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Merhaba,

Geçti¤imiz on y›l Türkiye aç›s›ndan ciddi bir
de¤iflim sürecini temsil ediyor.  Bu de¤iflimin
ekonomiden ifl sahalar›na, spordan sanata her
alanda bir geliflme olarak göründü¤ünü
düflünürsek, ça¤›m›za flekil veren biliflim
sektörünün bu geliflmelerde önemli  bir pay

  sahibi olmas› gerekir.  Global ekonomileri ve
de¤iflen dinamikleri de göz önünde bulundurursak Türkiye, Avrasya’n›n merkezinde
bir Japonya olmaya do¤ru ilerliyor.  Anlatay›m.

Öncelikle rekabetin bir hayli k›z›fl›k oldu¤u global biliflim konjonktüründe, Türkiye’nin
yerine bakal›m.  Ekonomik aç›dan global tabloda 17. s›raya oturmas›na ra¤men,
rekabet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda  2011-2012 Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik
‹ndeksi’ne göre halen 59. s›rada yer al›yor.  Bunun yan› s›ra biliflim sektöründe ise
dünya listelemesinde 60. s›rada bulunuyor.

Bugün, geliflmekte olan herhangi bir sektörü biliflim sektöründen ba¤›ms›z düflünmek
mümkün de¤il.  E¤itim sektöründe okullar›n, üniversitelerin bilgi ifllem altyap›s›nda;
lojistik sektöründe gümrüklerin birlefltirilmesinde, tafl›tlar›n ve yak›tlar›n›n takibinde;
inflaat sektöründe ak›ll› binalar›n yap›lanmas›nda; perakendecilikte ise tedarik zinciri
yönetiminde karfl›m›za ç›k›yor biliflim.   Dolay›s›yla geliflen bir ekonomide, baflka bir
deyiflle topyekün geliflen bir ifl sahas›nda, biliflim sektörünün de üstel büyüme
göstermesi do¤al oland›r.  Yukar›daki tablo muayyen büyüme rakkamlar›n› belirtmese
de, Türkiye’nin genel ekonomisi öngörüldü¤ünde bilifliminin son derece fazla büyüme
potansiyeli oldu¤una bir ipucu veriyor.  Biliflim sektörümüze de Türkiye’deki bu
potansiyeli doldurmak için ciddi bir görev düflüyor.

Gelelim büyük resme...  Global bazda durgunluktan ve gerilemeden bahsedilen bir
dönemde, geliflen ekonomisiyle Türkiye tüm dünyan›n gözlerini üzerine çevirdi. Özellikle
ortado¤u’daki Arap ülkeleri ve orta Asya’n›n Türki cumhuriyetleri Türkiye’yi birer
ekonomik ve sosyolojik model olarak alg›lamaktalar.  Aram›zdaki kültür ve diyalog
benzerliklerinin de yard›m›yla, ifl ortakl›klar›n›n ve ifl hacminin do¤uya do¤ru yo¤unlaflt›¤›
bir Türkiye görüyoruz.  ‹lgilerin topland›¤› bu noktada, ivmeden ve talepten faydalan›p;
hala zaman variken biliflimde de bir liderlik rolü üstlenmenin; bu do¤rultuda bir
teknoloji ve ‘know-how’ merkezi haline gelmenin tam vaktidir.

Türkiye de bu sorumlulu¤un bilincinde; kendi tanklar›m›z›, helikopterlerimizi, uçaklar›m›z›
yapabilecek kapasitedeyiz, müteahhitlerimiz dünya çap›nda ifllere imza at›yor,  gemi
inflaat›nda dünya 5’incisi, tar›mda dünya 8’incisiyiz, son dokuz senede Türkiye’ye
gelen turist say›s› ikiye katland›, enflasyon tek haneye indi.  Bat› örneklerinden çok
daha güvenli bankalar›m›zda ve kredi kartlar›m›zda dünyan›n en geliflmifl teknolojileri
uygulan›yor, en liberal kurallar› geçerli. Art›k dünya lideri ülkelerin Ar-Gelerinden
faydalan›p geliflimi ikinci dalga halinde arkadan takip eden bir Türkiye yok.  Bilakis,
beynelmilel sorumlulu¤unun ve potansiyelinin fark›nda, proaktif  bir Türkiye var.

Son günlerde ortal›kta dolaflan Japonlarla ilgili bir sözü an›msat›yor bu durum bana:
“Japon felsefesi: bir baflkas› yap›yorsa ben de yapar›m; baflkas›n›n yapamad›¤›n› ise
ben yapmal›y›m.”  Ülkemizdeki Biliflim ve Ar-Ge çal›flmalar› giderek daha bilinçli ve
artan ölçülerde destek bulmaktad›r.  E¤itim planlamalar›m›z›n da buna parelel olarak
ve Hindistan, ‹srail, ‹rlanda, v.b. örneklerinin ›fl›¤›nda acilen güncellenmesi yerinde
olacakt›r. Türkiye Biliflim Sektörü olarak, ülkemizdeki geliflmeye daha fazla katma
de¤er sa¤lamak hedefiyle ve  kap›m›zdaki f›rsatlar› kaç›rmadan kulvar›n ön s›ralar›na
h›zlanmal›y›z. TURCom Teknoloji ailesi olarak biliflim alan›ndaki ciddi sorumlulu¤umuzun
fark›nda; tüm kadromuz ve çözüm ortaklar›m›z ile gece gündüz inançla çal›fl›p öncü
hizmetler sunmaya devam edece¤iz.

Murat Coflkun
Kuzey Amerika Koordinatörü

Yüz yüze
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Üniversiteler, 2.Dijital Kampüs Etkinli¤inde Kendilerine Özel
Çözümlerle Bulufltu

TURCom Teknoloji ve Cisco iflbirli¤i ile düzenlenen 2.Dijital
Kampüs etkinli¤i yo¤un kat›l›mla gerçekleflti.

TURCom Teknoloji’nin geçti¤imiz y›l ilkini yapm›fl oldu¤u
Dijital Kampüs etkinli¤i, bu y›l da Cisco sponsorlu¤unda
kat›l›mc›larla bulufltu. Türkiye’nin dört bir yan›ndaki
üniversitelerin kat›ld›¤› organizasyonda üniversitelere yönelik
çözümler hakk›nda bilgiler verildi.  Etkinlik, da¤›t›lan çeflitli
hediyelerle son buldu.

TURCom’a Yeni Bir Cisco Uzmanl›¤› Daha!

Yeni dönemde uzmanl›k yap›s›n› tamamen de¤ifltiren Cisco
Systems, uzmanl›k alanlar›n› de¤ifltirerek, TURCom Teknoloji’yi
bu uzmanl›klara lay›k gördü. Cisco Systems, yeni yap›lanma
ile ürün de¤il, uçtan uca tüm çözümlerin içinde oldu¤u katma
de¤erli tümleflik proje sat›fl›na a¤›rl›k veriyor. 2012 y›l›nda
yeni yap›ya geçme zorunlulu¤uyla, TURCom da sahip oldu¤u
6 uzmanl›k yerine, bu uzmanl›klar› karfl›layan 3 yeni uzmanl›¤a
hak kazand›. Bu 3 uzmanl›ktan 3’nü de alan TURCom,
böylece “Advanced Borderless Network Architecture
Specialization"* uzmanl›¤›n› elde etmifl oldu.

* Advanced Borderless Network Architecture Specialization
uzmanl›¤› üç uzmanl›¤›n (Advanced Security, Advanced Wireless, Advanced Routing-Switching) birlefltirilip tek bafll›k
alt›nda toplanm›fl halidir.

Cisco ve TURCom ‹flbirli¤i Daha da Pekiflerek Devam Ediyor

TURCom Teknoloji’nin Gold Partner› oldu¤u Cisco, TURCom müflterileriyle ve TURCom’la bir araya
gelerek, yeni projeler için ad›mlar›n› att›.

Etkinlikte, TURCom Teknoloji Genel Müdürü Fahrettin GÜRKAN ile Cisco Systems Türkiye Genel
Müdürü Ümit C‹NAL‹’nin yapt›¤›  konuflmada TURCom-Cisco iliflkilerine de¤inildi. Ümit C‹NAL‹,
Türkiye’de görev almaya bafllad›ktan sonra, TURCom’un Cisco Gold Partner› olmas›n›n oldukça
gurur verici oldu¤unun alt›n› çizdi.

Kat›l›mc› firmalarla yeni projeler ve teknolojiler de paylafl›larak, keyifli bir TURCom-Cisco organizasyonu daha son buldu.
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TURCom Teknoloji Çal›flanlar›
‹ftar Yeme¤inde Bulufltular

TURCom Teknoloji çal›flanlar›, düzenlenen iftar yeme¤inde
bir araya gelerek stres att›lar.

TURCom’un çal›flanlar› için düzenledi¤i ve çeflitli ödüllerin
de verildi¤i iftar yeme¤inde hem y›l de¤erlendirildi hem de
stres at›ld›. Sheraton Hotel’de düzenlenen etkinlik, TURCom
çal›flanlar›n›n motivasyonunu daha da yükseltmifl oldu.

