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BURGER KING, Türkiye
Ofisinin Altyap›s›nda TURCom’a
Güvendi.

Projelerimizden

Merhaba,

Sizlerle krizi de¤il, 2010 y›l›ndan ne kadar umutlu oldu¤umuzu paylaflmak
istiyoruz.

Finans yönetimi, büyük ve küçük tüm iflletmelerin en önemli yap›
tafllar›ndand›r. ‹flletmelerin sat›fl miktar›n›n, ödeme ve tahsilat hacminin
büyüklü¤ü finans yönetiminin önemi ile do¤ru orant›l›d›r. Para girifl
ç›k›fl› ne kadar fazlaysa finans yönetimine o kadar çok ihtiyaç vard›r
diyebiliriz.

Finans yönetimini iyi sa¤layabilen iflletmeler, sat›fl  ve pazarlama
stratejilerini verimli bir flekilde ortaya koyabilirler. Planlanm›fl, kontrol
edilmifl ve birtak›m finansal aflamalardan geçirilmifl bir yat›r›m,
hedeflerine ulaflm›fl bir pazarlama ve sat›fl›  etkin k›lacakt›r. Para çok
iyi bir hizmetçidir. ‹yi yönetemezseniz siz ona hizmet edersiniz.

‹flletmelerin performanslar›n› artt›rmalar›n›, de¤iflen ortamlara daha
h›zl› adapte olmalar›n›, globalleflmeyle birlikte ortaya ç›kan yo¤un
sermaye hareketlerinin yaratt›¤› risklerden ve ekonomik krizlerden en
az zararla ç›kmalar›n› sa¤layacak yöntemin etkin bir risk yönetimi
oldu¤unu söyleyebiliriz. Sonuç olarak; iflletme faaliyetlerinin etkili bir
flekilde devam›n›n sa¤lanmas› ve vizyonunun yerine getirilmesinde
finans yönetiminin pay› büyüktür. Finans yönetimi, iflletmelerin mali
yap›s›n›n dengede kalmas›na yard›mc› olur.

Biz TURCom olarak 2010 y›l›ndan çok umutluyuz, gerek yurtiçi gerekse
yurtd›fl› müflteri potansiyelimizle yeni y›l› heyacanla, sab›rs›zl›kla
bekliyoruz.

Yeni y›l›n herkes için, sa¤l›kl› ve bol kazançl› bir y›l olmas› dile¤i ile...

Sayg›lar›m›zla,

Hülya T‹P‹G‹L
Mali ‹fller Grup Müdürü
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Bizden Haberler

Aruba’dan TURCom Teknoloji’ye Kristal Ödül!
“Aruba, MEA (Middle East and Africa) bölgesindeki en iyi çözüm orta¤› olarak TURCom Teknoloji’yi seçti.”

Kablolu ve kablosuz a¤lardaki çeflitli uygulamalara güvenli bir
flekilde eriflim olana¤› sunan Aruba, en iyi çözüm orta¤› olarak
seçti¤i TURCom Teknoloji’ye “Aruba Cristal Awards” ödülünü verdi.

California merkezli olan ve a¤ ve veri güvenli¤i konusundaki
çal›flmalar›n› sürdüren Aruba, MEA (Middle East and Africa)
bölgesindeki en iyi çözüm orta¤› olarak TURCom Teknoloji’yi seçti.
Bu kapsamda TURCom’a “Aruba Cristal Awards” ödülünü veren
firma, Türkiye’deki yat›r›mlar›n› sürdürüyor.

14 Eylül akflam› mehtapl› bo¤az manzaras›nda iftar yeme¤inde

bir araya gelen TURCom müflterileri, veri merkezlerine güç katacak

yeni nesil depolama, konsolidasyon, yedekleme ve arflivleme

çözümleri hakk›nda bilgi edindiler.

Veri depolama ve yönetim sistemleri konusunda dünyan›n lider

firmalar›ndan olan EMC ve dünya çap›nda 34’den fazla ülkede

faaliyet gösteren kurumsal biliflim ürünleri, yaz›l›m ve hizmetlerin

katma de¤erli da¤›t›c›s› olan AVNET’le ortak düzenlenen iftar

yeme¤i, TURCom Teknoloji Genel Müdürü Fahrettin GÜRKAN’›n

aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›.

Yeni nesil veri depolama sistemlerinin anlat›lmas›yla devam

eden yemek, kat›l›mc›lar aras›nda çekilifl yap›l›p, çeflitli ödüllerin

verilmesiyle son buldu.

TURCom Teknoloji, EMC ve AVNET Müflterileriyle ‹ftar Yeme¤inde Bulufltu.
“TURCom müflterileri EMC ve AVNET ile birlikte düzenlenen iftar yeme¤inde bir araya geldi.”

TURCom Teknoloji, güvenlik konusundaki partnerl›klar›n› gün
geçtikçe güçlendirmeye devam ediyor. Antivirüs ve internet
güvenli¤inin dünyadaki bir numaral› isimlerinden Mcafee’nin
Elite Partner’› olarak TURCom, firmalar›n sorunlar›na çözüm
olmaya devam ediyor.

Yurtiçi ve yurtd›fl›nda açt›¤› ofisleriyle dünyaya aç›lan TURCom
Teknoloji, dünyan›n en iyilerinden ald›¤› partnerl›klarla verdi¤i
hizmet kalitesini de ispatlam›fl oluyor.

Bir Çok Partnerl›ktan Sonra TURCom Teknoloji, Mcafee’nin de Elite Partner’› Oldu.
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Bafları Hikayesi

Projesi Öncesi

Projede, bankan›n toplam 334 flubesinin, 100 flubesinde yap›lacak revizyon öncesinde,

ana hat olarak noktadan noktaya G.SHDSL data hatt›, yedek hat olarak da Leased Line

data hatt› vard›.

Projenin ‹flleyifli

Yedek hat olan Leased Line data hatlar› iptal edilerek, G.SHDSL data hatt›n yede¤i olarak,

noktadan noktaya ADSL data hatt› al›nd›. fiubelerde mevcut olan Cisco 2600 serisi eski

model routerlar, Cisco 2800 serisi routerler ile de¤ifltirildi. fiubelerde 3.yedek hat, dial-

up kullan›ld›.

Projeden sorumlu TEB Network Yönetmeni  H›z›r KÖSEO⁄LU taraf›ndan  yap›lan check-

list ve proje planlar› ile proje hatas›z ve h›zl› bir flekilde tamamland›.

H›z›r KÖSEO⁄LU; projenin saha kurulumlar›n› üstlenen, h›zl› ve çözüm odakl› yaklafl›m›yla

TURCom Teknoloji ile beraber projeyi çok k›sa sürede ve hatas›z olarak sonuçland›rd›klar›n›

belirtti.

Proje ile ilgili TURCom Sat›fl Grup Müdürü Hakan fiENSES ise, “Projeye aylar öncesinden

en ince ayr›nt›s›na kadar TEB’in teknik kadrosuyla planlanarak baflland›. Daha önceki

projelerde oldu¤u üzere bu projede de TEB ile birlikte yap›lan planl› ve s›k› çal›flma bizi

iyi sonuçlara  ulaflt›rd›“ dedi.

“Türk bankac›l›k sektörünün sayg›n kurumlar› aras›nda yer alan Türk Ekonomi Bankas› (TEB), flubelerinin network’ünü
TURCom Teknoloji ile yeniledi.”

Kuruldu¤u y›ldan bu yana istikrarl› büyümesini, faaliyet alanlar›n›, ürün ve hizmetlerini gelifltirerek, günümüze kadar gelen
TEB’in de biliflim ve telekomünikasyon alan›ndaki tercihlerinden biri de di¤er sektördeki firmalar gibi TURCom Teknoloji
oldu.

Proje Sonucu ve Avantajlar›

Projede tüm ekipmanlar Banka’n›n IT standartlar›na

uygun flekilde ayn› modelde  seçildi. Bu proje ile

tüm flubelerde standart data hatt›, network

donan›m› ve software yap› oluflturuldu.

TEB Network Yönetimini, destekledi¤imiz  bu

yaklafl›mlar›yla; yedek parça, destek ve maliyet

avantaj› sa¤lam›fl oldu. Ayr›ca data hatlar›ndaki

revizyon ile  birlikte ayl›k data hat maliyetlerinde

 tasarruf ve kapasite art›r›m› sa¤land›.

TÜRK EKONOM‹
BANKASI

fiubelerinin Altyap›s›n›n

Yenilenmesinde

TURCom’la Çal›flt›



Bizden Haberler

Linux tabanl› bütünleflik çözümler TRCroot’un webfilter modülü, “Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤›”ndan (T‹B) onay›n› ald›.

Kurumsal a¤, iletiflim ve güvenlik konular›nda sisteminizi s›f›rdan kurup, yönetmenin en ekonomik ve kolay yolu, Linux tabanl› TRCroot,
webfilter modülü için T‹B’den ald›¤› onay ile flirketlerin sorunlar›na çözüm olmaya devam ediyor.

TRCroot, 5651 say›l› kanun gere¤ince, kullan›c› kay›tlar›n› saklay›p, istenilen flekilde raporlama olana¤› sunarken, kurumsal internet, ofis
içi ve d›fl›nda olmak üzere kurumsal haberleflme ile güvenli¤inin yan›nda pek çok modülüyle, her sektörden firmaya çözümler sunuyor.

ENERGY PETROL’ün Bayii Toplant›s›nda TURCom da Çözümleri ile Yerini Ald›.

“Energy Petrol bayii toplant›s›nda TURCom sektöre yönelik çözümleriyle tüm dikkatleri üzerine toplad›.“

Akaryak›t sektörünün en h›zl› büyüyen firmalar›ndan Energy Petrol,
Türkiye genelinde bulunan yaklafl›k 400 bayisi ile 24 Ekim Cumartesi
günü bir araya geldi.

Energy Petrol’ün yeni dönemdeki hedefleri bayiileri ile paylafl›l›rken,
TURCom Teknoloji de çözüm ve projelerinden bahsetti.

Özellikle sektörü ilgilendiren multimedya ve loyalty çözümlerinin
ilgi çekti¤i toplant›da Energy Petrol bayileri de ihtiyaç ve çözümlerini
paylaflm›fl oldu.

Webfilter Art›k “Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤›” (T‹B) Onayl›!TRCroot®

4 Ocak ‘10
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Bizden Haberler

Türkiye s›n›rlar› içinde yayg›n ofislere sahip olan ve

Azerbaycan ve Kazakistan ofisleriyle yurtd›fl›na aç›lan

TURCom Teknoloji, flimdi de Libya’da.

Biliflim ve telekomünikasyon dünyam›z›n köklü kuruluflu

olan TURCom Teknoloji, yat›r›mlar›n› h›zla sürdürüyor.

TURCom, Türkiye’den sonra, Azerbaycan ve Kazakistan’da

ofislerini açt›. Böylece ofis say›s›n› art›ran TURCom, bununla

da yetinmeyip, Libya’da da faaliyete açaca¤› yeni ofisiyle,

oradaki  her sektörden firman›n da teknoloji orta¤› olmaya

bafllayacak.

TURCom, Bir yandan Libya’da verdi¤i hizmetleri h›zla

art›r›rken, di¤er taraftan da ofis açma çal›flmalar›n›

sürdürüyor.

TURCom Teknoloji, Dur Durak Bilmiyor!

TURCom Teknoloji, Cisco Systems’in Gold Partner’i Oluyor.
“Biliflim ve telekomünikasyon alan›n›n 93 y›l›ndan bu yana, yapt›¤› projelerle kendini ispatlam›fl TURCom
Teknoloji, hali haz›rda Silver Partner ifl orta¤› oldu¤u a¤ teknolojilerinin lider firmas› Cisco’nun Gold
Partner’› denetlemesinden de baflar› ile geçti.“

fiubeleri, servis merkezleri, POP noktalar›, veri ve

bar›nd›rma merkezleri ile 16 y›ld›r kendini sürekli gelifltiren

TURCom Teknoloji, dünyan›n say›l› firmalar›yla çözüm

ortakl›klar›na her geçen gün bir yenisini eklemeye devam

ediyor.

 Juniper, 3COM, Microsoft, Oracle, HP, IBM, Dell, Sun

Microsystems, Symantec, EMC gibi biliflim teknolojilerinin

liderleriyle yol al›rken, a¤ teknolojilerinin en iyilerinden

Cisco’nun Türkiye’deki yeni Gold Partner’i olmak için

gerekli denetlemeleri baflar› ile atlatan TURCom, bu

konuda bir ad›m daha öne geçmifl oldu.

“fiimdi de Libya’da“

TURCom Teknoloji’yi bir ad›m daha öne ç›karan özelliklerinin baz›lar› ise flunlar;

1- Türkiye çap›nda uzun y›llara dayanan profesyonel ve yayg›n servis

2- Cisco ile çok iyi bir iflbirli¤i

3- TURCom’un ISO 9001 sahip olmas› ve  yak›nda ISO 27001 (Bilgi Güvenli¤i Yönetimi Sistemi) sertifikas›na da sahip olacak olmas›

4- Müflteri memnuniyetine önem verip, bunu ölçen ve yaflatan bir yaklafl›ma sahip olmas›

5- Proje ve kaynak yönetimi konusunda uzman bir yaklafl›m sergilemesi

6- Müflteri ihtiyaçlar›n› iyi alg›layan ve buna uygun çözümler üreten bir dizayn yaklafl›m›na sahip olmas›

7- Problem yönetimi ve çözümü konusundaki yaklafl›m›

8- Teknik destek ve helpdesk altyap›s›n›n müflteri odakl› olmas›, destek modelinin etkin ve güçlü olmas›
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Projelerimizden

ESGAZ, Güvenli¤i Elden B›rakm›yor.

Dünyan›n en büyük fast food zincirlerinden Burger King, Türkiye ofisinin
biliflim altyap›s›n› oluflturmak için TURCom Teknoloji’nin y›llar›n verdi¤i
tecrübesine güvendi. Projenin bafllang›ç aflamas›nda 6 ay boyunca yurtd›fl›
IT ile proje planlamas› ve detaylar haftal›k telekonferanslarla netlefltirilerek
 proje ayr›nt›l› anlat›m ve çizimlerle gerçeklefltirildi.

Proje Detaylar›
Gerçekleflen proje kapsam›nda  Burger King Türkiye ofisinin sistem odas›,
FM200 yang›n söndürme, UPS, yedekli air condition, kablolama altyap›s›
kuruldu. Ofisteki tüm kullan›c›lara data kablolamas› yap›larak test etiketleme
ve sertifikasyonu yap›ld›. ‹laveten ofisin network ihtiyaçlar› kapsam›nda

BURGER KING, Türkiye Ofisinin Altyap›s›nda TURCom’a Güvendi.
“Burger King, Türkiye ofisinin teknolojik altyap›s› TURCom Teknoloji ile haz›r hale getirdi.“

Cisco ürünleri ile Switch ve IP Telephony Çözümleri kullan›ld›. Server ve Storage ihtiyaçlar› da HP ile giderilerek,  sanallaflt›rma da projede
yerald›. Symantec  ile yedekleme yaz›l›m çözümü de proje kapsam›nda sa¤land›. Ofisin tüm printer ihtiyaçlar› network printer kiralamas›yla
giderildi. Burger King’in ‹spanya’daki merkezi ile görüntülü ve kesintisiz haberleflebilmesi için Surround ses sistemi  ve HD görüntü altyap›s›
da dahil olmak üzere toplant› odas›, video konferans sistemi  oluflturuldu.

Proje ile Burger King, Türkiye ofisinin biliflim altyap›s›n› hiçbir s›k›nt›yla karfl›laflmadan kurmufl oldu. Projenin hayata geçirilmesiyle aç›lan
ofise ait tüm IT altyap›s› yap›lan bak›m anlaflmas›yla güvence alt›na al›nd›.

Türkiye’de bir ilke imza atarak, Eskiflehir’in imar çal›flmalar› tamamlanm›fl
bütün cadde ve sokaklar›na do¤al gaz hizmetini ulaflt›rmay› baflaran
Esgaz, virüslerden korunmak ve VPN teknolojisini kullanmak amac›yla
TURCom’la yol ald›.

Esgaz Bilgi ‹fllem Müdürü O¤uzhan UZUNKAYA, TURCom Teknoloji’yle
projeye bafllamadan önce Juniper serisi NS-25 firewall kulland›klar›n› ve
SSL VPN çözümlerinin olmad›¤›n› belirtti.  Ayr›ca Microsoft lisans
ihtiyaçlar›n›n da oldu¤unu sözlerine ekleyen UZUNKAYA, “2009 y›l›nda
firewall yenileme ve SSL VPN cihaz› ihtiyac›m›za göre projelendirme
yap›ld›. Proje dahilinde, yeni SSL VPN cihaz›, firewall cihaz› konumland›r›ld›
ve Microsoft lisans, PC, notebook ihtiyac›m›z da karfl›land›” dedi.

Proje bitiminde d›flar›dan networke ulaflmak isteyen kullan›c›lar›n, güvenli
bir flekilde networke ba¤lant›s› sa¤lan›rken, firewall da yenilenerek daha
kapsaml› bir güvenlik oluflturuldu. DI modülü ile konumland›r›larak,
firman›n networkü ataklara karfl› koruma alt›na al›nd›.

Ayr›ca ürünler için 2 y›l ürün destek garantisi de verildi.

K›saca Esgaz;
Müflterilerinin ev ve iflyerlerinin konforunu artt›rmak üzere güvenli ve
ekonomik gaz da¤›t›m› yapan Esgaz, dünyada sayg›n, bölgesinde lider
ve sektöründe yönlendirici bir kurulufl olma vizyonuyla, hizmet veriyor.
Do¤al kaynaklar›n kullan›m›ndaki sorumlulu¤unun da fark›nda olan ve
çevre bilincini de daima en yüksekte tutan kurulufl, teknoloji de dahil
olmak üzere, yat›r›mlar›n› sürdürüyor.

“Güvenlik ihtiyac› olan ve sahadan merkeze güvenli bir flekilde ba¤lanma ihtiyac› duyan Esgaz,
bu kapsamdaki projesini  TURCom Teknoloji ile hayata geçirdi.“



TIFFANY, Güvenli ‹letiflime TURCom Güvencesi ‹le Devam Dedi!

