildi¤ini aktaran Gessart Alt›n Pazarlama ve Da¤›t›m A.fi.‹nsan
Kaynaklar› Müdürü Öner IfiIK, “Kuyum sektörüne getirdi¤imiz yenilikler ve genifl ürün
yelpazemizle lider marka olma yolunda ilerlerken, ürünlerimizin güvenli¤i en önemli
unsurlardan biriydi. TURCom Teknoloji bu konuda TRCmobil-çanta ve TRCmobil-takip ile
imdad›m›za yetiflti” diye konufltu.

Ürünlerin müflterilerine TRCmobil çanta ve takip ile zaman›nda ve daha güvenli ulaflt›r›ld›¤›n›
söyleyen IfiIK, “Böylece, güvenlik tedbirleri en üst seviyeye ç›kar›ld› ve ayn› zamanda
müflteri temsilcilerimizin de güvenli¤i sa¤lanarak, daha çok sat›fl odakl› çal›fl›lmaya
baflland›” dedi.

Mobil ‹mza Hakk›nda;

Mobil ‹mza, elektronik ortamlarda kullanabilece¤iniz kimlik kart›n›z olan nitelikli elektronik
sertifikay› rahatça alman›z› ve kullanman›z› sa¤layan bir servistir. 5070 say›l› Elektronik
‹mza Kanunu'nda tarif edilen ve Islak ‹mza ile eflde¤er Elektronik ‹mza'n›n GSM S‹M
kartlar› kullan›larak at›lmas›n› sa¤lar.

Mobil ‹mza’y› bir kere al›p, her yerde kullanabilirsiniz ve ayn› imza her kuruluflta geçerlidir.

TRCmobil çanta ve takip ne sa¤lar?

 Kilitlerin her aç›lma/kapanma ifllemini kayıt eder.

 Mobil imza entegrasyonu ile yap›lan her ifllemin kanuni olarak da kay›t alt›na
   al›nmas›n› sa¤lar

 Güvenlik

 Kilitlere bir SMS kadar yak›nl›k (Kilitlerinizi bulundu¤unuz her yerden aç›p
   kapayabilirsiniz.)

“Kuyum sektörüne getirdi¤imiz yenilikler
ve genifl ürün yelpazemizle lider marka
olma yolunda ilerlerken, ürünlerimizin
güvenli¤i en önemli unsurlardan biriydi.
TURCom Teknoloji bu konuda TRCmobil-
çanta ve TRCmobil takip ile imdad›m›za
yetiflti.”

Öner IfiIK
Gessart Alt›n Pazarlama ve Da¤›t›m ‹nsan
Kaynaklar› Müdürü

   çanta ve takip
nedir?
Her türlü elektronik kilidi, cep telefonlar›
kullanarak aç›p kapayabildi¤imiz ve tüm
ifllemleri raporlayabildi¤imiz bir uygulamad›r.

“Mobil imza” entegrasyonu ile yap›lan her
açma/kapama ifllemi kanuni olarak kay›t
alt›na al›nm›fl olur.

K›ymetli evraklar›n tafl›nmas›nda ve
saklanmas›nda

Alt›n, p›rlanta,elmas gibi madeni k›ymetlerin
tafl›nmas›nda ve saklanmas›nda

Kap›larda (ev, apartman, flirket vs.)
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TRCmob›l®

   çanta ve takip
nerelerde kullanılabilir?
TRCmob›l®
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ULUSOY DEN‹ZC‹L‹K GRUBU VDSL Teknolojisine TURCom’la Geçti
“Türkiye’nin en önde gelen limanlar›ndaki ofisleriyle, denizcilik alan›nda 1981 y›l›ndan bu yana hizmet veren Ulusoy
Denizcilik Grubu, ‹nternet h›z›n›, TURCom’un yürüttü¤ü projede, VDSL (Very High bit rate Digital Subscriber Line)
teknolojisini tercih ederek artt›rd›.”

Ulusoy Denizcilik Grubu, tafl›mac›l›k sektöründe RORO tafl›mac›l›¤›,
Liman iflletmecili¤i, Gemi Acenteli¤i ve Broker hizmetleri
sunmaktad›r.

Ulusoy Denizcilik Grubu bünyesinde bulundurdu¤u 5 RORO gemisi
ile Çeflme – ‹talya aras›nda düzenli RORO seferleri ile TIR tafl›mac›l›¤›
yapmaktad›r. Ayr›ca Samsun – Rusya ve Zonguldak – Ukrayna
hatt›nda çal›flan 2 RORO gemisine de teknik kadrosu ile yönetim
ve bak›m hizmetleri sa¤lamaktad›r.

Denizcilik Grubuna ba¤l› Acente Departman›, ‹stanbul, ‹zmit,
Tekirda¤, ‹zmir, Alia¤a, Antalya, Mersin, ‹skenderun, Samsun,
Trabzon, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Hopa baflta olmak üzere
Türkiye'nin en önemli limanlar›ndaki ofislerinde, denizcilik alan›nda
uzman kiflilerce, gemi acenteli¤i, gemi kiralama hizmetleri,
kumanyac›l›k, personel hizmetleri, liman yükleme ve boflaltma
hizmetleri sunmaktad›r.  Bunun yan› s›ra iki adet  kuru yük gemisi
ile kuru yük tafl›mac›l›¤› sektöründe de hizmet vermektedir.

Ulusoy Denizcilik Grubu,  “Uluslararas› Güvenli Liman”  ünvan›n›
da ald›¤› Çeflme Liman›n› devir ald›¤› günden beri ülkemiz ad›na
yapt›¤›  yat›r›mlar›na h›z kesmeden devam etmektedir. Ulusoy
Denizcilik Grubu, bunca yat›r›mlar do¤rultusunda  artan ifl trafi¤ine,
geliflen teknolojiye ayak uydurarak, Internet eriflim altyap›s›n›
TURCOM ile bafllatt›¤› VDSL projesi ile baflar›l› bir flekilde
kuvvetlendirdi.

“TURCom’la yapt›¤›m›z VDSL projelerimizde beklentilerimizin
üzerinde verim ald›k; dosya/veri aktar›m› art›k çok daha rahat
ve h›zl› bir flekilde gerçeklefliyor” diyen Ulusoy Denizcilik Bilgi

‹fllem Müdürü Melih SÖNMEZ, “Ülkemizin birçok liman›nda
flubemizin olmas›ndan dolay› flubeler aras› trafi¤imiz çok yo¤un
ve aram›zdaki iletiflimin h›z›, müflteri memnuniyeti aç›s›ndan
büyük önem tafl›yor. VDSL teknolojisinin ifl yo¤unlu¤umuza ayak
uydurabilecek h›zda bir çözüm olaca¤›na karar verdik. Hem fiber-
optik altyap›m›z hemde tüm WAN / LAN alt yap›m›z›n kurulum
ve destek çözümlerini TURCom ile sa¤l›yoruz ve daha önceki
projelerimizdeki baflar›lar›m›z› da göz önünde bulundurarak
Türkiye için yeni olan VDSL altyap›m›z›n kurulumunu da TURCOM’a
emanet ettik. Bu baflar›l› projemiz ile zaman kay›plar›m›z› önledik,
artan internet trafi¤ini karfl›lad›k. TURCom ailesine Ulusoy Denizcilik
Grubu olarak teflekkür ederiz” dedi.

TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Sevinç SALMANLI da, proje ile
önce VDSL baflvurusu yap›ld›. Ard›ndan modem temin edilerek,
gerekli kurulum yap›ld› ve genifl bant aral›¤›nda VDSL ile ba¤lant›
sa¤land›¤›n› vurgulad›.

VDSL Nedir?

Çok yüksek h›zlar vaat eden geliflen bir teknolojidir. 300 metreye
kadar olan mesafelerde 51-55 Mbps aras› h›zlara eriflilebilir.
ADSL’nin yayg›nlaflmas›na paralel olarak onunla birlikte
kullan›laca¤› düflünülmektedir.
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TSE Bölge Müdürlükleri ile Daha Güvenli ‹letiflim Kuruyor

Misyonu ülkemizin rekabet gücünü artt›rmak, ulusal ve uluslararas›
düzeyde ticaretini kolaylaflt›rmak ve toplumun yaflam düzeyini
yükseltmek olan Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE), standardizasyon,
uygunluk de¤erlendirme; deney ve kalibrasyon faaliyetlerini
tarafs›z, ba¤›ms›z, etkin ve güvenilir olarak sa¤lanmas› konular›nda
hizmet veriyor. Yo¤un bilgi ak›fl› olan TSE, genel müdürlü¤ü ve
bölge müdürlükleri aras›ndaki ba¤lant›y› TURCom’la kurdu.

TSE, ulusal, bölgesel ve uluslararas› alanda tercih edilen, yönlendirici
ve lider bir kurulufl olmak vizyonu ile yoluna emin ad›mlarla
devam ediyor. TSE’nin genel müdürlü¤ünün, bölge müdürlüklerine
internet üzerinden VPN ile ba¤lant›s›n›n yap›lmas› amac›yla
güvenlik duvar› olarak ADSL destekli Checkpoint Edge’ler

“Türk Standartlar› Enstitüsü, sanal a¤›n› TURCom’la oluflturarak, tüm bölge müdürlükleri ile güvenli bir flekilde
ba¤lant› kuruyor.”

kullan›ld›¤›n› söyleyen Türk Standartlar› Enstitüsü Bilgi ‹fllem Müdürü Murat ÖZBAYSAL, “Bu ba¤lant› sayesinde bölgelerimiz
merkezimize güvenli bir flekilde eriflebiliyor” dedi.

Bu sistemin a¤ ve uygulama seviyesindeki ataklara karfl› iç a¤›n› korudu¤una de¤inen ÖZBAYSAL, ayn› zamanda internet üzerinden
gelebilecek DoS (Denial of Service) ataklar›na karfl› iç a¤› da koruma alt›na al›yoruz. Ayr›ca web ara yüzü ile kay›t(log) incelemelerini
gerçek zamanl› yapabilme olana¤›na da sahip olduk. Böylece bölge müdürlüklerimizden merkezimize ba¤lant›m›z yani  (site to
site) VPN, di¤er bir ifadeyle sanal a¤, güvenli bir flekilde sa¤land›” fleklinde aç›klamada bulundu.

Check Point Edge Ürünün Özellikleri;

 Checkpoint Edge, kendi içinde ADSL modem olarak da görev yap›p, ek bir modem masraf›ndan da tasarruf edilmesini sa¤lar.

 En az 4 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet port,1 adet DMZ-WAN port,1 adet ADSL2 WAN port ve 1 adet seri portu mevcuttur.

 PPPoE, PPPoA gibi ADSL ba¤lant› tiplerini ve DSL standartlar›ndan ADSL2, ADSL2+, T1413, G.lite ve G.DMT protokollerini destekleyip,
içerisinde entegre DHCP sunucu bar›nd›rmaktad›r.

 Tek merkezden veya bulundu¤u noktadan https, SSH ve SNMP ile yönetilebilmektedir.

AKDEN‹Z ÜN‹VERS‹TES‹ Altyapısının Güvenli¤ini TURCom’la Yeniledi
“En iyi e¤itim veren üniversitelerden olan Akdeniz Üniversitesi, güvenlik altyap›s›n›n yenilenmesini TURCom’la yapt›.”

1982 y›l›nda kurulan ve en iyiler aras›nda yer alan Akdeniz
Üniversitesi, her y›l rutin olarak gerçeklefltirdi¤i altyap›s›n›n
güvenli¤inin yenilenmesi projesini TURCom Teknoloji ile devam
ettiriyor.

Projede Symantec EndPoint Protection ürünü tercih edilerek,
üniversitede yenileme ifllemi yap›ld›.

K›saca Symantec EndPoint Protection hakk›nda;

Symantec EndPoint Protection, antivirüs korumas› olan ve client
ile sunucu taraf›nda koruma sa¤layan, üzerinde host ips, device
control ve application control, desktop firewall özelliklerini de
bar›nd›ran bir çözümdür.
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L‹NTEKS TEKST‹L, Yeni Deposu ve Merkezi Arasında Kolayca ‹letiflim Kuruyor
“Türkiye’deki spor severleri ve sportif tarz› benimseyenleri Lotto markas›yla tan›flt›ran Linteks Tekstil, merkezi ve deposu
aras›nda TURCom’la yapt›¤› iflbirli¤i ile sorunsuz iletiflim kurulmas›n› sa¤lad›.”

Dünya genelinde 80 ülkede sat›lan ve Türkiye pazar›na da 2000’li y›llarda girip, Türk spor severleri ve spor giyinmeyi sevenleri Lotto
markas›yla buluflturan Linteks Tekstil, Tuzla’ya tafl›d›¤› yeni deposu ile merkezi aras›ndaki kesintisiz iletiflimi ve s›k›nt›s›z veri paylafl›m›n›
TURCom’la kurdu.

Ocak 2000 y›l›nda Lotto’nun Türkiye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ndeki da¤›t›m ve pazarlama haklar›n› alan firma, Türkiye’de
k›sa sürede shop in shop, corner ve bayiliklerle çok genifl bir da¤›t›m kanal› oluflturarak, rakipleri aras›ndan da öne ç›kmaya devam
ediyor.  Artan ifl hacmine paralel olarak yetersiz kalan deposunu tafl›yan Linteks Tekstil, bu kapsamda Tuzla’ya tafl›d›¤› yeni deposunun
merkez ile iletiflimini noktadan noktaya G.SHDSL ile TURCom Teknolojiyle kurdu. G.SHDSL hatlar›n takibi ve kurulumunu da  yine
TURCom üstlendi.

MARSHALL BOYA Çalıflmalarında TURCom’u Tercih Etti

Bu y›l kuruluflunun 55. y›l›n› dolduran Marshall, yat›r›mlar› ve
teknolojisiyle dünya ölçe¤inde bir firma olarak sektöründe liderli¤ini
sürdürmektedir. 2001 y›l›ndan bu yana TURCom Teknoloji’den
HBUD hizmeti alan firma, bu y›l da anlaflmas›n› yeniledi.
HBUD ile data hatlar›ndan, veri güvenli¤ine, internet ve 7x24
helpdesk uygulamas›na kadar komple bir hizmet ald›klar›n›
anlatan Marshall Boya Bilgi Sistem Müdürü fiükrü YILMAZ, “Bu
hizmet, veri iletiflim hatlar›m›z›n ilk çal›flmas› ile bafllad› ve
tercihimize göre her y›l yenilenerek devam ediyor. TURCom,
Leased Line, Frame Relay, G.SHDSL, ATM, MetroEthernet
konular›ndaki bilgi birikimi ve tecrübesi ile ar›zalar›n kaynaklar›n›
tespit ederek, gerek TT altyap›s›ndan kaynakl› gerekse WAN
altyap›s›ndaki ürünlerden kaynakl› problemlerde yedek ürünlerle
sorunlara h›zl› müdahale ediyor” dedi.

TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Gülay SEYYAR, “HBUD ile an›nda, uzaktan veya gerekti¤inde yerinde destek vererek, Marshall’›n her
türlü sorunlar›nda yanlar›nda oluyoruz” dedi.

“HBUD (Hat Bak›m Ürün Destek) çözümünü 2001 y›l›ndan bu yana TURCom’dan alan Marshall Boya, bu y›l da HBUD
anlaflmas›n› yeniledi.”
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SOFRA Mutfakların Merkeze Ba¤lantısını Projenet Kapsamında TURCom ile Sa¤ladı
“Türkiye'nin her yerinde toplu yemek hizmeti sunan SOFRA, hizmet verdi¤i kurumsal firmalarda kurdu¤u
mutfaklar›n merkez ile online çal›flabilirli¤ini TURCom'la gerçeklefltiriyor.”

ile güvenli bir flekilde ba¤lan›yor. Böylece online iletiflim
ihtiyac›m›z› TURCom’un kurdu¤u ve konfigürasyonlar›n› yapt›¤›
bu güvenli yap›yla sa¤lam›fl olduk. ‹leriki zamanlarda di¤er
mutfaklar›m›z›n da ayn› yöntemle ba¤lanmas› söz konusu”
fleklinde konufltu.