TURCom Müflterileri, EMC ile Ortak Düzenlenen ‹ftar Yeme¤indeydi

Geleneksel TURCom-Avnet-EMC iftar etkinli¤i yine genifl bir kat›l›mla gerçekleflti. Art›k geleneksel hale gelen TURCom-
Avnet-EMC iftar etkinli¤i ifl ortaklar›m›z›n yo¤un ilgisiyle, 3.kez gerçekleflti.

Yine teknede yap›lan etkinli¤in aç›l›fl konuflmas›n› TURCom Teknoloji Genel Müdürü Fahrettin GÜRKAN’›n yapmas›ndan
sonra, TURCom Teknoloji’nin en genç kardefl kuruluflu Hitech Hizmet Teknoloji’lerinin sundu¤u avantajlar› anlatmak üzere
Hitech Hizmet Teknolojileri Genel Müdürü Zeynep COfiKUN’un konuflmas›yla devam etti.  Kat›l›mc›lar edindikleri çeflitli
bilgilerden sonra, keyifli bir yeme¤e geçerek, vedalaflt›lar.
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Bezmialem Üniversitesi’nin Biliflim Altyap›s› Yeni E¤itim Y›l›nda
da Eksiksiz!

Ülkemizdeki vak›f üniversiteleri aras›ndaki yerini “önce sa¤l›k” slogan› ile alan Bezmialem Üniversitesi,
TURCom Teknoloji’nin y›llar›n verdi¤i deneyimine güvenerek, biliflim
altyap›s› için gerek duydu¤u çözüme kavufltu.

Sa¤l›k ve e¤itim alan›nda, e¤itim, araflt›rma ve  hizmetleri ile ülkemiz ve dünyada
referans kabul edilen,  mensubu olmaktan övünç duyulan lider bir üniversite olma
vizyonunu benimsemifl Bezmialem Üniversitesi, TURCom Teknoloji’nin Türkiye’deki
2 Gold Partner’›ndan biri oldu¤u Cisco markal› ürünlerle ihtiyaçlar›n› karfl›lad›.
Olanaklar› s›n›rl›, yetenekli gençlerin arkas›nda olan Üniversite, e¤itim ve sa¤l›k
sorunlar›na yönelik bir e¤itim ve ö¤retim program› uyguluyor. Teknolojik altyap›n›n
çok önemli olmas› nedeniyle güncel teknolojileri tercih eden Bezmialem Üniversitesi,
böylece TURCom’dan istedi¤i ürünleri temin ederek, sorunlar›n› giderdi.

AKKA Hotelleri’nden Alinda ve Antedon Hotelleri
wireless ve lisans çözümlerinde TURCom’un uzman
kadrosu ve ifl birli¤ini tercih etti.

Misafirlerine sundu¤u hizmetin kalitesini, wireless internet eriflimi
ile pekifltirmek isteyen Alinda ve Antedon Hotelleri, turizm
sektörünün en iyi hotelleriyle çal›flan TURCom Teknoloji ile yol
ald›. Microsoft lisanslar› için de TURCom’u tercih eden Grup,
böylece teknolojik gereksinimlerini karfl›lam›fl oldu.
AKKA Hotels Bilgi ‹fllem Sorumlusu Fatih KAYHAN, “TURCom
Teknoloji’nin deneyimli kadrosu ile sat›fl aflamas›nda do¤ru
yönlendirmesi, teknik anlamda üstün destek ve hizmet kaliteleri
için teflekkür ederiz. TURCom, ilerleyen süreçlerde tesislerimizi
teknolojiye ayak uydurmas› konusunda bilgi birikimlerine ihtiyaç duyaca¤›m›z bir firmad›r” dedi. TURCom Teknoloji’nin her
sektörde oldu¤u gibi turizm sektöründe de en iyi projelere imza att›¤›n› vurgulayan TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi
Emre AKSU, “TURCom her geçen gün referans ve projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. AKKA Hotelleri’yle
yapt›¤›m›z projede, bu projelerden biri. AKKA Hotelleri Akdeniz bölgesinin en iyi otelleri aras›nda gösteriliyor. TURCom
Teknoloji olarak Grup’un misafirlerine daha da kaliteli hizmet sunmas›nda rol oynad›¤›m›z için çok mutluyuz” diye konufltu.

AK-KA Group Hakk›nda;
Faaliyetlerine 1978 y›l›nda AKKA ‹nflaat flirketiyle bafllayan AK-KA Group, inflaat, turizm, g›da ve perakende sektörlerinde
sahip oldu¤u flirketleriyle ve Ankara`daki merkezi baflta olmak üzere ‹stanbul, Ankara ve Antalya`daki flubeleriyle halen
büyümektedir.

AK-KA Group`un turizm sektöründeki faaliyetleri seçkin tatil yöresi Kufladas›`ndaki Surtel Otel ile bafllam›flt›r. Daha sonra
turizm cenneti Antalya’n›n çeflitli mevkiilerindeki AKKA Hotels Antedon, AKKA Hotels Alinda, AKKA Hotels Claros, Surtel
Otel’i hizmete sokmufltur. AKKA Otelleri, tatil keyfini maksimuma ç›kartan benzersiz olanaklar› ve kusursuz hizmet anlay›fl›
ile tüm konuklar›na unutulmaz anlar yaflatmaktad›r.

AKKA Hotels de TURCom ‹le Hizmet Kalitesini Pekifltirdi
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CMC Türkiye, Storage Kapasitesini TURCom’un da Katk›s›yla Artt›rd›

EMC Storage üzerindeki shelf’lerin upgrade’i ile birlikte kapasitesini TURCom Teknoloji ile art›ran
finans sektörüne hizmet veren Türkiye’nin say›l› callcenter firmalar›ndan olan CMC, bu noktada gerekli
olan kapasiteye ulaflm›fl ve local networkünde çok daha h›zl› bir flekilde veri paylafl›m› sa¤lam›fl oldu.

CMC, müflteri odakl› hizmetleriyle, birçok
sektördeki müflterilerinin be¤enisini topluyor.

2000 y›l›ndan bu yana d›flkaynak ça¤r›
merkezi hizmeti verdiklerini vurgulayan CMC
Türkiye Bilgi Teknolojileri Direktör Yard›mc›s›
Engin AVCI “CMC, dördü ‹stanbul’da biri de
Malatya’da olmak üzere 5 ayr› lokasyonda
hizmet veriyor. Sa¤lad›¤›m›z kusursuz
hizmetle her y›l büyümemizi sürdürüyoruz.
Teknolojiden de yararlanarak daha da öne
ç›kmay› baflar›yoruz. fiimdiye kadar TURCom
Teknoloji ile hayata geçirdi¤imiz projeler
sonunda istedi¤imiz sonuçlar› elde ettik. Bu
defa da shelf’lerin kapasitesini TURCom’la
yükselterek, kapasitemizin gücünü katlad›k”
dedi.

TURCom, proje ile yüksek orandaki kapasite
ihtiyac› karfl›layan firmay› istedi¤i performansa
kavuflturdu.

AKSAV, Bu Defa TURCom Teknoloji ile Yol Ald›
Bu y›l 48.si düzenlenen Uluslararas› Antalya Alt›n Portakal
Film Festivali’yle Türk sinemas›n› kucaklayan Antalya
Kültür Sanat Vakf› (AKSAV), sektöründe ilklere imza atan
TURCom Teknoloji ile tan›flt›.

Antalya Alt›n Portakal Film Festivali ile dünya sinema
platformunda iddial› bir film festivali olma yolunda emin
ve h›zl› ad›mlarla ilerleyen AKSAV, her y›l ödüllerini
da¤›tmaya devam ediyor. Asya, Avrupa da dahil olmak
üzere dünya sinemas›n›n önemli filmlerini de sanat
severlerle buluflturan Vak›f, TURCom Teknoloji ile ilk
projesine imza att›.

Server ve firewall gereksinimleri kapsam›nda TURCom’u
tercih eden Vak›f, böylece TURCom’un referanslar› aras›na
girmifl oldu.
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Giresun Üniversitesi’nin Açt›¤› ‹hale TURCom’un!

Giresun Üniversitesi’nin data altyap›s›n› TURCom Teknoloji’nin yapt›¤› proje, baflar›yla sonuçland›.

Türk ulusuna, Atatürk ilke ve ink›laplar›na ba¤l›, ülkemizin
ve dünyan›n gerçeklerine duyarl›, kültürlü, üretici bireyler
yetifltiren Giresun Üniversitesi, ihale kapsam›nda TURCom
Teknoloji’nin kazand›¤› proje ile yeni data altyap›s›na merhaba
dedi.

Projenin haz›rlamas›ndan uygulanmas›na kadar bafl›ndan
sonuna her aflamas›nda bulunan Elektrik Mühendisi Özgür
ÇÖKÜK, “‹halemizi TURCom’un kazanmas› üzerine, proje
çal›flmalar›na bafllad›k. TURCom’un çal›flma prensibinden,
sürekli yan›m›zda olmas›ndan oldukça memnun kald›k.
Umar›m devam› da gelir” dedi.