“Türk pazar›n›n rahat ve spor giyim markalar›ndan Tiffany, tüm
ma¤azalar›yla iletifliminde kulland›¤› VPN teknolojisini TURCom
Teknoloji ile yeniledi.”

SERG‹NA TEKST‹L’in Altyap›s›na TURCom’dan Komple Çözüm!

0-14 yafl çocuklarda rahat giyimi ön planda tutarak, çizgi film karakterleri
d›fl›nda kendi tarz›n› yaratmalar› için Bluekey markas›yla genifl ürün
yelpazesi sunan Sergina Tekstil, büyümesine pararel olarak teknoloji
altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile güçlendirdi.

Dünya ve Avrupa çocuk modas›n› yak›nda takip eden ve önde gelen
markalara üretim deste¤i de veren Sergina Tekstil Proje Dan›flman›
Nam›k Kemal SEZEN, “Firmam›z›n eksiklerini gidermek için TURCom’un
tecrübesi ve bilgi birikimine güvenerek yola ç›kt›k. Öncelikle altyap›m›z›
daha sa¤lam bir flekilde oluflturabilmek için kablolama altyap›m›z› ele
ald›k ve gerekli düzenleme ve de¤ifliklikleri yaparak elveriflli bir yap›ya
kavuflturduk. Daha sonra mevcut eski switch’lerimizi de¤ifltirerek HP
switch’lere karar verdik ve network’ü oluflturduk. Yeni bir HP server
konumland›rarak hem mevcut server üzerindeki yükü azaltt›k hem de
artan ma¤aza say›m›zdaki iletiflim performans›n› art›rm›fl olduk.
Sistemimizdeki baz› PC’leri de de¤ifltirerek uzun süreçli kullan›m› sa¤lad›k.
Yeni aç›lan ma¤azalar›n sistemlerini (online ba¤lant›, PC, wireless,
barkod v.s.) de projeye ekleyerek bundle bir çözüm ortaya ç›kard›k.
Merkez noktas›na tesis edilen G.SHDSL internet hatlar›n›n TURCom
taraf›ndan sa¤lanmas› da ayr›ca maliyet avantaj› sa¤lam›fl oldu. Sonuç
olarak, komple bir çözüm ve altyap› de¤iflikli¤i için bütün ihtiyac›m›z›
sadece tek firmadan sa¤layabilmemizin avantaj›n› bize sa¤lad›¤› için
TURCom’a teflekkür ederim” dedi.

“Bluekey markas›yla 0-14 yafl segmentinde 20 ma¤azas› ile hizmet veren Sergina Tekstil, geliflen ihtiyaçlar ve altyap› eksiklerini
tamamlamak için TURCom Teknoloji’ye güvenerek sözleflme imzalad›.”

Projelerimizden
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Türk haz›r giyiminin en baflar›l› örneklerinden olan, rahat ve spor giyim
tarz›na yönelik ürünleri her yafltan tüketici grubunun be¤enisine sunan
Tiffany, ma¤aza ba¤lant›lar›n›n ve güvenli¤inin revize edilmesinde
TURCom’u tercih etti.

Projede, merkezde yedekli firewall yap›s› için ve ma¤azalarda da firewall
özellikli ürünler yenilenirken, mail server, antispam ve antivirüs gateway,
webfilter, loglama ihtiyaçlar› TURCom’un Linux tabanl› TRCroot çözümü
ile sa¤land›.

Proje Detaylar›

Türkiye’nin dört bir yan›nda 94 ma¤azas› olan, koleksiyonlar›nda uygun
fiyat, canl›l›k ve renklili¤i ön planda tutan Tiffany’nin ma¤azalar›yla online
iletifliminin sa¤l›kl› olmas› amac›yla önerilen ürünlerle ADSL VPN hatlar
merkez firewallda sonland›r›ld›, merkezdeki firewall yap›s› yedekli olarak
kuruldu. Böylece güvenli ve sorunsuz iletiflim sa¤lanm›fl oldu.

Proje ile ilgili olarak TURCom Teknoloji Sat›fl Grup Müdürü Gökhan ELMAS da; “Birçok ilde da¤›n›k yap›da hizmet veren Sergina Tekstil ile
çal›flmam›z›n bafllamas› tekstil sektöründeki gücümüzü biraz daha art›rm›fl oldu” fleklinde görüfl bildirdi.



8 Ocak ‘10

Projelerimizden

SÖ⁄ÜTSEN SERAM‹K, Sektördeki Yerini Sa¤lamlaflt›r›rken,
Teknolojiye de Yat›r›m Yap›yor.

“Sö¤ütsen Seramik, büyüyen ifl hacmine paralel olarak biliflim altyap›s›na yönelik projelerini TURCom Teknoloji ile hayat geçirdi.”

Bilecik ilinde en çok istihdam sa¤layan ve Türkiye’de kapasite yönünden 2. s›rada olan Sö¤ütsen Seramik, yat›r›mlar›na devam ediyor.
Sö¤ütsen Seramik, bu kapsamda büyüyen ifl hacmine göre artan ihtiyaçlar›n›n ve altyap› sorunlar›n›n çözümünü TURCom’da buldu.

Ankara Y›ld›zlar Holding binas›n›n ve ek binalar›n devreye
girmesiyle ortaya ç›kan altyap› ihtiyac›na yönelik keflif
ve projelendirmelerden sonra, yine TURCom ile çal›flma
karar› alan firma, gerek bina içindeki data, telefon ve
UPS kablolama ifllemleri, binalar aras›ndaki kablolaman›n
yap›lmas›, gerekse sistem odas› için gerekli olan
yükseltilmifl zemin, klima ve kabinetlerin konum-
land›r›lmas›n› proje dahilinde gerçeklefltirdi. Binalar
aras› geçifllerin fiber optik kablolama ile yap›lan proje,
switch altyap›s› kurularak teslim edildi.

Merkez Binas›n›n da Altyap›s› Revize Edildi

Bilecik merkez binas›n›n altyap›s›, yeni yap›ya göre
yeniden yap›land›r›ld›. Projede yine tüm data, telefon,
UPS kablolamas›, döfleme alt›, tava altyap›s› ve kabinet
konumland›r›ld›. Sistem odas› revize edilmesi ifllemleri
ve 2.faz olarak gerçekleflecek (devam eden) bak›m
anlaflmas› da yenilendi.

Sö¤ütsen Seramik böylece sürekli büyüyen ifl hacmine
göre teknolojik altyap› sorunlar›n› TURCom’la ortadan
kald›rm›fl oldu.

Brezilya’n›n en önemli petrol flirketlerinden
Petrobras, ses ve data ba¤lant›lar›n› TURCom’un
da katk›lar›yla sorunsuz bir flekilde oluflturdu.

Proje sonunda internet ç›k›fl› ile kesintisiz ve h›zl›
bir flekilde haberleflip, güvenli olarak veri al›flverifli
yapabilmesi sa¤land›.

PETROBRAS TÜRK‹YE, Kesintisiz ‹letiflimde!
“Petrobras, Brezilya’daki merkezi ile iletiflimini TURCom çözümlerinin de katk›s› ile güvenli flekilde yap›yor.”



SHERATON ‹STANBUL ATAKÖY HOTEL, Kaliteyi Teknoloji ‹le Sunuyor.
“Misafirlerine sadece konaklama de¤il yaflam mekân› olarak da hizmet veren Sheraton ‹stanbul Ataköy Hotel, yurtd›fl›ndaki
merkezi ile daha tasarruflu iletiflim kurma imkân›n› ve misafirlerinin de dünyaya kesintisiz eriflim kurmas›n› TURCom ile
sa¤l›yor.”

ÇIRA⁄AN SARAYI’nda Yap›lan IMF Toplant›s›ndaki ‹nternet Eriflimi TURCom’dan...

“Siyaset ve ekonomi dünyas›n›n bir araya geldi¤i 6-7 Ekim tarihlerinde, Ç›ra¤an Saray›’nda gerçekleflen IMF ve Dünya
Bankas›’n›n y›ll›k toplant›s›ndaki internet eriflimi TURCom Teknoloji taraf›ndan kesintisiz olarak sa¤land›.”

Turizm sektörünün yat›r›m yapmas› gereken en önemli konular›ndan
biri olan iletiflim maliyetleri ve kesintisiz internet eriflimi, TURCom
deste¤iyle sektördeki otellerin bu tür sorunlar›na karfl› çözüm buluyor.
Butik otellerden, 5 y›ld›zl› otellere kadar tercih edilen TURCom’un
katma de¤erli çözümleri, Sheraton ‹stanbul Ataköy Hotel’in de tercihi
oldu.

TURCom Teknoloji’den 10 Mbps internet, 256 kpbs leased line ve
1 Mbps G.SDHDSL internet hizmeti alan Sheraton ‹stanbul Ataköy
Hotel, Marmara Denizi’nin muhteflem manzaras›yla misafirlerine
‹stanbul’un kalbinde resort otel keyfi ve kalitesi yaflat›yor. Konuklar›n›n
ihtiyaç duyulabilece¤i tüm imkânlar› sunan otel, yurtd›fl›ndaki
lokasyonlar›yla UMTH teknolojisi ile görüflüp, iletiflim giderlerinden
de tasarruf edebiliyor.

Sheraton ‹stanbul Ataköy’ün tüm internet ç›k›fl› ve fiber altyap›s›n›n
da TURCom taraf›ndan verildi¤i projede, otel misafirlerine kesintisiz
ve h›zl› internet eriflimi sunuluyor.

Projelerimizden

9Ocak ‘10

Her y›l düzenli olarak gerçekleflen ve bu y›l da 6-7 Ekim tarihleri aras›nda ülkemizde yap›lan IMF ve Dünya Bankas›’n›n y›ll›k ola¤an
toplant›s›nda, kat›l›mc›lar internete TURCom Teknoloji’nin çözümleri ile ba¤land›.

Ç›ra¤an Saray›’nda gerçekleflen toplant›da, 186 ülkeden ekonomi bakanlar›, merkez bankas› baflkanlar› ve di¤er üst düzey yetkilileri bir
araya gelerek, dünya ekonomisi sorunlar›n› toplant›n›n ana gündemini oluflturdu.
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Projelerimizden

AKT‹F GROUP, Güvenli ve Kesintisiz ‹letiflime TURCom’la Geçti.
“Enerji sistemlerinde mühendislik, kontrol, ölçüm ve elektromekanik üretim konular›nda faaliyet gösteren Aktif Group,
‹stanbul ve Ankara lokasyonlar› aras›ndaki iletiflimin kalitesini TURCom’la artt›rd›.”

Elektrik da¤›t›m›nda kullan›lan yerli SCADA yaz›l›m›, ilk yerli metal clad

modüler hücre ve mobil trafo istasyonu gibi ilklere imza atan grup,

verdi¤i hizmetle do¤ru orant›l› olarak kulland›¤› teknolojiyi de gelifltirmeye

devam ediyor. Lokasyonlar› ve merkezi aras›ndaki ses, veri ve data

iletifliminde çeflitli sorunlarla karfl›laflan Grup, bu konudaki çözümü

TURCom’da buldu.

Aktif Grup, toplamda 3 yerleflkede konumland›r›lan ürün ve konfigürasyon

ile sa¤l›kl› bir ba¤lant› sa¤larken,  ayn› zamanda sistem güvenli¤ini de

artt›rd›.

“E¤itimde y›llar›n verdi¤i deneyimle her geçen gün daha da büyüyerek, dünya standartlar›ndaki e¤itim kalitesini ö¤rencilerine
sunmaya devam eden Beykent Üniversitesi, kablosuz, kesintisiz ve h›zl› internet eriflimi için TURCom’u tercih etti.”

BEYKENT ÜN‹VERS‹TES‹ Wireless Teknolojisinde TURCom’u Tercih Etti.

‹stanbul’un üç ayr› bölgesinde ö¤rencilerine flehirleflme kültürünü de yaflatan bir "Kent Üniversitesi" olan Beykent Üniversitesi’nin idari
birimlerinde ve yurt binalar›nda kullan›lmak üzere bafllat›lan proje, birimlerde kesintisiz ve h›zl› kablosuz eriflim imkan› sa¤l›yor.

Beykent Üniversitesi, seçkin akademik kadrosu,dünya standartlar›ndaki teknik donan›m ve uygulama alanlar› ile ihtiyaçlar do¤rultusunda
kendini yenileyebilen farkl› bir kurum olarak e¤itim ve araflt›rma çal›flmalar›n› son h›zla sürdürmektedir.



RÖNESANS ‹NfiAAT, Merkezi Yap›s›ndaki Düzenleme ve
Gelifltirmeleri TURCom’la Sa¤lad›.

“Rönesans ‹nflaat, TURCom Teknoloji’nin Linux tabanl› TRCroot ürününü kullanarak, mail ve firewall sisteminin tek bir merkezden
kontrolünü sa¤lad›.”

Avrupa’n›n en yüksek stoklar›n› bulunduran Yapkim Yavuzlar Plastik
Bilgi ‹fllem Müdürü Ahmet ÖZDEfi, log kay›tlar›n›, TURCom Teknoloji
ile yapt›¤› proje sonunda sorunsuz kay›t alt›na al›yor.

Firmalar›n plastik hammadde ihtiyaçlar›n› karfl›layan ve 30 bin tonun
üzerindeki sto¤uyla, Avrupa’n›n en yüksek sto¤una sahip Yapkim
Yavuzlar Plastik Bilgi ‹fllem Müdürü Ahmet ÖZDEfi, daha önce de
çal›flt›¤› TURCom Teknoloji’nin ürün ve çözümlerine güvenerek, yine
TURCom’la çal›flt›. TURCom’un Linux tabanl› ürünü TRCroot’un log
kay›tlar›n› tutma modülünü kullanan firma, böylece 5651 numaral›
yasan›n yükümlülüklerini de yerine getirmifl oldu.

Yapkim Yavuzlar Plastik Bilgi ‹fllem Müdürü Ahmet ÖZDEfi, bu projeden
önce de, TURCom’la internetten gelecek sald›r›lara karfl› yerel a¤›n›
koruma alt›na alm›fl ve sunucular›n›n kurulum ile konfigürasyon
çal›flmalar›n› da gerçeklefltirmiflti.

YAPK‹M YAVUZLAR PLAST‹K, Teknolojiyi TURCom’la Uygulamaya Devam Ediyor.

TELERKO’nun Altyap› Güvenli¤indeki Tercihi Yine TURCom!

Turizm alan›nda hizmet vermek için kurulan Telerko, geçti¤imiz
y›llarda TURCom Teknoloji ile oluflturdu¤u Linux tabanl› güvenlik
altyap›s›n›, yine TURCom ile bir y›l boyunca hizmet ve dan›flmanl›k
dahil olmak üzere, güvence alt›na ald›.

TURCom Teknoloji ile gerçeklefltirdi¤i proje ile altyap›s›n› koruma
alt›na alan Telerko, ayr›ca kendi bünyesinde olan misafirlerini en iyi
flekilde a¤›rlayan otellerden Sueno Otelleri’nin de antivirüs
güncellemesi için de yine TURCom’u seçti.

“Türkiye’nin en iyi turizm kurulufllar›ndan Telerko, altyap›s›n› TURCom ile güvence alt›na ald›.”

Ülkemizde Optimum Al›flverifl Merkezi, yurtd›fl›nda ise Rusya a¤›rl›kl›
olmak üzere, Libya, ‹ran, Türkmen ülkelerinde bir çok büyük projeye
imza atan Rönesans ‹nflaat, Rusya’da bulunan merkezindeki mail
altyap›s›n› TURCom ile Türkiye merkezi olan Ankara’ya tafl›d›.

Proje ile merkezi mail ve firewall sisteminin tüm kontrolünün Ankara
merkezde olmas› sa¤lan›rken, TRCroot ürünü kullan›larak yenilemeler
ve lisanslamalar da ortadan kald›r›ld›. Böylece merkezi yap›ya
müdahale kolaylafl›rken, verimlilik de artt›.

Projelerimizden
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Yüz Yüze

Darüflflafaka Yönetim Kurulu Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m: “Biz, Darüflflafaka olarak
büyük bir aileyiz. Ailemize kat›lan her ö¤rencimizi Atatürk’ün çizdi¤i yolda
Türkiye’nin ayd›nl›k gelece¤ine haz›rlamak ise tek hedefimiz. Biz Darüflflafaka
Cemiyeti olarak, ald›¤›m›z ba¤›fllarla ö¤rencilerimizin e¤itim masraflar›n›n yan›
s›ra; giyim, bar›nma, beslenme ve sa¤l›k hizmetlerini de karfl›l›yoruz. Annelerinden
emanet ald›¤›m›z bu çocuklar› ayd›nl›k yar›nlara haz›rlarken de, toplumdan
ald›¤›m›z ba¤›fllar tek kayna¤›m›z. Bu nedenle, Darüflflafaka’ya yap›lan her ba¤›fl
e¤itime yap›lan bir yat›r›md›r” diyor.

Bu Çocuklar Darüflflafaka’ya emanet...

146 y›ld›r annelerinden emanet ald›¤› çocuklar›n yaflamlar›n›
e¤itimle de¤ifltiren Darüflflafaka’y› TURCommunique okurlar›m›za
daha yak›ndan tan›tmak amac›yla Darüflflafaka Yönetim Kurulu
Baflkan› Zekeriya Y›ld›r›m’la keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik.

TURCommunique: Darüflflafaka Cemiyeti ve Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar› hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Darüflflafaka Cemiyeti;  1863 y›l›ndan beri, maddi olanaks›zl›klar
nedeniyle iyi e¤itim f›rsat› bulamayan baflar›l› yetimlere kuca¤›n›
aç›yor. ‹lkokul dördüncü s›n›ftan lise son s›n›fa kadar tam burslu,
yat›l› ve ‹ngilizce e¤itim almalar›n› sa¤l›yor. Babas›n› kaybetmifl
bu baflar›l› ö¤renciler, çocuk yaflta Darüflflafaka Ailesi’ne kat›l›yor
ve ayd›n birer genç olarak topluma kazand›r›l›yor. Darüflflafaka
Cemiyeti,  gelece¤e ›fl›k tutan bir sivil toplum örne¤i oluflturuyor.

Çocuklar›m›z, alt›nc› s›n›ftan itibaren, ikinci bir dil olarak Almanca
veya Frans›zca ö¤reniyorlar. E¤itim masraflar›n›n yan› s›ra;
giyim, bar›nma, beslenme ve sa¤l›k hizmetleri de Darüflflafaka
Cemiyeti taraf›ndan karfl›lan›yor. Üniversiteyi kazanan
ö¤rencilerimizin ise dört y›l boyunca e¤itimlerini burslu olarak
tamamlamalar› sa¤lan›yor.