TURCom Kurumsal Sat›fl Yöneticisi Cem YÜCEL de;  “Yap›y›
mutfaklarda ADSL Billion modemlerle birlikte VPN router olarak
Juniper SSG 5 kullanarak oluflturduk. Bu ba¤lant›lar merkez Juniper
SSG 140’da sonland›r›lmaktad›r.  Böylece hizmet veren mutfaklar
ile Sofra yemek merkezi aras›nda kaliteli ve stabil bir VPN
ba¤lant›s› oluflturuldu ve projenin ilk ad›m› 30 mutfak ile
tamamlanm›fl oldu. Bundan sonra projeye firman›n di¤er
mutfaklar›nda ayn› teknoloji kullan›larak merkeze ba¤lanmas›yla
devam edilecek" dedi.

Türkiye'de 40 ilde 500’den fazla fabrika, okul, üniversite, ifl
merkezi, hastane ve flantiyeye Eurest markas›yla kaliteli, güvenilir
toplu yemek hizmeti sunan ve�25 ilde 200'den fazla flirkete de
tesis yönetimi ve iflletimi ile otomat iflletmecili¤i konular›nda
hizmet veren SOFRA, kesintisiz data ba¤lant›s› yapabilmek
amac›yla TURCom Teknoloji ile çal›flt›.
�
Toplu yemek hizmeti, tesis yönetimi, iflletimi ve otomat
iflletmecili¤i ile faaliyet gösterdi¤i her alanda kendini kan›tlayan
SOFRA, toplu yemek hizmeti verdi¤i ço¤u ‹stanbul’da bulunan
30 adet firma da kurdu¤u mutfaklar› ile merkezi aras›nda kolay
iletiflim ve data al›flverifline TURCom'la sahip oldu.

SOFRA Bilgi ‹fllem Müdürü Köksal ‹PEK " Süper ekip, süper hizmet,
süper sonuç vizyonuyla müflterilerine üstün hizmet süreklili¤ini
sa¤lamay› hedefleyen firmam›z  pazar lideri olarak online
iletiflimin önemini kavrayarak hayat geçirmek üzere ad›mlar
atmaya bafllam›flt›r.  Gerçeklefltirdi¤imiz data projesi kapsam›nda,
30 mutfa¤›m›z merkez ile ADSL üzerinden merkez hatt›m›za VPN



Ürünler

TRCtms®

24 Mart ‘09

TRCtms nedir ?
TURCom Teknoloji’nin gelifltirdi¤i ürünlerinden bir “‹letiflim Yönetim
Sistemi” olan TRCtms, çal›flanlar›n›z›n verimlili¤ini art›ran ve maliyet
tasarrufu sa¤layan bir yaz›l›md›r.

TRCtms ‹le En Ekonomik Operatörü/Tarifeyi Kolayca Belirleyin
Abakus 360, T-Panel ve T-CRM isimli 3 ana bileflenden oluflan
TRCtms’nin içinde bulunan “Tarife Yöneticisi” ile ayn› miktardaki
telefon görüflmesini daha ekonomik flekillerde yapabilmenin
yollar›n› araflt›rabilirsiniz. TRCtms’nin size sundu¤u di¤er avantajlar
ise flöyle;

Maliyet Analizi
Telekomünikasyon piyasas›ndaki artan rekabet, operatörlerin daha
agresif tarifeler oluflturmalar›na neden olmaktad›r. TRCtms içinde
yer alan “Tarife Yöneticisi” sayesinde kurumlar ayn› miktardaki
telefon görüflmesini daha ekonomik flekillerde yapabilmenin
yollar›n› araflt›rabilir. Telefon görüflmelerinin analiz edilmesi ile
elde edilebilecek tasarruf oran› %50 seviyesine rahatl›kla
gelebilmekte ve baz› durumlarda %70'lere kadar ç›kabilmektedir.
Bu tarifeleri yak›ndan takip eden flirketlerde TRCtms ve TURCom
tarife analistleri sayesinde yukar›daki kazan›mlar› elde etmek
mümkündür.

Bilgi Paylafl›m›
TRCtms uygulamalar›, ekip içinde d›flar›daki müflterilerle kurulan
iletiflim hakk›nda bilgi paylafl›m›n› kolaylaflt›ran birçok unsur içerir.

Görüflme Disiplisini
Çal›flanlar üzerinde gereksiz bask› oluflturmadan, ifl yapabilme
olana¤›n› s›n›rlamadan iletiflim olanaklar›n›n özel amaçlarla ve
afl›r› maliyet getirecek flekilde kullan›lmas›n› en aza indirilmesini
sa¤lar.

Performans Analizi
ifl yapma performans›na iliflkin baz› ölçümler, do¤rudan telefon
üzerinden yap›labilir. Departmanlar›n ve çal›flanlar›n telefonu nas›l
kulland›¤›n› inceleyen yöneticiler, h›zl› reaksiyon al›nmas› gereken
durumlar› çok daha kolay fark edip, do¤ru kararlar için gereken
objektif verilere TRCtms ile ulaflabilirler.

Çal›flanlar›n Verimlili¤inin Artt›r›lmas›
Çal›flanlar, kendi kendisini güncelleyebilen ve kullan›m›n› son
derece pratik olan ortak bir telefon rehberi kullanabilir, e-posta
kullan›m› kadar efektif flekilde SMS kullanabilir, telefon
görüflmelerine iliflkin notlar al›p ifl arkadafllar› ile paylaflabilirler.

Müflteri Analizleri
Müflteriler ve di¤er ifl paydafllar› ile telefon ile kurulan iletiflimin
analizinin yap›labilmesini sa¤lar. Belli bir zaman dilimi içinde belli
bir müflteri ve müflteri grubu ile flirket içinde hangi birimlerin,
kiflilerin ne yo¤unlukla iletiflim kurdu¤unun anlafl›lmas›n› sa¤lar.

“fiirketinizi iletiflim giderlerini kontrol alt›nda tutmak, personelinizin telefondaki performanslar›n› art›rmak art›k
TRCtms ile çok kolay!”

Çok Konuflun Az Ödeyin!
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COSTA COFFEE’nin Türkiye’deki Teknoloji Orta¤ı TURCom
“Türkiye’de açaca¤› zincir kafelerle, kahve severlerin yeni adresi olacak Costa Coffee, flubelerinin biliflim altyap›s›n›
TURCom Teknoloji ile kuruyor. ”

projelendirilmesinde Bilgi ‹fllem Müdürü Erkan CEYHAN Bey ile
beraber çal›flt›k. Sistem  ve server mimarisi  HP server ailesi ile
yap›land›r›ld›. Ayr›ca, telefon haberleflme yap›s› ISDN  PRI üzerinden
sa¤lan›rken ISDN santral olarak Alcatel tercih edildi. IFC’nin tüm
internet eriflimi TURCom üzerinden sa¤lan›yor.“

Bir sonraki Costa Coffee ma¤azas›n› Niflantafl›’nda açmay› planlayan
International Food Company, Türkiye genelinde yayg›nlaflt›rmay›
planlad›¤› yeni ma¤azalar›nda da, IT teknolojilerinde ifl orta¤›
seçti¤i  TURCom ile yoluna devam edecek.

Kurulan yap›lar›n bak›m ve iflletim servisleri d›fl›nda yeni ma¤aza
aç›l›fllar›n› da TURCom ile gerçeklefltirerek, hizmet kalitesini
artt›rmaya devam edecek.

26 ülkede 1200’ün üzerinde ma¤azas›yla hizmet veren ‹ngiltere
merkezli Costa Coffee, Türkiye’deki ilk ma¤azas›n› ‹stanbul,
Kozyata¤›’ndaki Palladium Al›flverifl Merkezi’nde açt›.

International Food Company’nin öncülü¤ünde Türkiye pazar›na
ad›m atan Costa Coffee, farkl› kahve çekirdeklerinin kar›fl›m› ile
özel olarak haz›rlanan ‹talyan kahvesi ve lezzetli yiyecekleriyle
Türkiye’deki kahve severleri yeni tatlarla buluflturacak.

Orta Do¤u’nun önemli perakende gruplar›ndan Americana’n›n
Türkiye’deki ifltiraki olan International Food Company (IFC) ; Costa
Coffee’nin Türkiye’de yap›lanmas›nda ilk gününden itibaren
TURCom ile çal›flmaya bafllad›. Merkez server altyap›lar›, merkez-
telefon haberleflme, ‹nternet, flube WAN yap›lar›n›n tümünde
TURCom ile çal›fl›ld›.

TURCom Operasyon Müdürü Aynur ATAN, proje ile ilgili olarak
flunlar› ekledi: “Costa Coffee’nin merkez ve ma¤aza IT altyap›lar›n›n
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TRAÇ‹M BETON WAN Projesini TURCom ile HAYATA Geçirdi
“Kaliteli, çevreye duyarl›, güvenilir beton üreticisi flirketler aras›nda yer alan Traçim Beton A.fi. WAN projesini TURCom

arac›l›¤›yla baflar›yla gerçeklefltirdi.”

20 y›l› aflk›n sektör deneyimi olan, SOYAK ve TBS Beton ortak
kuruluflu olarak faaliyetine bafllayan Traçim Beton, 10 adet haz›r
beton tesisi, 12 adet haz›r beton santral›, 111 adet transmikser,
27 adet mobil, 3 adet sabit beton pompas› ile y›lda 1.800.000m3
beton üretmeyi hedeflemektedir. Teknolojiyi de yak›ndan takip
eden firma, ifl a¤›n›n altyap›s› için de TURCom Teknoloji ile anlaflt›
ve 10 tesis ile Anadolu Yakas› ofisi aras›ndaki ba¤lant›y› WAN
projesi ile sa¤lad›. �

Proje öncesinde, lokasyonlar›n farkl› merkezlerde, farkl›
sonland›rmalarla 1 mbitlik ADSL hatlar oldu¤unu söyleyen Traçim
Beton Bilgi Teknolojileri Müdürü Mine ATA, “ Önceden iki farkl›
firma oldu¤umuz için lokasyonlar kendi merkezlerinde sonlan›yordu.
TURCom ile yapt›¤›m›z bu proje ile TBS ve Soyak Beton lokasyonlar›
Traçim Beton ad› alt›nda, G.SHDSL teknolojisi ile Traçim Beton
merkezinde MetroEthernette sonland›r›ld›. Böylece kapal› ve
güvenli bir ifla¤› oluflturuldu. Ayn› zamanda bütün lokasyonlar›n
ADSL üzerinden VPN ile merkeze ba¤lanmas› sa¤lanarak yedekli
bir yap› oluflturularak kesintisizlik sa¤lanm›fl oldu” dedi.

TÜRK‹Z MAR‹NA’ya Ba¤lanan Yatlar ‹nternete TURCom ile Kablosuz Erifltiriyor
“Önemli turizm beldelerimizden Kemer’de bulunan Türkiz Marina, marinaya ba¤l› bulunan, yat ve tekneler için kablosuz
‹nternet eriflimini sa¤layan teknoloji sistemlerini TURCom Teknoloji’den al›yor.”

Ülkemizdeki turizm cennetlerinden biri olan ve 19 ayr› ülkeye ait 200’e yak›n yabanc› bayrakl› yat›n konaklad›¤› Do¤u Akdeniz’in
en çok tercih edilen marinas› Kemer Türkiz Marina,  tüm yatlara kesintisiz ‹nternete ulaflabilmeleri için ‹nternet erifliminin alt yap›
cihazlar›n› TURCom’dan al›yor.

Marinalar›n genifl ve yayg›n yap›s›ndan dolay› ‹nternet erifliminin kusursuz yap›lmas›n›n s›k› bir çal›flma gerektirdi¤ini söyleyen TURCom
Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Koray KOCABALKAN, TURCom’un s›f›rdan bafllayarak, bu altyap›ya en iyi flekilde imza att›¤›n› ve
Türkiz Marina’ya teknelerini demirleyen müflterilerin kesintisiz ve kolay ba¤lant› sa¤lad›klar›n› vurgulad›.



Bafları Hikayesi

LITTLE BIG

(ÇAK TEKST‹L)
Ma¤azalar› ile ‹letiflimini

TURCom’la Sorunsuz

Hale Getirdi

“‹lk kuruldu¤u y›llardan bu yana
tan›d›¤›m ve güvendi¤im TURCom
Teknoloji ile güvenlik projemizde
çal›flarak, ma¤azalar›m›zla kesintisiz
iletiflimi ve data aktar›m› da sa¤layarak,
yedekli bir yap›ya sahip olduk.”

Hasan TÜRKÇE
Çak Tekstil Bilgi ‹fllem Müdürü

VPN Altyap›s›n›n yenilenmesi sonras›nda
uzak noktalar›n yönetilmesi ve takibi
daha basit hale geldi.

LTB / Little Big markas›yla hem yurtiçinde hem yurtd›fl›nda güvenilir marka olma yolunda
ilerleyen Çak Tekstil, e-mail arflivleme projesinden sonra, güvenlik altyap› projesinde
de TURCom’la çal›flt›.

Türk ve yabanc› tasar›m ekibiyle oluflturdu¤u genifl ürün yelpazesiyle, yurtiçi ve yurtd›fl›
sat›fl a¤›n› Türkiye'nin ve dünyan›n ihtiyaçlar›n› göz önüne alarak oluflturan Çak Tekstil,
1948 y›l›ndan bu yana denim�sektörünün içinde.1994 y›l›nda ç›kard›¤› LTB markas› ile
Avrupa’da Hollanda merkez olmak üzere ‹talya, ‹spanya, ‹ngiltere, Rusya, Romanya,
Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Amerika'da
New York merkezli yürütülen pazarlama organizasyonuyla faaliyet göstermektedir.
Birçok ülkede de pazar araflt›rmas›na devam eden firma, flu anda dünyan›n 67 ülkesindeki
flirketleri, kendi ma¤azalar› ve distribütörleriyle bir dünya markas› olarak hizmet veriyor.

Y›kama teknikleri ve üretimlerinde son teknolojiyi kullanan Çak Tekstil’in Bilgi ‹fllem
Müdürü Hasan TÜRKÇE, proje hakk›nda, “‹lk kuruldu¤u y›llardan bu yana tan›d›¤›m ve
güvendi¤im TURCom Teknoloji ile güvenlik projemiz için de çal›flarak, ma¤azalar›m›zla
s›k›nt›s›z haberleflip ve data aktar›m› yaparak, yedekli bir yap›ya sahip olduk” fleklinde
yorum yaparak, proje hakk›nda flu bilgileri verdi;

“Öncelikle TURCom’la bu projeye bafllamam›z›n sebebi, 40 ma¤azam›z varken, kurdu¤umuz
VPN yap›m›z›n zaman içinde artan ihtiyaclar kars›s›nda yetersiz kalmas›yd›. 75 adede
ç›kan ma¤aza say›m›zla ve ek olarak yurtd›fl› VPN� ba¤lant›lar›nda kulland›¤›m›z cihazlar
yeterli performans› karfl›layam›yordu. Proje sonras›nda uzak noktalar›n yonetilmesi ve
takibi daha basit hale geldi. Ma¤aza say›m›z›n artmas›yla, ses, görüntü, data aktar›m›,
veri senkronizasyonu gibi ihtiyaçlar›m›z› karfl›lamada, cihaz kaynakl› problemler yaflamaya
bafllam›flt›k. Eski yap›m›z bu yükümüzü yaklafl›k 3,5 y›l tafl›d›. Ama yap›y› daha kararl›
ve yedekli bir sistem üzerine tafl›man›n da zaman› gelmiflti.”

Projenin Hayata Geçirilmesi ve Aflamalar›

Firman›n ana cihazdan ba¤lant›lar›n›n birçok cihazdan olufltu¤u için, bu cihazlar› tek bir
yap›da toplamay› planlad›klar›n› belirten TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi fiengül ÇUKUR
“Ancak bunun yede¤ini de almam›z gerekiyordu. Cihazlar› tek bir yap›da toplayaca¤›m›zdan
dolay›, hem 2 hatt›m›z› birden (fiber hat 10 megabit, di¤eri de leased line hat) toparlay›p
tek bir cihaza koymak istedik. Tek bir cihaz›n riskli olaca¤›n› düflünüp, yede¤ini de
alman›n uygun olaca¤›n› gördük. Böylece projeyi hayat geçirmeye karar verdik.� fiu anda
2 cihaz›n senkronizasyonunu kurup, haz›r hale getirdik. Testlerimiz için 2-3 noktay›
birbirine ba¤lad›k ve kendi iste¤imiz do¤rultusunda gerekli testlerimizi de yapt›k. Cihazlar
flu anda tüm VPN ba¤lant›lar› yap›lm›fl normal çal›fl›r vaziyette” fleklinde konufltu.
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Yüz Yüze

Bekir Bey, Türkiye Finans’da uzun y›llard›r çal›fl›yorsunuz,
tam olarak kaç y›l oldu? Bankan›z›n geliflim sürecinden
bahsedebilir misiniz?