Giresun Üniversitesi’nde yap›lan projeyi “ Rektörlük,
kütüphane, e¤itim fakültesi, fen edebiyat fakültesi, biyoloji
bölümü, meslek yüksekokulu, idari bina ve meslek yüksek
okulu ek binalar›n›n internet telefon, flebeke-güç kayna¤›
enerjisi alt yap›lar›n›n yenilenmesi olarak özetleyen TURCom
Teknoloji Kamu Sat›fl Müdür Yard›mc›s› Mahir EKER,
“TURCom Teknoloji olarak kamu alan›nda birçok yeni projeye
imza atmaya devam ediyoruz. Giresun Üniversitesi’nin de
referanslar›m›z aras›na girmesi bizi çok mutlu etti” diye
konufltu.

Proje ihtiyac›n›n mevcut alt yap›n›n yetersiz ve eksik
olmas›ndan dolay› oldu¤unu belirten TURCom Teknoloji
Özel Projeler Grup Müdürü Murat UÇAR ise, “Söz konusu

binalardaki tüm data, telefon ve enerji alt yap›s›n›n uluslararas›
standartlar›n gerektirdi¤i flekilde yap›larak projelendirildi ve
uyguland›. Performans testleri yap›ld› ve etiketlendi. Geriye
dönüp bakt›¤›m›zda ülkemizin tüm bölgelerinde ve
yurtd›fl›nda oldu¤u gibi Giresun’da da farkl› kurumlarda k›sa
sürede çok güzel ifller ç›kard›¤›m›z› görüyoruz bu bizim için
büyük mutluluk ve gurur kayna¤›d›r. Proje süresince
çal›flmalar›n sa¤l›kl› yürüyebilmesi için destek ve yard›mlar›n›
esirgemeyen Bilgi ‹fllem Daire Baflkan› Hac› Murat KÖKSAL,
Yap› ‹flleri Daire Baflkan V. Mehmet Selçuk ÇEK‹Ç, Yap›
‹flleri Daire Baflkan› Köksal ÇAMALTI, Elektrik Mühendisi
Özgür ÇÖKÜK ve Teknik Ö¤retmen Nuri GÜLTEK‹N’ e ayr›ca
teflekkür ediyorum” fleklinde aç›klamada bulundu.

Çolako¤lu Metalurji, Art›k Yeni Ofisinde Hizmette!

Türk sanayisinin öncü kurulufllar›ndan Çolako¤lu Metalurji, yat›r›mlar›n› sürdürerek, milli ve uluslar
aras› standartlardaki ürünleriyle müflterilerini memnun ediyor. ‹lk s›cak sac yat›r›m›na da imza atan
Çolako¤lu Metalurji, yeni ofisine tafl›nmas›n›n ard›ndan TURCom Teknoloji ile çal›flarak, yeni ofisinin
altyap›s›n› tamamlad›.

Biltim Bilgisayar Sistem ve Network Müdürü Aykut AYDO⁄DU, “Anahtar teslim yap›da hizmet ald›¤›m›z ifl orta¤›m›z TURCom
zorlu bir süreci rahat bir flekilde atlatmam›z› sa¤lad›; WAN, BGP4 yap›da MetroEthernet ‹nternet, LAN Switch, Wireless
network ve güvenlik çözümleri dahil birçok konuda ürün ve hizmetlerimizi TURCom ve Telnet üzerinden temin ettik” dedi.
5651 say›l› yasa kapsam›nda internet eriflimlerimizin yasaya uygun loglanmas› ve web filter servislerimizi ise yine TURCom’un
TRCroot ürün ailesine emanet ettik. Y›llard›r beraber çal›flt›¤›m›z TURCom yeni projelerimizde yer almaya devam edecek”
dedi. Çolako¤lu, bundan böyle Kavac›k’taki yeni ofisi ve yeni altyap›s›yla çal›flmalar›n› sürdürecek.
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Projelerimiz

Crystal Otelleri’nin Loglar› TRCroot’ta!

Kendi gibi sektörünün öncülerinden Crystal Hotelleri
TURCom Teknoloji ile yollar›n› birlefltirdi.

Turizm sektörünün müflteri memnuniyeti yüksek otellerinden Crystal
Hotelleri, geçti¤imiz günlerde TURCom ile tan›flarak, TURCom
Teknoloji’nin katma de¤erli ürünlerinden TRCroot’un modülünden
faydalanarak,5651 numaral› yasay› yerine getirdi.

Proje ile 9 otel tek bir noktadan yönetilebilir duruma geldi. Ayr›ca
misafirler için karfl›lama sayfas› da yap›larak, kurumsal arayüz
oluflturuldu.

HAVI Logistics’in ‹nterneti Havadan Yedekli

Küresel hizmet tedarikçisi HAVI Logistics, günümüz teknolojisinin internet h›z›n› TURCom ile yakalad›.

Avrupa piyasas›nda "The Global Lead Logistics Provider"
olarak an›lan HAVI Logistics, katma de¤erli geliflmifl lojistik
hizmeti sunuyor. Müflteri memnuniyetini herfleyin üstünde
tutan firma, baflta g›da maddeleri olmak üzere g›da ve g›da
d›fl› ürünleri tedarik zinciri ile 30 y›ld›r sektörde bulunuyor.

Kuruldu¤u ilk y›ldan bu yana ifl süreçlerini teknoloji ile
kolaylaflt›ran HAVI Logistics, ‹zmir’ de açt›¤› yeni deposunun
ve fiekerp›nar lokasyonunun internet h›z›n› günümüz
teknoloijsinin h›z›na uydurdu.

TURCom Teknoloji’den ihtiyaç duydu¤u zamanlarda çeflitli
yeni teknoloji ürünlerini de temin eden firma, internet eriflimini
yedekleyerek, kesintisiz ve yedekli bir yap›ya sahip oldu.

HAVI Logistics Bilgi ‹fllem Sorumlusu fierif G‹RAY; ihtiyac›m›z› TURCom’a anlatt›¤›m›zda bize h›zl› çözüm sunmas› ve
bundan sonra problemsiz ve h›zl› bir altyap›ya geçebilece¤imiz için ve TURCom tecrübesine güvendi¤imizden yat›r›m
onay› verdik. Merkez ve ‹zmir lokasyonu iletiflimi için gerekli olacak altyap›y› kurgularken h›zl›, güvenilir ve kesintisiz olmas›
bizim için önemliydi. Mesafe problem olmas› dolay›s›yla fiber çekmek maliyetli olaca¤›ndan ‹zmir lokasyonuna Radyolink
yat›r›m› yapt›k. Merkez lokasyonuna da fiber optik üzerinden MetroEthernet al›m› yap›ld› ve bu hatt›n yedeklili¤ini sa¤lamak
için de TURCom önerisi ile Radyolink kurulumu yap›ld› dedi.

TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Ayd›n Do¤an; ise flunlar› ekledi Türkiye’de her geçen gün büyüyen operasyonuna h›zl›
cevap verebilmek ve kesintisiz, yüksek h›zl› iletiflim sa¤layabilmek için aray›flta olan ve uzun süredir beraber çal›flt›¤›m›z
müflterimiz HAVI Logistics’in yard›m›na koflup en do¤ru çözümü sunabildi¤imiz ve HAVI Logistics’in de bizim önerilerimize
güvenerek onaylad›¤› için mutluyuz.
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Mersin Toroslar
Belediyesi’ne
TURCom’dan Tam
Teflekküllü Proje!

Güleryüzlü hizmetle beraber mesleki e¤itim
kurslar›ndan hiçbir eksi¤i bulunmayan spor
komplekslerine kadar bir hizmeti Toros halk› ile
buluflturan Toroslar Belediyesi, TURCom Teknoloji
ile biliflim altyap›s›na iyilefltirdi.

Toroslar’›n çekim merkezi haline gelebilmesi için
çal›flt›klar›n› vurgulayan Toroslar Belediye Baflkan›
Hamit TUNA;

“Yat›r›mc›lar›m›z›n ‹lçemize gelerek yat›r›m yapmalar›
hem kendileri hem de bizim için önemli. Toroslar’›n
geliflimi için her projeye destek olmaya haz›r›z ve
bunun içinde resmi kurum ve kurulufllara arsa
tahsisinde bulunuyoruz. Bugüne kadar yaklafl›k 500
bin metrekare arsa tahsisini de gerçeklefltirdik.”

Yaz aylar›nda da çal›flmalar›n›n son h›zla devam
etti¤ini vurgulayan TUNA, “2011 y›l› içerisinde 23
bin ton asfalt kullan›lacak, ayn› zamanda kald›r›m
çal›flmalar› devam ediyor, yeflil alan miktar› her
geçen gün art›yor, flimdiye kadar TORTEK (Toroslar
Teknik E¤itim Kurslar›) ile 10 bin 500 kifliye e¤itim
verildi. Ayr›ca 9. AB Projesi Mobil Krefl hayata
geçirildi” dedi.