Darüflflafaka E¤itim Kurumlar› ise, Türkiye’nin 70 farkl› ilinden
850’e yak›n ö¤rencinin ilkö¤retim dördüncü s›n›ftan, liseyi
bitirinceye kadar yat›l› ve ‹ngilizce e¤itim gördü¤ü bir okul.
‹stanbul Maslak’ta yerleflik, modern kampüslü okulun di¤er
ilkö¤retim ve liselerden fark› ise, burada e¤itim gören
ö¤rencilerin tümünün babalar›n› küçük yaflta kaybetmifl olmalar›
ve yetenekleriyle öne ç›kan bu çocuklar›n Darüflflafaka Cemiyeti
taraf›ndan tam burslu olarak okutulmalar›.

TURCommunique: Darüflflafaka ne tür tan›t›mlar
gerçeklefltiriyor?

Belki bugünlerde “Hasan Size Emanet”, “Zeynep Size Emanet”
yaz›l› reklamlar›, hayat›n› kaybetmifl bir baban›n yazd›¤› mektubu
konu olan reklam filmi dikkatinizi çekmifltir.  ‹nternette yayg›n
olarak yay›nlanan bu reklam çal›flmalar› asl›nda bir buçuk as›ra
yak›n zamand›r, babas›z kalm›fl yetenekli ö¤rencileri bulup
onlar› babalar›n›n gurur duyacaklar› bireyler olarak yetifltirmeye
ve topluma kazand›rmaya devam eden Darüflflafaka’n›n tan›t›m›
ve ba¤›fl ça¤r›s›n› içeriyor.
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TURCommunique: Darüflflafaka vekaleten kurban ba¤›fl›
al›yor.

Darüflflafaka’ya Vekâleten kurban ba¤›fl›” fleklinde,  “kesimli”,
veya Darüflflafaka E¤itim Kurumlar›’na maddi destek olmak
amac›yla,  “kesimsiz” yap›labiliyor. 2009 y›l› Kurban ba¤›fl bedeli,
bir Kurban için 290 TL veya 230 ABD Dolar› veya 140 Euro olarak
belirlenmifl. Ba¤›fllar› www.darussafaka.org adresinden online
olarak yapmak da mümkün.

TURCommunique: Darüflflafaka gelirlerini sadece yapt›¤›
tan›t›mlarla m› elde ediyor?  Devlet deste¤i al›yor musunuz?

Darüflflafaka’n›n gelirlerini, yard›msever kurulufllardan ve halktan
toplad›¤› ba¤›fllar, kira ve vak›f gelirleri, vasiyet ba¤›fllar› yoluyla
miraslar›n› Darüflflafaka’ya b›rakan hay›rseverlerden kalan
de¤erler, e¤itime katk› yapmak amac›yla kurmufl oldu¤u
huzurevlerinin, özel sa¤l›k birimi ve fizik tedavi merkezinin
gelirleri oluflturuyor. Son y›llarda devletin direkt, maddi bir
deste¤i olmam›fl, vergi muafiyeti gibi dolayl› deste¤i olmufltur.

TURCommunique: Darüflflafaka teknolojiye yat›r›m yap›yor
mu, takip ediyor mu? Ö¤rencilerinize teknoloji konusunda
sa¤lad›¤›n›z imkanlar var m›?

Darüflflafaka’da 6 ö¤renciye 1 bilgisayar düflüyor. Her derslikte
projeksiyon cihaz› mevcut. E¤itim binas›nda ve ö¤renci evlerinde
internet a¤› sayesinde ö¤renciler hem okulda hem de ders d›fl›
zamanlar›nda bilgisayardan faydalanabiliyorlar.

Okulun teknolojiye ilgi duyan ö¤rencileri yetifltirmek amac›yla
açt›¤› kulüpler var. Bilgisayar ve Teknoloji Kulübü, Animasyon
Kulübü, Grafik Tasar›m Kulübü ve Web Tasar›m Kulübü ö¤rencileri

her geçen gün yenilikleri takip diyor, ayn› zamanda kendileri de
yenilikler üretiyor.

TURCommunique: Yurtd›fl› faaliyetleriniz var m›?

Darüflflafaka ö¤rencileri ürettikleri projelerle yurt içinde ve yurt
d›fl›nda biliflim yar›flmalar›na kat›l›yor. Darüflflafaka, Uluslararas›
Biliflim Olimpiyatlar›’nda 2008 y›l›nda dünya üçüncülü¤ü, 2009
y›l›nda dünya birincili¤ini ülkemize kazand›rd›.

Ayr›ca, T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n düzenledi¤i e-biliflim
yar›flmas›nda bir ö¤retmenimiz ve ö¤rencimiz Türkiye birincisi
oldu. Darüflflafaka di¤er okullarda okuyan ö¤rencileri de bilgisayar
kullanmaya teflvik etmek için ‹stanbul ilkö¤retim okullar› aras›nda
Animasyon Yar›flmas› düzenliyor ve kazanan ö¤rencileri
ödüllendiriyor.



Adana‘da 3 flubesiyle hizmet veren ve y›l sonuna kadar 6 flubeye ulaflmay› hedefleyen,
müflterilerine arzu ettikleri kalitede ve fiyatta ürünler sunan Ekoroma Marketler Zinciri,
teknolojik altyap›s›n› kurmak için gerekli olan çözümleri TURCom Teknoloji ile tamamlad›.
Öncelikli olarak kurumsal ve profesyonel ifllerle sa¤lam ad›mlar atarak bir dünya
markas› olmak için çal›flan Ekoroma Marketler Zinciri bu ba¤lamda TURCom Teknolojiyi
tercih etti.

TURCom Teknoloji ile öncelikle Microsoft lisans (Office, Windows 2003 Cal, SQL Server,
SQL Cal) al›mlar›n›n yap›ld›¤›n› belirten Ekoroma Marketçilik Bilgi ‹fllem Müdürü Hüseyin
ÇIRAL, “Microsoft lisans al›mlar›ndan sonra ma¤azalar›n içinde kullan›lmak üzere el
terminallerinin konumland›r›ld›¤›n› söyledi ve yap›lan di¤er çözümleri flöyle s›ralad›;

“2 flubemizi (Merkez ve Reflatbey), Telnet Telekom ad›na al›nan G.SHDSL hatt› ile
noktadan noktaya ba¤lad›k. Lisanslar, access pointler TURCom taraf›ndan verilerek,
her 2 nokta da G.SHDSL üzerinden ba¤land›. WAN taraf›nda ise kendi ürünlerimizi
tercih ettik.

Ekoroma olarak Merkez binam›z›n yap›lanmas›n› tamamlad›ktan sonra daha sa¤lam
bir network altyap›s› için daha ciddi çal›flmalar içinde TURCom Teknolojiden tam destek
alaca¤›m›za inan›yoruz.“
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EKOROMA MARKETLER Z‹NC‹R‹, Yeni Yap›s›yla Müflterilerine Kaliteli
Hizmet Vermeye Haz›r!

“Ucuz ve kaliteli ürünleri müflterileri ile buluflturan Ekoroma Marketler Zinciri, yeni yap›lanmas›n› TURCom’la gerçeklefltirdi.”

SULTANBEYL‹ KÜLTÜR MERKEZ‹’nin Altyap›s› Sorunsuz Olarak Kuruldu.

‹nflaat›n› Gümüfl Elektrik’in gerçeklefltirdi¤i ve yak›n zamanda Sultanbeyli’lerin hizmetine girecek olan Sultanbeyli Kültür Merkezi’nin
teknolojik gereksinimlerinde TURCom imzas› var.

K›sa bir süre sonra aç›l›fl› gerçekleflecek olan Sultanbeyli Kültür Merkezi, inflaat›n› bir yandan Gümüfl Elektrik ile tamamlarken, teknolojik
ihtiyaçlar› için de TURCom’un proje ve ürünlerinden faydaland›.

Yap›sal kablolama, data iletiflim ve LAN projeleri kapsam›nda TURCom Teknoloji’nin uzman ekibiyle yap›lan keflif çal›flmas›ndan sonra
ürün seçimi yap›larak, sistemin ürün ve montaj dahil tüm süreçleri yine TURCom taraf›ndan yönetildi. Böylece Sultanbeyli Kültür Merkezi’nin
altyap›s› sorunsuz olarak kurulmufl oldu.

Günümüzde ülke geneline yay›lm›fl 700’ü aflk›n flubesi ile

K›z›lay-K›z›lhaç hareketinin temel prensipleri çerçevesinde

gönüllü hizmetler yürüten ve temeli 1868 y›l›nda at›lan Türk

K›z›lay›, teknolojik ihtiyaçlar›n› TURCom’la gidermeye devam

ediyor.

Hiçbir ayr›m yapmadan hangi koflullarda olursa olsun, 141

y›ld›r insanlara yard›m eden Türk K›z›lay›, load balancer (yük

dengeleme) projesinden sonra kendi uygulamalar›n›n önüne

bu çözümü ölçeklendirerek, dinamik yük da¤›l›m› yap›lmas›n›,

s›k›flt›rma ve caching teknolojileriyle beraber, performans

art›fl› ile sistemin kesintisiz olarak çal›flmas›n› sa¤lad›.

TÜRK KIZILAYI, Güvenlik Projesinden Sonra ERP Sorununu da TURCom’la Aflt›.



VAVANA, Müflteri ‹liflkilerini Dynamics CRM ile yönetecek!

“Türkiye’nin en büyük koku proje uzman firmas› Vavana, pazarlamadan, sat›fl sonras› deste¤e kadar tüm faaliyetlerini
Dynamics CRM üzerinden takip edecek.”

Markalar›n ak›lda kal›c› olmas›n› ve hat›rlanmas› için duyumsal etkilere önem
vererek markalar için kurumsal kokular yaratan ve bu kokular›n kal›c› olmas›n›
sa¤layan çözümler gelifltiren Vavana, TURCom Teknoloji ile Dynamics CRM
projesiyle, müflteri iliflkilerini kontrol alt›na alacak.

Ajans, turizm, market, casino, hastaneler, spalar, al›flverifl merkezi gibi birçok
sektörde tercih edilen Vavana, kiralama mant›¤›yla, kullan›c› baz›nda ayl›k
ödemelerle kullan›lan çözüm sayesinde, donan›m, lisans, bak›m, yedekleme vb
maliyetleri düflürerek, pazarlamadan, sat›fl sonras› deste¤e kadar tüm firma
faaliyetleri Dynamics CRM üzerinden takip edecek.  Özellikle ayn› anda çok say›da
fatura kesme, müflterilerdeki sarf malzemelerin bitiflini otomatik hesaplama,
stok takibi gibi gelifltirmelerle Dynamics CRM çözümü Vavana’n›n ihtiyaçlar›na
uygun hale getirilecek Dynamics CRM projesi k›sa sürede tamamlanacak.

Projelerimizden
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ÇEL‹KPAN ISI S‹STEMLER‹, TRCroot ‹le ‹nternet Kullan›m›n› Kay›t Alt›na Al›yor!
“Geliflen teknolojiyi takip ederek müflterilerinin beklentilerini gerçeklefltiren Çelikpan Is› Sistemleri, TRCroot ile internet

k›s›tlama ve raporlama ihtiyaçlar›na çözüm buldu.”

Kaliteli ve ekonomik ürünleriyle çevreyle ilgili yasalara da uyan
firma, çal›flanlar›na da iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i standartlar›na uygun
ortam sa¤l›yor.

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

TURCom Bursa Bölge Sat›fl Müdürü Ümmühan KAHRAMAN “ TRCroot’un
geliflmifl yönetim paneli sayesinde Çelikpan’›n IT departman›n›n,
girilen sitelerin ismini ve kullan›m sürelerini ayr›nt›l› olarak kullan›c›
baz›nda raporlayabildi¤ini söyledi.

Beyçelik A.fi. çat›s› alt›nda panel radyatör üretimi yapan ve bunu yüksek teknolojiyle birlefltiren Çelikpan Is› Sistemleri, kurumdaki internet
kullan›m›n› etkin flekilde kontrol edebilmek için TRCroot ürününden faydalan›yor.

DETUR, Co-location Hizmetini Telnet’ten Al›yor.

“‹fl seyahatlerinin güvenilir ifl orta¤› Detur, sunucular›n› TURCom’un kardefl
flirketi Telnet’te bar›nd›r›yor.“

Uzmanlaflm›fl kadrosu ve flirketlere özel avantajlar› ile yurt içi ve yurt d›fl› uçak biletleri,
Türkiye ve dünya genelinde özel fiyatl› otel rezervasyonlar›, k›sa ve uzun süreli
araç kiralama, vize ifllemlerinin yürütülmesi gibi birçok alanda hizmet veren Detur,
co-location (sunucu bar›nd›rma) ve kabinet bar›nd›rma hizmeti için Telnet ile ifl birli¤ini
sürdürüyor.

Detur ve Telnet aras›nda 2008 y›l›nda bafllayan iflbirli¤i, Detur’a kesintisiz ve düflük
maliyetli sunucu güvenli¤i sa¤l›yor.
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DER‹C‹O⁄ULLARI, TRCroot ve Juniper ‹le Problemlerini Aflt›.

“Teknolojiyi yak›ndan takip etmenin gerekli oldu¤u günümüzde, Dericio¤ullar› da bu alandaki s›k›nt›lar›n› TURCom Teknoloji ile
  gideriyor.“

30 y›l› aflk›n süredir malzeme da¤›t›m› yaparak mobilya sektörüne hizmet veren Dericio¤ullar›, alt› seneden beri de; Do¤tafl, Yatafl,
Alfemo, Konfor, Kelebek, Tepe gibi büyük üreticilere döflemelik kumafl üretmektedir.

Son dönemde Bal›kesir’de yapt›¤› yat›r›mlar ile modüler mobilya üreticilerine de panel ebatlama, bantlama, ve delme makinalar›ndan
oluflan modern tesisi ile üretim deste¤i sa¤layan Dericio¤ullar›, üretti¤i ürünlerin çevreye, insan sa¤l›¤›na sayg›l›, pratik ürünler olmas›na
dikkat ederken, tutulmas› gerekli olan log kay›tlar›n› TRCroot ile saklay›p, flirket d›fl›nda bulunan çal›flanlar›n›n flirket bilgilerine güvenli
ve kolayca eriflimini de yine TURCom ile sa¤l›yor.

Dericio¤ullar› TURCom’la projeyi gerçeklefltirmeden önce internet eriflimini ISA server üzerinden k›s›tl› olarak sa¤larken, personelin log
kay›tlar›n› da saklayam›yordu ve sahada bulunan çal›flanlar da flirket kaynaklar›na Windows 2003 üzerindeki VPN ile erifliyordu.

Projenin Sistemati¤i;

Local kullan›c›lar›n internet eriflimlerine k›s›tlama ve 5651 say›l› yasa uyar›nca loglar›n tutulabilmesi için TRCroot ve Juniper kombinasyonu
kullan›l›p; mevcut internet eriflimi yap›lan ADSL hatt› Juniper üzerine tafl›nd›.
Bu sayede firman›n donan›msal firewall ihtiyac› karfl›land›.

Ayr›ca TRCroot ile kullan›c›lar›n log kay›tlar›n›n tutulmas› d›fl›nda, içerik filtreleme,
URL filtreleme de imkan tan›nd›. Yine TRCroot’un geliflmifl yönetim paneli
sayesinde ayr›nt›l› olarak girilen sitelerin isim, kullan›m süreleri, kullan›c› bazl›
olarak raporlanmas› da sa¤land›.

fiirket d›fl›nda bulunan çal›flanlar›n flirket verilerine güvenli ve kolay eriflimleri
için ise, Juniper üzerinde VPN aktif edilerek, Juniper VPN client ile problem
afl›lm›fl oldu.

Proje dahilinde TRCroot için 1 y›l kullan›c› deste¤i, Juniper için de 2 y›l ürün
destek garantisi de verildi.



YEfi‹LIRMAK DERSHANES‹, TURCom ‹le Çal›flmaya Devam Ediyor.

“Kuruldu¤u günden bu yana yüzlerce ö¤renciyi üniversiteli yapan Yeflil›rmak Dershanesi, internet eriflimi, mail ve web sitesiyle
ilgili yaflad›¤› sorunlar› TURCom’la çözdü.”

Projelerimizden
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Elde etti¤i derecelerle Bursa ilinin en çok tercih edilen dershanelerinden olan
ve kuruluflundan günümüze gelen kadar yüzlerce ö¤renciye üniversite kap›s›n›
açan Yeflil›rmak Dershanesi, ö¤rencilerine verdi¤i e¤itimin kalitesini sürekli
artt›r›rken, teknolojiyi de takip ediyor.  Teknoloji altyap›s›nda internet eriflim,
mail ve web sitesinde yaflad›¤› s›k›nt›lar› gidermek için TURCom’la anlaflan
Yeflil›rmak Dershanesi, G.SHDSL ve TRCroot’un tercih edildi¤i proje ile tasarruf
sa¤lad›.

1 Mbps Telnet Telekom ad›na G.SHDSL internet eriflimi al›narak internet
eriflimlerinin daha stabil hale geldi¤ini aç›klayan Yeflil›rmak Dershanesi Bilgi
‹fllem Müdürü Adem KARAfi, “Statik ip al›narak TRCroot ile ba¤lant›s› yap›ld›.
TRCroot ile firewall, web server, mail server, antivirüs-antispam gateway
özellikleri de aktif hale getirilerek, yönetim bize geçti. Grup flirketlerimizin
mail ve weblerini de bir araya toplayarak tasarruf ettik” dedi.

PRONET GÜVENL‹K H‹ZMETLER‹, Sistem Altyap›s›n› TURCom’la Koruyor.
“2002 y›l›nda hayata geçirdi¤i “Pronet Güvenlik Paketi” sistemi ile sektöründe bir ilke imza atan Pronet Güvenlik Hizmetleri,
altyap›s›n›n güvenli¤i için TRCroot’da karar k›ld›.”