Bekir S‹PAH‹: Ben 15 y›ldan bu yana burada görev
yapmaktay›m. Bankam›z 1991’de Ankara merkezli olarak
Anadolu Finans ad›yla kuruldu. 1998 y›l›na kadar Ankara’da
görev yapt›k. 2005 y›l›nda Family Finans ile birlefltik. Bu
birleflme sonucunda yüzde 50 hissesi Boydak, yüzde 50
hissesi Ülker Grubu’na ait  Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›
kuruldu. 2007 y›l›nda Türkiye Finans’›n yüzde 60 hissesini
Suudi Arabistan’›n en büyük bankas› NCB sat›n ald›. Geçen
hafta 178. flubemiz aç›ld›.

Erdal Bey sizi de tan›yabilir miyiz?

Erdal EK: 1999-2003 y›llar› aras›nda özel bir flirkette Network

Destek Mühendisi olarak görev yapt›m. Sonras›nda 2003
y›l›nda Family Finans’ta Network Yöneticisi olarak çal›flmaya
bafllad›m. 2006 y›l›nda Family Finans – Anadolu Finans
birleflmesi sonucu ortaya ç›kan Türkiye Finans Kat›l›m
Bankas›’nda halen müdürlü¤ümüzün Network’ten sorumlu
müdür yard›mc›s› olarak görevimi devam ettiriyorum. Yerel
a¤, uzak a¤, internet ba¤lant›lar› gibi iletiflim altyap›lar›n›
ilgilendiren bütün projelerin sorumlulu¤unu yürütmekteyim.

TURCom’la Konsantrasyon Projesi’ni yapmaya nas›l karar
verdiniz?

Erdal EK: Proje karar› ortaya ç›k›nca biz de araflt›rmalara
bafllad›k. Servis ald›¤›m›z özel bir network kuruluflunun bu
ifli nas›l yapt›¤›n› araflt›rd›k ve TURCom ile çal›flt›¤›n› ö¤rendik.
Proje konusunda tavsiyelerini almak için TURCom’la bir ön
görüflme yapt›k. Di¤er firmalar ve TURCom ile yapt›¤›m›z

Örnek Bir Proje
178 flubesi, 3 bini aflk›n çal›flan› ve 1 milyondan fazla
müflterisi ile Türkiye’nin öncü kat›l›m bankalar› aras›nda
yer alan Türkiye Finans, faizsiz bankac›l›k modeli ile
ça¤dafl bankac›l›k anlay›fl›n› birlefltiriyor. Uzun zamand›r
ekranlar›m›zdan da izledi¤imiz reklamlar›yla dikkatleri
üzerine çeken Banka, TURCom’la gerçeklefltirdi¤i
Konsantrasyon Projesi’yle bir ilke imza att›. Merkez ve
Konsantrasyon Merkezleri altyap›lar›n›n MetroEthernete
geçirilmesi ve Radyo Link ile yedeklenmesi Projeleri de
dahil olmak üzere; Türkiye Finans Donan›m ve ‹flletim
Müdürü Bekir S‹PAH‹, Türkiye Finans Network Yöneticisi
Erdal EK ve TURCom Teknoloji K8 Grup Sat›fl ve Operasyon
Grup Müdürü Aynur ATAN ile keyifli bir sohbet
gerçeklefltirdik.
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Erdal EK: ‹nternet, WAN ve önemli baz› PRI ba¤lant›lar› bu
topoloji ile yedeklenmifl olacak. Bunun örnek bir proje
oldu¤unu düflünüyorum.

Aynur ATAN: Türkiye Finans, bankac›l›k sektöründe pek çok
ilklere imza at›yor. Di¤er bankalar bir tak›m destekler
al›yorlar ancak kendi konsantrasyon merkezini bu ölçekte
kuran banka san›r›m yok. Bu proje ile eminim Türkiye Finans
müflterileri,  bankalar›n›n fark›n› görecekler, sektördeki
di¤er bankalarda benzer yap›lar› kurmak konusunda örnek
alacaklar. Çünkü sadece mevcut yap› de¤il, çok ilerisi
düflünülerek yap›lm›fl bir proje. Ayr›ca proje sonras›nda
ciddi bir maliyet minimizasyonu da sa¤lanm›fl olunacak.

Erdal EK: Ayr›ca, TURCom’dan proje kapsam›nda destek
paketi de al›nd›¤› için bizim ulaflamad›¤›m›z, uzaktan
çözülemeyecek bir tak›m sorunlarda, TURCom’un yetkili
elemanlar› vas›tas›yla h›zl› bir flekilde müdahaleleri
sa¤lanacak. Seçti¤imiz noktalar,  Türk Telekom omurgas›n›n
yayg›n oldu¤u ve bankan›n bölge müdürlüklerinin bulundu¤u
yerler, bu yüzden ciddi bir s›k›nt› yaflamayaca¤›m›z›
düflünüyoruz.

Teknoloji sektörünüz için çok önemli. Baflka projeleriniz
var m›?

Bekir S‹PAH‹: Tabii ki, sürekli projeler gündeme geliyor.
TURCom’a da hem teklif hem de tavsiye almak için sürekli
dan›fl›yoruz.

2009’da kaç flube açmay› planl›yorsunuz?

Bekir S‹PAH‹: Genelde her sene 25 flube açma fleklinde bir
hedefimiz var.

Eklemek istedikleriniz var m›?

Bekir S‹PAH‹: TURCom’a güvenimiz sonucunda proje
TURCom’a verildi ve çal›flmaktan memnunuz.

görüflmeler sonunda TURCom gerek yaklafl›m gerekse
tecrübe yönü ile ön plana ç›kt›. Özellikle Konsantrasyon
Projesi gibi ciddi bir konuda TURCom’un daha önceki
tecrübelerini fark ettik. Teknik de¤erlendirme ve
fiyatland›rma aflamalar›nda TURCom di¤er firmalara göre
ön plana ç›karak projeyi kazand›.

Proje hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Erdal EK: Artan trafik ihtiyaçlar› nedeniyle baz› merkezle-
rimizde E¤itim merkezleri ve Bölge müdürlükleri kurulmas›
gündeme geldi. Yapt›¤›m›z araflt›rmalar sonucunda istenen
yüksek h›zl› ve kesintisiz ba¤lant›y› Fiber MetroEthernet
ba¤lant› üzerinden sa¤layabilece¤imiz kanaatini edindik.
Sonras›nda ortaya ç›kan proje flubeleri de içine alacak
fleklinde geniflledi ve ortaya iki ayr› yap› ç›kt›. Birincisi
oluflturulacak konsantrasyon noktalar›nda fiber altyap›n›n
tesisi ve bu fiber altyap›n›n radyolink ba¤lant›lar ile
yedeklenmesi,  ikincisi ise mevcut flubelerimizin G.SHDSL
ba¤lant›lar›n› merkezde MetroEthernet (ME) altyap›s›
üzerine tafl›nmas›.

Türkiye çap›nda 7 adet konsantrasyon noktam›z olufltu-
ruluyor. Proje kapsam›nda yüksek trafik ihtiyac› olan
(e¤itim merkezi, bölge müdürlü¤ü vs)  fakat konsantrasyon
noktas› olmayacak 4 adet flubemiz de yine fiber optik
altyap›s›na geçiriliyor. Dolay›s›yla 11 lokasyonda fiberoptik
altyap›n›n tesis edilmesi, 7 adet lokasyonda da hem fiber
optik altyap›n›n tesisi hem de radyolink ile bunlar›n
yedeklenmesi fleklinde bir proje yap›ld›.

‹kinci proje ise mevcut flubelerdeki G.SHDSL altyap›m›z›n,
flu anda merkezde ATM’de sonlanan ucunun MetroEthernet
altyap›  ile de¤ifltirilmesidir.

Aynur ATAN: Merkezde 2 farkl› MetroEthernet (fiber
ba¤lant›) ve 2 farkl› Radyo link yap›s› kurulmas› full
redundant (tam yedekli) bir yap› sa¤l›yor.
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Projelerimizden
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TRCix®

GIZIA TRCix Sayesinde Ücretsiz Haberlefliyor
“Rusya baflta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde ma¤azalar› ve showroomlar› bulunan GIZIA markas›, kullanmakta

oldu¤u santralini TRCix ile de¤ifltirerek, bir çok avantaja sahip oldu.”

20 y›l› aflk›n süredir tekstil sektöründe yer alan ‹smail Kutlu
taraf›ndan kurulan GIZIA; Rusya ve Ukrayna’da sahip oldu¤u genifl
sat›fl a¤›n›n ard›ndan, Atina’n›n en önemli al›flverifl noktalar›
Kolonaki, Kfisya ve Glifada’da 3 ma¤aza birden açarak Avrupa
pazar›na önemli bir girifl yapt›. Atina’da yer alan 3 ma¤azan›n yan›
s›ra, kurmufl olduklar› genel merkez ve showroom ile yo¤un bir
iletiflim halinde olan GIZIA, TURCom Teknoloji’nin deneyimli
kadrosuyla gelifltirdi¤i TRCix ile mevcut santraline yeni özellikler
kazand›rarak, iletiflim giderlerinden tasarruf etti.

Dünya genelinde 80’i kendi ma¤azas› olmak üzere, 300 sat›fl
noktas› ile hizmet vermekte olan GIZIA, Avrupa’da 70’i franchising
olan 91 ma¤aza ile varl›¤›n› sürdürmektedir. ‹talya (Milano), Fransa
(Paris) ve Japonya (Tokyo) gibi moda merkezleri baflta olmak üzere
250 ma¤aza açmay› hedefleyen GIZIA, TRCix ile ma¤azalar›nda
ücretsiz iletiflime ad›m att›.

Bu amaçla TURCom’un ürünlerinden TRCix’i tercih ettiklerini belirten
GIZIA yetkilileri “Öncelikle Atina ve ‹stanbul aras› iletiflim
maliyetlerimizi k›sabilmek için ‹stanbul merkezimizin santralinde
IP phone’lar kullan›larak, TRCix entegre edildi. Böylece istedi¤imiz
amaca ulaflt›k. ‹lerleyen dönemlerde di¤er ma¤azalar›m›z içinde
TRCix’i tercih edece¤iz” fleklinde bilgi verdiler.

       Nedir?

TRCix; aç›k sistem altyap›s› sayesinde mevcut santrallere IP PBX özellikler kazand›ran, Türkçe web arayüzü ile yönetimi son derece kolay,
ölçeklenebilen TURCom’un yeni nesil haberleflme platformudur. TRCix ile mevcut santralinizi gelifltirerek, ona pek çok yeni özelli¤i kurulum
ve entegrasyonla vakit kaybetmeden ekleyebilirsiniz. TRCix mevcut özellikleri ve gelifltirilmeye yatk›n yap›s› sayesinde kurulufllar› haberleflme
ça¤›nda en öne ç›karacak IP tabanl› bir ses çözümüdür.

C‹NER YAYIN GRUBU Matbaaları ile ‹letiflimini Kesintisiz Sa¤lıyor
“Medya sektörünün önemli kurulufllar›ndan Ciner Yay›n Holding, matbaalar aras› iletiflimini TURCom’u tercih ederek
sa¤lad›.”

2008 y›l› bafl› itibariyle, ifltirakleri hariç yaklafl›k 13.000 kifli istihdam
etmekte olan Ciner Grubu her y›l Türkiye'nin en yüksek vergi ödeyen
gruplar› aras›nda yer al›yor.

Türk medya sektörüne önemli katk›lar sa¤layan Ciner Yay›n Holding,
4 matbaas› ve 3 ofisi ile daha rahat iletiflim için noktadan noktaya
MetroEthernet teknolojisinden faydaland›. Her noktadan
MetroEthernet üzerinden PRI hatlar›n›n oldu¤unu belirten Ciner
Yay›n Holding Teknik Müdürü Engin ALTUNTAfi, “Merkez internet
erifliminin yedeklemesi de TURCom taraf›ndan gerçeklefltirildi” dedi.
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ÜÇGE Ma¤aza Ekipmanları TURCom Ürün ve Çözümleriyle Teknolojiden Yararlanıyor
“Al›flverifl mekanlar›na ma¤aza ekipmanlar› üreten Üçge Ma¤aza Ekipmanlar›, sat›fl ekibinin, bayilerinin  ifl
yükünü TURCom’la azaltt› ve tüm personelinin log kay›tlar›n› TRCroot ile tutmaya bafllad›.”

Ürün çeflidine yönelik özel çal›flmalar›yla, hipermarketten, yap›
markete, butikten, eczaneye, züccaciyeden, elektronik marketlere
kadar bütün sat›fl noktalar› için ma¤aza ekipmanlar› üreten Üçge,
sanayinin farkl› kollar›na yönelik olarak depo raf sistemleri üretimi
de yap›yor. Depo raflar› dünyan›n dört bir yan›nda en çok tercih
edilen markalar›n bafl›nda geliyor. "Daha h›zl›, daha güçlü, daha
yükse¤e" ilkesi ile hareket eden Üçge, TURCom Teknoloji ürün ve
çözümleriyle çal›flmalar›nda teknolojiden yararlan›yor.

Bu kapsamda öncelikle Bursa'daki merkezi d›fl›nda sürekli gezen
sat›fl personelinin ve bayilerinin al›nan sipariflleri ERP program›na
efl zamanl› girebilmeleri ve mekan ba¤›ml›l›¤› olmadan her yerden
sisteme parmak izi ile güvenli bir flekilde eriflebilmeleri, siparifllerin
beklemeden ve üretim planlamas›n›n yap›labilmesi için GÜVENL‹K
projesi gerçeklefltirildi. Ayn› zamanda, internete ç›kan personeline
içerik bazl› engelleme yapmak ve eriflimin loglanmas› için de
TURCom’un katma de¤erli ürünlerinden TRCroot tercih edildi.
Üçge Ma¤aza Ekipmanlar› Bilgi ‹fllem Sorumlusu Serdar DEM‹R, 2
proje dahilinde yap›lan çözümler için flu bilgileri verdi;
�
“‹lk proje olan Cisco 878’de sonland›r›lmak üzere G.HSDSL 1 Mbit
‹nternet al›narak TURCom’un gelifltirdi¤i TRCtrust’a ba¤land›. TRCtrust
ile di¤er illerdeki bayiler ve sahadaki sat›fl personeli ald›klar›
sipariflleri internet eriflimi olan herhangi bir yerden merkezi ERP

sistemine parmak izi ile güvenli bir flekilde girifl yapabiliyorlar.
Yanlar›nda tafl›d›klar› USB parmak izi tan›mal› tokenlar sayesinde
herhangi bir pc’den, terminal servis sunucumuza ulaflan kullan›c›lar,
kullan›c› adlar› ve flifreleri ile login olduktan sonra mevcut ERP
(Axapta) yaz›l›m›na sipariflleri girebiliyorlar.
�
Sistemin güvenli¤inin sa¤lanmas› amac› ile parmak izi tan›tmal›
ba¤lant› kurulduktan sonra flifrelenmifl tünel oluflturan TRCtrust’a
ilave olarak G.HSDSL hatt› Juniper SSG140 üzerinde ba¤lanm›fl
gerekli policy’ler ve routingler tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca terminal
servis sunucu DMZ bölgesine tafl›n›p, bilgi güvenli¤imiz sa¤land›.
�
‹kinci projede ise local kullan›c›lar›n internet eriflimlerine
gerekli�k›s›tlamalar›n yap›labilmesi ve ‹nternet loglar›n›n
tutulabilmesi için TRCroot ve Juniper kombinasyonu kullan›l›p;
mevcut internet eriflimi yap›lan ADSL hatt› Juniper üzerine tafl›nd›.
Bu sayede donan›msal firewall ihtiyac› karfl›land›. Ayr›ca TRCroot
cihaz› ile kullan›c›lar›n içerik filtreleme, URL filtreleme ve girilen
internet sitelerinin log kay›tlar› tutuluyor. TRCroot’un geliflmifl
yönetim paneli sayesinde ayr›nt›l› olarak girilen sitelerin isim,
kullan›m süreleri, kullan›c› bazl› olarak raporlanmas› sa¤land›.
Ayr›ca TURCom’dan proje kapsam›nda 1 y›l ücretsiz destek de
al›yoruz.”
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ET‹ B‹SKÜV‹LER‹ TURCom’la Sistem Odasını Yeniden Düzenledi

‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ Güvenlik Altyapısını Revize Etti

“Altyap› yat›r›mlar›, yol ve kavflak yap›m›, kültürel ve sanatsal yat›r›mlar gibi yapt›¤› bafll›ca hizmetler ile örnek
belediyelerden olan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, biliflim altyap›s› güvenli¤ini sa¤layan ürün ve lisanslar› TURCom ile

güncelledi.”