Toroslar Belediyesi, tüm birimleriyle online iletiflimin
keyfini yaflarken, iletiflim altyap› güvenli¤ini de
unutmad›. TURCom Teknoloji ile tüm altyap›s›na
yönelik gerek duydu¤u çözüm ve projeleri sorunsuz
hayata geçiren Belediye, rahat bir nefes ald›.

Baflar› Hikayesi

“Toroslar Belediyesi olarak, TURCom’la
yap›lan projemizin aflamalar› ve sonucu
bekledi¤imiz flekilde oldu. Altyap›m›z en
uygun çözümlerle yenilendi.”

Toroslar Belediyesi Bilgi ‹fllem Müdürü
Bülent TÜRE

Proje Özeti

• Belediye merkezi ile di¤er 4 biriminin online olarak
haberleflip, veri al›flverifli yapabilmesi,

• Bir y›l boyunca merkez de dahil olmak üzere, 4 
birimdeki hatlar›n ve ürünlerin deste¤i,

• Misafirler de dahil olmak üzere loglar› saklama,
• Altyap›y› güven alt›na alma.

Toroslar Belediye Bilgi ‹fllem Müdürü Bülent TÜRE, “TURCom
Teknoloji ile baflar›l› projeler gerçeklefltirdik. Projelere bafllamadan
önce TURCom ile tüm ihtiyaç ve sorunlar›m›z konusunda toplant›lar
yaparak, en uygun çözümleri belirledik. Bütün projeler problemsiz
olarak, bekledi¤imiz sonuçlar› alarak, bitirildi.
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Destek ve Bak›m ‹le Sorunsuz Bir Altyap›

Di¤er bir projede, TURCom’un çözümleri aras›nda yer alan
HBÜD (Hat Bak›m Ürün Destek) anlaflmas›. Bu anlaflma
ile 5 noktan›n y›ll›k deste¤ini TURCom olarak taraf›m›zdan
verilecek.

Güvenlik taraf›nda ise TRCroot ve Nod32 antivirüs ürünleri
kullan›ld›. Belediye’nin bütün ‹letiflim altyap›s›n›n güvenli¤i
ve 5651 yasa gere¤i loglar›n› TRCroot ürünümüz ile güvenlik
alt›na ald›k. Ayr›ca, Belediye’ye ba¤l› 2 park alan›nda da
halka ücretsiz internet hizmeti verilmeye baflland›. Bu
noktada da yine TRCroot ürünümüzün Wifizone modülü ile
misafir kullan›c›lar›n da loglar›n›n al›nmas› sa¤lanm›fl oldu.
‹ç taraftaki güvenlik için de NOD32 Antivirüs konumland›r›ld›.

Genifl bant internet ve data hizmeti olan Metro Ethernet ile
Toroslar Belediyesi’nin ana bina d›fl›nda olan Park ve
Bahçeler Müdürlü¤ü, Teknik Birimler, Evlendirme Memurlu¤u
ve Yal›nayak tahsilat merkezi online olarak haberleflip veri
al›fl veriflinde bulunabilecek. Bu sistemin oluflturdu¤u altyap›
ile vatandafllar, önümüzdeki süreçte bu hizmetten en üst
seviyede yararlanabilecek.

Yeni sistemle; ücretsiz kablosuz internet hizmetinin verildi¤i
Ça¤daflkent 3 Ocak Spor Kompleksi ve 3 Ocak Park›’nda
internete giren vatandafllar›n loglar› da 5651 say›l› yasa ile
kay›t alt›na al›nacak.

Toroslar halk›na daha h›zl›, güvenilir ve kaliteli hizmet
vermeyi hedefleyen Toroslar Belediyesi’nin TURCom ile
hayata geçirdi¤i sistem belediyedeki internet h›z›n› da 2
mb’ten 10 mb’e ç›kard›.”

TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Mahmut ATEfiC‹ de
proje ile ilgili flunlar› belirtti;

“Öncelikle Belediye’ye ba¤l› 4 d›fl birimin merkez ile online
iletiflim altyap›lar› kuruldu. Daha önce herhangi bir
ba¤lant›lar› yoktu. Bu ba¤lant› ile Telekom’un iletiflim
altyap›s›n› ve Cisco ürünleri tercih ederek online iletiflime
geçmifl oldular. Bütün noktalara ‹nternet hizmeti de tek
noktadan sa¤lanm›fl oldu.
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Projelerimiz

Orka Group, Sesli ‹letiflimde de Bir Ad›m Önde!

Orka Group, bünyesinde bulundurdu¤u Damat Tween ADV ve D’S
Damat markalar› ile farkl› yafl gruplar›na, seçenek ve beklentilere göre
haz›rlad›¤› koleksiyonlar›yla en çok be¤enilen moda öncüleri aras›nda
yer al›yor. Son derece önemli olan sesli iletiflim için tercihini TURCom
Teknoloji’den yana kullanan Orka Group, proje ile hem iletiflim kalitesini
yükselti hem de güvenli¤ini sa¤lam›fl oldu.

Orka olarak proje öncesinde ses iletiflimini router üzerinden sa¤lad›klar›n›
söyleyen Orka Group Bilgi ‹fllem Sorumlusu Mustafa BOLUN, proje
ile kaliteli ve maliyet avantajl› bir ses iletiflimine geçtiklerini ve sonuçtan
memnun olduklar›n› dile getirdi.

Orpa  Bilgi ‹fllem Sorumlusu Murat fiEN de, proje öncesinde gateway
üzerinden ses iletiflimi kurduklar›n›, hatlar›n da G.SHDSL ve frame
relay üzerinde oldu¤unu aktard›.

Projenin aflamalar›na de¤inen TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Cengiz
SEVEN ise, “Eski WAN yap›s› ve ses iletiflimi yine uzun zaman önce TURCom taraf›ndan o günün en uygun teknolojilerine
uygun olarak kurulmufltu ve uzun zamand›r TURCom 7x24 bak›m/destek kapsam›nda iletiflim devam etmekteydi. Müflteri
memnuniyeti ve daha uygun maliyetli yeni teknolojilere uygun olarak çözümlerimizi önerdik ve güven ve iyi niyet çerçevesinde
devam iliflkimiz sayesinde kabul gördü. Projeye, öncelikle merkez noktas›na MetroEthernet hat al›narak baflland›. Önerilen
yeni firewall ile güvenlik taraf› çözülerek, tüm lokasyonlara ADSL hatlar tesis edildi. Son olarak da yine firewall ile merkeze
VPN ile eriflim sa¤land›. Online ba¤lant› sa¤land›ktan sonra bütün lokasyonlar›n ücretsiz görüflebilmesi için gerekli olan
altyap› TURCom önerisi ve Orka araflt›rmalar› sonras›nda, TURCom’un Gold Partner oldu¤u Cisco IP Telefon altyap›s›na
karar verildi. Merkez lokasyonuna yedekli olarak Cisco Call Manager sistemi ile 130 ma¤azaya Cisco IP telefonlar
konumland›r›larak, ses iletiflimi en iyi flekilde sa¤lanm›fl oldu.”

TRCmonaudit, Otokar’›n
Askeri Araçlar Altyap›s›nda!

Otokar Askeri Araçlar, bant geniflli¤ini TRCmonaudit ürün ailesinden Intermapper ile kontrol
alt›nda tutuyor.

1963 y›l›nda kurulan Otokar, bugün ticari ve savunma sanayii alan›nda kendi
tasar›m› olan araçlar› ile Türkiye’nin ve dünyan›n önde gelen flirketlerinden
bir tanesi. Kullan›c› ihtiyaç ve beklentilerine uygun araçlar›, üstün teknoloji,
tasar›m ve uygulamalar› birlefltirerek sunan flirket, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
lider taktik araç tedarikçisi ve kara araçlar›nda Türkiye’nin lider ihracatç›s›
konumunda. Otokar’›n askeri araçlar› 30’a yak›n ülkenin ordusunda, bar›fl
güçlerinde ve Birleflmifl Milletler görevlerinde aktif olarak kullan›l›yor. Bugün
befl k›tada 25 binden fazla Otokar askeri arac› hizmet veriyor.
tasar›m faaliyetlerinin yürütüldü¤ü biliflim altyap›s›nda eriflilebilirlik kontrolü
ve bant geniflli¤ini ölçümlemek için bir çözüme ihtiyaç duyan Otokar, bu
konuda TURCom’un TRCmonaudit ürünü ile yol almaya karar verdi.
TRCmonaudit altyap›s›na konumland›ran firma, art›k hatlar›ndaki eriflilebilirli¤i
ve bant geniflli¤ini rahatça gözlemliyor.



Fina Enerji, TURCom Çözümlerini Seçti

Enerji sektörünün öncü firmalar›ndan Fina Enerji,
sektöründeki di¤er firmalar gibi TURCom
Teknoloji ile çal›flt›.

Hizmet verdi¤i enerji sektöründe sundu¤u kaliteli hizmetlerle
önde gelen firmalar aras›nda olan Fina Enerji, TURCom
Teknoloji çözüm ve ürünlerini altyap›s›na konumland›rd›.
Proje kapsam›nda notebooklar, Microsoft lisanslar› ile server
lisanslar› verilirken, firma da ihtiyaçlar›n› gidermifl oldu.