50.000'in üzerinde aktif güvenlik sistemi, say›lar› 500'ü aflan özel güvenlik projeleri ve %92 müflteri memnuniyeti ile Türkiye'nin en
güvenilen ve en çok tercih edilen lider güvenlik firmalar›ndan Pronet Güvenlik Hizmetleri, TURCom Teknoloji’nin her sektörden birçok
kurumun da tercih etti¤i TRCroot ürünü ile altyap›s›n›n güvenli¤ini sa¤l›yor.

K›saca TRCroot Hakk›nda
fiirketlerin uymak zorunda oldu¤u 5651 numaral› yasay› kolayca yerine getirmelerini sa¤layan TRCroot, Telekomünikasyon ‹letiflim
Baflkanl›¤› onayl› webfilter modülüyle sektör ay›r›m› olmaks›z›n her firman›n a¤, iletiflim ve güvenlik sistemlerini kurup, yönetmelerine
olanak tan›r. Linux tabanl› olan TRCroot, çeflitli modülleriyle, performansl› ve ekonomik çözüm paketleri içerir.
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Felaketi Önlemek Mümkün De¤ildir Ancak Çaresiz De¤ilsiniz.

Teknolojinin hayat›m›z› kolaylaflt›rd›¤› ve de bize zaman kazand›rd›¤› flüphe götürmeyen bir gerçek. Yaln›z; bu teknolojik geliflmeler,
sanayileflme ve yeryüzünde yaflayan insanlar›n sorumsuzlu¤u ve bilinçsizli¤i nedeniyle dünyam›za bu geliflmelerin olumsuz yan etkileri
yans›makta maalesef.

Ülkemizde ve dünyan›n di¤er ülkelerinde bu yan etkiler iklim de¤ifliklikleri nedeniyle oluflan küresel ›s›nma, ozon tabakas›n›n incelmesi
vb flekilde olup bunlar›n sonucunda seller, kas›rgalar vb do¤al felaketler do¤abilmektedir. Tabii bunlar›n nedenlerinin araflt›r›lmas› bilim
adamlar›n›n ifli. Bunlar›n sonuçlar› ile yaflamak, bu tip felaketlere karfl› önlem almak ise bizlere düflüyor.

Biliflim dünyas›nda felaket (disaster) dedi¤imiz olay, istenmeyen sebeplerden ötürü; bir flekilde verilerin kaybolmas›d›r. Bu sebepler
aras›nda kullan›c›, yaz›l›m ve donan›m hatalar›n›n olmas›n›n yan›nda do¤al afetler de bu felaketin içerisinde yer almaktad›r.

Disaster Recovery diye tabir etti¤imiz felaketten geri dönme ifli de IT dünyas›ndaki pek çok çal›flan›n kimi zaman korkulu rüyas› haline
gelmektedir. Genellikle flirketlerin bilgi ifllem – IT bölümleri en çok para harcayan bölümleri olarak göze batmaktad›r. Fakat buraya yap›lan
yat›r›m›n bu gibi felaketlerde iflinizi minimum kesintiyle devam ettirmemizi sa¤layaca¤› da unutulmamal›d›r. Genelde bir musibet bin
nasihattan iyidir ancak musibet gelmeden önlem al›nm›fl olsa belki de pek çok firma veri kayb› olmaks›z›n ifllerine en k›sa sürede kald›klar›
yerden devam edebileceklerdi.

Yak›n bir süre içerisinde ‹stanbul’da sel felaketi yaflad›k. Bu sel felaketinden etkilenip önlem almayan firmalar günlerce ifllerine devam
edemediler ve binlerce belki de yüzbinlerce liral›k zarara u¤rad›lar.

fiirketler olas› felaketlere karfl›n
“Disaster Recovery Site”lar kurmal›!
Deprem, sel, yang›n vb afetlerde ifllerimize kald›¤›m›z yerden devam edebilmek
için neler yapabiliriz sorusu soruldu¤unda, firma büyüklü¤ü, yap›s› ve bütçesine
göre pek çok alternatif bulunabilir. ‹lk akla gelenler aras›nda disaster recovery
site’› kurmak var. Bulundu¤unuz yerden ayr› bir noktadaki flubenize (mümkünse
ayr› bir flehre) varolan sisteminizin bir benzerini kurup, iki sistemi sürekli
birbiri ile replike ederek merkez noktan›z herhangi bir felaket sonucu offline
konuma geçti¤inde minimum kesintiyle disaster recovery site’dan hizmet
vermeye devam edebilirsiniz. TURCom Teknoloji olarak bu sistemlerin marka
ba¤›ms›z olarak müflterimizin yap›s›na en uygun ürünlerle projelendirilmesini
yap›p yine müflterilerimizin yap›s›na uygun çözüm alternatiflerini sunmaktay›z.
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Eriflim Altyap›lar› Do¤ru
Planlanmal› !

Uzak uçlar›n merkez ve DRC ile eriflimlerini maximum performans ile minimum ilk yat›r›m ve ayl›k iflletim giderleri ile sa¤lamak mümkün.

Örnek olarak;

Merkez ile DRC aras›nda al›nacak fiber altyap› üzerinden NN metroethernet ile ana eriflim sa¤lan›rken; Radyolink üzerinden lokal eriflim
yedeklemesi ile fiber altyap›da  herhangi bir problemde ayn› kapasitenin Radyo Link üzerinden çal›flmas› sa¤lanabilir. Fiber yap› problemi
giderildi¤inde ise sistem fiber üzerinden otomatik çal›flmaya devam edecektir.

Bu yap›da internet eriflimlerini, LL, FR, ISDN  eriflimlerini de yedeklemek mümkündür. Farkl› santral ve altyap›  operatörlerinin yedeklemeleri
ile alternatif karasal yedeklemeleri ve Radyo link ile havasal yedeklemeleri de mümkün olabilmektedir.

TURCom, proje bazl› /müflteri bazl› yaklafl›mlar› ile sizlere en uygun çözümü sunabilir.

Her müflterimizin birden çok noktas› bulunmamakta. Bu durumda ise farkl› flehirlerde yer alan datacenter’lar›m›zda co-location hizmeti
vererek disaster recovery site’lar›n› kendi  datacenter’›m›zda yap›land›r›yoruz. Müflterilerimizin istekleri do¤rultusunda bu server’lar›n bak›mlar›
(yap›lmas› gereken güncellemeleri, düzenli olarak backuplar›n›n al›nmas›) hizmetlerini de yine kendilerine verebilmekteyiz.

Bu tip felaketlerin bafl›m›za gelmemesi en büyük dile¤imiz, ancak böyle bir durum oldu¤unda önlem alm›fl olan firmalar ve IT çal›flanlar› ifl
süreklili¤i konusunda korkulu rüya görmeyecekler diye ummaktay›z.

Felaket Önleme Merkezi projelerinde en önemli konulardan biri eriflim
altyap›lar›n›n do¤ru planlanmas›; merkezi sistemlerin realtime online
replikasyonu yan›nda, DRC ilan› ile sistemlerin kay›ps›z bir yap›da DRC
üzerinde devam etmesi kadar uzak uçlar›n DRC sistemlerinde kesintisiz
çal›flma devam etmesi son derece önemlidir. Bir flirketin  IT eriflim
altyap›s› planlan›rken; DRC eriflim altyap›s›n›n düflünülerek projelendirilmesi
gereklidir.

Müflterilerimizin ihtiyaçlar›na uygun  olarak; merkez ile DRC aras›nda;

 Fiber SDH yap›lar›

 Fiber metro ethernet

 RL SDH, metro ethernet yap›lar›,

 Farkl› santral yedeklemeleri,

 Lokal eriflim yedeklemeleri

 Alternatif operatör yedeklemeleri olarak projelendirilir.

fiirketlerde uygulanan güvenlik
politikas› ne anlama gelir ve
yararlar› nelerdir?
Güvenlik politikas›, kurumda güvenli¤in oynad›¤› rolün genel bir
anlat›m›d›r. Güvenlik politikas›n›n kuruma üç yarar›ndan
bahsedilebilir:
1. Kurum çal›flanlar›n› ve üçüncü taraflar› yasal sorumluluktan

kurtarmak,
2. Kuruma özel gizli bilgileri korumak,
3. Kurumun bilgi-ifllem yetene¤ini oluflturan kaynaklar›n israf›n› ve

bofla kullan›m›n› engellemek.



Sald›r› Tespiti
Sald›r› Tespit Sistemleri (Intrusion Detection System - IDS),
bilgisayarlar›n ve bilgisayar a¤lar›n›n faaliyetlerini izlemek,
kaydetmek ve olas› sald›r›lar› tespit etmek amaçl› olarak tasarlanan
sistemlerdir. ‹yi bir sald›r› tespit sistemi, çok az kullan›c› müdahalesi
ile çal›flabilmeli, sistem kaynaklar›n› en az düzeyde kullanmal›,
sistemde zaman içinde yap›lacak de¤iflikliklere karfl› uyum
sa¤layabilir (adaptive) olmal› ve sistemdeki normal davran›fl ile
normal d›fl› davran›fl› ay›rt edebilmelidir.

Teknoloji
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Güvenlik Duvarlar› (Firewall)
Güvenlik duvar› (firewall), bir kurumun a¤ güvenli¤i politikas›n›n
uygulanmas›nda kullan›lan bir teknolojidir. Güvenlik duvarlar›, bir
bilgisayar a¤›ndan baflka bir bilgisayar a¤›na geçifli s›n›rlamaktad›rlar.

Birçok kurum, kendi bilgisayarlar›na, internet üzerinden gelebilecek
sald›r›lara karfl› güvenlik duvarlar›n› kullan›r. Bunun yan›nda,
kurum içi bir a¤ bölümü ile yine kurum içi baflka bir a¤ bölümü
aras›ndaki geçifl s›n›rlamas›nda da güvenlik duvar› kullan›labilir.

Yedekleme
Sürekli ve do¤ru bir flekilde kritik verilerin yede¤ini almak,
yaflanabilecek bir sald›r› ya da do¤al bir afetin olumsuz sonuçlar›n›n
etkilerini minimum seviyeye indirecektir.  Bir yedek alma sisteminin
kurulmas›n›n maliyeti, kaybedilen verinin geri kazan›lma
maliyetinden çok daha düflüktür. Sistemlerin elektrik kesilmelerine
ve güç kayna¤› ar›zalanmalar›na karfl› korunmas› da yedekleme
konusunda ele al›nabilir.

Bu tür durumlardan korunmak amac›yla, sistemler kesintisiz güç
kaynaklar› ve yedek güç üniteleri ile desteklenmelidir.

Eriflim Denetimi
Biliflim güvenli¤inde en önemli konulardan biri, kaynaklara kimin nas›l eriflti¤ini kontrol etmek, bu sayede bilgi üzerinde
yetkisiz de¤ifltirme ve aç›¤a ç›karma olaylar›n› engellemektir. Bu amaçla yap›lan faaliyetlere genel olarak eriflim denetimi
(access control) denir. Bir kullan›c› bilgisayar›ndan a¤ üzerindeki bir dizine ulaflmak istedi¤inde ona kullan›c› ad› ve parola
soran bir ekranla karfl›laflmas›, eriflim denetimine örnek olarak verilebilir. Eriflim denetimi, yaz›l›m ve donan›m tabanl› olarak
sa¤lanabilir.

Antivirüs Sistemleri
Kurumda virus sald›r›lar›na karfl› uygun antivirüs sistemleri kullan›lmal›d›r. Kullan›c›lar, tan›mad›klar› kimselerden gelen e-
postalar› açmamal›, gerekti¤inde sistem ve güvenlik yöneticilerini vakit kaybetmeden konu hakk›nda bilgilendirmelidirler.
Bunun yan›nda anti-virüs programlar›n›n güvenlik duvarlar› ve e-posta sunucular› ile birlikte çal›flabilmesi sayesinde daha üst
düzey bir koruma sa¤lanabilmektedir.

E¤itim
Kurumda bir felaket durumunda var olan politikalara uygun olarak kimin ne yapaca¤› konusunda personelin e¤itilmifl olmas›
çok önemlidir



TNT, TURCom’la Biliflim ve Telekomünikasyon Sorunlar›n› Giderdi.
“Tafl›mac›l›k sektörünün en çok göze çarpan flirketlerinden TNT, donan›m ihtiyaçlar›n› TURCom ile karfl›larken, yapt›¤› HBÜD
(hat, bak›m, ürün, destek) anlaflmas›yla da hatlar›n›n bak›m›n› sa¤l›yor.”

“Sütlü g›da ürünleri pazar›nda faaliyet gösteren Eker Süt Ürünleri, altyap›s›nda yine TURCom Teknoloji’nin deneyimine
güvendi.”

Ayrandan yo¤urda, peynirden kayma¤a ve sütlü tatl›lara kadar 70
farkl› ürün çeflidiyle, Türkiye’nin dört bir yan›nda tüketicisiyle buluflan
Eker Süt Ürünlerinin WAN altyap›s›na yine TURCom Teknoloji imzas›n›
att›.

TURCom Teknoloji ile WAN projesine bafllamadan önce Bursa fabrikas›
ile di¤er illerdeki bölge müdürlüklerinin F/R (frame relay) hatlar ile
sonland›r›ld›¤›n› aktaran Eker Süt Ürünleri Bilgi ‹fllem Müdürü ‹brahim
NAR, “Ayl›k maliyetlerimiz çok yüksek geliyordu ve 2 Mbps G.SHDSL
internet eriflimimiz mevcuttu. Bu nedenle yüksek h›zl› internet
eriflimine ihtiyac›m›z vard›” fleklinde konufltu.

Projenin Aflamalar›

Firman›n Bursa’daki fabrikas›na 8 mbit’lik ME (MetroEthernet) internet
eriflimi al›narak, switchte sonland›r›lmas› yap›ld› ve firewall ba¤land›.
‹stanbul Sancaktepe, ‹stanbul fiiflli, ‹zmir, Ankara noktalar›na da
G.SHDSL ‹nternet, ‹stanbul Ayaza¤a noktas›na F/R internet, Konya
ve Bodrum, Kocaeli noktalar›na ADSL internet al›nd›. Ard›ndan firewall
ba¤lanarak Bursa fabrika üzerinde VPN ile sonland›r›ld›.

Projede ayr›ca mevcut cihazlar kullan›larak, di¤er lokasyonlardaki
kullan›c›lar›n flirket merkezine ba¤lant›lar› ekonomik yoldan
gerçeklefltirmifl oldu. Hat bak›m hizmetini de TURCom’dan alan Eker
Süt, sorunsuz, yüksek h›zda internet eriflimi ile VPN teknolojisine
kavufltu.

TNT, dünya çap›nda posta ve ekspres teslim ihtiyaçlar› konusunda genifl seçenekler sunarak, Avrupa ve Asya’da etkin tafl›mac›l›k altyap›s›yla
hizmet veriyor. Merkezi ve bölgelerinin altyap›s›nda eksiksiz bir sistem odas› ve network için aktif cihazlar› TURCom Teknoloji arac›l›¤›yla
temin etti.

Hatlar›n›n kesintisizli¤i için bak›m ve deste¤ini de HBÜD anlaflmas› kapsam›nda yine TURCom’dan alan TNT, böylece biliflim ve
telekomünikasyon sorunlar›na çözüme ulaflt›rm›fl oldu.

EKER SÜT, WAN Teknolojisine TURCom’la Geçti.

Projelerimizden
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TURCom'la nas›l tan›flt›n›z ve neden tercih ettiniz?

TURCom ile ilk olarak Point Otel Taksim'i açarken tan›flt›k.

TURCom'u as›l tercih etmemizin sebebi, pek çok hizmeti

birarada alabiliyor olmam›z. Yani baflka bir hizmet için baflka

bir yere dönüp vakit kaybetmiyoruz. Bilgi ve tecrübe

gerektiren pek çok hizmeti tek bir firmadan alabiliyor olmam›z

bize gerçekten büyük kolayl›k sa¤l›yor. Bununla birlikte her

iki kurum aras›nda sa¤lanan karfl›l›kl› güven, TURCom aç›s›ndan

ödemelerin düzgün yap›l›yor olmas›, bizim aç›m›zdan ise

yap›lan iflin düzgün ve kaliteli olmas› da oldukça önemli.

Bilgisayar kiralamaktan network kurulumuna kadar

TURCom'dan her hizmeti hemen alabiliyoruz. Hizmetleriyle

iflimizi çok kolaylaflt›r›yorlar. Normalde özellikle flantiye

dönemlerinin hem  tafleronlar aç›s›ndan hem de yat›r›mc›lar

aç›s›ndan çok yo¤un ve s›k›nt›l› geçti¤ini söyleyebiliriz. Biz

bu s›k›nt›lar› TURCom ile yaflamad›k. ‹lk kez böyle büyük bir

projeyi d›flar›ya verdik ve bu süreç iyi bir flekilde tamamland›,

ifller planlanan sürelerde yap›ld›.

Projenin detaylar›n› anlat›r m›s›n›z?

Barbaros'daki binam›z 26 katl›, 210 odas›, 18 toplant› salonu,

4 tane restaurant›, bir büyük oyun salonu, havuzu, spa kat›

olmak üzere gerçekten oldukça büyük bir bina oldu. Burada

çok say›da toplant› salonu olan kongre merkezi gibi çal›flacak

bir tesis planlad›k. Geçmifl tecrübelerimizden de biliyoruz ki,

do¤ru düzgün çal›flan bir internet ba¤lant›s›, do¤ru çal›flan

bir ses ba¤lant›s› olmazsa büyük kongreler düzenleyemezsiniz.

Bir ya da iki kere düzenlerseniz bir daha olmaz. O yüzden

oradaki interaktif televizyonu, odalardaki kurulu kablosuz

internet IP kameralar› alarak her kata switchler koyduk.

Bunun d›fl›nda yine her kata IP kameralar koyduk ve özellikle

bal›k gözü kameralar› tercih ettik. Hem bunlar› hem de

interaktif  TV'lerin switchlerini en alt katta bulunan sistem

odas›nda toplad›k. Tüm ses sistemlerini ise her salonunun

ihtiyac› birbirinden farkl› oldu¤u için o salona özel yapt›rd›k.

Salonlar›n kumanda merkezlerini de yine salonlar›n içerisinde

toplad›k.