‹flbafl›na geldi¤i�tarihten bu yana altyap› yat›r›mlar›, yol, kavflak
ve meydan yap›m›, ulafl›m, kültürel faaliyetler gibi verdi¤i
hizmetlerle örnek belediyelerden olan ve ‹zmirlilerin be¤enisini
kazanan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, TURCom’la yapt›¤› proje
sonucunda antivirüs lisanslar›n›n güncellenmesini tamamlad›.
�
Binbeflyüz kullan›c›n›n lisanslar›n›n güncellendi¤i projede�Trend
Micro Client Server Suite Enterprise Edt (OS Client/Server + SP),
Multi-Platform ile Trend Micro Damage Cleanup Service ürünleri
tercih edildi. ‹nternetten gelebilecek virüs, spyware, phisihing,
gereksiz içerik ve di¤er tüm sald›r›lara karfl› korunan bir yap›
olufluturuldu.�Proje ile Belediye istedi¤i güvenli altyap›ya kavufltu.

Bir bilmecem var çocuklar” diye bafllayan slogan›yla 7’den 70’e herkesin akl›nda yer eden Eti fiirketler Grubu, sistem odas›ndaki
switchlerin yenilenmesi ve VLAN yap›s›n›n yeniden oluflturulmas› ifllemlerini TURCom ile çal›flarak beklenen seviyede bir sonuç elde
etti.

Proje öncesinde sistem odas›n›n eski kablolar›n tamam›n›n cat6 kablolarla yenilefltirilerek �düzenli bir hale gelmesi gerekti¤ini
aç›klayan Eti fiirketler Grubu Bilgi ‹fllem Müdürü fieref KARAÇAY, “Eski kulland›¤›m›z kablolar kar›fl›kl›¤a sebep oluyordu. Switchler
taraf›nda da Vlan çal›flmas›na ihtiyac›m›z vard›. Projeye de bu flekilde bafllan›p,�öncelikli olarak kablolama sorunu afl›ld›. Ard›ndan
switchler için Vlan çal›flmas› yap›ld›” diye konufltu.

Proje sonras›nda ise; yap›sal kablolama büyük ölçüde düzenlendi ve DMZ bölgesi için merkeze layer3 Hp Procurve 2824 Switch VLAN
yap›land›rmas› yap›ld›. Cisco 3750 switch backbone olarak yap›land›r›ld›.
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‹lk olarak haddehane olarak faaliyetine bafllayan ve zaman
içinde entegre demir çelik üretim tesislerinin d›fl›nda d›fl ticaret,
denizcilik, liman iflletmecili¤i, inflaat, taahhüt, enerji, yat›r›m
bankac›l›¤› ve turizm alanlar›nda faaliyet göstermeye bafllayan
Diler Holding bünyesinde bulunan Diler Demir Çelik, hurda ile
demirden inflaat demiri üretimi konusunda faaliyet gösteriyor.

Dilovas›’nda kurulu tesisleri çelikhane, haddehane ve oksijen
tesisi baflta olmak üzere toz tutma, bas›nçl› hava, su tesisleri
ve atölyeler gibi birçok yard›mc› ünitelerden meydana gelmek-
tedir.  Dilovas›’nda bu sene faaliyete geçen  haddehanesinde
ise filmaflin üretimi yap›lmaya bafllanm›flt›r.

Dilovas›’nda da¤›n›k lokasyonlardaki tesislerin hem Dilovas›’nda bulunan Diler Demir Çelik Fabrikas›’na  hem de ‹stanbul‘da bulunan
Holding merkezine data ve ses iletiflimi için eriflmeleri gerekti¤ini vurgulayan Diler Holding Bilgi ‹fllem Müdürü Mehmet Ali BÜYÜK‹MDAT,
bunun için ilk ad›m olarak Diler Demir Çelik Fabrika  ile Holding merkezi aras›na 5 Mb MetroEthernet(ME) noktadan noktaya data hatt›n›n
TURCom Teknoloji taraf›ndan projenlendirilerek sa¤land›¤›n›, Dilovas›’ndaki karasal bak›r hatlardaki süreklilik arzeden sorunlardan dolay›
TURCom ‘un da önerisi ile F/O ME devrenin tercih edildi¤ini aktard›. Sonras›nda Dilovas›’nda bulunan Resa Demir, Diler Filmaflin
Haddehanesi ve Kuyu Kantar lokasyonlar›n›n Diler Fabrika ile ayn› santralde olmas› avantaj› nedeniyle 1Mb ‘lik leased line kiral›k devreler
konumlandırılarak, TURCom Teknoloji taraf›ndan projelendirildi¤ini ve kurulum s›ras›ndaki gerekli olan modem ve routerlar›n da TURCom
Teknoloji taraf›ndan temin edildi¤ini belirtti.

REHAU, Backup Sistemini TURCom’un Önerdi¤i HP LT03 Sistemiyle De¤ifltirdi
“S›n›rs›z Polimer Çözümleri” slogan›yla dünyan›n en büyük polimer üreticilerinden biri olan REHAU,
mevcut backup sistemlerini TURCom çözümleriyle yenileyip, iyilefltirdi. ”

Server sistemlerinin backuplar›n›n al›nmas› konusundan bir darbo¤az
yaflayan ve tüm server disk sistemlerinin backuplanmas› için yeni
bir sisteme ihtiyaç duyan REHAU, HP markal› LTO3 sistemleriyle
backup (yedekleme) yap›s›n› de¤ifltirerek, çözüme kavufltu.

REHAU Polimer Sistem Yöneticisi Bahad›r GÜRGEN “ Mevcut
sistemimizin art›k yetersiz kalmas› bizi yeni bir sistem aray›fl›na
yöneltti. LTO3 backup sisteminin bizim darbo¤az›m›za çözüm
oluflturabilece¤ine karar verdik. TURCom’un sunucu storage
yap›lar›yla ilgili bize önerdi¤i çözüm ile tüm yap›y› revize ettik.
Böylece mevcut sunucular›m›z›n yedeklemesini h›zl› ve güvenli
bir flekilde yapabilecek bir yap›ya kavuflmufl olduk” fleklinde
konufltu.

“HP Ultrium 920 SCSI External Tape Drive ünitesine geçifl yapan
REHAU, data backup boyutunu büyütürken, ayn› zamanda çok daha
h›zl› bir flekilde backup alabilecek duruma geldi” diyen GÜRGEN,
“Bu yap›yla uzun bir süre mevcut sunucu sistemlerinin ve datalar›n›n
backuplar› problemsiz olarak al›nacak” dedi.

D‹LER HOLD‹NG, TURCom’la Kurdu¤u Kiralık Hat ile ‹letiflimini Hızlandırdı
“Birçok sektörde baflar› ile yol alan Diler Holding, TURCom arac›l›¤›yla 2 fabrikas› aras›nda 1 Mb kiral›k hat kurarak,

iletiflimini güçlendirdi.”
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    Deste¤i ile Spam ve Blocklist Problemlerine Ak›ll› Çözüm
“Gönderdi¤iniz e-postalar spam filtresine tak›larak al›c›s›na ulaflamadan bloke mi ediliyor? Baflkalar›n›n gönderdi¤i spam
mailleri neticesinde siz de spam filtrelerine tak›l›p ma¤dur mu oluyorsunuz?” TURCom art›k bu sorunlar›n›z› tamamen ortadan
kald›r›yor.”

TURCom taraf›ndan gelifltirilerek hizmete sunulan TRCsmarthost
paketleri, kurumlar›n tüm profesyonel e-posta iletiflimine çözüm
getiriyor. Art›k firmalar, kulland›klar› mail sunucusu yaz›l›m›ndan
ba¤›ms›z olarak (Exchange Server, Lotus Notes, Linux, etc.),
TURCom’un sundu¤u hizmet ile TURCom’u smart host olarak
kullanabilecek ve e-postalar›n› kara listeye girmeyen ve
SPAM filtreleri taraf›ndan engellenmeyen IP’ler üzerinden
gönderebilecekler.

TURCom taraf›ndan firmalar›n e-posta sunucular›nda yap›lan bir
yönlendirme tan›m› sayesinde, firma bir e-posta gönderdi¤inde,
e-posta d›fl dünyaya ulaflmadan önce TURCom SMTP “gateway”ine
ulafl›yor ve IP Header(Bafll›k) bilgisi de¤iflip TURCom “IP”sini al›yor.
Bu flekilde e-posta sorunsuz bir flekilde ulaflmas› istenilen adrese

iletiliyor. TRCsmarthost hizmetini ilk kullanan firmalardan Star Medya s›kça kara listeye düflen  IP’lerinden kaynakl› olarak att›klar› e-postalar›n
yerlerine ulaflamamas›ndan flikayetçiydi. Star Medya Teknik  Müdürü Deniz KARTAL, TRCsmarthost hizmeti sayesinde, s›kça karfl›laflt›klar›
bu soruna kesin çözüm bulduklar›n› ve bu hizmeti sundu¤u için TURCom’a teflekkür ettiklerini belirtti.

TURCom TRCsmarthost deste¤i, “S›n›rs›z” olarak ya da 50 domaine kadar s›n›rl› flekilde iki alternatifle hizmete sunuluyor. TURCom “S›n›rs›z”
paketi tercih eden firmalar›n e- mailleri kendi SMTP gateway’inden geçiriyor. S›n›rl› paketi tercih eden firmalar ise maksimum 50 domaine
kadar gönderecekleri e-postalar› TURCom üzerinden geçirebiliyorlar.

“Hedef kitlenize ya da bayilerinize güncel bilgilerinizi kolayca ve masrafs›z olarak aktarmak m› istiyorsunuz?
O halde TURCom’un size bir önerisi var!”

TRCTV Nedir ?
TRCtv, bir merkez noktadan, internet protokolü kullanarak, belirli
bir yay›n listesi çerçevesinde,�merkezdeki veya merkeze ba¤l› uzak
uçlardaki bilgi ekranlar›na görüntü ve ses aktar›m› yapan kapal›
devre bir IP tabanlı multimedya çözümüdür.�

De¤iflen ‹htiyaçlara Göre fiekillenebilen Esnek Yap›
‹letiflim dünyas›ndaki h›zl› geliflmelere ra¤men günümüzde reklam
ve tan›t›m›n hedef kitlesine ulaflmas› �ve daha da önemlisi rakip
reklam ve tan›t›mlar aras›nda ay›rtedilmesi her geçen gün daha
da zorlafl›yor. TRCtv, sunulmak istenen mesajlar› uygun hedef
kitleye en etkin flekilde sunuyor. TRCtv sisteminde izleyenlerin
rahatl›kla görebilece¤i noktalara yerlefltirilen ekranlarla %100'lük
izlenme oranlar› elde ediliyor. �TRCtv, bilinen bir çok klasik
yöntemi ortadan kald›rarak, kurumlara ekonomik ve avantajl› pazarlama imkan› sa¤l›yor.�TURCom, dünyan›n en etkili medya trendini IP
teknolojisinin avantajlar›yla flimdi tüm kurumsal ortaklar›na sunuyor. Kazanc›n›z› artt›racak benzersiz yenilikçi servisler sunar; �reklam
geliri elde edilir,�Video On Demand veya müzik servisleri faturaland›r›labilir,�kurumlara s›n›rs›z reklam verme imkan› sa¤lar. Ayr›ca, esnek
yap›s› ile kullan›c› kat›l›m› sa¤lar; iSight ile oyunlar, yar›flmalar yap›labilir. TRCtv kulland›¤› teknoloji sayesinde Lokasyonel Yay›n Yönetimi
yaparak s›n›rs›z flekilde reklam, duyuru ve tan›t›mlar› seçilen hedef kitlelere an›nda ve yayg›n olarak ulaflt›r›r. (Örne¤in, hedef kitleye,
ürünün sat›ld›¤› ma¤azadan ulafl›l›r.) Etkili bilgi ak›fl› sayesinde zamandan kazan›l›r ve operasyonel verim artar.

Dinamik veri girifline olanak sa¤lar; örnek olarak, inifl kalk›fl bilgilerinin elle güncellenemedi¤i havaalanlar›nda, TRCtv� mevcut veri taban›na
entegre olarak bu verileri al›p istenilen grafik tasar›m içerisinde ekrana verebilir.� E¤itim ve di¤er kurumlarda bilginin daha etkin
kullan›lmas›na olanak tan›r. Güncellenebilir bilgi kurum içi e¤itim ve uzaktan e¤itimde fayda sa¤lar.�

Akıllı Yayıncılık
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Teknolojik altyap›s›na önem veren, “gelece¤in” biliflim altyap›s›n›
kurmay› ilke edinmifl Kartal Belediyesi, Disaster Recovery (felaket
kurtarma) projesini, TURCom’un bu teknolojideki tecrübesi ile
gerçeklefltirdi.

Öncelikle verilerini yedekli bir flekilde depolayarak, tüm
vatandafllar›n bilgilerini güven alt›na al›nmas› amac›n›n önemini
belirten Kartal Belediyesi Baflkan› Arif DA⁄LAR; �“Teknolojik
projelerde önceli¤imiz Kartal halk›na daha iyi hizmeti mümkün
olan en güvenli ve en h›zl› biçimde sunmakt›r. Kartal Sistemlerle
yönetilmektedir, flu ana kadar 7 y›ld›zl› sistemleri devreye ald›k.
Kalite odakl› Kartalite projesi kapsam›nda y›ld›z say›m›z› dokuz
y›ld›za ç›karmay› hedefliyoruz. Bunlardan bir tanesi de ISO 27001
Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi olacakt›r. Dönemimizde yapm›fl
oldu¤umuz biliflim yap›land›rma çal›flmalar› ile Türkiye’deki say›l›
bilgi ifllem alt yap›lar›ndan biri olduk.” dedi.

Belediyenin sa¤lam bir altyap›s› oldu¤unu vurgulayan Bilgi ‹fllem
Müdürü fiakir SELV‹; “2 adet EMC marka veri depolama ve ara
ba¤lant› sistemleri, Overland ve Symantec veri yedekleme
sistemleri, HP marka sunucu, elimizdeki ürünleri daha üst seviyeye

tafl›yacak HP marka yedek parçalar ve yine HP marka switchler, Cisco destek paketleri, wireless ürünleri, denetim yaz›l›mlar› ve
donan›mlar›, kimlik denetim ve sald›r› tespit sistemleri konumland›r›ld›” dedi.

Kullan›c›lar›n›n network’e girip ç›kt›klar›nda loglama tutabilmek için, sistemde Symantec ürününün tercih edildi¤ini aktaran SELV‹,
Belediye’nin k›sa bir süre içerisinde yeni binas›na tafl›naca¤›n› ve storage sistemlerinin birer adedinin yeni binaya kuruldu¤unu, bir
adedinin de Atalar Hizmet Binas›na kuruldu¤unu, fiber teknolojileri sayesinde birbirleri ile efl zamanl› çal›flaca¤›n› belirtti. Bu sayede
Atalar Hizmet Binas› ile Yeni Belediye Hizmet Binalar›n›n felaket kurtarma merkezi olarak kullan›laca¤›n› ve böylelikle verilerin hem
bina içinde her türlü riske karfl› yedeklenmifl olmas›n›n yan› s›ra birbirlerinin yede¤i olduklar›ndan bir felaket durumunda da hizmet
kesintisizli¤i felaket kurtarma merkezindeki sistemler sayesinde sa¤lanaca¤›n› söyledi. �

Kartal Belediyesi, ayr›ca proje kapsam›nda TURCom Teknoloji’den 3 y›l boyunca 7x24 destek alabilecek.�

ESGAZ, Güvenlik Altyapısını Gelifltirdi
“Eskiflehirlileri do¤algazla tan›flt›ran ESGAZ, biliflim altyap›lar›na yönelik ihtiyaçlar›n› TURCom Teknoloji ile karfl›lad›.”

KARTAL BELED‹YES‹ ile TURCom ‹flbirli¤i
“TURCom, Kartal Belediyesi Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü Disaster Recovery (felaket kurtarma) altyap›s›n› kurdu.”