3.Kolordu Komutanl›¤› Bilgi ça¤› rehberi olarak
TURCom Teknolojiyi seçti.

Dünya vatandafllar›n›n yaflamlar›n› tehlikesiz sürdürmeleri
için çal›flan 3.Kolordu Komutanl›¤›, verilerini TURCom
çözümleriyle yedekli ve güvenli saklamas› için hayata
geçirdi¤i projeden sonra yine TURCom’la ilerliyor.

3.Kolordu Komutanl›¤›; NATO’ya ba¤l› bir organizasyon olup
dünya üzerinde sivil yaflam›n tehlikede oldu¤u, karmafl›k
ve sürekli de¤iflen ortamlarda, düzeni sa¤lamak, sivillerin
daha güvenli yasayabilmeleri ve hayat› idame ettirebilmeleri
icin gerekli flartlar› sa¤lamak üzere kurulmufl bar›fl temsilcisi
bir organizasyondur.

Bu ortamlar,  pek çok zorluk, f›rsatlar ve tehditler içerir ve
bu tehditlerle bafla ç›kabilmek için bölgesel ve uluslararas›
istikrar›n sa¤lanmas› ve güvenlik tedbirlerinin al›nmas›
elzemdir. 3.Kolordu Komutanl›¤›, amaç ve vizyonuna uygun
olarak; h›zl› ve etkili flekilde gerekli koordinasyonu
sa¤layabilen, bu konudaki stratejileri iyi yönetebilen, gerekli
esnekli¤e sahip kuvvetleri ile dünyan›n pek çok ülkesinde
güven ve bar›fl sembolü olmufl nadide bir kurumdur.

Haz›rl›k Kuvvetleri, kriz ortamlar›nda çok boyutlu tehditlere
h›zla yan›t vermeye haz›rd›r ve gerekli yeteeneklere sahiptir.
Bunu baflarmak için Bilgi Teknolojilerinin güncel pek çok

versiyonu uzman ekiplerce denenmekte, tan›nmakta ve bilgi
ça¤›n›n her türlü avantaj› kullan›lmaktad›r ve gerekli yat›r›mlar
yöneticiler taraf›ndan da teflvik edilmektedir. Mobil olarak
aktif çal›flan Kolordu personelleri, bu konuda gerekli olan
donan›msal ve yaz›l›msal sistemlerin yan›nda, bu sistemleri
yönetilebilecek bilgi ile de donanm›fllard›r.

3.Kolordu Komutanl›¤›’n›n  ba¤l› oldu¤u ; Tam ad› Kuzey
Atlantik Antlaflma örgütü olan ve genel merkezi Brüksel’de
bulunan Nato ise, 1949 y›l›nda, 12 ülkeyle kurulmufltur.
Türkiye de 1952 y›l›nda Nato’ya kat›lm›flt›r. Nato’da bulunan
di¤er ülkeler, ‹talya, Lüksemburg, Portekiz, Hollanda, Belçika,
Fransa, ‹ngiltere, Amerika, Kanada, Danimarka, ‹zlanda ve
Norveçtir.

Kolordu personeli ve TURCom uzmanlar› projeler
kapsam›nda her türlü teknik detay› de¤erlendirerek, ifli flansa
b›rakmayacak flekilde en iyi çözümlerde uzlaflm›fllard›r.
Savunma alan›n›n önemli neferi Kolordu Komutanl›¤›’›n›n
projesinde, biliflim sektörünün parlak entegratörü TURCom
uzmanlar› gerekli her türlü özeni ve hassasiyeti
göstermifllerdir.

Daha önce yedekleme çözümü için TURCom Teknoloji ile
ilerleyen 3.Kolordu Komutanl›¤›, TURCom’un IT çözümlerinden
memnun olarak, TURCom’un referanslar› aras›nda yer almaya
devam ediyor.

11Aralık ‘11

Projelerimiz

Güven ve Bar›fl Temsilcisi 3.Kolordu Komutanl›¤› Disaster
ve VOIP Projelerinde TURCom Teknoloji Dedi
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Yüz Yüze

Unicef,
Herkesi Daha Sa¤l›kl› Çocuk ve Kad›n Nüfusu
‹çin Yard›ma Davet Ediyor!

-Öncelikle sizi ve Unicef’i  tan›yabilir miyiz?

Günefl YILDIRIM: Unicef’te kiflisel ba¤›fllardan sorumluyum. Uzun süredir sivil toplum kurulufllar›na hizmet ediyorum.

Sadece bu alanda çal›flma yap›yorum.

Unicef bu sene 60. y›l›n› kutluyor. Bu yüzden önemli bir y›l. Ancak maalesef bu sene çok felaketlerle karfl› karfl›ya

kald›k. Bildi¤iniz gibi Afrika ile ilgili durum pek iç aç›c› de¤il. E¤itim, sa¤l›k, bar›nma, açl›k gibi bütün bu konular,

sadece çocuklar için de¤il kad›nlar›n da ilgilendiriyor. Bu nedenle kad›nlar da Unicef’in ilgi alan›na giriyor. Unicef

buna bütüncül bir bak›fl aç›s›yla bak›yor. Çocuk haklar›n› temel alarak, çocuk haklar›na dair sözleflmeyi temel alarak

hareket ediyor. Türkiye’de de öncelikli olarak çal›flmam›z sa¤l›k ve sa¤l›¤› çözdükten sonra da e¤itim üzerine. Geçmiflte

Unicef’in sa¤l›k alan›nda yapt›¤› çal›flmalar sonucunda birçok baflar› elde edilmifl. Mesela flu anda Türkiye’de çocuk

felci yok. Bundan ar›nm›fl bir ülkeyiz. K›zam›k vakalar› ayn› flekilde bitmifl durumda. Çocuklar 18 yafl›na kadar sa¤l›k

hizmetlerine ulaflabiliyorlar. Haydi K›zlar Okula diye büyük bir kampanyam›z oldu. Bu da Unicef’in bir çal›flmas›d›r.

fiu anda da en gündem de olan kampanyam›z, 25 TL ile bir çocu¤un anaokuluna gitmesini sa¤lay›n kampanyas›.

Gazetelerde de ilanlar›n› görebilirsiniz. Hem uluslararas› hem Türkiye’den iyi niyet elçilerimiz var. Bu elçiler arac›l›¤›yla

da mesajlar›m›z› ulaflt›r›yoruz.

TURCommunique’in her say›s›nda röportaj yapt›¤›m›z sivil toplum kurulufllar›ndan,
bu say›m›z için de  Unicef’i konuk ettik.
Çocuk haklar›n›n uygulanmas›n› destekleme konusunda uzmanlaflm›fl Birleflmifl Milletler kurumu

olan Unicef’in Kaynak Gelifltirme Uzman› Günefl YILIDIRIM’a sorular›m›z› yan›tlayarak, Unicef

hakk›nda daha bilgilenmemizi sa¤lad›.

Aralık ‘11
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Yüz Yüze

-Devletin deste¤i nas›l?

Günefl YILDIRIM: Unicef yapt›¤› çal›flmalar› hükümetlerle yürütüyor. O ülkenin kalk›nma plan›na göre hareket

ediyor ve o ülkenin kalk›nma plan›n› gelifltirmeye çal›fl›yor. Örne¤in ülkemizde ihtiyaçtan dolay› anaokulu e¤itimine

öncelik veriliyor. Bunun d›fl›nda Haydi K›zlar Okula kampanyas› yine k›z erkek aras›ndaki eflitsizli¤i kapatmaya

yönelikti.

-Gönüllü olarak Unicef’e nas›l destek olunabilir?

Günefl YILDIRIM: Gönüllü olmak isteyenler, maddi ba¤›fllarla beraber, destek verebilirler. Örne¤in standlar aç›yoruz,

etkinlikler yap›yoruz. Kartpostallar baflta olmak üzere her kifliye uygun hediyelik ürünlerimiz sat›l›yor. Bu sat›fllar

Unicef’e ba¤›fl olarak geri dönüyor. Bunun d›fl›nda Türkiye’de ve uluslar aras› yürüttü¤ümüz kampanyalar var. Hem

bireyleri hem kurumlar› deste¤e ça¤›r›yoruz.

Ayr›ca sokaklarda Yüz Yüze dedi¤imiz ekiplerimiz var. Belli ana hatlarda yüz yüze iletiflim sa¤lanabiliyor ve bu yolla

da ba¤›fl yap›labiliyor. Bu çal›flma flimdilik ‹stanbul ve Ankara’da yürütülüyor. Çok yak›nda ‹zmir’de de bafllat›lacak.