Oluflabilecek Herhangi Bir Olumsuz Durumdan Hemen
Haberdar Olunacak

Otomasyon, yang›n alg›lama sistemi ve kamera sistemini
birbirine entegre ettik. Yani bir yerde yang›n alarm› çald›¤›
zaman, hemen o yerin kamera görüntüsü geliyor. Bu entegre
sistem, gecenin çok geç bir saatinde meydana gelen bir
olay›n foto¤raflar›n› da çekip size mail at›yor. Örne¤in bir
kazan›n s›cakl›¤› 18 dereceye düfltüyse, otomasyon hemen
kameralar› uyar›yor ve kameralar an›nda o tarafa dönüyor.
Bunlar› birbirleriyle baflar›l› bir flekilde entegre ettik.

Özbek Turizm olarak her yeni otelimizde flimdiye kadar
yap›lm›fl olan en teknolojik oteli yapmay› amaçl›yoruz. Bu
art›k bizim gelene¤imiz haline geldi.  Sizden sonra yap›lanlar
tabii ki size geçiyorlar. Yeni malzemeler ç›k›yor, gelip sizinkini
görüyorlar. Bundan 2 y›l sonra mutlaka daha iyisini
yapacaklard›r ama biz de yine daha iyisini yapar›z.

Di¤er taraftan 13 tane server kullan›ld›. Yedekleme taraf›n›
biraz daha ciddi ele ald›k. Storage taraf›nda çok daha kurumsal
ürünler kulland›k. 3 otelimiz farkl› mekanlarda olduklar› için
birbirleriyle haberleflmelerini selefon cihazlarla sa¤lad›k.

Böylece data hatlar› birbirleriyle haberleflebiliyor. 3 otelde
de bilgisayar de¤il thin client kullan›yoruz. Business
Center'›m›za Microsoft sponsor oldu ve çok fl›k bir mekan
ortaya ç›kt›. Access pointler ve wireless ürünleri kulland›k.
Onlar›n merkezi bir controller olmalar›yla beraber hem
maliyet düfltü hem de access point kapsama alan›n›
genifllettik.  Zaten art›k MetroEthernet teknolojisi standart
hale geldi. Ordaki flans›m›z da Türk Telekom'a çok yak›n
olmam›z sayesinde fiber yat›r›m›m›z düflük oldu. Genel olarak
biz ihtiyaç olabilecek herfleyi yapt›k.

Yüz Yüze

Özbek Turizm, Hizmete Yeni Giren 3. Oteli Point Hotel
Barbaros'un Teknolojisini TURCom'la Oluflturdu.
Nippon ve Point Otel Taksim'i bünyesinde bar›nd›ran
Özbek Turizm, geçti¤imiz A¤ustos ay›nda açt›¤› Point Hotel
Barbaros'da, misafirlerini a¤›rlamaya bafllad›. A¤›rl›kl› olarak
kongre oteli konseptinde inflaa edilen ve tüm teknolojik
altyap›s›n›n TURCom'a emanet edildi¤i otelin Genel Müdürü
Cihan Y›lmaz ile hem otel hakk›nda hem de proje hakk›nda
keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik.
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Tabi ince detaylar da var.  Çok fazla teknoloji y›¤d›¤›n›z

zaman misafir anlamayabiliyor. Teknoloji misafirin

kullanabilece¤i kadar olmal›. Misafirlerin tekneolojiyi ne

kadar kulland›klar› konusunda anket yap›yoruz. Çünkü aç›lan

ekran bir bilgisayar ekran›. Elinde kumanda ile menüden

seçimler yapmas› gerek. Bu çok da kolay de¤il. Herkes iyi

bir bilgisayar kullan›c›s› de¤il. O nedenle oda içerisindeki

teknolojiyi minimum düzeyde tutmaya çal›flt›k.

Salonlardaki ve genel alanlardaki teknolojiyi bak›m›ndan

gerçekten yapabilece¤imizin en iyisini yapmaya çal›flt›k. Her

salonda mutlaka anfi, hoparlör, sabit bilgisayar var. LCD

projektörler de yerlerinde sabitler ve asansörlerle inip

ç›k›yorlar. Bunlar her salonda standart oldu. Point Hotel

Barbaros, konsept olarak gerçekten flu an bir kongre oteli

için çok ideal duruma geldi ki amac›m›zda buydu. fiu anda

yap›lan iflten memnunuz. The Game bölümünün de aç›lmas›yla

birlikte zaten vermeye çal›flt›¤›m›z bu imaj daha da

pekiflecektir. Bunlar›n yan›s›ra odalara playstation servisi,

Nintendo servisi  gibi hizmetler vermeye bafllayaca¤›z. Aç›lal›

2.5 ay oldu ama misafirlerimizin geri dönüflleri çok olumlu.

Proje tahmin edilen zamanda m› tamamland›?

Özverili bir çal›flma sonucu planlanan zaman dilimi içerisinde

tamamland›

‹fl d›fl›nda da bilgisayar kullan›yor musunuz?

Bilgisayar hayat›m›z›n her an›nda var ve hayat›m›z›n olmazsa

olmaz›. Ancak bilgisayar› ifl d›fl›nda çok fazla kullanmamaya

çal›fl›yorum.

Telefonla rezervasyon d›fl›nda webten baflvurular oluyor

mu?

4 y›l öncesine kadar bizim internet rezervasyonlar›m›z

%1-1.5 civar›ndayd›. fiimdi ise bu oran %15'lere ulaflm›fl

durumda. Gelecekte bu çok daha yüksek noktalara gelecek.

Ayn› zamanda Global Distribition System konusunda dünya

devi olan World Hotels Consortium,  istanbul'da sadece bizim

otellerle çal›fl›yor. Rezarvasyon art›fl›nda da World Hotels

Consortium'un gücü tart›fl›lmaz. fiu anda sadece Kuzey Avrupa,

Amerika pazarlar›, internetten rezervasyonu kullan›yorlar.

Örne¤in Arap ya da Rus pazar›ndan çok talep alm›yoruz ama

o da olacak. Teknolojinin turizm ile iliflkisi o noktaya gelecek.

Gençlere sektörünüzle ve teknoloji konusunda neler

tavsiye edersiniz?

Ülkemizde en h›zl› yükselen sektör turizm sektörü. ‹nsano¤lu

varoldu¤u müddetçe hem ifl hem gezip görme hem merak

olgusu katlanarak devam etmekte. 90'lar›n bafl›nda 'turizm',

ö¤rencilerin mesleki tercihleri konusunda son s›ralarda yer

al›rken 90'lar›n sonu ve özellikle 2000'lerin bafl›nda ilk

s›ralarda yer almaya bafllam›flt›r.

Sektöre girmek isteyen gençlere tavsiyem, üniversitede

turizm sektörü üzerine e¤itim  almalar›, e¤er bu yönde bir

e¤itim almaya imkanlar› olamad›ysa da sertifikal› bir turizm

program›n› bitirmeleridir. Bunun yan›s›ra gençlerin, teknoloji

ile mutlaka iç içe olmalar› gerekiyor. Teknoloji her sektörün

oldu¤u gibi turizmin de olmazsa olmaz bir parças›d›r.

Eklemek istedikleriniz var m›?

‹leride de TURCom ile çal›flmaktan genel olarak memnuniyet

duyar›m çünkü  ifllerimizi oldukça kolaylaflt›r›yorlar. TURCom'da

istedi¤imiz zaman istedi¤imiz kifliye ulaflma imkan›n›n olmas›

da ayr›ca memnuniyet verici. Teknik elemandan, yönetim

kurulu baflkanlar›na kadar tüm ekipten destek alabiliyoruz.

Umar›m daha uzun y›llar birlikte çal›fl›r›z.

Çok keyifli bir sohbetti, teflekkür ederiz.

“ S›f›rdan oluflturmaya bafllad›¤›m›z
projemizde TURCom Teknoloji,

ne zaman ihtiyac›m›z olsa yan›m›zdayd›.
Planlad›¤›m›z altyap›ya TURCom'la

sorunsuz olarak kavufltuk.”



ZONGULDAK KARAELMAS ÜN‹VERS‹TES‹, TURCom ‹le Altyap›s›n› Revize Etti.
“Zonguldak Karaelmas Üniversitesi mevcut WAN ba¤lant›s›n› TURCom’la geniflletti.”

MEDICANA HASTANELER GRUBU, Teknolojik ‹htiyaçlar› ‹çin
TURCom’dan Vazgeçmiyor.

“Medicana Hastaneler Grubu, TRCroot projesinden sonra server altyap›s›n› da TELNET’e tafl›d›.”

Bat› Karadeniz’in do¤al güzellikler ortam›nda genç ama dinamik bir
üniversite olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, d›fl kampüsünde
bulunan 10 tane yüksekokulunu merkeze TURCom Teknoloji ile
ba¤lad›.

Proje sonunda Üniversite, yüksekokullar› aras›nda kesintisiz iletiflimin
keyfini yaflamaya bafllad›.
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Projelerimizden

Proje Kapsam›nda Verilen Hizmetler;

 Web server olarak konumland›r›lan server’›n kurulumu

 Lisanslamalar

 Co-location ve Co-Location internet hizmetleri

 Serverlar›n bak›m› ve yedeklerinin al›nmas›

 TRCroot’un mail server modülü (antivirüs ve spam
    korumas› dahil)

 ‹ki y›ll›k bak›m hizmeti.

2006’da sa¤l›k sektöründe büyük yat›r›mlar yapan Medicana
Hastaneler Grubu, mail ve web server altyap›s›n› TELNET datacenter›na
tafl›d›. Proje kapsam›nda mail ve web serverlar›, lisanslar›, kurulumlar›
sa¤land›, hosting, co-location ve co-location internet hizmetleri
verilmeye baflland›, Linux tabanl› mail server kuruldu, antivirüs ve
antispam korumas› sa¤land›.

Bu projeden hemen önce Avc›lar’daki lokasyonunun mevcut mail
sistemini, TURCom’un TRCroot ürünüyle revize eden Hastaneler
Grubu, proje sonunda tüm lokasyonlar›n›n çal›flmalar›n› kolaylaflt›rd›.



ONUR AIR-TURCom ‹fl Beraberli¤ine Devam!

“Türkiye’nin en büyük özel havayolu flirketi Onur Air, y›llard›r çal›flt›¤› TURCom’la yoluna devam ediyor.”

TURCom Teknoloji’den Sat›fl Grup Müdürü Gökhan ELMAS, projenin 2 aflamada gerçekleflti¤inin alt›n› çizerek, 1.aflamay› flöyle anlatt›;

“Onur Grup firmalar›ndan olan Club Resort Atlantis Hotel’in, Onur Air merkezi ile online ba¤lant›s› için G.SHDSL hat al›nd›. Böylece
konumland›r›lan gateway arac›l›¤›yla data hatt› üzerinden ses iletiflimi dahili kod ile yap›lmas› sa¤land›. Ayr›ca Telnet ad›na al›nan G.SHDSL
hat ile internet eriflimine de olanak tan›narak, kullan›c› ve misafirlerin internete ç›k›fllar› sa¤land›. ‹nternet eriflimlerinin güvenli olmas›
ve ayr›ca 5651 say›l› kanun gere¤i loglaman›n tutulmas›na yönelik TRCroot ürünümüz konumland›r›ld› ve tüm kullan›c›lar için antivirüs,
antispam özellikleri ve web filtreleme özellikleri aktif edildi. Daha da önemlisi konaklama yapan müflterilerin internet eriflimlerinin güvenli
ve flifreli olarak yap›lmas›n› içeren yasa da uygulanm›fl oldu.”

D›fl hatlarda 15 ülkede 72 noktaya,

iç hatlarda 11 noktaya seferler

düzenleyen ve ülkemizin en büyük

özel havayolu flirketi olan Onur Air,

TURCom Teknoloji ile imza att›¤›

bir çok baflar›l› projeden sonra

yeni projelerde de yine TURCom

çözümlerini seçti.

TURCom Teknoloji ile yap›lan projenin 2.aflamas›n› anlatan Onur Air Bilgi ‹fllem Müdürü
Can AZUN ise, “Bölge noktalar›m›z›n merkez ile mevcut data hatlar› üzerinden dahili
kodlama yöntemi ile ücretsiz arayabilmesi ve merkez noktas› üzerinden UMTH
sistemiyle indirimli görüflme yap›labilmesi için de TURCom’un ürünlerinden olan
TRCix konumland›r›ld›. Dört büyük ofisimizde (Genel Müdürlük, Atatürk Hava liman›
istasyon/dispatch ofis, Atatürk Hava Liman› Teknik ofis, Antalya Hava Liman› Teknik
Ofis) gateway kulland›k ayr›ca di¤er ofislerimizde de elli adet IP telefon kurulumu
yap›larak sistem devreye al›nd›. Böylece gerek Genel Müdürlük, gerekse di¤er
ofislerimizde; yurt içi, yurt d›fl› ve cep telefonu görüflmelerinde TRCix arac›l›¤› ile çok
önemli tasarruf yapm›fl olduk. Yak›n zamanda flehir içi görüflmelerini de bu sistem
üzerine tafl›yarak projenin son aya¤›n› da gerçeklefltirmifl olaca¤›z” fleklinde konufltu.

Yüksek h›zl› internet eriflimlerinin devam› ve bütün lokasyonlar›n bak›m-destek
hizmetinin sa¤lanmas› için tekrar el s›k›fl›larak sözleflme yenilendi.

Projelerimizden
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DO⁄A FACTORING ‹letiflimini TURCom ‹le Çözdü.
“‹flletmelerin finansman ihtiyaçlar›n› karfl›layan Do¤a Faktoring Hizmetleri, bilgi ifllem altyap›s›n› TURCom ile yeniledi.”

Konya’da 1958 y›l›nda kurularak, günümüze kadar büyüyerek gelen Selçuk Ecza Deposu, geçti¤imiz y›l 50.y›l›n› kutlayarak baflar›s›n› kan›tlad›.
Dünya standartlar›nda kaliteli hizmet veren firma, 107 lokasyonunun, merkezi WLAN controller yap›s› üzerinden tek bir dokunufl ile kontrol
edilip yönetilebilmesini sa¤lad› ve wireless ortam›n›n güvenli¤ini de oluflturdu.

Selçuk Ecza Deposu, projede konumland›r›lan ürünlerle, aktif yönetim yap›lar›n›n WLAN controler üzerinde toplanmas› ve uzak noktalara
yerlefltirilen RAP’Lar›n ( Remote Access Point ) sadece bir anten görevi üstlenmesiyle, ölçeklenebilirlik ve merkezi yönetim kolayl›¤› sa¤lad›.

SELÇUK ECZA DEPOSU, Lokasyonlar›n› Tek Bir Noktadan Yönetiyor!

“Selçuk Ecza Deposu Türkiye’deki en büyük ecza deposu olmas›n›n verdi¤i a¤›rl›k ve öncül yap›s› ile, operasyonlar›n› TURCom
Teknoloji sayesinde; etkili, güvenli ve h›zl› bir flekilde wireless ortamda buluflturdu.”

Firmalar›n finansman ihtiyac›na h›zl› ve etkin çözümler sunarken,
müflteri memnuniyetini de ön planda tutan Do¤a Faktoring, sistem
odas›nda ve iletiflim a¤›ndaki modernizasyon çal›flmalar›n› TURCom’la
birlikte yürüterek etkili çözümler sa¤lad›.

TURCom Teknoloji ile yap›lan çal›flmalar› yürüten Çetin AP‹fi, bilgisayar
a¤ ba¤lant›lar› ve telefon kablolama alt yap›s›nda sorun yaflanmas›n›
istemediklerini TURCom ile yap›lan çal›flmalar neticesinde Sistem
odas› düzenlenmesi, LAN ve telefon kablolama alt yap›s›n›n
yenilemesinin sa¤lanarak, daha sa¤l›kl› bir bilgisayar ve telefon a¤›
altyap›s› oluflturmufl olduklar›n›, sistemde kullan›lan bilgisayar ve
telefon hatlar›n›n yenilenmesi ile çal›flma verimlili¤i ve kontrol
etkinliklerinin artt›¤›n› belirtti.

Do¤a Faktoring Hizmetleri A.fi. proje sonunda, daha sorunsuz iflleyen bilgisayar ve telefon a¤lar› altyap›s›na kavuflmufl oldu.



Dünya standartlar›nda kaliteli ekmek mayas› üretimi yapan Mauri Maya, en iyi modern teknolojilerle hizmet sunuyor. Biliflim altyap›s›nda
ise donan›msal firewall ile networkünü TURCom Teknoloji ile koruma alt›na ald›.

Mauri Maya’n›n TURCom’la tan›flmadan önce donan›msal firewall’lar›n›n, web filtreleme yapacaklar› ürünlerinin olmad›¤›n›, kablosuz
misafir networklerinde ve kendi networklerinde log kay›tlar›n›n tutulmad›¤›n› ve 5651 yasa ile ilgili aç›klar›n›n bulundu¤unu belirten
Mauri Maya Bilgi ‹fllem Sorumlusu Güngör PALA, “ Proje kapsam›nda, lokal kullan›c›lar›n internet eriflimlerine k›s›tlama ve 5651 say›l›
yasa uyar›nca loglar›n›n tutulabilmesi için TURCom Teknoloji’nin ürünü olan TRCroot ve Juniper kombinasyonu kullan›l›p; mevcut internet
eriflimi yap›lan ADSL hatt› Juniper üzerine tafl›nd›. Bu sayede donan›msal firewall ihtiyac›m›z karfl›land›.

Ayr›ca TRCroot ile kullan›c›lar›n içerik filtreleme, URL filtreleme ve girilen internet sitelerinin log kay›tlar› tutulabiliyor. TRCroot’un geliflmifl
yönetim paneli sayesinde de ayr›nt›l› olarak girilen sitelerin isim, kullan›m süreleri, kullan›c› bazl› olarak raporlanabiliyor. Misafir
networklerinde ise wireless internet eriflimi hizmeti verdi¤imiz ADSL ve hatlar yine Juniper firewall üzerinde sonland›r›larak, TRCroot ile
log kay›tlar›n›n tutulmas› sa¤land›” fleklinde konufltu.

TRCroot için 1 y›l kullan›c› destek, Juniper için de 2 y›l ürün destek garantisi verilen proje ile Mauri Maya, geliflen teknolojiyi hem maya
üretiminde hem de biliflim altyap›s›nda takip etti¤ini göstermifl oldu.

Projelerimizden
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MAURI MAYA, TRCroot ‹le Network’ünü Güven Alt›na Ald›.
“Mauri Maya güvenlik sorununu TURCom’la çözüme ulaflt›rd›.”

ACCOR OTEL Z‹NC‹RLER‹, TURCom ‹le Çal›flmalar›n› Sürdürüyor.