Botafl Gaz Da¤›t›m iflletmesinin 2004 y›l›nda özellefltirilmesiyle
Eskiflehir Gaz da¤›t›m lisans›n› alarak Eskiflehir’i do¤algazla tan›flt›r›p
hava kirlili¤inin azalmas›na yard›mc› olan ESGAZ, TURCom Teknoloji
ile beraber yürüttü¤ü çal›flmada belirlenen lisans ve güvenlik
ihtiyaçlar›n› giderdi.

Ev ve iflyerlerine ekonomik ve güvenli gaz da¤›t›m› yapan firma,
proje kapsam›nda Microsoft ve Symantec markal› lisanslar› ile ifl
a¤›n› geniflletti. Lisanslama taraf›nda Microsoft Office Small
Business ve Professional tercih edildi¤ini aktaran ESGAZ Bilgi
‹fllem Müdürü O¤uzhan UZUNKAYA, network güvenli¤i ve
yönetilebilirli¤i için de Symantec antivirüs yaz›l›m›n› konumlan-
d›rd›klar›n› açıkladı.

Proje ile edinilen kazan›mlar› vurgulayarak, bilgi güvenli¤inin kurumsal yap›larda çok önemli yere sahip oldu¤unu vurgulayan
UZUNKAYA, geliflen teknolojiye paralel olarak artan güvenlik ihtiyaçlar›n› gidermek için gereken en uygun çözümü, en k›sa zamanda
firma bünyesinde uygulad›klar›n› ve uygulayacaklar›n› belirtti.
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Yüz Yüze

Bize k›saca kendinizden ve TEMA’n›n kuruluflundan
bahseder misiniz?

TEMA Vakf› Kaynak Gelifltirme ve Halkla ‹liflkiler Bölüm
Baflkan› olarak 8 Y›ld›r TEMA’ da görev yapmaktay›m. TEMA
düflüncesinin do¤usu, 1980 y›l›nda Hayrettin Karaca'n›n
Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurmas›na dayan›yor.
Bitki toplamak amac›yla Türkiye'yi kar›fl kar›fl dolaflan
Hayrettin Karaca, erozyon sorununun boyutlar›n› görünce,
sorunun önemini herkese anlatmak ve kavratmak
gerekti¤ine karar verir. Yak›n dostu Nihat Gökyi¤it ile
beraber TEMA'y› kurarlar. Kurulufla öncülük edenler sanayici
olunca, kurucular da ifl adamlar› aras›ndan ç›kar. Kurucular
Heyeti'nin ihtiflaml› listesine ra¤men, TEMA oldukça mütevazi
koflullarla hayata geçer.

Çal›flma konumuz erozyon. Yani toprak kayb›. Bir sivil toplum
kuruluflu olarak vak›f amaçlar› do¤rultusunda halk›
bilgilendirmek, bilinçlendirmek, örgütlendirmek ve bunun
karfl›l›¤›nda da etkili ve tepkili bir kamuoyu oluflturmak için
çal›fl›yoruz.

Bu konuda, her seviyede insan›n bilgilendirilmesine yönelik
e¤itim çal›flmalar› yap›l›yor. ‹nsanlar› örgütlendirmek için
teflkilatland›rma çal›flmalar›, bu projelere destekçi sa¤lamak
için çeflitli iletiflim projeleri, kurumsal sosyal sorumluluk
projelerini hayata geçiriyoruz.

Gönüllülerimizle nas›l iletiflim kuruyoruz?

Öncelikle, teknolojinin tüm imkanlar›ndan faydalanmaya
çal›fl›yoruz. SMS ile mesaj at›yoruz, mailing sistemini
kullan›yoruz ve kay›tl› tüm gönüllülerimize haberlerimizi,
duyurular›m›z›, bültenlerimizi e-mail olarak at›yoruz. Yine,
gönüllü olmak isteyenler için web sayfam›z üzerinden
gönüllü formlar› ve ödeme platformlar› oluflturduk. Oradan

rahatl›kla bize ulaflabiliyorlar. Gönüllülük yapmak istedikleri
alanlar› seçip, oraya dahil olarak gönüllü hizmet veriyorlar.

Gelirlerinizi nas›l sa¤l›yorsunuz?

Vakf›n gelir kaynaklar› flartl› ve flarts›z ba¤›fllardan olufluyor.
Yurt içinde bireylerden, kurumlardan, kurulufllardan, ifl
dünyas› ve sanayiden ba¤›fl al›yoruz.  Bu ba¤›fllar› al›rken
web sayfam›zda da ilan etti¤imiz bir tak›m sponsorluk
kriterlerimiz var. Bu kriterlere uygun kurum, kurulufl ve
kiflilerle çal›fl›yoruz. Yani ne olursa olsun ba¤›fl alal›m diye
bir kayg›m›z yok, 350bin TEMA gönüllüsüne yak›flacak, 350
bin TEMA gönüllüsünü memnun edecek, ilgilendirecek,
ülkeye fayda sa¤layacak projeleri ve sponsorluklar› yap›yoruz.

“Suyunu bofla harcama” ismiyle bizzat sizin yürüttü¤ünüz
proje hakk›nda k›sa bir bilgi verebilir misiniz?

Suyunu bofla harcama kampanyas› geçti¤imiz y›l bafllat›lan
bir kampanya idi. 2007 y›l›n›n fiubat ay›nda Dünya
genelindeki binlerce uzman›n katk›s›yla Hükümetleraras›
‹klim De¤iflikli¤i Paneli (IPCC) taraf›ndan bir rapor aç›kland›.
Rapor, küresel ›s›nman›n % 90 oran›nda insan eliyle
gerçekleflti¤ini do¤rulad›. Bu raporda, çok büyük h›zla gelen
bir kurakl›k ve çölleflme tehdidinden bahsediliyordu. Dünyaya
h›zla yaklaflan kurakl›k ve susuzluk tehlikesine önlem olmas›
nedeniyle biz de, co¤rafi koflullar› itibariyle küresel ›s›nmadan
en çok etkilenecek bölgelerden biri olanTürkiye’de iklim
de¤iflikliklerinin önemini bireye dokundu¤u yönüyle
anlatmak istedik. TEMA 16 y›ll›k bir sivil toplum kuruluflu
ve TEMA bugünleri 16 y›l önceden görerek kuruluyor ve
teflkilatlan›yor. Hiçbirimiz durumun bu kadar vahim oldu¤unu,
musluklar›m›zdaki sular kesilmeden anlayam›yoruz; Yani
ucu bize dokunmadan  sanki hiç gelmeyecek ütopik bir
tehlike, insanlar› korkutuyormufl gibi bir havan›n içersindeyiz.
Ama geçti¤imiz y›l bu kurakl›k süreci art›k ilk etkilerini
göstermeye bafllad›¤›nda, özellikle büyük flehirler su
alamay›nca, ya¤mur alamay›nca, susuzluk bafllad›. Biz de
buna önlem olmas› için raporun aç›klanmas›n›n hemen
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ard›ndan genifl çapl› bir su kampanyas›, su tüketim
al›flkanl›klar›n› de¤ifltirme kampanyas› yapmaya karar
verdik. Bu kampanyan›n ad› da “suyunu bofla harcama”
oldu. Suyunu bofla harcama kampanyas›nda evde çok basit
uygulayabilece¤imiz 6 k›sa önlemle, bireyleri suyu daha
dikkatli tüketmeye yönelttik. Türkiye’de suyun kullan›m
alanlar› öncelikle %75 ile tar›m, onun ard›ndan %12–13 ile
sanayi ve son olarak da %12 ile evlerdeki bireysel
kullan›md›r. Ancak susuzluk tehdidinin bafllad›¤› çok k›sa
dönemde ne %75’lik tar›m alanlar›nda kullan›lan suyu
biranda yasalar› ç›kar›p geriye çekme flans›na sahiptik, ne
de derin kuyular aç›lmas›n, damlama sulama sistemine
geçelim deme gibi bir lüksümüz vard›. Bir STK (sivil toplum
kuruluflu) olarak elimizde sihirli bir de¤nek yok. Sanayi
kurulufllar› deseniz, ayn› flekilde. Çok k›sa bir zamanda
onlar›n ar›tma sistemlerini kurup, kendi kulland›klar› suyu
yeniden kullanmalar›n› sa¤layamayaca¤›m›zdan STK olarak
elimizdeki tek seçenek bireyler kalm›flt›, bu yüzden “suyunu
bofla harcama” dedik. Yani hiç kimse bir fley yapm›yor, hiç
de¤ilse biz evimizde ilgilenelim, bilinçlenelim, suyu az
tüketelim dedik ve kampanya bu flekilde do¤du.

TEMA’n›n di¤er faaliyetlerinden bahseder misiniz?

TEMA Vakf› olarak flu anda diyebilirim ki Türkiye’ de çevre
konusunda faaliyet gösteren STK’lar› içerisinde en çok proje
üretenlerindeniz. Öncelikle toprak kayb› ve topraklar›n daha
verimli kullan›lmas›na yönelik bir tak›m k›rsal kalk›nma
projeleri haz›rl›yoruz. Bunlar› ifl dünyas› ve sanayi sponsor-
luklar› proje ortakl›klar› ile yap›yoruz.  Di¤er taraftan, yurt
genelinde a¤açland›rma çal›flmalar› yap›yoruz. Topra¤›n
erozyona u¤ramamas› için en önemli çare olan bitki örtüsünü
güçlendiriyoruz. Di¤er taraftan, e¤itim bizim için çok önemli.
E¤itimde yeni bir kampanyam›z var. Yine Türkiye’de ilk
defa dedik ki, süre çok k›sald› madem kurakl›k tehdidi
2020’lere geldi, k›sa sürede bütün STK’lar› sinerjilerini
birlefltirsinler ve daha çok ses ç›karts›nlar. Buradan hareketle
TURMEPA  (DenizTemiz Derne¤i) ile birlikle “Gelece¤imiz
Erimesin “ kampanyas›na bafllad›k. Bu Kampanya ile
hedefimiz karadan ve denizden 81 ilde tüm halk› küresel
›s›nma, iklim de¤ifliklikleri ve onun nedenleri ve sonuçlar›
konusunda al›nacak tedbirler konusunda bilgilendirmek ve
e¤itmek. Bir taraftan da gönüllü kazan›m ve gönüllü kat›l›m
kampanyalar›m›z devam ediyor. H›zla gönüllü say›m›z›
milyonlara yükseltmeye u¤rafl›yoruz. Onun d›fl›nda vakf›n
tabiî ki sürdürülebilmesi için kaynak ve ba¤›fl toplama
çal›flmalar›m›z var. Uluslararas› alanda kendi konumuzla
ilgili bütün akredite oldu¤umuz kurumlarda, Birleflmifl
Milletler nezdinde veya di¤er çevre organlar›n nezdinde
çal›flmalara kat›l›m sa¤l›yoruz. Yani çok yo¤un ve
uzmanlaflm›fl bir flekilde çal›flmalar›m›za devam ediyoruz.

Devletten yard›m al›yor musunuz?

Biz devletle hiçbir zaman bu tür bir al›flveriflin içerisinde
olmad›k ama her zaman için iflbirli¤i yapt›k. Örne¤in,
a¤açland›rma projelerinde onlardan tahsis etti¤imiz yerleri
gönüllülerimizin, halk›n, kurum ve kurulufllar›n ba¤›fl› ile
a¤açland›r›yoruz. Birlikte yapt›¤›m›z TEMA Mefle Projesi
2023’e kadar sürecek. Bunun yan› s›ra, k›rsal kalk›nma
projelerimizde Tar›m Bakanl›¤› olsun, Çevre ve Orman
Bakanl›¤› olsun, yerel yönetimler olsun, hepsinin kat›l›m›
ve deste¤ini sa¤l›yoruz. ‹flbirliklerimiz çok fazla.

Yurtd›fl› Faaliyetleriniz var m›?

Türkiye’nin, BM nezdinde, kendi konusu ile ilgili, iklim
de¤ifli-kli¤i ve çölleflme sekretaryalar›na akredite bir STK’y›z.
Onlar›n tüm faaliyetlerinin bazen yönetimlerinde yer alarak
bazen de proje sorumlusu olarak veya kat›l›mc› olarak
destek veriyoruz.

Yeflil IT konusunda giriflimleriniz var m›?

Sudan sonra tasarrufa yönelik yapmay› planlad›¤›m›z ikinci
bafll›k enerji konusunda oldu. Enerji konusunda henüz
çal›flmalar›m›z devam etmekle birlikte 2008’in Haziran
ay›nda ülkemize dünyaca ünlü çevre analisti Lester Brown’›
davet ettik. Lester Brown’la birlikte enerjiyi verimli
kullanmaya ait birtak›m mesajlar verdik. Örne¤in Miniatürk’te
Türkiye’den çeflitli flehirlerdeki önemli eserlerin bulundu¤u
maketlerdeki ›fl›klar› do¤a dostu ampullerle ayd›nlatt›k.
Teflkilat›m›z içerisinde do¤a dostu ampullerin tüm Türkiye’de
kullan›lmas› için çeflitli mesajlar verdik. Enerjinin do¤ru
kullan›m›na yönelik çal›flmalar yapt›k, yapmaya da devam
ediyoruz.

Eklemek istedikleriniz nelerdir?

Bizim gibi Sosyal Toplum Kurulufl’lar›n›n daha yayg›n
çal›flabilmesi, daha çok gönüllüye ulaflabilmesi, insanlar›
harekete geçirebilmesi için biliflimden yararlanma konusunda
destek bekliyoruz. Bu tür yeni firmalar, kurumlar için
yapt›klar› projelerde mutlaka benzeri projeleri, STK içinde
ba¤›fl olarak yapmalar›n›, her vatandafl gibi onlar›n bu ifle
katk›da bulunmalar›n› bekliyoruz.
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TEB Hatlarının Bakım ve ‹flletimi için Bu Yıl da TURCom’la Anlafltı

Bireysel ve ticari bankac›l›k alanlar›ndaki yenilikçi ürün ve hizmetleri
ile öne ç›kan Türk Ekonomi Bankas› (TEB), 2007 y›l›ndan beri data
hatlar›n›n bak›m ve iflletimini emanet etti¤i TURCom’la bu y›l da
HBUD (Hat Bak›m Ürün Destek) sözleflmesini yeniledi.

TEB‘in, flubelerinin hat bak›m›, hizmeti, h›z de¤iflimleri ve
revizyonlar› da TURCom taraf›ndan yap›l›rken, gerek data hatlar›n›n
al›nmas› ve aktar›lmas›, gerekse WAN altyap›s›n›n bak›m ve iflletimi
de TURCom’un yayg›n servis a¤› ile bilgi birikimine sahip uzman
ekibi ile 7/24 veriliyor.

PAMES GROUP Güvenlik Revizyonunu TURCom’la Yaptı

Çat›s› alt›nda Arow, M.P, Smash ve bunun gibi daha bir çok ayakkab› markas› ile sektöründe zerafet, enerjik tasar›m ve sa¤l›¤› bir
arada sunan Pames Group, antivirüs güvenlik ihtiyac›na TURCom’la çözüm getirdi.

Güzellik, tasar›m ve zerafeti, sa¤l›k ve konfor ile birlefltiren Pames Group, tespit etti¤i a¤ güvenli¤i ihtiyac›n›, TURCom arac›l›¤›yla
temin etti¤i Kaspersky Enterprise Space Security antivirüs yaz›l›m›yla karfl›lad›.

ANTALYA ‹L SA⁄LIK MÜDÜRLÜ⁄Ü TURCom ile Bilgi Merkezine Kavufltu
“Antalya ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, bilgi ifllem merkezi sistem odas›n› TURCom ile düzenleyerek, yeni bilgi ifllem merkezi

sistem odas›na sahip oldu.”

E¤itimli insan gücüne dayanan, kaynaklar›n› do¤ru kullanan, insan
haklar›na sayg›l›, sürekli iyileflen ve geliflen bir hizmet anlay›fl›n›n
sorumlulu¤unu üstlenen Antalya ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, bu görevi
yerine getirirken yasal flartlar› ve hizmet alanlar›n›n flartlar›n› da
göz önünde bulunduruyor.