SMS numaram›z da 3005. Bu numara ile 10 TL ba¤›fl yap›labiliyor. Büyük kitap evlerinde de Unicef stantlar› yer

al›yor. Afrika konusunda da Unicef, canla baflla çal›fl›yor. Unicef’in bu konudaki farkl› duruflu daha çok çocuk ve

kad›n odakl› olmas›d›r. Öncelikli hedef, özel üretilmifl haz›r besin ve tedavilerini sa¤lamakt›r. Bu besinler ilaç

düzeyinde. Temiz su sa¤lamak da en önemli sorunlardan biri. Açl›k insan›n ba¤›fl›kl›¤›n› düflürdü¤ü için salg›n

hastal›klar ortaya ç›k›yor.  Bu yüzden Unicef’in hedeflerinden bir tanesi 2 milyondan fazla çocu¤u afl›lamak. Bunun

gibi çal›flmalar› bas›nda duyurmaya devam ediyoruz. Bu kampanya Ekim’de de bitmeyecek. Uzun vadede Unicef

orada çal›flmalar›na devam edecek.

-Unicef’in teknolojiyle aras› nas›l?

Günefl YILDIRIM: Web sitemiz bizim ikinci ofisimiz. Buradan ba¤›fllar› rahatça takip ediyoruz. SMS da iflimizi

kolaylaflt›ran ayr› bir unsur. Teknoloji, sivil toplum kurulufllar›na kaynak sa¤l›yor. ‹nsanlar hangisini tercih ediyorlarsa

ister havale, EFT veya farkl› bir yol, o flekilde bize ulaflabiliyorlar. Özellikle SMS ve online ba¤›fl, büyük bir de¤iflim

yaratt›. Bu nedenle sosyal medya ve teknolojiyi mümkün oldu¤unca kullanmaya çal›fl›yoruz.
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FOX TV Switch Upgrade’ini Yapt›

Televizyon izleyicisini kaliteli filmler, diziler, showlar ve haberlerle
buluflturan FOX, mevcut switch’nin lisans upgrade'ini TURCom
Teknoloji arac›l›¤›yla gerçeklefltirdi.

‹zleyenleri televizyon bafl›na kitleyen yay›nlar› ile en çok izlenen kanallar aras›nda
yer alan FOX , mevcut yap›s›nda server ve storage aras›nda bulunan fiber
switch’nin mevcut portlar›n›n artt›r›m› için lisans upgrade'ini TURCom ile yapt›.
FOX , lisans yenilemesi ile fiber switchlerini tam kapasite kullanmaya bafllad›.
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K›rklareli Üniversitesi’nin Sistem Odas› Art›k Yang›na Karfl› Haz›rl›kl›

Bir sistem odas›n›n olmazsa olmazlar› aras›nda
öncelikle hatas›z ve 7x24 çal›flabilirlik, güç
yönetimi, çevre flartlar›n›n kontrol alt›nda
tutulmas› gibi unsurlar yer al›r. Bunlar d›fl›nda
ise bir di¤er önemli unsur da oluflabilecek
yang›na karfl› önceden al›nmas› gereken
önlemlerdir. Sistem odas›na konumland›r›lan
FM200, en etkili çözümdür.

Sistem odas›n›n bu ihtiyac›n› TURCom
Teknoloji ile gideren K›rklareli Üniversitesi de,
böylece yang›n riskine karfl› önlemini alm›fl
oldu.

En güvenilir yang›n önleme çözümü olan
FM200’ü K›rklareli Üniversitesi’nin sistem
odas›na konumland›ran TURCom, proje ile
Üniversite’nin sistem odas›ndaki en önemli
unsuru tamamlad›.

K›rklareli Üniversitesi Hakk›nda;

2007 y›l›nda kurulan Üniversite bugün 6 Fakültesi, 2 Yüksekokulu, 7 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü ile 14.500 ü aflk›n
ö¤rencisi  600‘ün üzerinde akademik personeli ile üstlenmifl oldu¤u görev ve sorumluluklar› yerine getirmek üzere özveri
ile çal›flmaktad›r.

K›rklareli Üniversitesi’nin amac›, k›sa sürede ülkemizin en önde gelen üniversitelerinden biri olmakt›r. Bu vesileyle Trakya
Bölgesi’nde ve Balkan ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerle stratejik iflbirli¤i içinde kalk›nmaya katk›da bulunmak, halka aç›k
konferans ve programlarla bilginin paylafl›lmas›n› teflvik etmek, ifade ve araflt›rma özgürlü¤ünü yaymak, bütün faaliyetlerde
etik davran›fl ve müflavereyi benimsemek, Üniversite bünyesinde herkesin temel beklentileri olarak adil, saydam, dürüst,
güvenilir ve etkin bir iletiflim ortam› sa¤lamak öncelikleri aras›nda yer al›yor.
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Ayd›ner Gruba ba¤l› Xanadu
Zincir Otellerinden Xanadu
Snow White, TURCom
Çözümleriyle Misafirlerini
A¤›rlayacak

“TURCom’un bizim kalitemize uyan çal›flma tarz›
ile ürün ve çözümlerini 3.Otelimiz Xanadu Snow
White’ta da tercih ettik.”

Xanadu Otelleri Bilgi ‹fllem Müdürü Hamza GÜRCAN

Birçok sektörde oldu¤u gibi turizm sektörünün en iyileriyle
baflar›l› projelere imza atan TURCom Teknoloji, aç›l›fl›
Kas›m ay›nda gerçekleflen Xanadu® markas›n›n yeni bir
halkas› olan Xanadu Snow White’›n network altyap›s›n›
kurdu.

Erzurum Palandöken’de bembeyaz karlar aras›ndan
yükselen Xanadu Snow White, misafirlerini a¤›rlamak için
geri say›ma bafllad›.  Dünyan›n lider t-shirt markalar›n›n
üretimini  Türkiye'den  gerçekleflen  ETF Tekstil, Xanadu
Snow White otelinin yat›r›mc›s› olarak turizm sektörüne ilk
ad›m›n› att›.

Xanadu Snow White farkl› zorluk dereceli  kayak ve özel
k›zak  pistiyle, kayak severlerin ilgi oda¤› olacak. Kas›m
ay›nda yap›lacak resmi aç›l›fl›ndan önce teknolojik
altyap›s›n› da oluflturan Otel, a¤ kurumu için TURCom
Teknoloji'yi tercih etti.

Xanadu Otelleri Bilgi ‹fllem Müdürü Hamza GÜRCAN, “K›fl
sporlar›n› daha e¤lenceli ve doyumsuz hale getirece¤imiz
yeni Otelimiz Xanadu Snow White ile misafirlerimize yüksek
kaliteli hizmet sunmak için sab›rs›zlan›yoruz. Xanadu
Otellerindeki misafirperverli¤i, titizli¤i sunaca¤›m›z yeni
Otelimizin altyap›s›n› kendini sürekli yenileyen teknolojiye
uygun olarak oluflturmak istedik. Di¤er Otellerimizde
yapt›¤›m›z projelerden dolay› tan›d›¤›m›z TURCom ile network
altyap›m›z› kurduk. Sorunsuz bir proje oldu¤undan tahmin
edilen süre içinde tamamland›” dedi.

Xanadu Snow White’›n yat›r›mc› flirketi ETF’den yap›lan
aç›klamada ise :

“T-shirt üretimi yapmak üzere 1994 y›l›nda bir aile flirketi
olarak kurulan ETF Tekstil, sektörde ilklere imza atarak,
kendini kan›tlam›fl, Avrupa çap›nda bir firmad›r. Dünyan›n
en büyük markalar›na üretim yapan bir tekstil firmas› olarak,
turizm sektöründe de yeni baflar›lara imza atmak için Xanadu
Snow White Oteli’ne yat›r›m yapt›k. Ad›m att›¤›m›z her
sektörde müflterimizi kaliteyle buluflturmaya devam
edece¤iz”denildi.

TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Zergün ERDA⁄LI

da projede kullan›lan ürün ve çözümleri flöyle özetledi;

• Omurga ve kenar  switchler

• Access pointler

• Firewall

• Kabinet

• UPS

• Server ve storage

• Ofis kullan›c›lar› için laptop ve PC’ler

• Ofis,  Ant ivirüs ve yedekleme yaz› l ›mlar ›

TRCroot ve e¤itimler.



AE Arma Elektropanç TRCroot’un Modülleriyle Rahata Kavufltu
Kuruldu¤u tarihten bu yana, üç k›tada ( Avrupa, Asya ve
Afrika ) 5.250.000 m2 'den fazla kapal› alana sahip yap›larda;
elektrik, elektronik ve mekanik (MEP) tesisatlar›n müteahhitli¤ini
büyük bir baflar› ile gerçeklefltirmifl olan AE Arma-Elektropanç,
TRCroot’un log tutma ve web filtreleme modüllerini kullan›yor.

Hem yurt içinde, hem de uluslar aras› pazarda taahhüt
edece¤i ifllerde, en son teknolojilerin ve en hassas elektrik,
mekanik ve genel mühendislik çözümlerinin bulunmas›na
olanak sa¤layan firma, 5651 numaral› yasa kapsam›nda
loglar›n› TRCroot ile sakl›yor. Firma bunun d›fl›nda TRCroot’un
webfiltreleme modülüyle de internet eriflimini güven alt›na
ald›.