Accor Otel Zinciri, Novotel ve Ibis Hotels Gaziantep Otel’lerinin de altyap›s›n›
TURCom Teknoloji ile kurdu.

Türkiye’nin en büyük otel zincirlerinden Accor Otelleri, Gaziantep’te
aç›l›fl›n› yeni yapt›¤› Novotel’in ve Ibis Hotel’in sunucu altyap›s›n› TURCom’a
emanet ederken, serverlar, pc ve notebooklar proje dahilinde verildi.
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DEDEMAN HOLD‹NG, IT Altyap›s›n› TURCom’la Kontrolü Alt›na Ald›.

“Turizm, madencilik ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Dedeman Holding, Türkiye çap›ndaki 15 otelinin
biliflim altyap›s›ndaki gerekli düzenlemeleri TURCom iflbirli¤iyle gerçeklefltirdi.”

Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ve yurtd›fl›nda, turizm, madencilik ve gayrimenkul alanlar›nda çal›flmalar›n› sürdüren
Dedeman Holding, yat›r›m yapt›¤› teknoloji konusunda da TURCom’la yol almaya devam ediyor. Özellikle otellerin ve merkezin
kritik noktalar› kontrol edilip, gerekli revizelerin yap›ld›¤› proje ile firma IT altyap›s›nda oluflan sorunlar› sürekli izleyebilecek ve
yönetebilecek hale getirildi.

‹ç ve d›fl hatlarda tarifesiz seferlerle, yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›

yapan Atlasjet, 4 lokasyonunun tüm kullan›c› kay›tlar›n›, 5651

say›l› kanun gere¤ince, TRCroot ile kay›t alt›na al›yor.

Proje sayesinde, tüm noktalardaki kullan›c›lar›n log’lar› ad›m ad›m

takip alt›na al›n›rken, merkezi log server üzerinde raporlan›p,

arflivleniyor.  Ayr›ca TRCroot ürün ailesinin modüler yap›s› gere¤i,

uygulama kapsam›nda web filtering özelli¤i de proje kapsam›nda,

aktif hale getirildi. Böylece zararl› yaz›l›mlardan ve uygunsuz

içeri¤e sahip sitelerden ar›nd›r›lm›fl stabil bir internet kullan›m›

oluflturuldu.

ATLASJET’de 5651 No’lu Yasay› TRCroot ‹le Yerine Getiriyor.
“Atlasjet, TRCroot ile network altyap›s›n› uygun ve güvenli bir platforma kavuflturdu.”

Proje kapsam›nda gerçekleflen çözümler;

Türkiye çap›ndaki 15 adet otelin internet

hatlar›n›n eriflilebilirlik durumunun kontrolü.

Otellerdeki Fidelio,  Micros, domain controller,

veritaban› serverlar›n›n üzerindeki temel

donan›m durumlar›n›n izlenmesi, belirlenen

kiflilere e-mail olarak uyar›lar›n gönderilmesi.

 SQL, Oracle, Exchange – yedekleme ve di¤er

kritik servislerin izlenmesi, belirlenen kiflilere

e-mail olarak uyar›lar›n gönderilmesi.

VOIP, WAN\LAN, merkez binadaki ve ana sistem

odas›ndaki aktif cihazlar›n ve serverlar›n 7/24

izlenmesi ve gerekti¤inde web üzerinden

ba¤lan›p yönetilebilmesi için dashboard’lar

tasarland›. Bilgi ifllem grubu, dashboard’u LCD

ekrana yans›tarak tüm IT yap›s›n› görsel olarak

izleyebilir duruma geldi.



  DGN TEKNOLOJ‹, Dünya Standartlar›ndaki Yeni Datacenter’›n›
TURCom'la Tamamlad›.

“Bursa'n›n öncü teknoloji firmalar›ndan DGN Teknoloji, yeni datacenter'n›n güvenlik altyap›s› için TURCom Teknoloji'ye
güvendi.”

Projelerimizden
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Dünya standartlar›nda, datacenter altyap›s›na uygun olarak temelden inflaa edilen DGN Teknoloji Datacenter'›nda içinde yer ald›¤› DGN
Plus binas› toplam 15 ay süren projelendirme ve inflaa çal›flmalar› sonucunda hizmete aç›ld›. Bursa'n›n lider teknoloji firmalar›ndan DGN
Teknoloji, varolan datacenter'›nda da tercih etti¤i Juniper ürünlerini, TURCom Teknoloji ile yeni datacenter›na da konumland›rarak
sektördeki fark›n› birkez daha kan›tlad›. DGN Teknoloji  hizmet verdi¤i; elektronik medya, kablolu, kablosuz internet hizmetleri ve sunucu
bar›nd›rma alan›nda yat›r›mlar›na devam ederken, yapt›¤› bu yat›r›mlar ile sektörün hizmet ç›tas›n› biraz daha yükseltmifl oldu.

Daha Fazla H›z, Daha Yüksek Performans.
TURCom'un ürün tedari¤i ve projelendirmeye sa¤lad›¤› katk›lar ile tamamlanan network yap›s› ile iç networkde hedeflenen yüksek h›zlar
sa¤lan›rken, d›flar›dan gelebilecek Dos, Ddos, Syn sald›r›lara karfl› DGN Teknoloji networkünde bulunan tüm müflterilerinin %100 korunmas›
sa¤lanm›fl oldu. Türkiye'de tek olma özelli¤ine sahip SRX 3600 Firewall, Stack olarak ba¤lanm›fl SX 4200 omurga switchler ve 30 adet
SX 3200 kenar switch ile kurulan network yap›s›, istenildi¤i zaman kesinti yap›lmadan geniflleme özelli¤i ile de ön plana ç›kmaktad›r.

DGN Yüksek Teknoloji Datacenter Alan›n› Paylafl›yor.
Kesintiye u¤ramamas› gereken kurumsal projelerin veya e-mail trafi¤inin oldu¤u iflletmelerde datacenter altyap›s› kurman›n ve iflletmenin
ticari olarak efektif olmamas›, bunun yan›nda günümüzde çoklu lokasyon yedeklilik Disaster Recovery Center (DRC) ihtiyaçlar›n›n oluflmas›
ile flirketler kiralanabilir datacenter alanlar›na ihtiyaç duymaktalar.
Bu ihtiyaçlara cevap vermek ad›na oluflturulan yap›da DGN Teknoloji firmalara datacenter içinde private data alanlar› ay›rabilmekte,
bu alanlar ile birlikte arzu edilmesi durumunda yönetimi sa¤layacak teknik personel ve yönetici için özel ofis alanlar› da sa¤layabilmektedir.
Ayr›ca kiralanabilen ofis alanlar›nda; genifl bant internet eriflimi, özel telefon hatt›, merkezi ›s›tma, so¤utma özellikleri de bulunmaktad›r.

DGN Teknoloji Datacenter teknik özellikleri:
 Datacenter altyap›s›na uygun olarak tasarlanm›fl ve infla edilmifl bina.
 Tüm bina içine konumland›r›lm›fl kameralar ile internet üzerinden ve güvenlik noktalar›ndan izleme ve 24 saat güvenlik kameras›

kayd›, güvenli kart geçifl sistemleri
 ‹nternet üzerinden izlenebilen ve girifl yetkileri internet üzerinden belirlenebilen kartl› geçifl sistemi ve girifl güvenli¤i kontrolü.
 Yükseltilmifl döfleme. (Raised Floor)
 UTP HF Cat6 network kablolamas› ve Juniper cihazlar ile oluflturulmufl layer3 network yap›s›.
 Tam,Yar›m Rack kabinet kiralama imkan›, ayr›lm›fl özel datacenter alanlar›.
 Free cooling hassas klima sistemleri.
 Bina genelinde bulunan duman dedektörleri ve yang›n alarm butonlar› yan›nda, datacenter bölümünde oluflabilecek olas› bir yang›n

durumunda h›zl› bir flekilde yang›n› söndürecek FM-200 gazl› yan›n söndürme sistemi.
 Efl yaflland›rma özelli¤i ve ar›za durumunda yede¤ini otomatik olarak çal›flt›rabilen tam kapasitede yedekli jeneratör sistemi.
 Orta gerilimden paylafl›ms›z müstakil trafo ve orta gerilim hücreleri.
 N+1 yedekli UPS sistemi özel tasar›m akü raf sistemi, UPS birimleri.
 7/24 sunucu,network izleme ve teknik destek.
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Da¤›t›m sektöründe 9 farkl› bölgede, bölge müdürlükleri ve flubeleri ile hizmet veren Hedef Grup, artan ihtiyaçlar› do¤rultusunda, varolan
Frame Relay hatt›, MetroEthernet (ME) teknolojisine geçirdi. TURCom Teknoloji’yle gerçekleflen projede, yap› sa¤lamlaflt›r›l›rken, tüm Türk
Telekom ifllemleri de sözleflme kapsam›nda yap›ld›.

Hedef Grup ve TURCom Teknoloji iflbirli¤ini k›saca anlatan TURCom Sat›fl Grup Müdürü Gökhan ELMAS; “Halihaz›rda 18 bölge müdürlü¤ü
bulunan Hedef Grup ile 3 y›l önce yap›lan sözleflme ile G.SHDSL to Frame Relay (FR) ana hat ve yedek hat olarak düflünülen Topex ürünleri
kullan›larak gerçeklefltirilen GPRS yedekleme network topoloji projesi hayata geçirilmiflti. Yeni projede ise öncelikle tafl›nma aflamas›nda
topolojide de¤ifliklik yapmadan yeni binada aktif edilip, sonras›nda gerek ihtiyaçlar›n ve kesintisizli¤in öneminin artmas› ve gerekse
network topolojisinin büyümesi ile merkez FR hatt›, ME yap›s›na tafl›narak daha sa¤lam bir altyap›ya çekilmifl oldu. Karasal hatt›n
risklerinden dolay›, ME hat, daha önce Hedef Grup binas›nda tesis edilen Radyo Link (RL) üzerinden eriflim sa¤land›. ME hat geçifl sürecinde
kesinti yaflamadan altyap› de¤iflikli¤ini yapabilmek için tüm bölgelerde planlama yap›larak,  gerek Türk Telekom ifllemleri ve gerekse
donan›m de¤ifliklikleri yap›ld›. Tüm hatlar TURCom Teknoloji ad›na al›narak bak›m deste¤i de 7x24 olarak verilmektedir.  Ayn› kapsamda
ME yat›r›m› ve ba¤lant›lar› yine TURCom Teknoloji ad›na yap›larak Hedef Grup’a maliyet ve ifl yükü anlam›nda avantaj getirmifltir” fleklinde
görüfl belirtti.

Genel durum ve yeni lokasyonlar›n›n da kat›l›m›yla büyüyen network’lerini Hedef Grup Network ve ‹letiflim Uzman› Nejat ALTUNEL flu
flekilde özetledi; “ TURCom’un da yönlendirmesi ile merkez lokasyonumuza ME teknolojisini kazand›rmam›z bizim için büyük avantaj oldu
ve bu avantaj› daha ilk günden görme flans›m›z ortaya ç›kt›. Hedef Grup bünyesine kat›lan Eko Market lokasyonlar›n›n merkez lokasyonuna
online ba¤lant›s› gerekti¤inde FR hatlar ile band geniflli¤i problemi yaflayacakt›k ancak ME ile bunu yaflamam›fl olduk. 7 market lokasyonu
için TURCom Teknoloji ad›na yeni G.SHDSL hatlar alarak router’lar›n kurulumu yap›ld› ve merkez noktas›nda aktif edilen ME hatt›nda
sonland›r›ld›.”

“TURCom Teknoloji ile MetroEthernet projesini gerçeklefltiren Hedef Grup,
maliyet ve ifl yükünü azaltt›“.

G.SHDSL internet üzerinden VPN ile SHDSL yap›da oluflturulan projede,

gerekli donan›mlar ve kurulumlar TURCom taraf›ndan gerçeklefltirildi. Online

ba¤lant›n›n kopmas› durumda, sürdürülebilir iletiflimin ön koflulu olan

kesintisizli¤in sa¤lanabilmesi için 3G teknolojisi tercih edildi ve yedekli bir

yap› meydana getirildi.Hatt›n bak›m ve iflletmesini de TURCom üstlendi.

ULUSAL LOJ‹ST‹K ile KARINCA LOJ‹ST‹K Online Olarak Kesintisiz Haberleflecek.
“TURCom Teknoloji; Ulusal Lojistik Deposu ile Kar›nca Lojistik Merkezinin kesintisiz haberleflmesini sa¤layacak
altyap›y› oluflturdu.“
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 Misafirlerine sundu¤u hizmeti daha üst seviyelere

ç›kararak, Türk turizm ve ekonomisine maksimum

seviyede katma de¤er sa¤lamak misyonuyla

faaliyetlerini sürdüren The Green Park Hotels  & Resorts,

Merter ve Bostanc› lokasyonlar›n›n fitness centerlar›nda

müflteri iliflkileri için TRCfit’ten faydalan›yor.

 Müflteri girifllerini kontrol eden parmak izi okuyuculu

girifl sistemi ile de entegre çal›flan TRCfit, Hotel’in  tüm

müflterilerini tek bir merkezden yönetebilme imkan›

sunuyor.  The Green Park Hotels & Resort Bostanc›

Fitness Center Müdürü Umut ASUT ve The Green Park

Hotels & Resorts Merter Fitness Center Müdürü Serhat

TATAR yönetimindeki TRCfit ile  müflteriler ve müflteri

adaylar› ay›rt edilip, müflteriler ile yap›lan farkl› üyelikler,

müflterilerin tesise girifl ç›k›fl saatleri, müflteri flikayetleri,

sat›fl ekibi aktivitelerinin takipleri, pazarlama faaliyetleri,

otomatik uyar›lar gibi konular Dynamics CRM’in müflteri

iliflkileri disiplinine uygun olarak, Office Outlook ürünü

ile entegre bir flekilde TRCfit ile yönetiliyor.

THE GREENPARK HOTELS & RESORTS, TRCfit ‹le Müflterileri ‹liflkilerini
Düzenlerken, Giderlerini de Azaltt›

“Üstünda¤ Grup’a ba¤l› ve olan ilk zincir halkas›n› Taksim’de açan The Green Park Hotels & Resorts, tercihini
TRCfit’ten yana kullanarak, müflterilerini tek bir merkezden yönetiyor“.

TRCfit’i hosted olarak, ayl›k kiralama bedeli ile kullanan Hotel, bu sayede, kurulum,  lisans sat›nalma, yedekleme, bak›m, güncelleme
gibi maliyetleri de ortadan kald›rarak, giderlerinden tasarruf etti.

Liman›na demirleyen yatlara en iyi hizmeti veren Navimar, günümüzün olmazsa
olmazlar›ndan internete eriflim için Topex’den faydalan›yor.

Navimar, Topex’in wireless access point özelli¤iyle tek cihaz üzerinden tüm
misafirlerine kablosuz internet eriflimi imkan› sunuyor. Topex ayr›ca yedekli çift
sim kart özelli¤i ile de yedekli GSM hatt› üzerinden internet eriflimi de verebiliyor.

NAV‹MAR’a Demirleyen Yatlar Topex ‹le ‹nternete Ba¤lan›yor.
“Navimar, yatç›l›k sektörünün en çok tercih etti¤i Topex ile demirleyen yatlara sorunsuz internet eriflimi sunuyor.”

K›saca Topex;
Topex, 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
bir üründür.

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 amaçl› olarak ta kullan›labilir. Cihaz, veri
iletiflim yan›nda üzerindeki ses portu sayesinde GSM-GSM indirimli tarifeden
görüflme yapma olana¤› da sa¤lamaktad›r.
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Antalya Havaliman›'n›n yiyecek içecek iflletmesini

yürütmek üzere ‹çtur Yiyecek ve ‹çecek Hizmetleri

Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi’yi kuran, ayn› zamanda

IC Hotel’lerinde de misafirlerini a¤›rlayan ‹brahim

Çeçen Yat›r›m Holding A.fi., havalimanlar›nda “Via”

markas›yla yeni bir dönemin bafllamas›na imza att›.

‹flletmesini ald›¤› havaliman›ndaki ofislerinin

altyap›s›nda kullan›lan ürünleri TURCom’dan temin

ettiklerini anlatan IC Otelleri Bilgi ‹fllem Müdürü Sedat

EROL “Ofisler aras› ba¤lant› için fiber kablosundan,

network aktif ve pasif cihazlara kadar gerekli olan

tüm ürünler ile kesintisiz iletiflim sa¤lanm›fl oldu.

Böylece ofislerimiz birbirleriyle sorunsuz haberleflip,

data aktar›m› yapabilecekler” fleklinde aç›klamada

bulundu.

‹brahim Çeçen Yat›r›m Holding’in Kurdu¤u ‹ÇTUR, TURCom’la Çal›flmaya Devam Ediyor.

“Via markas›yla yiyecek-içecek sektörüne girifl yapan ‹çtur, biliflim altyap›s› konusunda TURCom
Teknoloji ile çal›flmalar›n› sürdürüyor.”

Kurulufl amac› gümrük mevzuat›n›n do¤ru olarak uygulanmas›n› sa¤lamak

üzere gümrük ifllemlerin›n, 60 seri nolu tebli¤ ve 1 seri nolu Tebli¤ de

belirtilen  ilgili tespitlerin belirtilen flekilde yerine getirilmesi hususunda

hizmetlerin tümünü verebilmek olan YGM Gümrük, yeni ofisinde de

TURCom Teknoloji’nin katma de¤erli hizmetleriyle yol ald›.