Sistem odas›n›n düzenlenmesi için TURCom’u seçen kuruma
yap›lan çal›flmay› TURCom Teknoloji Özel Projeler Müdürü Murat
UÇAR flöyle anlatt›; “Projede öncelikle elektrik panosu yenilenerek,
topraklama, sistem odas› için ba¤›ms›z hale getirildi yükseltilmifl

döfleme yap›larak, döfleme alt› tava sistemi kuruldu ve sistem odas›n›n daha önce bulundu¤u noktada sonlanm›fl olan UTP kablolar sistem
odas›n›n yeni yerine tafl›n›p sonland›rma test ve etiketlemeleri yap›ld›. Sistem odas› duvarlar› izole edilerek, s›zd›rmazl›k ve
fiziksel güvenlik sa¤land›. Proje sonunda tüm bu çal›flmalar neticesi’nde sistem çal›fl›r vaziyette teslim edildi.”

Antalya ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Bilgi ‹fllem Merkezi Personeli Dr. Ali AKTU⁄ projenin kuruma kazand›rd›klar›n› flöyle belirtti;

“TURCom’un teknik ekibiyle kurulumu gerçeklefltirilen sistem odas›yla, kurumumuzun bütün bilgilerini en yüksek kalite standartlar›nda
saklayabiliyor ve diledi¤imiz zaman da bilgilere h›zl›ca eriflim sa¤layabiliyoruz.”
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DORUK SA⁄LIK GRUBU Kablosuz A¤ Projesi ile Daha Hızlı Hizmet Sunuyor
“Doruk Sa¤l›k Grubu, iki lokasyon aras›nda kesintisiz haberleflmeye TURCom’la kavufltu.”

Grubu Bilgi ‹fllem Müdürü ‹lhan ÖZDEN ve Bilgi ‹fllem Sorumlular› Erdem TANGUT ve Erkan TOKYÜREK “ hatt›n isteklere yavafl tepki
vermesinden dolay› problemler ve kesintiler yafl›yorduk. ‹letiflim h›z›n›n artmas› ile hasta bilgileri ve faturaland›rma bilgilerine eriflim
çok daha h›zl› gerçeklefliyor. Bu da müflteri memnuniyetini olumlu yönde etkiliyor” dedi.

Projenin Yap›l›fl›
�
‹letiflimde bulunmaya çal›flan iki lokasyonun birbirine çok yak›n olmas› ve birbirini direkt görmesi sebebiyle wireless noktadan
noktaya çözüm önerildi¤ini vurgulayan TURCom Teknoloji Bursa Bölge Sat›fl Müdürü Ümmühan KAHRAMAN “Çevresel  etkenler,
güvenlik ve frekanslardan minimum düzeyde etkilenilmesi aç›s›ndan kullan›lan frekans, 5GHz olarak seçildi. Tek yat›r›mla iki ayr›
a¤›n birlefltirilmesi sa¤land›. Projede 2 adet Cisco 1242, ve 2 adet Yagi anten kullan›ld›” fleklinde konufltu.
�
Eskisiyle k›yaslanamayacak ölçüde h›zl› bir yap› oldu¤u için ifl süreçlerinde k›salma ve verimlilikte art›fl yakalayan Doruk Sa¤l›k Grubu,
müflteri taleplerine daha h›zl› yan›t verilmesinden dolay›, müflteri memnuniyetini daha da artt›rd›.

Küçük bir  t›p merkezi olarak hizmet vermeye bafllayan ve
deneyimli hekimleriyle hastalar›na en iyi hizmeti veren Doruk
Sa¤l›k Grubu, 2 lokasyon aras›ndaki iletiflimde sorunlar yafland›¤›
için TURCom’la kablosuz a¤ projesini hayata geçirdi.
�
Bursa’da 10 y›ld›r hizmet veren ve Bursa’n›n ilk hastanesi olan
Özel Bursa Hastanesi’ni bünyesine katan Doruk T›p Merkezi,
hasta memnuniyeti odakl› çal›flmay› prensip  haline getirmifltir.
Verdi¤i kaliteli t›p hizmetini teknoloji ile birlefltiren Doruk
Sa¤l›k Grubu, gerçeklefltirilen wireless çözümü ile 2 lokasyon
aras›ndaki haberleflmesinde art›k hiçbir sorunla karfl›laflm›yor.
Projeden önce ADSL üzerinden remote desktopla sunucu eriflimi
yap›larak tüm ifllemlerin  yap›ld›¤›n› söyleyen Doruk Sa¤l›k

ACCOR OTELLER‹ Trabzon NOVOTEL’in Sunucu Altyapısı ‹çin de TURCom’la Anlafltı
“Geçti¤imiz Ekim ay›nda, Trabzon’daki yeni oteli Novotel Trabzon’u müflterilerinin hizmetine açan Accor Otelleri,

sunucu altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile oluflturdu.”

Toplant› salonlar›, ifl merkezi, kapal› havuz, tenis kortu, sa¤l›k kulübü ve restorant› ile Türkiye’deki en iyi oteller aras›nda yerini alan
Novotel, Trabzon’da geçti¤imiz Ekim ay›nda aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤i yeni otelinin sunucu altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile kurdu.

Karadeniz’in ilk international otel ünvan›n› da tafl›yan Novotel Accor Otelleri Bilgi ‹fllem Müdürü R›za U⁄UR “Novotel Trabzon’un
sunucu altyap›s› için 34 adet PC ile 29 adet HP flat monitör konumland›r›l›rken, 2 adet notebook, 3 adet sunucu da proje dahilinde
verildi. Tüm odalarda interaktif TV bulunurken, müflterilerimize odalarda ücretsiz h›zl› internet hizmeti de veriyoruz” dedi.
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S S‹STEM Yeni Binasının Altyapısını TURCom’la Kurdu

Hizmetlerine lojistik sektöründeki ilklerle bafllayan ve yine
havayollar›na hizmet veren ilk özel antrepo ile ilk flehirleraras›
tarifeli gümrük transit araç servisi sunan S Sistem Lojistik,
havaalan›ndaki yeni binas›n›n teknolojik altyap›s› için TURCom
çözümlerinden faydaland›.

Firman›n ‹kitelli’de bulunan merkeziyle kesintisiz veri iletiflimi
için destek veren TURCom, ADSL ve G.SHDSL internet hatlar›n› da
kurarak, S Sistem’in ifl ak›fllar›n› kolayca yönetmesini sa¤lad›.

Projede yap›sal kablolama taraf›nda Legrand ürünlerinin
kullan›ld›¤›n› aktaran S Sistem Lojistik Bilgi ‹fllem Müdürü Nam›k
Kemal SEZEN, sistem odas› için yükseltilmifl zemin, Estap marka
kabinetler ve HP marka sunucunun konumland›r›ld›¤› belirtti. Bu

çözümler d›fl›nda Cisco router ve switch altyap›s› için de TURCom’u seçtiklerini söyleyen SEZEN, network güvenli¤inin de Kaspersky
antivirüsle sa¤land›¤›n› vurgulad›.

Yeni bir tesis olan bu yat›r›m›n, altyap›n›n komple kurulmas›yla, güzel bir proje oldu¤unu belirten TURCom Sat›fl Grup Müdürü Gökhan
ELMAS; “Sistem odas›, kablolama altyap›s›, LAN (switch altyap›s›), WAN (merkez ba¤lant›s›), ‹nternet eriflimi altyap›lar›n›n kurulmas›
ve buna ek olarak güvenlik tedbirlerinin de al›nmas› ile anahtar teslimi bir proje gerçeklefltirmifl olduk” dedi.

Her kullan›c›n›n loglar›n›n tutulmas›n›n gerekli oldu¤u yasan›n da yürürlü¤e girmesiyle, kurumlar, personellerinin log kay›tlar›n› tutmaya
bafllad›. Bu kapsamda S Sistem, TURCom’un uzman yaz›l›m ekibinin gelifltirdi¤i Linux tabanl› bir ürün olan TRCroot ile tüm loglar› kay›t
alt›na al›yor.

“Türkiye’nin ilk entegre lojistik sistemi sunan S Sistem Lojistik, yeni binas›n›n networkünü TURCom’a teslim etti.”

FAYDA A.fi. TURCom’la Kurdu¤u BT Altyapısının Konforunu Yaflıyor

Hizmet verdi¤i perakende alan›nda 23 ildeki 838 ma¤azas› ile
kaliteli ürün, ekonomik fiyat sunan Fayda A.fi., TURCom
Teknoloji’nin BT altyap›s›na yönelik sundu¤u çözümlerle, ifl
ak›fllar›n› h›zland›rd›.

Türkiye’deki yerel marketler zincirinin ortakl›¤› ile kurulan, yeni
bir sat›n alma anlay›fl› ve al›flverifl imkan› getiren Fayda A.fi.,
TURCom’la gerçeklefltirdi¤i wireless projesinden sonra, do¤an
ihtiyaçlar› için yine TURCom’la çal›flt›. Proje kapsam›nda önce
kurumsal internet eriflimi ile statik IP deste¤i, 7x24 ça¤r› merkezi
ve HBUD (hat, bak›m, ürün destek) çözüm hizmetlerini alan firma,
network güvenli¤iyle beraber, konumland›r›lan antivirüs yaz›l›m›yla
da kullan›c›lar›n›n güvenli¤ini sa¤l›yor.

Gerçeklefltirilen proje ile ilgili olarak Fayda A.fi. ‹fl Gelifltirme Müdürü Serhat ÇAMLIDERE , “Projede yeni kurulan kabinet altyap›s›
kullan›l›rken, gerekli yerlerde kablolama düzenlemeleri yap›larak, lokal eriflimin sa¤l›kl› çal›flmas› sa¤land›. Yeni oluflum içindeki firmam›z
için gerekli olacak yaz›l›m ve sistem altyap›s› için gerekli olan database sunucu, domain kontrol, file sunucu, web sunucu, yedekleme
için tape ünitesi altyap›s›n› TURCom ile baflar›l› bir flekilde kurmufl olduk” fleklinde görüfl bildirdi.

Yeni kurulan bir firman›n sistem altyap›s›n› baflar›l› bir flekilde kurman›n keyifli oldu¤unu belirten TURCom Sat›fl Yöneticisi Cengiz
SEVEN,”Gerek network gerekse sistem altyap›s›n›n TURCom ekibi taraf›ndan kurulmas›n›n da anahtar teslimi baflar›l› bir proje olmas›n›
sa¤lam›flt›r” dedi.

“Perakende sektöründe faaliyet gösteren Fayda A.fi.’nin altyap› kurulumunu TURCom üstlendi.”
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MEFAR ‹LAÇ SANAY‹ A.fi. ‹fl A¤ını Büyüttü
“Birgi-Mefar fiirketler Grubu, yeni ofisinin network altyap› kapasitesini TURCom Teknoloji ile artt›rd›.”

Personellerinin çok büyük bir k›sm›n› Kartal’daki merkezlerinden
Kurtköy’deki yeni tesislerine tafl›ma karar› alan Mefar ‹laç Sanayii
A.fi. , Lokal networklerindeki switch’lerin say›s›n› artt›rarak tüm
kullan›c›lar›n yerel network a¤lar›na ba¤lant›s›n› sa¤lad›.

Proje Detaylar›

Fiber destekli Catalyst Cisco 3650 model switchler TURCom
taraf›ndan temin edilerek, kurulum-konfigürasyonlar› gerçeklefl-
tirildi ve tüm kullan›c›lar›n network eriflimleri bu switcler üzerinden
sa¤land›. Böylece lokal network yap›s› tek merkezden oluflturulmufl
oldu. Switchlerin birbirlerine yüksek h›zl› ba¤lanmas› için
connectorler ve fiber optik kablolar temin edildi. Ayr›ca lokal
networkdeki bilgisayarlar›n switchlere ba¤lant›s› için ise cat6
patch kablolar kullan›ld›.

Kartal, Samand›ra ve Kurtköy tesisleri aras›nda genifl a¤
ba¤lant›lar›n› ise Cisco-1320 Serisi ve Cisco 878 serisi routerlar›
ile G.SHDSL hatlar üzerinden sa¤lanmaktad›r.

Mefar ‹laç Sanayii A.fi. 1962 y›l›nda kurulan Birgi Sanayi A.fi.’nin
bir yan kurulufludur. Birgi A.fi., Türkiye’de özellikle farmasötik
alanda kullan›lan  ampul ve flakonlar›n baflta gelen üreticisidir.
Mefar 1985 y›l›nda entegre edilmifl ve 1986 y›l›n›n ilkbahar›nda
Birgi Sanayi A.fi.’nin Kartal ‹stanbul tesislerinde faaliyete geçmifltir.
2003 y›l› yaz ay›nda Birgi A.fi. Samand›ra’da yeni tesisine
tafl›nm›flt›r. Gebze’de faaliyet gösteren Mefar ‹laç Sanayii A.fi.
ambalajlama tesisi, Kartal fabrikas›na tafl›nm›fl ve entegre
edilmifltir. Böylece, Mefar ‹laç San.A.fi.’nin Kartal fabrikas›ndaki
üretim alan› genifllemifltir. Mevcut Kartal tesisine ilave olarak
Kurtköy tesisi inflaat› 2007 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Kurtköy
tesisinde yeni al›nan ampul, flakon, BFS (Blow Fill Seal) ve fl›r›nga
dolum hatlar› ile optik kontrol, etiketleme ve ambalajlama
ifllemleri sürdürülmektedir.

Mefar tutarl› kalitesi ve müflteri hizmetlerindeki hassasiyeti
nedeniyle enternasyonel alanda da ün kazanm›flt›r. Firma yüksek
esnekli¤e, yüksek motivasyona sahip ve müflteri odakl›d›r. En
geliflmifl ekipmanlar›n kullan›m› ve yeni fikirlerin uygulanmas›,
Mefar’› modern ampul, flakon ve BFS (Blow Fill Seal) dolum
teknolojisinde en ön s›raya getirmifltir. Modern üretim metodlar›,
tecrübeli ve motive olmufl teknik kadro, yüksek kalite kavram›
ve optimal maliyetler Mefar’a faaliyet alan›nda kalite ve
güvenirlikte öncülük kazand›rm›flt›r.
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ESO ES.NET, LOG Kayıtlarını Artık Sorunsuz Kayıt Altına Alıyor
“Eskiflehir’in ilk ve tek internet sa¤lay›c›s› Eso es.net, log kay›tlar›n› tutabilmek amac›yla gerekli sunucuyu TURCom’dan
temin etti.”

Eskiflehir Biliflim ve ‹letiflim San. ve Tic. A.fi. ad› alt›nda Eskiflehir
Sanayi Odas› taraf›ndan kurulan ve internet ba¤lant›s› hizmeti
veren Eso-es.net, log kay›tlar›n› tutabilmek için Linux kurulumunu
yapabilecek sunucu ihtiyac›n› tamamlad›.

Baflta Eskiflehir Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayi kurulufllar›
olmak üzere, tüm abonelerine yüksek h›zlarda internet ba¤lant›s›
imkan› sa¤layan kurum, Eskiflehir'in gelecekte ileri teknoloji
üretim merkezi olmas› konusunda ihtiyaç duyulan biliflim alt

yap›s›n› oluflturmaya yönelik yat›r›mlar›na da devam� ediyor. Yüksek h›zlarda veri iletiflimi sa¤layabilecek fiber optik kablo altyap›s›na
sahip fast-ethernet teknolojisini kullananan Eso-es.net; Dell Quadcore ifllemcili sunucu ile sorunsuz loglama yapabiliyor.

MARE YATÇILIK Kıyılarımızda Dolaflan Yatlara Kesintisiz ‹nternet Eriflimi Sunuyor
“Mare Yatç›l›k, Topex ürünü ile yatlar›n kablosuz internet eriflimi ile ses ve veri trafi¤ini yoluna koydu. ”

2000 y›l›nda bir aile flirketi olarak kurulan MARE yatç›l›k, ilk önce
bir yelken okulu olarak faaliyete bafllam›fl. K›sa sürede geliflen
hizmetlerine denizcilik alan›nda, sistem, dizayn, elektronik
çözümler, izleme ve kontrol sistemleri konular›n› ekleyen MARE,
flu anda Bodrum’daki D-Marin Turgutreis’ de büyük yatlara hizmet
veriyor. Firma bilgilerine ve hizmetlerine www.mareyacthing.com
adresinden ulaflabilirsiniz.