PETROTURK, Otomasyon Sistemi’ne Geçifli
TURCom ‹le Tamamlad›

‹çinde bulundu¤umuz teknoloji ve bilgi ça¤›na ayak uyduran firmalar aras›nda bulunan PETROTURK,
otomasyon sistemine TURCom ile geçifl yapt›. 30 y›l› aflk›n süredir akaryak›t sektöründe faaliyet
gösteren PETROTURK, müflteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, bayii say›s›n› sürekli art›r›yor.
Müflterilerine akaryak›t ürünlerinde sigortal› sevkiyat imkan› da sunan firma, tüm akaryak›t firmalar›n›
kapsanan EPDK’n›n ç›kard›¤› yasay› TURCom Teknoloji ile uygulad›.

PETROTURK, sektördeki tüm firmalar› ilgilendiren yasaya
uygun olarak TURCom Teknoloji ile otomasyon sistemine
kolayca geçti. Firman›n istasyonlar›na TURCom Teknoloji’nin
ürünlerinden Topex ürünlerinin konumland›r›ld›¤›n› söyleyen
PETROTURK Bilgi ‹fllem Müdürü Cihan ÖZ, “‹stasyonlar ile
online iletiflim sa¤lanabilmesi için bu sektörde çok deneyimli
ve saha tecrübesi yüksek teknik ekibine sahip TURCom’u
tercih ettik. ‹letiflim için birçok alternatif vard› ancak gerek
bizlerin test’lerimizin sonuçlar› gerekse TURCom önerisiyle
3G üzerinden ba¤lant› kurmay› uygun gördük. Ürün olarak
da hem baflar›l› bir ürün olmas› hem de TURCom kendi
ürünü olmas› nedeniyle Topex 3G router tercih ettik. TURCom
tecrübesiyle tüm kurulumlar problemsiz bir flekilde yap›larak
sistem devreye al›nm›fl oldu. Sistem altyap›s›n›n çal›flmas›
için gerekli olan sunucu ihtiyac› da TURCom taraf›ndan IBM Server’lar kullan›larak karfl›land›. Ayr›ca network ihtiyac›na
yönelik kablo kirlili¤ine sebebiyet vermemek ad›na kablosuz iletiflim için de Cisco ürünleri tercih edildi.

Proje hakk›nda TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Mahmut ATEfiC‹ flunlar› ekledi; PETROTURK istasyonlar›n›n Merkez
ile online olarak 3G üzerinden ve özellikle kendi ürünümüz olan Topex kullanarak baflar›l› bir flekilde tamamlamakla bu
sektördeki referanslar›m›za bir yenisini daha eklemifl olduk. Uzun zamand›r birlikte çal›flt›¤›m›z, bölge noktalar›n›n iletiflim
hatlar›na 7x24 destek verdi¤imiz ve iyi bir Biliflim altyap›s›na sahip olan PETROTURK’ün network a¤›n› biraz daha geniflletmifl
olduk. EPDK'n›n 6 Temmuz 2007 tarihinde ç›kard›¤› yasa neleri kaps›yor;  Resmi Gazete'de yay›nlanan Petrol Piyasas›nda
Da¤›t›c› Lisans› Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›ndaki Karar›n 4. maddesinin birinci
f›kras›n›n b bendi uyar›nca, da¤›t›m flirketleri istasyonlar›nda stok hareketleri ve akaryak›t al›m sat›m ifllemlerinin elektronik
ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik bir istasyon otomasyon sistemi kurmak, merkez ba¤lant›s› olan istasyon
otomasyon sistemi ile bayilerindeki akaryak›t al›m sat›m hareketlerini izlemek ve raporlamak, kay›t d›fl› ikmal ve sat›fl tespit
edilmesi halinde Kurumu derhal bilgilendirmekle yükümlü bulunmaktad›rlar.
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Call Center Hotel, Eskiflehir ile Aras›ndaki Mesafeleri Giderdi

TURCom Teknoloji’nin birçok ürün ve çözümü ile çok önceden tan›flan Call Center Hotel (CCH),
flimdi de ‹stanbul Kavac›k’taki merkezi ile Anadolu Ça¤r› Merkezi’nin (AÇM) Eskiflehir lokasyonu
aras›ndaki veri iletiflimini TURCom’la kusursuz bir duruma getirdi.

Türkiye’nin ilk ça¤r› merkezi oteli olan CCH, ça¤r› merkezi flirketlerine, dönemsel projelere ve ça¤r› merkezi yat›r›m› öncesi
ihtiyaçlar›n› belirlemek isteyen kurumlara hizmet veriyor. Bir otel mant›¤› ile servis veren CCH’de flirketler, en son teknolojilerle

donat›lm›fl bir ça¤r› merkezinin ihtiyaç duyabilece¤i tüm olanaklardan an›nda faydalanabiliyorlar. Kurumlar›n mevcut
personeli ile hemen destek almaya bafllayabildi¤i ve teknolojik altyap›s›n›n yenilenmesinde birçok TURCom çözümünden
faydalanan CCH, son olarak AÇM’nin Eskiflehir lokasyonu ile online iletiflime geçerek, hizmet a¤›na yeni bir boyut getirdi.

CCH ile yap›lan projenin teknik detaylar› ise flöyle;
AÇM’nin Eskiflehir lokasyonu G.SHDSL data hatt› üzerinden CCH’nin Kavac›k’ta bulunan merkezinde, metroEthernet
Internet’te sonland›r›l›yor. Toplamda 14 Mbps bant geniflli¤i ihtiyac› olmas› nedeniyle Cisco router’larda sonland›r›larak,
7 adet G.SHDSL hatt› üzerinden proje gerçekleflti. Bu sayede AÇM Eskiflehir lokasyonunun CCH ‹stanbul’daki merkezi
ile veri al›flverifli çok daha sa¤l›kl› ve stabil bir hale geldi.
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Call Center Hotel Hakk›nda: Procat taraf›ndan ‹stanbul’da aç›lan, Türkiye’nin ilk ça¤r› merkezi oteli Call Center Hotel
(CCH), ça¤r› merkezi flirketlerine, dönemsel projelere ve ça¤r› merkezi yat›r›m› öncesi ihtiyaçlar›n› belirlemek isteyen
kurumlara hizmet veriyor. Call Center Hotel, Türkiye’ye yat›r›m için gelen uluslararas› ça¤r› merkezi devlerinin de ilk adresi
konumunda.

Bir otel mant›¤› ile servis veren CCH’de flirketler, en son teknolojilerle donat›lm›fl bir ça¤r› merkezinin ihtiyaç duyabilece¤i
tüm olanaklardan an›nda faydalanabiliyor. Kurumlar›n mevcut personeli ile hemen destek almaya bafllayabildi¤i ça¤r›
merkezi kompleksinin, 2 binada yaklafl›k 1400 koltuk kapasitesi bulunuyor.
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Sanallaflt›rma, bir set fiziksel donan›m üzerinde iki veya daha fazla

mant›ksal bilgisayar sistemini çal›flt›rarak, sistemlerden bilgisayar

kaynaklar›n› soyutlama anlam›na gelir. Bu konsept ilk defa 60'l›

y›llarda IBM taraf›ndan ana bilgisayar sistemlerinde kullan›lm›fl, x86

tabanl› sistemlerde ancak 90'l› y›llarda ticari hale gelebilmifltir.

San Murugesan, "Harnessing Green IT: Principles and
Practices" makalesinde Green IT için flu tarifi yap›yor;
“Kullan›c› bilgisayarlar›, sunucular, monitörler, yaz›c›lar,
depolama ayg›tlar›, a¤ ve iletiflim sistemlerinin, tasar›m,
üretim, çal›flma ve ortadan kald›rma sürecinin, etkili ve
verimli bir flekilde çevre üzerinde az veya hiç etki
yaratmadan yürütülmesidir.” Bu cümleden yola ç›karak
sanallaflt›rman›n Green IT için önemli bir madde
oldu¤unu görürüz.

Green IT ve Sanallaflt›rma

Aralık ‘11
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        Sanallaflt›rman›n Green IT'ye
deste¤ini afla¤›daki üç madde ile
basitçe özetleyebiliriz.

1. Sanallaflt›rma ile sistem yöneticisi
birçok fiziksel sunucuyu tek bir güçlü
sunucu üzer inde sanal laflt › rarak,
kullan›lmayan fiziksel sunucular›n güç
tüketimlerinden ve so¤utma ihtiyaçlar›ndan
tasarruf eder. Yük da¤›l›m› yaparak,
sunucular›n ya meflgul ya da düflük güç
tüketimli bir uyku durumuna getirir.

2. Bugün, aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlar
da dahil olmak üzere çeflitli sanallaflt›rma
yaz›l›mlar› Green IT'ye destek vermektedir.
Bu kodlarda yap›lan iyilefltirmeler ile
algoritmik verimlilik elde edilerek yük
da¤›l›m›n›n en iyi flekilde yap›lmas›
sa¤lanmaktad›r.

3. Do¤ru bir mimari kuruldu¤unda
çal›flacak olan sistemin ömrü daha uzun
olacakt›r. Ömrü uzun olan sistemler
do¤aya daha geç at›lacak veya daha geç
ortadan kald›r›lacakt›r. Bu nedenlerle,
sanallaflt›rma, Green IT konseptine
yard›mc› olan en önemli etkenlerden biridir.