YGM Gümrük Genel Müdürü Ercan GÜLHAN, TURCom’la çal›flma nedenini

 “ Yeni binam›zda ihtiyac›m›z olacak tüm donan›m, yaz›l›m, lisans ve

kurulumlar ile ilgili bütün projelendirme, destek ve yönlendirmeyi

TURCom’dan alabilece¤imizi bildi¤imizden TURCom ile çal›flmay› tercih

ettik” fleklinde aç›klad› ve proje ayr›nt›lar›n› flöyle özetledi;

YGM GÜMRÜK, Altyap›s›n› TURCom Deste¤i ‹le Kurdu.
“Yeni ofisine tafl›n›rken tüm altyap›s›n› yeniden kuran YGM Gümrük, ihtiyac› olacak bütün donan›m,
lisans ve kurulumlar› TURCom’dan temin etmek için karar ald›.“

“Network altyap›s›n›n oluflturulmas› için gerekli olacak kablolama ve kabinet altyap›s›n›n sa¤lanmas›ndan sonra gerekli olan switch’ler

konumland›r›ld›. Sistem altyap›m›zda kullan›lmak üzere gerek destek alabilece¤imiz ve gerekse h›zl› temin edebilmemiz aç›s›ndan server

altyap›m›z› HP olarak tercih ettik. Kullanaca¤›m›z ürünlerin gerektirdi¤i lisans çal›flmalar› da yap›larak sertifikalar› tamamland›. ‹ç

network’ümüzün güvenlik alt›na al›nmas› için gerekli olan antivirüs yaz›l›m› olarak da McAfee ürününü konumland›rarak gerekli sistemi

kurmufl olduk. Tafl›nma aflamalar›n›n ne kadar s›k›nt›l› ve acil oldu¤unu hepimiz biliriz ancak bu aflamada TURCom’un deste¤i ile bu tür

s›k›nt›lar yaflamam›fl olduk.

Projenin tamamlanmas› için eksik olan iki noktay› ve nas›l tamamland›¤›n› da TURCom Sat›fl Yöneticisi Cengiz SEVEN flöyle anlatt›; “‹ç

network sa¤land›ktan sonra d›fla aç›lmak ve iletiflim için gerekli olan internet altyap›s› TURCom’un sa¤lad›¤› G.SHDSL internet ile oluflturuldu

ve güvenli¤i için de Juniper firewall kullan›larak güvenli internet altyap›s› kurulmufl oldu.
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Bursa’n›n ünlü kapl›ca merkezi Çekirge’de yer alan, kapal› havuzu,
hamam› ile Uluda¤’a 30 Km. uzakl›kta olan Marigold Thermal
& Spa, müflteri iliflkilerini TURCom Teknoloji’nin Microsoft Dynamics
CRM altyap›s›na sahip olan ürünü TRCfit ile yönetiyor.

45 derece flifal› suyun merkezindeki Hotel, hem ifl, hem de tatil
için konforlu, 5 y›ld›zl› bir deneyim sunuyor. Ev sahipli¤i yapt›¤›
misafirleriyle ilgili her türlü bilgiye kolayca ulafl›rken, istenilen
raporlamalar da rahatça al›nabiliyor.

TRCfit, tamamen web tabanl› ve hiçbir kurulum gerektirmeden
kullan›l›yor ve  kullan›c› baz›na ayl›k ödemeler mant›¤› ile
çal›fl›yor.

Yak›nda aç›lacak SPA merkezinde de kullan›lacak olan TRCfit ile
Marigold Thermal & Spa’n›n sa¤layaca¤› bir tak›m faydalar flöyle:

 Müflterilerin girifl, ç›k›fl saatleri
 Tesiste sat›lan yiyecek, içecek, hizmet sat›fllar›n›n takibi ve 
raporlanmas›

 Randevu Hizmetleri
 Hamam, kese, masaj servislerinin takipleri.
 Pazarlama faaliyetleri
 Müflteri flikayet altyap›s›
 CRM raporlar›

MARIGOLD THERMAL & SPA, TRCfit’le Müflterilerinin Yan›nda!

“Marigold Thermal & Spa da, müflterilerini TRCfit ile yöneten firmalar aras›na kat›ld›.“

Taksim Yat›r›m, fleffafl›k, uzun dönem stratejisi, kurum ve

bireylere yönelik ilkeli çal›flmas› sayesinde ifllem hacmindeki

oran›n›, ilk arac› kurumlar aras›nda yer alarak, her geçen y›l

artt›ran ve gerekli olan yetki belgelerinin hepsine sahip olarak

faaliyetini sürdürüyor. Müflterilerinin web üzerinden her türlü

ifllemlerini rahat ve güvenli yapabilmeleri için TURCom’la çal›flan

firma, istedi¤i sonuca ulaflt›.

TAKS‹M YATIRIM, Müflterilerine Web Üzerinden Güvenli Hizmet Sunuyor.

“Müflteri odakl› çal›flan ve sermaye piyasalar›ndaki geçerli tüm yetki belgelerine sahip olan Taksim
Yat›r›m, internet flubesini TURCom Teknoloji ile daha güvenli duruma getirdi.“
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Ürünler

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 IP tabanl› multimedya çözümüdür

Hedef Kitleye Özel Yay›nc›l›k ‹mkan› Sa¤layan Teknoloji.

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.

De¤iflen ‹htiyaçlara Göre fiekillenebilen Esnek Yap›...

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.

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.

TRCtv çevreci bir sistemdir; Afifl/Ka¤›t tüketimini engelleyerek
küresel ›s›nmaya karfl› sosyal sorumluluk gösterilmesini sa¤lar.

TRCtv'nin tüm pazarlama ve sat›fl faaliyetlerine katk›s›
büyüktür:�Kurumsal kimli¤in güçlendirilmesi ve pekifltirilmesinin
yan› s›ra, marka alg›s›n› ve itibar›n› artt›r›r.�TRCtv kurum itibar›n›
ve kurumsal imaj› pekifltirmesinin yan›nda kurum içi iletiflimin
güçlenmesine katk›da bulunur. Kurumlar›n pazar de¤erini artt›r›r
ve�rekabette TURCom güvencesi ile avantaj sa¤lar.

“Hedef kitlenize ya da bayilerinize güncel bilgilerinizi kolayca ve masrafs›z ve an›nda aktarmak m› istiyorsunuz?
O halde TURCom'un size bir önerisi var. TRCtv!”

Ak›ll› Yay›nc›l›k TRtv ile bilgilerinizi kolayca ve masrafs›z aktar›n...
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KARACA
ZÜCCAC‹YE

KRC Markas›yla ve

TURCom Deste¤iyle

Büyüyor

Özellikle son y›llardaki büyüme, pazar pay›n›n artmas› ve kurumsallaflan
yap› ile beraber merkez binas› altyap›s›n›n revize edilmesi karar› alan
Karaca, Bilgi ‹fllem altyap›lar›n›n revize edilmesi ve gerek mevcut
yap›lar›n› gerekse büyüyen yap›lar›n› tafl›yabilecek profesyonel
çözümler ile ilgili projelendirme ve kurulum deste¤ini TURCom’dan
almaya karar verdi.

TURCom Teknoloji Sat›fl Grup Müdürü Gökhan ELMAS, sa¤lam, güvenilir
ve kesintisiz bir iletiflim sunabilmek için, öncelikle sistem ve network
ürünlerinin konumland›r›laca¤› yerin bu yap›ya uygun olmas›
gereklili¤inden yola ç›karak ilk etapta sistem odas›n›n standartlara
uygun bir flekilde planlad›klar›n›, yaklafl›m› ve projelendirme
becerilerinden dolay› TURCom’a güvenen Karaca ekibi ile baflar›l› bir
çal›flma gerçeklefltirdiklerini belirtti.

Karaca ‹dari Koordinatörü Osman YENER ve Bilgi ‹fllem Müdürü Bora
ÖRKAY projenin aflamalar›n› ve ayr›nt›lar›n› flu flekilde aktard›;
“‹htiyaçlar›m›z›n plan›n› yaparken bize projelendirme yapan firmalar
aras›nda en profesyonel yaklafl›m› sunan firma TURCom oldu¤undan
dolay› çal›flma karar› ald›k. Tüm ihtiyac›m›z› tek bir noktadan alabilecek
olmam›z iflimizi biraz daha kolaylaflt›rd›.

Birinci aflamada; sistem odam›z›n yerini belirleyerek standartlara
uygun olacak flekilde profesyonel bir oda haz›rlad›k. Bu kapsamda,
öncelikle uygun ölçülerde bir oda seçilerek yanmaz boya, epoksi
boya ifllemleri yap›larak yükseltilmifl döfleme ve asma tavan altyap›s›,
bununla beraber kablolama ifllemleri yap›larak sonland›rma, test ve
etiketleme ifllemi gerçeklefltirildi. Kabinet yerleflimleri sa¤land›ktan
sonra odan›n iklimlendirme sistemi için hassas kontrollü klima ve
yang›n söndürme için de FM200 gazl› söndürme sistemi devreye
al›nmas› planland›. Ortam flartlar›n›n (›s›, nem, su v.s.) denetlenmesi
için alg›lama ve raporlama modülü ve oda girifl kontrolü için de
parmak izli sistem monte edildi. Son olarak da yedekli UPS altyap›s›
ile elektrik kesintisizli¤i sa¤land›. Büyümeye elveriflli ve yedekli bir
yap› oluflturuldu.

Projenin ikinci aflamas›nda; mevcut kullan›lan sistem altyap›s›n›n
yetersiz kalmas› ve ileriki y›llarda büyüme de düflünülerek yedekli,
kesintisizli¤e ve bilgi kayb› olmamas›na yönelik bir altyap› düflünüldü.

Altyap› tamamen IBM ürünleri ile projelendirilerek 2 adet yüksek
kapasiteli server, arkas›nda da storage (depolama) ünitesi
konumland›r›ld›. Sistemin verimli kullan›labilmesi için de  Vmware
(sanallaflt›rma) yaz›l›m› ile desteklenecek flekilde koordine edildi.

Projenin üçüncü aflamas›nda ise; network altyap›s›, güvenlik,
yedekleme ve lisans konular› tamamland›. Network altyap›s›n›n
revize edilmesi konusunda üst seviye performans› düflünülerek,
Juniper switchler tercih edildi. Belirli alanlarda wireless erifliminin
kullan›lacak olmas› göz önünde bulundurularak wireless network
altyap›s›nda kendisini dünya çap›nda kan›tlam›fl olan Aruba Networks
ürünleri tercih edildi. Bu sayede güvenli, performansl› ve kontrol
edilebilir bir wireless network’u planlanm›fl oldu. Gerek kablosuz,
gerekse kablolu altyap›da (5651 say›l› kanun gere¤i) flifreli girifl,
izleme, filtreleme ve ilgili loglar›n tutulmas› için TURCom ürünü olan
TRCroot tercih edildi. ‹nternet güvenli¤i için Juniper SSG serisi firewall
ve antivirüs-antispam için de Cisco Ironport çözümleri konumland›r›ld›.
Mobil çal›flan kiflilerin ve sisteme destek sa¤layan bizlerin d›flar›dan
sisteme güvenli eriflimimizi ve giriflimizi sa¤layabilmek için en uygun
çözüm olan SSL VPN teknolojisinde, yine dünyada pazar lideri olan
Juniper’in SA serisi SSL VPN ürünü tercih edildi. Son olarak da bilgilerin
yedeklenmesi için Tape Autoloader (otomatik kartufl yedek alma
ünitesi) da sisteme dahil edilerek tüm altyap›m›z› yenilemifl olduk.

Geriye dönüp bakt›¤›m›zda, gerçeklefltirdi¤imiz projede, Karaca
sistemini komple yeniledi¤imizi ve farkl› farkl› birçok çözümü tek
noktadan TURCom ile sa¤layabilmekle ne kadar zaman kazand›¤›m›z›
ve avantaj sa¤lad›¤›m›z› ve do¤ru ifller yapt›¤›m›z› görmüfl oluyoruz”.

“Geriye dönüp bakt›¤›m›z zaman, gerçeklefltirdi¤imiz projede, Karaca
sistemini komple yenileyip farkl› farkl› birçok çözümü tek noktadan TURCom
ile oluflturup, ne kadar zaman kazand›¤›m›z›, avantaj sa¤lad›¤›m›z› ve ne
kadar do¤ru ifller yapt›¤›m›z› görmüfl olduk.”

Karaca Züccaciye Bilgi ‹fllem Müdürü Bora ÖRKAY

Karaca Hakk›nda;
Karaca Züccaciye, KARACA ve KRC markalar›yla, porselen, çatal,
b›çak ve tencere ürünleriyle iç ve d›fl pazarda, Türkiye’de 2000’den
fazla sat›fl noktas›yla, müflteri memnuniyetini tam olarak sa¤l›yor.
Kuruldu¤u 1973 y›l›nda, dünyaca ünlü markalar›n toptanc›l›¤›n›
ve Türkiye da¤›t›m›n› yapan firma, Avc›lar’da yer alan alan›ndaki
en büyük showroom’uyla müflterilerine kalite ve estetikten ödün
vermeden yoluna devam ediyor.

Baflar› Hikayesi
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KARINCA LOJ‹ST‹K,  Bölge Müdürlükleri ve Deposu Aras›ndaki Ba¤lant›s›n›
TURCom Teknoloji Güvencesiyle Kurdu.

Lojistik alan›nda verdi¤i hizmeti kaliteyle birlefltiren ve

tedarik zincirinin her aflamas›nda hizmet vererek özel bir

servis sa¤lay›c›s› haline gelen Kar›nca Lojistik, bölge

müdürlükleri ve depo aras›ndaki ba¤lant›y› G.SHDSL

teknolojisi kullanarak TURCom’la kurdu ve yedek yap›

olarak da 3G eriflim altyap›s›yla ile merkezde VPN olarak

sonland›rd›.

WAN altyap›s›nda Cisco routerlar, 3G yap›s›nda ise TURCom

Teknoloji’nin yeni ürünü TRC3G router kullan›lan projede

güvenli VPN yap›s› ile merkez eriflimi yedeklemeli

sa¤lan›rken, internet eriflimi de merkezi olarak sa¤land›.

Projenin detaylar›n› sordu¤umuz Kar›nca Lojistik Bilgi ‹fllem Müdürü Serkan BEKTAfi flu aç›klamalarda bulundu;

“Merkeze fiber üzerinden  MetroEthernet internet eriflimi al›n›yor.  Radyolink (RL) üzerinden lokal eriflim yedeklemesi ile fiber üzerinde

bir problem olmas› durumunda internet erifliminin ayn› h›zla RL üzerinden çal›flmas›n› sa¤layacak flekilde RL yat›r›m› yapt›k.

Fiber altyap›s› bizim ad›m›za al›n›rken, G.SHDSL eriflimimiz Telnet Telekom taraf›ndan sa¤land›. Anahtar teslim olarak yap›m›z kurulduktan

sonra bak›m ve iflletimi yine TURCom güvencesi ve kalitesi ile sa¤layaca¤›z.”

1976 y›l›ndan bu yana g›da sektöründe faaliyet gösteren DURUKAN A.fi., son

y›llarda yapt›¤› ataklarla dünya lolipop üreticileri aras›nda yenilikçi sa¤l›kl› ve

güvenilir ürünleri ile ön plana ç›km›flt›r.

Tüm tedarikçileri ve müflterilerinde ayn› yüksek kalite anlay›fl›n› arayan DURUKAN

fiEKERLEME, Frito-Lay ile de yapt›¤› anlaflma sonucunda ürün yelpazesini daha

da geniflletmifl, dünyan›n en genifl ürün portföyüne sahip lolipop üreticisi

ünvan›na sahip olmufltur.

Sürekli geliflimi ilke edinen DURUKAN fiEKERLEME, üretimin ve ürün yelpazesinin

geliflimi için yapt›¤› yat›r›mlar›n yan› s›ra, teknolojiyi ve ifl süreçlerinde de

TURCom Teknoloji’nin çözümleriyle yat›r›m yapmay› sürdürüyor.

DURUKAN fiEKERLEME, TURCom’la Data Hatt›n› Oluflturdu.

“TURCom Teknoloji ile VPN teknolojisini kullanan Durukan fiekerleme, güvenli ve h›zl› veri iletimini art›k sorunsuz yap›yor.“

DURUKAN fiEKERLEME, fabrikas› ve deposu aras›nda VPN teknoloji ile data al›flverifli yaparak, WAN ba¤lant›s›yla da sistemi daha güvenli

duruma getirdi. Bu proje ile ses ve wireless ba¤lant›s›n› tek bir noktadan yöneterek, daha verimli bir data hatt› elde etti. Böylece Sincan’da

bulunan fabrikas› ve deposu aras›nda istenilen sorunsuz iletiflim TURCom Teknoloji ürünleri ile sa¤lanm›fl oldu.
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AKKA HOTELS Misafirleri Arzu Ettikleri Her Yerden Dünya ‹le ‹letiflimde!

“Kablosuz ve güvenlik çözümlerinde Akka Hotels Antedon’un tercihi TURCom Teknoloji oldu.“

AK-KA Group bünyesinde yer alan, sundu¤u kaliteli hizmet

ile farkl›l›¤›n› ispatlayan Akka Hotels, Aruba wireless ürünleri

ve TRCwifiZone ile kablosuz internet eriflimi sa¤larken,

ayn› zamanda log kay›tlar›n› da tutup, networkünün

güvenli¤ini sa¤l›yor.

Aruba indoor ve outdoor wireless ürünleri ve controllerin

konumland›r›ld›¤› projede Hotel genelinde kablosuz internet

eriflimi sa¤lan›rken, karfl›lama ekran› ile kullan›c› ad› ve

flifre vererek log kay›tlar› hakk›nda istedi¤i flekilde raporlama

al›p, geliflmifl güvenlik ayarlar›yla sorunsuz eriflime sahip

oldu.

Avrupa ve Rus pazar›nda en çok tercih edilen oteller

aras›nda olan Akka Hotels Antedon, böylece misafirlerine

sorunsuz ve güvenli olarak dünyayla iletiflim imkan› sunuyor.

AKKA Antedon Hotel Bilgi ‹fllem Müdürü Gürdal ‹leri bey konuyla ilgili olarak “ otelimizdeki tüm alanlarda sa¤lanan internet eriflimi hizmeti
ile müflterilerimize sa¤lad›¤›m›z konforun yan› s›ra teknolojinin imkanlar›n› da en üst seviyede sa¤layarak memnuniyeti artt›rm›fl
bulunmaktay›z, bunun için Antalya Bölgesinde lokal ofisi ve personeli ile hizmet veren tüm Turcom çal›flanlar›na teflekkür ediyor ve
ilerleyen zamanlarda planlad›¤›m›z IT çal›flmalar›nda yine kendileriyle ilerlemeyi arzu ediyoruz.” fleklinde memnuniyetini ifade etmifltir.

TRCwifiZone Nedir?
TRCwifiZone, kablolu veya kablosuz internet 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. ‹nternet servisi konusunda yasal/sosyal sorumluluk tafl›yan
kurumlar›n, bu hizmetlerine iliflkin her türlü bilgi, veri taban›, ulafl›m kay›tlar›n› saklayan TRCwifiZone,  bu bilgilerin do¤rulu¤unu,
bütünlü¤ünü, gizlili¤ini de sa¤lar.