Firma, internet servisini yatlara, karasal hatlar›n mevcut olmad›¤›
ve iletiflimin gerekli oldu¤u her yerde kullan›labilecek yeni nesil
GSM flebekelerine ve iletiflim protokollerine uyumlu, GPRS Router
Topex ile sunuyor. TOPEX’in FCT santral özelli¤i sayesinde, kesintisiz
ses ve veri aktar›m›na da olanak tan›n›yor. Müflterilerini denizcilik
sektöründeki son teknoloji ile buluflturan Mare Yatç›l›k, Wireless
Access Point özelli¤ini tek kutuda sunan TOPEX cihaz›n›n sahip
oldu¤u Router özelli¤iyle baflka cihazlarla da entegre çal›flt›r›-
labiliyor.

Büyük yatlarda FCT özelli¤iyle santrale entegre olabilen ve HSDPA deste¤i sayesinde yeni 3G teknolojisi ile birlikte 10 kat daha h›zl›
halde çal›flabilecek TOPEX ile Mare Yatç›l›k müflterilerine sorunsuz internet eriflimi sa¤lan›yor.

K›saca Topex Hakk›nda;

Topex Bytton, mobil ses ve data iletifliminin gerekli oldu¤u her noktada kullan›labilecek, yeni nesil GSM flebekelerine ve iletiflim
protokollerine uyumlu hepsi bir arada olarak de¤erlendirilebilecek ve ülkemiz pazar›na TURCom güvencesi ile sunulan GPRS Router
olan bir üründür.Ürünler üzerinde kablosuz a¤ ba¤lant›s› için Wi-Fi standart eriflim noktas› (AP), dört port LAN switch, webCAM
ba¤lant›lar› ve geniflletmeler için iki adet USB port, GSM-GSM görüflmeler için FXO/FXS port ve yerleflik firewall bulunmaktad›r.

Dinamik yönlendirme, VPN gibi önemli ek özellikler sayesinde cihaz mevcut karasal hatt›n yede¤ini sa¤lamak amac› ile kullan›labilece¤i
gibi kablolu eriflimin olmad›¤› yerlerde eriflim sa¤lama amac›yla da kullan›labilir. Cihaz, veri iletiflim yan›nda, üzerindeki ses portu
sayesinde GSM-GSM indirimli tarifeden görüflme yapma olana¤› da sa¤lamaktad›r. Kesintisiz ‹letiflim Müflteri Memnuniyeti Rekabet
gücü en önemli avantajlardır.

fiu an Türkiye pazar›na TURCom kalitesiyle sunulan bu cihazlar “Edge” ve “HSDPA” isimleri ve üstün özellikleriyle dikkat çekmektedir.
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TETNAK GÜMRÜK MÜfiAV‹RL‹⁄‹ Microsoft Lisansını TURCom’la Yeniledi
“Türkiye genelindeki acenta ve flubeleriyle gümrükleme sektöründe hizmet veren Tetnak Gümrük Müflavirli¤i,
mevcut Microsoft lisans›n›n yenilemesini TURCom ile yapt›.”

Tetnak, yaklafl›k 30 y›ll›k deneyimi, uzman kadrosuyla gümrükleme
ve dan›flmanl›k hizmeti sunuyor. Bir gümrük müflavirli¤i firmas›
olarak, kay›tlar›n›n saklanmas›n›n ve güvenli¤inin, internet
erifliminin kesintisiz sa¤lanmas›n›n hayati önem tafl›d›¤›n›n
bilinciyle yaklafl›k 7 y›ld›r TURCom Teknoloji ile çal›fl›yor. Network
altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile kuran Tetnak, bu kapsamda,
sunucular›n altyap›s›, ‹nternet eriflimi, gümrük eriflimi ve sunucular›n
bak›m› konusunda TURCom’dan hizmet almaya devam ediyor.

Bu y›l bafl›nda TGL Gümrük Müflavirli¤i Ltd. fiti. olarak unvan›n›
de¤ifltiren  Tetnak, TURCom ile olan uzun soluklu ifl iliflkisine
devam ederken, yak›n tarihte, Microsoft lisans yenilemesi için
de Microsoft’un gold partner› olan TURCom Teknoloji ile el s›k›flt›.

HARP AKADEM‹LER‹ KOMUTANLI⁄I‘nın Açtı¤ı ‹haleyi TURCom Kazandı
“Harp Akademileri’nin internet a¤›n› iyilefltirmek amac›yla açt›¤› ihaleyi TURCom kazand›.”

yonlar›n›n yenilenmesi ve güncellenmesi gerçeklefltirildi. Sistemin sa¤l›kl› çal›flmas›n› engelleyecek içerden ve d›flar›dan gelebilecek
güvenlik tehditlerine karfl› güvenlik yaz›l›mlar› ile tedbir al›nd›. A¤daki tüm cihazlar›n merkezi olarak izlenmesi sa¤lanarak, Intermapper
yaz›l›m çözümü ile sistemin yönetimi kolaylaflt›r›ld›. Lojmanlar bölgesinin internet a¤› bu sayede çok daha güvenli ve etkin kullan›labilir
hale getirildi” diye konufltu. Projede sistemin aya¤a kald›r›lmas›n›n yan› s›ra, 2 y›l süre ile yerinde destek hizmeti de TURCom taraf›ndan
sa¤lanarak, Harp Akademileri Komutanl›¤› ile teknoloji iflbirli¤i devam edecektir.

Intermapper Nedir?

Intermapper, networkünüzün grafik tabanl› haritalar›n› oluflturarak, bu haritalar üzerinden networkünüz ile ilgili bilgilere ulafl›p,
performanslar› izleyebilece¤iniz ve çoklu uyar› mekanizmalar› ile anl›k olarak kontrol edebilece¤iniz bir yaz›l›md›r.

Köklü bilgi birikimini, tecrübesini günümüz teknolojisi ile
birlefltirerek bugün çok ileri bir seviyeye ulaflan Harp Akademileri
Komutanl›¤›, her geçen gün bünyesine katt›¤› yenilikler ile daha
da ileriye gitmek için çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürüyor. Savunma
alan›nda, bir kurumun internet a¤›n›n etkinli¤i ve güvenli¤inin
sa¤lanmas› günümüzde en önemli noktalardan biri. Bu kapsamda
kurum, internet a¤›n›n kurulumu, bak›m› ve idamesi için açt›¤›
ihaleyi kazanan TURCom’la çal›flt›.

‹halenin kapsam›nda, yaflanan sorunlar ve beklenenden daha az
performans ile çal›flan yap›n›n sorgulanmas›, sorunun tespiti ve
çözüm konular› oldu¤unu belirten TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi
Özlem GÖKÇEK, “ Teknik ekibimizin yönlendirmeleri ve
bilgilendirmeleriyle yap›lan projede, a¤ cihazlar›n›n konfigüras-
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ITIL Konusunda TURCom Teknoloji’nin Sundu¤u Yeni Çözüm Ailesi TRCmon@udit
pazar› hareketlendirecek

IT dünyas›nda son günlerde daha s›k telaffuz edilmeye bafllanan nispeten yeni kelimelerimizden biri ITIL (IT Infrastructure Library / Bilgi
Teknolojileri Altyap› Kütüphanesi). “Ayt›l”, “itil”, “›t›l” gibi farkl› flekillerde okuyanlar olsa da içeri¤i, söyledikleri, anlatmaya çal›flt›¤› çok
net: IT Operasyonlar›m›z› verimli hale getirip, operasyon maliyetlerimizi düflürmek.

Bir dizi kitaptan oluflan ITIL, kurumlar›n ifl süreçlerinin teknoloji uyumlu hale getirilebilmesi için 1987'de ‹ngiltere hükümeti taraf›ndan
yarat›lm›fl, ilerleyen y›llar ile kendini yenilemeyi baflararak, öneri ve talimatlardan oluflan bir kitap seti olmaktan öteye gitmifltir. Günümüzde
ITIL bir öneriler derlemesinden çok, flirketler için bir IT standard› haline gelmifltir.

‹fl süreçlerimizi daha verimli k›lmak üzere kulland›¤›m›z teknoloji yat›r›mlar›m›z›n iflletilmesi ve iflletme s›ras›nda yaflanan sorunlar ile
bu sorunlardan do¤an maliyetler ile yat›r›m›n amortisman süresini uzatabilmektedir. Oysa yap›lan IT yat›r›mlar›n›n çok daha h›zl› flekilde
firmalara geri dönüfl sa¤lamas› için Bilgi Teknolojileri iflletiminin sa¤l›kl› süreçlerle ifllemesi gerekmektedir. ‹flte IT servislerine yönelik
olarak en iyi uygulamalar› tan›mlayan ITIL kavram› bu noktada önem kazanmaktad›r.

ITIL’›n kurumlara sa¤lad›¤› faydalar…

 IT hizmeti sunanlar ve alanlar(kullananlar) aras›nda ortak bir dil oluflturmak,
 Sunulan IT servislerinden yüksek fayda sa¤lamak,
 Hizmet maliyetlerini kontrol alt›na alabilme ve uzun dönem maliyetleri düflürme avantaj›n› yakalamak,
 Tümleflik merkezi süreçleri tan›mlamak,
 Sa¤lanan hizmet sürecinde tüm rol tan›mlar›n› yapmak,
 Önceki deneyimleri ortak haf›zada toplay›p di¤er kuflaklara aktarmak ve ö¤renmeyi kolaylaflt›rmak,
 Gösterilebilir performans göstergeleri ile çal›flmak,
 Daha kaliteli hizmet sunmak,
 Hizmet kalitesinin maliyetlerini aç›klayabilmek,
 ‹fl, müflteri ve kullan›c› isteklerini karfl›layan yeni hizmetleri belirleyebilmektir.

ITIL uyumlu IT servisleri art›k flart olacak…
Hizmet yönetimi konusunda dünyaca kabul gören bir metodoloji ve hatta “defacto” standart haline gelmifl durumundaki "en iyi deneyimler"'
üzerine kurulan ITIL; IT hizmet yönetimi ve da¤›t›m› süreçleri için en uygun referans kabul edilmifl durumdad›r.

IT dünyas› için art›k donan›mdan çok  “servis” kavram› önem kazanmaktad›r. Üstelik Dünya BT Servislerinin (Yaz›l›m – Telekom ve Hizmet
anlam›nda) 2003 – 2009 aras›ndaki büyüme projeksiyonuna bakt›¤›m›zda pazar›n 2 milyon USD’den, 3 milyon USD’nin üzerine ç›kaca¤›
öngörülmektedir. (Global Insight ve Gartner Datarequest 2005) Bu manada IT hizmetleri alan›ndaki standartlaflman›n ne kadar önemli
oldu¤u da ortaya ç›kmaktad›r. Böylece ITIL kurallar›n›n IT çevreleri için sürekli geliflim çerçevesinde standartlaflt›r›laca¤›n› söylemek çok
zor olmaz. Hatta Aral›k 2005'te ISO taraf›ndan uluslararas› bir standart olarak, ISO 20000 ad› alt›nda da yay›nland›¤›n› gördü¤ümüz ITIL
çerçevesinin art›k devlet ihalelerinde de karfl›m›z› ç›kmaya bafllad›¤›n› gözlemliyoruz. Zira ITIL uyumlu yaz›l›mlar koflul olarak ihalelerde
yer al›yor.



TRCmon@udit ailesi ITIL konusunda eksiksiz bir çözüm.

TURCom, yeni çözüm ailesi TRCmon@udit’i içerisindeki

modüler çözümler ile esnek bir platform ve kiralama,

sat›n alma gibi farkl› finansal sahip olma yöntemleri

ile müflterilerinin hizmetine sunuyor. Girifl seviyesinden

profesyonel servislere kadar, her ölçekteki firma için,

ITIL, IT Management, Network Management

konular›nda art›k tek çözüm var:

TRCmon@udit
®

Sunum ve demo için bizi aray›n›z.

45Mart ‘09

TRCmon@udit ve ITIL
ITIL ile tan›ml› hale gelen tüm süreçlerimiz birbirleri ile ilintili bir
bütünün, firmam›z›n stratejik hedeflerinin parças›d›rlar. Bu parçalar›n
baz›lar›n›n üzerinden k›saca geçecek olursak;

Envanter Yönetimi / Asset&Inventory Management
Donan›m, yaz›l›m, network vb tüm IT varl›klar›n›z›n tan›mlanmas›,
ilgililere zimmetlenmesi, tarihçesinin izlenmesi, özetle, ilgili varl›¤›n,
firmaya girdi¤i andan, ömrünü tamamlamas›na kadar olan tüm
süreçlerini izlenebilir k›lmaya yarar. Bir engine/motor vas›tas› ile
envanterin ç›kar›lmas› envanter yönetimi yapmak de¤il bu yönetimin
ilk ad›m›d›r. Akabinde iflletme stratejilerine göre yaz›l›msal
mekanizmalar kurup buradaki de¤ifliklikleri izleyip, envanterlerimizi
güncel tutmak gereklidir.

Olay Yönetimi / Incident Management
Kullan›c›lardan gelen sorunlar›n yönetimidir. Ak›ll› ve ö¤renen bir
mekanizma ile salt sorunlar›n aktar›ld›¤› bir platform de¤il, hem
kullan›c›lar hem servis verenlere yard›mc› olan, onlar› gelifltiren
bir yap› söz konusudur.

Problem Yönetimi / Problem Management
Olay yönetiminin haf›zas› ve ayn› zamanda sonucudur. Olaylar›n
alt›ndaki gerçek nedenleri tan›mlamaya, bunlar› bir problem olarak
tan›mlay›p bir daha tekrarlanmamas› için çözüm bulmaya, çözümleri
bilgi bankas›na aktarmaya, çözüm sonucundaki de¤ifliklikleri
izlemeye yarar.

De¤iflim Yönetimi / Change Management
Problem yönetimi sonucunda ya da ondan ba¤›ms›z olarak durumu
de¤iflecek olan varl›klar›n›z›n bir onay mekanizmas› ile envanter
yönetimi ile iliflkili olarak yönetilmesidir.  Bir Pc’nin hurdaya
ayr›lmas›, baflkas›na zimmetlenmesi, belle¤inin de¤ifltirilmesi ya
da sat›n al›nmas› de¤iflim yönetiminin konular›ndand›r.

Servis Masas› / Service Desk
Servis verenler ve servis alanlar aras›ndaki iletiflim ve koordinasyonu
sa¤layan yap›d›r. Di¤er tüm konularla birebir iliflkilidir. Esnek,
ölçeklendirilebilir ve kolay kullan›m gibi esaslar bir servis masas›n›n
kalitesini belirler.

Yukar›dakilere ek olarak; Konfigürasyon Yönetimi, ‹fl Süreçleri
Yönetimi (Business Process Management), Uygulama Yönetimi
(Application Management), ‹fl A¤› Yönetimi (Network Management)
gibi di¤er konular ile tüm IT altyap›n›z için bir bütün olarak ve ITIL
ile bütünleflik bir çözüm sunan TRCmon@udit ailesi  flimdiden bir
sürü firman›n verimlilik anahtar› olmaya bafllad›.
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ÖZHAN MARKETLER Z‹NC‹R‹ de Güvenlikte TRCroot’u Tercih Etti
“Bursa’da perakende sektöründe 19 ma¤azas› ile hizmet veren Özhan Marketler Zinciri, TRCroot ile bilgi ifllem sisteminin
güvenli¤ini sa¤layarak, loglama ifllemini de kolaylaflt›rd›.”

‹nternete eriflimi olan kullan›c›lar›n loglar›n›n tutulabilmesi ve belirlenen k›s›tlamalar›n uygulanabilmesi için TURCom Linux tabanl›
bütünleflik sistemi olan TRCroot’u önerdi diyen PARK, “TRCroot ile birlikte, ‹nternet eriflimi yap›lan ADSL proxy sayesinde, kullan›c›lar›n
içerik ve URL filtrelemesi yap›l›p, girilen internet sitelerinin log kay›tlar› tutulabiliyor. TRCroot’un geliflmifl yönetim paneli sayesinde
ayr›nt›l› olarak girilen sitelerin isim ve kullan›m süreleri, kullan›c› bazl› olarak da raporlanabiliyor” fleklinde konufltu.

Proje ile yaflad›¤› s›k›nt›lar›n üstesinden gelen Özhan Marketler Zinciri, proje dahilinde 1 y›ll›k temel destek paketine de sahip oldu.

GÜNEY2M Sisteminin Güvenli¤ini TURCom ile Sa¤ladı
“Ev d›fl› toplu tüketim sektöründe faaliyet gösteren G2M, TURCom Teknoloji ile gerçeklefltirdi¤i G.SHDSL projesinden

sonra network güvenli¤ini de TURCom’a emanet etti.”

Ticaret hayat›na ad›m att›¤› andan itibaren teknolojiyi yak›ndan
takip eden G2M (Güney 2M Da¤›t›m Pazarlama ve Tic. A.fi.),
iletiflim altyap›s›ndan sonra, network güvenli¤ini de TURCom’a
emanet etti.

Ev d›fl› kullan›ma yönelik ürünleri ile müflterilerin be¤enilerini
toplayan G2M, güvenlik projesinden önce merkez ofisi ve flubeleri
ile iletiflimini G.SHDSL teknolojisi ile yap›land›r›p, h›z ve maliyet
avantaj› sa¤lam›flt›. TURCom Teknoloji ile gerçeklefltirdi¤i bu
projeden oldukça memnun kalan firma, networkünü tüm sald›r›
ve virüslerden korumak için yine TURCom’la çal›flt›.

Trend Micro’nun Neat Suite ürün paketiyle komple virüs güvenli¤inin sa¤land›¤› projede, virüs ve zararl› kodlara karfl› sistemin güvenli¤i
sa¤lan›yor. Tüm katmanlarda antivirüs güvenli¤inin sa¤lanmas› amac›yla istemci, sunucu, mail server ve a¤ geçidi korumalar›n› içeren
Neat Suite ürününün kurulumu ve konfigürasyonu tamamlanarak, kurumun a¤›n›n tüm katmanlar› koruma alt›na al›nd›.

Sektöre toptanc›l›kla ve Özhan G›da ad›yla girifl yapan Özhan
Marketler Zinciri, bugün toplam 19 ma¤azas› ile hizmet veriyor.
Bursa’ da ilk kredi kart› uygulamas› ve ilk barkod okuyucu
sistemlerini kurarak ilkleri bafllatan firma, bilgi ifllem altyap›s›nda
ihtiyac› oldu¤u güvenli¤i ve internet girifl-ç›k›fllar›n›n loglanmas›n›
TRCroot ile sa¤lad›.

TURCom Teknoloji ile bu proje öncesi firman›n BT altyap›s›n›n
durumuna de¤inen Özhan Marketler Ziniciri Bilgi ‹fllem Müdürü
C.Cüneyt PARK, “Proje öncesinde de kontrol edebilen kullan›c›lar›n
internet eriflimlerini, bu proje ile daha kolay kontrol alt›nda
tutarak, mail sunucular›n›n bünyelerinde oldu¤u için antivirüs-
antispam gateway sistemlerini de daha da güçlendirdiklerini”
söyledi.
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Ürünler

TRCix®

TRCivr®

“‹letiflim maliyetlerinize düflündü¤ünüzden daha fazla para harcamadan, tek bir ürün üzerinden yönetmenin yolu
TRCivr’dan geçiyor!”

TRCivr Nedir?

TRCivr, 24 saat kurumunuzu arayan kiflileri sesli yan›t sistemi ile
karfl›layan ve tufllar arac›l›¤›yla istedi¤i bilgilere ulaflt›ran etkileflimli
sesli yan›t sistemidir. Canl› operatöre göre müflterilerinizi hatas›z
karfl›lar ve vakit kayb› olmadan yard›mc› olur.

TRCivr kolayl›kla yönetilebilip, aç›k sistem yap›s› sayesinde istenilen
flekilde ölçeklendirilebilir.

TRCivr ile Neler Yapabilirsiniz?

Robot operatör
Anket ve araflt›rmalar
Sesli mesaj b›rakma
Bilgi sunumu
Faks isteme
Veri girifli
Kampanya yönetimi
Mesaj iletimi
Ak›ll› ev uygulamalar›

Üyar› ve hat›rlat›c›lar
Üyelik
Yo¤un saatlerde ça¤r› alma
Ça¤r› bekletme
fiikayet hatlar›
Kart aktivasyonu
Sohbet hatlar›
Web üzerinden arama
Fiyat sunumu

fiikayet statü sunumu
Piyasa araflt›rmas›
Ürün siparifli
Lokasyon belirleme
Kat›l›m bildirimi
Kimlik do¤rulama ve yönlendirme
Artan ça¤r›lar› bofl operatöre yönlendirme
Sanal ça¤r› merkezi oluflturma

“Santraliniz arac›l›¤› ile haberleflme ça¤›n›n gerisinde kalmadan ses kayd›, VoIP, IVR, sesli posta, otomatik d›fl arama,
web üzerinden arama gibi özelliklere kavuflman›n yolunu ar›yorsan›z, size TRCix’i sunuyoruz”

TRCix Nedir?

TRCix; aç›k sistem altyap›s› sayesinde mevcut santrallere IP PBX
özellikler kazand›ran, Türkçe web arayüzü ile yönetimi son derece
kolay, ölçeklenebilen TURCom’un yeni nesil haberleflme
platformudur. TRCix ile mevcut santralinizi gelifltirerek, ona pek
çok yeni özelli¤i kurulum ve entegrasyonla vakit kaybetmeden
ekleyebilirsiniz. TRCix mevcut özellikleri ve gelifltirilmeye yatk›n
yap›s› sayesinde kurulufllar› haberleflme ça¤›nda en öne ç›karacak
IP tabanl› bir ses çözümüdür.

TRCproxy
Merkeziniz ve flubeleriniz aras›nda ücretsiz görüflme imkân› sa¤lar.
Böylece iletiflim ve seyahat giderlerinizden tasarruf edersiniz.

TRCkay›t
Yap›lan tüm görüflmeleri kaydederek, daha sonra dinlemenizi
sa¤lar. Kay›tlar web üzerinden de dinlenebilir.

TRCivr
Herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan, flirketinizi arayanlara
sesli yan›t sistemi ile cevap vererek, müflterilerinizi vakit
kaybetmeden istedikleri bilgilere ulaflt›r›r. Çal›flanlar›n
performans›na katk›da bulunurken, müflteri memnuniyetinde
art›fl sa¤lar.

TRCrobot
Çal›flanlar›n›z yerinde olmad›¤› zaman, onlar› arayanlara otomatik
olarak cevap verir ve b›rak›lan sesli mesajlar› elektronik posta
olarak kifliye bildirir.

TRCkonferans
Ofisinizden ayr›lmadan toplant› yapma özgürlü¤ü sa¤lar. Böylece
giderlerinizi azalt›r, seyahat risklerinden kurtulmufl olursunuz.

TRCt›kla-konufl
fiirketinizi arayanlar›n web siteniz üzerinden santralinize ya da
ça¤r› merkezinize ulaflmas›na olanak tan›r. Müflteri memnuniyeti
artarken, sizi arayanlar›n telefon maliyetleri de düfler.

Yeni Nesil Sesli Yanıt Sistemi

IP PBX ‹letiflim Platformu
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Projelerimizden

PROCAT INTERNATIONAL Çalıflmalarında TURCom’u Tercih Etti

2004 y›l›nda kurularak Ça¤r› Merkezi ve Müflteri Hizmetleri
Dan›flmanl›¤› ile Süreç Otomasyonu alan›na yeni bir soluk getiren,
telekomünikasyon, Internet servis sa¤lay›c›lar›, finans, d›fl kaynak
kullan›m›, ça¤r› merkezi, ulafl›m, havayollar›, teknoloji, peraken-
decilik, hizmet, e-ticaret, yiyecek-g›da, yap›, vb. sektörlere
dan›flmanl›k yapmakta olan PROCAT International Ltd., kurucular›n›n
yerel ve uluslararas› 20 y›la yak›n deneyimlerinin ›fl›¤›nda dinamik
ve büyüyen kadrosuyla hizmet vermektedir. Procat son dönemde
hizmet alan›na E-Ticaret dan›flmanl›¤›n› eklemifl ve baflar›l›
projelere imza atmaya bafllam›flt›r.

HACETTEPE ÜN‹VERS‹TES‹’ne Teknolojik Altyapısı ‹çin TURCom Hizmet Veriyor
“Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi, teknolojik ihtiyaçlar› için TURCom’dan hizmet almaya
devam ediyor.”

TURCom Teknoloji; PROCAT ile uzun y›llard›r ça¤r› merkezi çözümlerinde çal›flmaktad›r. Procat’in ça¤r› merkezi operasyonunda kullan›lan
ISDN PRI hatlar›n›; metro ethernet üzerinden ve bak›r üzerinden alternatifli çal›flacak flekilde yap›land›rarak, verdikleri ça¤r› merkezi
hizmetlerinde kesintisizli¤i hedeflemifltir. ISDN PRI hatlar iki  farkl› altyap›da yükpaylafl›ml› olarak çal›flt›¤›ndan SLA art›r›lm›fl, ça¤r›lar›n
meflgule düflme oran› da düflürülmüfltür.

Di¤er yandan, sa¤lanan Telnet MetroEthernet internet eriflimi ile internet servisleri sorunsuz h›zl› bir platforma getirilmifltir.

Ülkemizin önde gelen üniversiteleri aras›nda yer alan ve bilim, teknoloji ve sanat alanlar›nda toplumsal kalk›nmaya ve evrensel
de¤erlere katk›lar›n› sürdüren Hacettepe Üniversitesi, dönem dönem gerek duydu¤u bilgi ifllem altyap›s›na yönelik ihtiyaçlar›n›
TURCom Teknoloji’nin katma de¤erli ürün ve çözümleriyle karfl›l›yor.

BAYER’ TURCom’un Deste¤i ile Teknoloji Altyapısını Güçlendiriyor

Sa¤l›k ürünleri, beslenme ve ileri teknoloji ürünleri alanlar›nda
çok güçlü uluslararas› bir giriflimci olan Bayer, tüm bilgisayarlar›n›n
birbiri ile ba¤lant›s›n›n esnek bir iletiflim yöntemi ile yönetilmesi
kapsam›nda TURCom Teknoloji’nin deste¤ini ald›.

TURCom taraf›ndan yap›lan projede Bayer, kurulacak firewall’un
tespiti, temini ve kurulumunda da TURCom ile çal›flt›.

“Türkiye’de en büyük 130 flirket aras›nda ve kimya endüstrisinde 7. en büyük ihracatç› konumunda olan Bayer,  mevcut
access point’lerin WLan controller ile yönetilmesi aflamas›nda TURCom’dan destek ald›.”
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REHAU, premium brand of polymer-based products, restructured its existing backup system with
TURCom solutions.

SOFRA YEMEK provides online communication between its industrial kitchens located in companies
and its headquarters with TURCom Technology.

GÜNEY2M preferred to work with TURCom once again for her network security project, in addition
to G.SHDSL project previously carried out.

COFACE TURKEY has increased its daily backup capacity allowing them to work with heightened
security and performance, following the completion of the backup project with TURCom Technology.

PROCAT INTERNATIONAL selected TURCOM call center solutions and attained problem free Internet
Access with TURCOM’s MetroEthernet solutions.

ET‹ BISCUITS, renewed switches in its system room and reconfigured its VLAN structure with TURCom
and acquired the expected high performance.

MARE YACHTING chose TURCom’s Topex product to provide wireless Internet access for yachts and
settled voice and data traffic.

TURKISH STATE RAILWAYS strengthened its secure network infrastructure with TURCOM.

B‹RG‹ – MEFAR GROUP of Companies increased the capacity of its network infrastructure in its new
office with TURCOM.

GIZIA replaced its existing switchboard with TRCix and attained many advantages.

D‹LER HOLDING strengthened its communication between its two plants via 1 Mb leased line provided
by TURCom.

K‹⁄ILI, a Turkish brand from organized retailing sector has cooperated with TURCom in its network
security project.

MILITARY ACADEMY’s Internet network improvement project will be carried out by TURCom that
became the preferred bidder.

SONY has moved to its new headquarters through TURCom’s complete IT conveyance services.

SEMBOL ‹NfiAAT, the design, construction and project management company provides its Internet
access with TURCom Technology.

MICROSOFT cooperation has moved its data lines to its new office with TURCom.

S S‹STEM LOJ‹ST‹K trusted TURCom for building the network infrastructure of its new office building.

ULUSOY MARINE GROUP increased its Internet speed with VDSL (Very High bit rate Digital Subscriber
Line) technology in cooperation with TURCom.

ANTALYA LOCAL HEALTH Authority built its system room with TURCom and attained new IT system
room.

ARÇEL‹K delivers its guests, wireless Internet access with TURCom’s TRCsipWiFizone solution.

MED‹CANA GROUP renewed its existing mail system with TURCom’s linux based product TRCroot.

KARTAL MUNICIPALITY IT Authority built its Disaster recovery infrastructure with TURCom.

NOVOTEL Trabzon, ACCOR GROUP’s recently opened hotel, got its server infrastructure built by
TURCom.



TRCmobil, TURCom Teknoloji taraf›ndan gelifltirilen; kurumsal mesaj, ifl yönetimi ve saha otomasyonu uygulamalar›nda  cep telefonlar›n›, PDA’leri,
BlackBerry’leri, El Terminallerini ve her türlü ifl istasyonunu bir terminal gibi kullanarak bilgi iletiflimini  sa¤layan web tabanl› bir yaz›l›m paketidir.

Düflük yat›r›m maliyeti ve kolay kullan›m özellikleri yan›nda TRCmobil; ifl süreçlerinizi gereklerine göre uygulanabilir, esnek bir yap›ya sahiptir.

Teklifin haz›rlanmas›ndan sat›fl›n tamamlanmas›na kadar tüm sat›fl süreçlerinin yönetilmesini sa¤layan mobil uygulamad›r.

Perakende sektöründeki firmalar›n; her sat›fl noktas›ndan, anl›k olarak, kendi ürünleri ve rakipleri hakk›nda bilgi edinmesini sa¤lar.

Piyasay› gerçek verilerle analiz etmeyi, araflt›rmalar›n hedef kitlelere yöneltilecek sorular do¤rultusunda rahatl›kla

uygulanabilmesini sa¤lar.

Microsoft CRM kullanan flirketlerin CRM bilgilerine cep telefonlar›ndan h›zl› bir flekilde ulaflmalar›n› sa¤layan TRCmobil CRM,

di¤er CRM sistemlerine de rahatl›kla uyarlanabilir.

Sahada yayg›n olarak servis hizmetleri vermek durumunda olan firmalar için uygun olan bir modüldür.

‹flveren tüm yat›r›mlar›n› (araç, personel, konteyner, ifl makinas›), veli ö¤renciyi, anne-baba çocu¤unu, evlatlar  yafll› büyüklerini,

hastalar›n› interaktif olarak takip ederler. Onlar› harita ve/veya uydu foto¤raflar› üzerinde görürler tam olarak yerlerini bilirler.

Sa¤l›k alan›nda faaliyet gösteren flirketlerin saha personellerinin, sahadayken, do¤ru bilgileri en h›zl› flekilde alabilmeleri ve

ayn› zamanda merkez ofiside anl›k olarak bilgilendirebilmelerini sa¤lar

Bu sistem ile iflletmenizin dinami¤i olan makinelerinize uzaktan eriflerek, onlar› sahadan kontrol edebilir, durumlar›

hakk›nda bilgi sahibi olursunuz.

Bireysel veya toplu da¤›t›m yapan kurye firmalar›n›n kullan›m› için özel tasarlanm›fl, sahadaki kuryenin cep telefonuna

anl›k ya da günlük �ifl atamas› yapabilen ve atanan ifl durumlar›n›n anl›k olarak takip edilebildi¤i TRCmobil ürünüdür.�

Her türlü elektronik kilidi, cep telefonlar› kullanarak aç›p kapayabildi¤imiz ve tüm ifllemleri raporlayabildi¤imiz

bir uygulamad›r.

TRCmobil-sat›fl

TRCmobil imza ile firmalar onay mekanizmalar›n›, ifl ak›fllar›n› mobil ortamlardan (cep telefonu, PDA, Blackberry gibi)

takip edebilir, yap›lan tüm iflleri kanuni olarak kontrol alt›na alarak raporlayabilir.

TRCmobil-imza

TRCmobil-market

TRCmobil-anket

TRCmobil-CRM

TRCmobil-servis

TRCmobil-takip

TRCmobil-sa¤l›k

TRCmobil-telemetry

TRCmobil-kurye

TRCmobil-kilit

Sahadaki Ofisiniz

Saha operasyonlar›n›z› daha
düflük maliyet ve daha etkin bir performans
ile yöneterek ifl verimlili¤inizi art›rmak istiyorsan›z;

TRCmobil ile kurumunuzun ihtiyac› olan tüm
bu çözümlere sadece cep telefonlar›n›z›
kullanarak kolayca ulaflabilirsiniz.
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