Firmalar, TRCwifiZone ile Kas›m 2007’de yürürlü¤e giren 5651 say›l› “‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›n-
lar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakk›ndaki kanunu yerine getirip, kullan›c› kay›tlar›n› kolayca arflivleyebilirler.

Dolum tesislerinin sistem odalar›n›n daha düzenli hale gelmesi için TURCom’la
çal›flan firma, böylece yenilenmifl sistem odalar›yla hizmet vermeyi sürdürecek.
‹lk etapta Körfez, Alia¤a, Derince ve K›r›kkale olmak üzere 4 adet dolum tesisinin
sistem odalar›n›n revizyonlar›n›n tamamland›¤› projede gerçekleflen çözümler ise
flöyle;

 FM200 yang›n alg›lama ve söndürme sistemi
 fiifreli geçifl sistemi
 Yang›na dayan›kl› kap›

Shell&Turcas, 8 bölge müdürlü¤ünün modemlerini yenileyerek data aktar›m
h›z›n› da yükseltti.

SHELL&TURCAS, Dolum Tesislerinin Sistem Odalar›n› TURCom’la Yeniden Düzenledi.

“Hatlar›n›n bak›m ve deste¤ini TURCom Teknoloji’ye emanet eden Shell&Turcas, dolum tesislerinin sistem odalar›n›n
revizyonunu da TURCom’a emanet etti.“

Yapt›¤› HBÜD sözleflmesi kapsam›nda bölge müdürlükleri ile merkez ofisi aras›ndaki data ba¤lant›lar›n›n bak›m ve deste¤ini TURCom
Teknoloji’den ald›.
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YEfiIL ENERJ‹’nin Teknolojik ‹htiyaçlar› TURCom’dan.

1998 y›l›nda ‹talyan Emarc Spa ve Faik Çelik Holding ortakl›¤› ile kurulan Emarc-Çelik firmas›;  TS 16949 ve ISO 14001 standartlar›na sahip
tamam› Türk 100 kiflilik kadrosu ile 5000m2 lik kapal› alanda Faik Çelik Holding'in saç flekillendirme konusundaki alt yap›s› ve tecrübesiyle,
Emarc SPA n›n tasar›m yetene¤i ve teknolojisini bir arada toplayarak , ana faaliyet alan› olan profil kap› cam çerçeveleri, kayar kap› ray
ve mekanizmalar›, araç çarpma güvenlik traverslerini müflterilerinin isteklerine göre üretmeye devam etmektedir.

FA‹K ÇEL‹K HOLD‹NG,   Emarc-Çelik Fabrikas›nda da TRCroot Dedi.
“Faik Çelik Holding'in bünyesindeki Emarc-Çelik firmas› , TRCroot’u tercih ederek 5651 no’lu yasan›n
da gerekliliklerini yerine getirmektedir.“

Proje Öncesi
Emarc-Çelik firmas› internet eriflimi k›s›tlamalar›n› ve raporlamalar›n›
websense ile yap›p, log kay›tlar›n› kay›t alt›na alam›yordu.

Proje Ayr›nt›s›
Websense yerine Linux tabanl›, T‹B (Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤›)
onayl› olan TRCroot konumland›r›larak ‹nternet erifliminin k›s›tlamalar›n›n,
raporlamalar›n›n yap›lmas› ve  5561 no lu yasan›nda gerekliliklerinin yerine
getirilmesi.

Proje Sonras›
Konumland›r›lan TRCRoot’un modüllerinden TRCroot webfilter ile kullan›c›lar›n
içerik filtreleme, URL filtreleme ve kullan›c›lar›n girdikleri internet sitelerinin
log kay›tlar› tutulabilmifltir. TRC-root un geliflmifl yönetim paneli sayesinde
ayr›nt›l› olarak girilen sitelerin isim, kullan›m süreleri, kullan›c› bazl›  olarak
raporlanmas› sa¤lanm›flt›r.

TRCroot için 1 y›l ücretsiz bak›m deste¤i de proje dahilinde verilmifltir.

Norveçli enerji devi Statkraft’›n sat›n ald›¤›, ülkemizde faaliyet

gösteren Global Yat›r›m Holding’e ba¤l› Yeflil Enerji,

Türkiye’deki merkez ofisini açt›. Teknoloji taraf›nda gerekli

olan ürün ve çözümlerini TURCom Teknoloji ile sa¤layan Yeflil

Enerji, daha da büyüme yolunda h›zla ilerliyor.

Yenilenebilir enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren Yeflil

Enerji, ‹stanbul’da aç›lan ofisi için sistem odas› ve kabinet

düzenleme ifllerini TURCom ile gerçeklefltirdi. Gerekli

kablolama ve altyap› ihtiyaçlar›n› da TURCom’la yapt›¤› proje

ile giderdi.

Kullan›c› baz›nda gerekli olabilecek, ofis ihtiyaçlar› da dahil pc, thinclient, mouse, 3G destekli telefon gibi ihtiyaçlar› da proje kapsam›nda

temin edildi.

TRCroot “Linux Tabanl› Bütünleflik Çözümler” nedir?

Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkanl›¤› (T‹M) onayl› olan 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.
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MIDPOINT, Kesintisiz Bilgi Al›flverifli ‹çin TURCom Teknoloji ‹le Çal›flt›.

‹stanbul’un seçkin restorantlar›ndan Midpoint, TURCom Teknoloji çözümleriyle
lokasyonlar› aras›ndaki veri al›flveriflini sorunsuz yap›yor.

Dünya mutfaklar›ndaki farkl› damak lezzetlerini, üstün hizmet, cazip fiyat ve h›zl› servisi ile müflterilerine sunan Midpoint, 7 lokasyonu

aras›nda ADSL VPN ba¤lant›s›n› TURCom Teknoloji ile gerçeklefltirerek, bilgi al›flveriflini kesintisiz olarak sa¤l›yor.

Hatt›n Telnet ad›na al›nd›¤› projede, Midpoint’in mail serverlar› da Telnet’in datacenter›nda bar›nd›r›l›yor. Firma ayr›ca HBUD sözleflmesi

kapsam›nda, hat bak›m, ürün ve destek hizmetini de TURCom Teknoloji’den al›yor.

HBÜD Nedir?

TURCom Teknoloji, alan›nda uzman sertifikal› mühendislerden oluflan teknik ekibi ile HBÜD hizmetleri kapsam›nda firmalar›n ‹letiflim ve

bilgi altyap›lar›na iliflkin sorunlar›na en k›sa zamanda çözüm sunmakta ve böylece onlar›n iflgücü, zaman ve para kayb›n› minimize

etmektedir. TURCom; müflterilerinin kulland›¤› bilgi ve teknoloji altyap›lar›n›n, standartlara uygun flekilde sorunsuz çal›flmas›n› sa¤layarak

müflteri memnuniyetini ve verimlili¤i artt›rmak prensibiyle hareket etmektedir.

 WAN (Genifl Alan A¤›) / LAN (Lokal Alan A¤›),

 Güvenlik (Firewall, IDS, IPS),

 Linux (TRCroot) ve Microsoft Tabanl› Server altyap›s›,

 TURCom markalI mobil çözümler,

 ‹nternet servis ve yönetim çözümleri,

 Di¤er TURCom yaz›l›m ürünleri

gibi konularda tüm firmalara yurt sath›nda verilen destek servisleri kurumlar›n ihtiyaçlar›na göre çok çeflitli flekillerde kendilerine

sunulmaktad›r. Müflterilerinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda sözleflmeli, garantili, periyodik bak›m anlaflmal›, ça¤r› bazl› yerinde veya telefonla

destek fleklinde alternatif hizmet modelleri mevcuttur.

Destek hizmetlerindeki Servis Seviyesi Anlaflmalar›n›n müdahale kriterleri yerinde, uzaktan, telefonla ve istenirse 7 x 24 x365 gün

olabilmektedir. TURCom’un yurt sath›na yayg›n 21 noktadaki destek birimleri içindeki uzman personel, ülkenin her yan›ndaki ar›za ve

acil durumlara 2 saatte müdahale edip 4 saat içinde teknik sorunlar› çözüme kavuflturabilmektedir.

TURCom bak›m anlaflmal› müflterileri için depolar›nda önemli miktarda stok bar›nd›ran nadir firmalardan birisidir. TURCom ayn› zamanda

kurumlara dan›flmanl›k servisi verdi¤i ITIL disiplini çerçevesinde kendi çal›flma modelini örgütlemifltir.
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Dan›flman-yönetim, ö¤renci-dan›flman, ö¤renci–okul, merkez-flube, muhasebe–ö¤renci… gibi birden fazla ba¤lamda ifl yürütmek ve hiçbir
noktay› atlamamak zorunday›z. Durum böyle olunca  hem müflteri taraf›ndaki ihtiyaçlara k›sa sürede cevap vermek hem de yönetimdeki
kiflilerin bir karar al›rken gerekli raporlara ulafl›m›n› sa¤lamak için bir aç›l›ma gitmek gerekiyordu.

Yurtd›fl›nda e¤itim almak isteyenlerin say›s› gün geçtikçe artmakta ve buna ba¤l› olarak hizmet verdi¤imiz müflteri portföyü de genifllemekte.
Türkiye genelinde sekiz flubesi bulunan Global Vizyon olarak ‹stanbul merkez ofisimizde de Erzurum flubemizde de ayn› hizmet kalitesini
korumay› amaçl›yoruz. Türkiye’nin neresinden olursa olsun ofislerimizin kap›s›ndan ad›m atan tüm kiflilerin ayn› haklara ve özene sahip
oldu¤unu düflünüyoruz. Bu standarda ulaflabilmek ve devaml›l›¤›n› sa¤layabilmek için yapt›¤›m›z ARGE çal›flmalar› sonucunda CRM
Dynamics’e ve TURCOM Teknolojiye ulaflt›k.

Tüm dan›flmanl›k hizmetlerimiz ve temsil etti¤imiz okullarda kaliteli hizmet kavram›n› baz al›rken, her geçen y›l daha mükemmeli sunmaya
çal›fl›yoruz. TURCom Teknoloji’nin ayn› zamanda çözüm orta¤› oldu¤u Microsoft’un imzas›n› tafl›yan Dynamics CRM ile müflteriyle ilk temas
kurulmas›ndan, sat›fl sonras› hizmetlere kadar  üretilen tüm bilgilerin tek bir merkezden ulafl›m›, yönetimi ve raporlanmas›n› sa¤layarak
gülen yüzlerle çal›flmay› amaçl›yoruz.

Eflzamanl› veri paylafl›m›, f›rsat oluflumu, sat›fl ifllemleri ve müflteri takibi sayesinde  tüm flubeleri ile bir bütünü oluflturacak olan Global
Vizyon,  alan›ndaki profesyonelli¤ini, de¤iflime ve geliflime aç›k flirket politikas›n› teknolojik alanda da devam ettirerek ilklere imza atmay›
sürdürecektir.

Ayn› zamanda Logo Tiger 2 ticari sistemi ile de birebir entegre çal›flacak sistem sektörde de bir ilk olacakt›r. Art›k müflteri takibi konusunda
7/24 çal›flan ve hiçbir ayr›nt›y› unutmayacak  bir eleman›m›z›n oldu¤unu biliyoruz. Müflteri takibinde görevli olan çal›flanlar›m›z›n
üzerlerindeki yükü alarak farkl› alanlara konsantre olmalar›n› sa¤layaca¤›z. Dünya’n›n farkl› okullar›n› Türkiye’deki potansiyeli ile
buluflturmaya daha fazla zaman ay›rabiliyor olaca¤›z. Kendi ifl hacmimizi büyütürken Türkiye’deki e¤itim seçeneklerine de  farkl› alternatifler
sunaca¤›z.

Global Vizyon CRM, Turcom Data Center’›ndan host edilecek,  böylece lisans, donan›m, bak›m, iflletme vb maliyetlerinden tasarruf edilerek
verilerin profesyonel bir data center’da güvenli¤i sa¤lanacakt›r. Web tabanl› olarak kullan›lacak program sayesinde tüm Global Vizyon
çal›flanlar› internet ba¤lant›s› olan her yerden verilerine ulaflabilecek hizmette hiçbir aksakl›k yaflanmayacakt›r.

Proje flu anda test aflamas›nda. Yap›lacak son uyarlamalar›n ard›ndan yeni y›l ile birlikte tüm flubelerimizde aktif olarak kullan›ma geçece¤iz.
‹lerleyen dönemlerde yeni uygulamalar ile CRM’i gelifltirmeyi düflünüyoruz. “

GLOBAL V‹ZYON’un CRM Dynamics ‹le Müflteri ‹liflkileri Yolunda!

Microsoft Dynamics CRM kullanarak müflteri iliflkilerini  profesyonel olarak yönetmeye bafllayan
Global Vizyon Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›, seçiminden son derece memnun.

Yurtd›fl› e¤itiminin art›k bir zorunluluk oldu¤unu savunan ve
kaliteli hizmet verme misyonu ile yurtd›fl› e¤itim dan›flmanl›¤›
hizmeti veren Global Vizyon, Dynamics CRM ile müflteri iliflkilerini
güçlendirip, müflteri memnuniyetini daha da üst seviyeleri
ç›kartmay› hedefliyor ve yurtd›fl› e¤itimde ç›tay› yükseltiyor.

Microsoft Dynamics CRM’e geçmeye nas›l karar verdiklerini ve
sebeplerini flu flekilde anlat›yorlar:

“Bizim iflimiz tamamen insanlarla oldu¤u için kendi dan›flman
kadromuz taraf ›ndan ifl in benimsenmesi ,  do¤ru
yönlendirilmelerin yap›lmas›, farkl› alternatiflerin eksiksiz bir
flekilde müflterilerimize sunulmas› çok önemli. Bu ifllemler
do¤ru yap›lmal› ki talepte bulunan kiflide ofislerimizden
memnun ayr›ls›n. Müflteri taraf›ndan bak›ld›¤›nda ise herkes
özel oldu¤unu hissetmek ve ifllemlerinin sorunsuz bir flekilde
tamamlanaca¤›n› düflünmek ister. Bütün bunlar çok basit gibi
alg›lansa da asl›nda çok fazla detay› olan ve çok s›k› takip
edilmesi gereken ifllemler.
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BEYKENT UNIVERSITY preferred TURCom for its high speed internet access project.

‹STANBUL ATAKÖY HOTEL in a successful cooperation with TURCom, economically communicates with its
Head Office Abroad and provides high speed internet access to its guests.

Security services company ‘PRONET’ established its system infrastructure with TURCom.

TURCom provided the internet access for IMF-World Bank Istanbul meeting at ÇIRA⁄AN PALACE.

ONUR AIR continues to work with TURCom for its upcoming projects, such as: online communication between
Club Resort Hotel Atlantis and Onur Air Head Office.

Following TURCom’s completion of their security project, TURKISH RED CRESCENT SOCIETY has this time
ordered TURCom to resolve their ERP problem.

PETROBUS communicates with its Head Office in Brazil with secure TURCom Solutions.

SERGINA TEXTILE strengthened its IT infrastructure with TURCom Technology.

MAURI MAYA completed its security project with TURCom.

After completion of  TRCroot security project, MEDICANA GROUP has now outsourced its infrastructure to
TELNET.

TIFFANY chose TURCom to update  the VPN Technology used in communication between all of its stores.

TÜRK EKONOM‹ BANKASI (TEB) renewed the network infrastructure of its branches with TURCom.

 SELÇUK ECZA DEPOSU, controls its locations from a single point with TURCom Solutions.

ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY extended its present WAN connection with TURCom.

KARACA choose TURCom for project preparation and integration support regarding the renewal of their
existing IT infrastructure, as well as for professional solutions to support their growing infrastructure.

ATLASJET secured their network platform with TURCOM’s TRCroot.

AKT‹F GROUP , has now secure and high speed internet access with TURCom solution.

EKOROMA, realized its new IT infrastructure with TURCom.

TELERKO, has secured its IT infrastructure with TURCom.

YEfi‹LIRMAK DERSHANES‹, solved its internet access, e-mail and web site problems with TURCom’s technical
expertise.

VAVANA, will follow all of its activities from marketing to after sales support with Dynamics CRM that
TURCom will implement.

ESGAZ, preferred TURCom for VPN Technology and firewall systems.

DGN TEKNOLOJ‹, trusts TURCom for its security infrastructure of new datacenter.

ÇEL‹KPAN ISI SISTEMLER‹, provides Internet access control and reporting tools from TURCom.

WAN infrastructure of EKER SÜT is supplied from TURCom.

YAPKIM YAVUZLAR PLAST‹K, keeps its logs securely after a successful cooperation with TURCom Technology.

SÖ⁄ÜTSEN SERAM‹K, completed  IT infrastructure projects that will accommodate their high volume workload.



TURCom Teknoloji Hakk›nda

Kurulufl: 1993
Bafll›ca Çal›flma Alanlar›:
• Sistem Entegrasyonu, Ses/Görüntü/Veri ‹letiflimi,
• Kurumsal Telekomünikasyon, ‹nternet ve Veri Merkezi ‹flletmecili¤i
• Yap›sal Kablolama ve Sistem Odas› Kurulumlar›,
• Bilgi ve Eriflim Güvenli¤i ve Yönetimi
• Server, Bilgi Depolama ve Yedekleme Çözümleri
• Doküman Yönetimi ve Arflivleme Çözümleri
• Mobil Çözümler ve Uygulamalar›,
• Ça¤r› Merkezleri Optimizasyon Çözümleri,
• Teknoloji ve Telekom Altyap›s› Tafl›nma Hizmetleri,
• Help Desk ve Hat Bak›m - Ürün Destek Hizmetleri,
• ‹nternet ve Güvenlik Yaz›l›m Çözümleri
• Multimedya Yaz›l›m Çözümleri
• Yönetimsel Yaz›l›m Çözümleri.
Hizmet Anlay›fl› ve Sistemi:
 7/24 servis anlay›fl› içinde; ‹stanbul merkezli ülke baz›na yayg›n, her
geçen gün say›s› artan ofisleri, POP merkezleri, ver› merkezlerinin
yan›nda Kazakistan. Azerbaycan ve Libya’daki faaliyetleri ile 7/24
servis anlay›fl› içindedir.
Slogan›:
“fark yaratan çözümler”