4. Uzun soluklu stratejiler ve bilgi
teknolojileri üzerine konsantre e¤itimler
ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltacak flekilde sistemleri kurmak
ve bak›m›n› sa¤lamak için lisans
programlar› ile BT ekiplerini e¤itmek
de bu iflin önemli bir parças›d›r.
CGCUS, CGCA, CGCP gibi bafllang›ç
ve kat›l›m sertifikasyonlar› ile bafllay›p,
yetkilendirme ve bilgi seviyesini
gösteren "CompTIA Strata Green IT"
ve "ISEB Foundation Certificate in
Green IT" gibi sertifikasyonlar ile bu
e¤itimleri desteklemek gerekmektedir.
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Can Do¤ancan

Proje Grup Müdürü
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Herbalife, Sa¤l›kl›, Aktif Yaflam ‹le Teknolojiyi Birlefltirdi
Herbalife, yeni “Dell Workstation”lar› ile performans›na performans
katt›. Gerek grafik iflleme performans›, gerekse ifllemci gücü ile
çok iyi bir yap›ya sahip olan Dell Workstation’lar ile ifl gücü,
kullan›c› performans›n›n da artmas› ile birlikte, yüksek bir ivme
kazanm›fl oldu.

30 y›l› aflk›n süredir yaflamlar› de¤ifltiren Herbalife, 2.3 milyonu
aflk›n distribütörünün yo¤un çal›flmalar› ile 76 ülkede milyonlarca
kifliye daha sa¤l›kl› ve kaliteli bir yaflam f›rsat› veriyor. Tüm firmalar
gibi çal›flmalar›n› teknoloji ile destekleyen Herbalife da, ifl
süreçlerini daha h›zl› hale getirmek için TURCom Teknoloji ile
Workstation projesini yapt›.

Dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar› bitki bazl› ve do¤al özlerden oluflan ürünlerle buluflturan Herbalife, böylece yo¤un
ifl hacmi ve grafik performans gereksinimlerine uygun en h›zl› ve yüksek performans› elde etti.

Mefar ‹laç, ‹letiflimde Art›k Daha Online!

MetroEthernet ile internet ve data hizmetini TURCom Teknoloji’den alan Mefar ‹laç, çal›flmalar›n›
daha verimli hale getirdi.

Mefar ‹laç, tam donan›ml› kimyasal ve mikrobiyolojik
laboratuarlar, eczac›, kimyager ve kimya
mühendislerinden oluflan iyi e¤itimli ve yüksek
motivasyonlu ekipten oluflan Mefar ‹laç, tam
otomatik hatlarda üretimle Birgi Mefar fiirketler
Grubu bünyesinde yer almaktad›r.

Küçük ve orta hacimli parenteral solüsyonlar›n cam
ampul, haz›r fl›r›nga ve fliflelerde, steril solüsyonlar›n
ise blow-fill-seal teknolojisiyle plastik kaplarda
fason olarak üretimini yapan Mefar ‹laç,
MetroEthernet teknolojisine geçifli TURCom
Teknoloji ile yapt›.

Proje ile online iletiflime geçen firma, günümüz
teknolojisini de yakalam›fl oldu.
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Selçuklu Belediyesi, TRCtv Arac›l›¤›yla
Güncel Bilgileri Vatandafllar›na Kolayca Ulaflt›r›yor

Türkiye’nin en büyük 17. ilçesi olan Selçuklu’ya, en son teknolojileri kullanarak en iyi flekilde hizmet
vermeye çal›flan Selçuklu Belediyesi, TURCom’la birlikte gerçeklefltirdi¤i TRCtv projesi ile birlikte;
çal›flmalar›yla ilgili bilgileri vatandafllar›na kolayca aktar›yor.

“Ak›ll› bina” niteli¤indeki yeni binas›nda hizmet vermeye
bafllayan Selçuklu Belediyesi, TRCtv ile hizmet binas›n› ziyaret
eden vatandafllara, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili güncel
bilgileri kesintisiz olarak iletebilecek bir altyap› oluflturdu.

Binan›n çeflitli yerlerine yerlefltirilen ekranlarda, içeri¤inin
Belediyece belirlendi¤i bilgiler, farkl› temalarda periyodik
olarak görüntüleniyor ve uzaktan yönetilebil iyor.

Proje kapsam›nda 14 ekran ile 8 playerin konumland›r›ld›¤›
projenin sorunsuz ilerledi¤i ve arzu edilen sonuca ulafl›ld›¤›
belirtildi.

K›saca Selçuklu Belediyesi;

Türkiye’nin 4. büyük üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi ile yeni aç›lan Mevlana Üniversitesinin bulundu¤u ilçe, Anadolu’nun
en önemli geçifl noktalar›ndan biri olan Konya’n›n ve ülkemizin en geliflen ve büyüyen metropol ilçelerinden biridir.
Selçuklu’da birçok tarihi yap› yer almaktad›r.

Geliflmifllik bak›m›ndan da Türkiye ortalamas›n› yakalayan ilçe, Konya’daki üretimin %25’ni karfl›lamakta olup, ildeki 4 adet
Organize Sanayi Bölgesinin tümünü ve di¤er özel sanayi bölgelerini de bar›nd›rmaktad›r. Otogar, havaalan›, tramvay, h›zl›
tren merkezi gibi ulafl›m merkezlerine de sahip olan Selçuklu’da, büyük al›flverifl merkezleri ve sosyal yaflam alanlar› de
yer al›yor.

TRCtv Hakk›nda;

TRCtv, bir merkez noktadan, internet protokolü kullanarak, belirli bir yay›n listesi çerçevesinde, merkezdeki veya merkeze
ba¤l› uzak uçlardaki bilgi ekranlar›na görüntü ve ses aktar›m› yapan kapal› devre bir TV sistemidir.

Tarih ve zaman bilgisinin yan› s›ra dinamik veriler istenilen flekilde ekranlardan izleyenlerin bilgisine sunulmaktad›r.

Eso-es.net Server’›n› TURCom’dan Ald›

Eskiflehir’in ilk ve tek internet sa¤lay›c›s› eso-es.net, gerek duydu¤u server
ihtiyac›n› TURCom Teknoloji’den temin etti.

Tüm abonelerine yüksek h›zda internet sunan eso-es.net, biliflim altyap›s›na yönelik yat›r›mlar›na devam
ediyor. Fast-ethernet teknoloji kullanan firma, kaliteli hizmetini aksatmamak ad›na ihtiyaç duydu¤u server’›
TURCom Teknoloji’den ald›.



Mengerler, TURCom Teknoloji Arac›l¤›yla Yedeklendi!

Mercedes Benz ürünlerinin sat›fl ve sat›fl sonras› ifllemlerini kuruluflundan bu yana sürdüren
Mengerler, datalar›n›n yede¤ini Symantec Backup Exec ile al›yor.

TURCom Teknoloji’nin önerisi ve y›llar›n verdi¤i deneyimine
güvenen Mengerler Tic. T.A.fi, datalar›n›n yede¤ini günlük,
haftal›k ve ayl›k olarak alabiliyor. Mengerler ayr›ca tüm
flubelerini active directory yap›s›na da TURCom ile geçirerek,
bilgilerin depolan›p, eriflimini de kolaylaflt›rd›.

Mengerler Hakk›nda:

1939 y›l›nda kurulan Mengerler, en baflar›l› flirket olma
vizyonu ile yenilikleri takip ediyor. Mengerler Türk Ticaret
Anonim fiirketi bünyesinde bulundurdu¤u toplam 846 kalifiye
eleman› ile otomotiv sektöründe Türkiye’nin 10 ayr› noktas›na
konumlanan Mercedes-Benz yetkili bayi ve servis noktalar›
ile müflterilerine ayr›cal›kl› hizmet sunmaya devam
etmektedir.
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Mersin Büyükflehir Belediyesi, Biliflim Taraf›n› da Tamamlad›

Do¤u Akdeniz sahilinin önemli limanlar›ndan Mersindeki çal›flmalar›n› takdir toplayarak sürdüren
Mersin Büyükflehir Belediyesi, TRCroot’un log saklama modülünü kullan›rken, antivirüs ürünüyle
de virüs ve sald›r›lar›n üstesinden geldi.

Mersin Büyükflehir Belediyesi, projelerini Mersin halk›n›n rahat› ve refah› için son h›zla hayata geçiriyor. Bilgi ifllem
altyap›s›nda da ihtiyaçlar›n› belirleyen Belediye, TURCom Teknoloji ile istedi¤i çözümlere kavufltu. Merkez ve D›fl birimlerin
log kay›tlar›n›n saklanmas›n› TRCroot ile gerçeklefltiren Belediye, yeni antivirüs ürünüyle de iç güvenli¤ini sa¤lam›fl oldu.



S Sistem, Altyap› Güvenli¤ini Daha da Kuvvetlendirdi

Hizmetlerine, “Türkiye’nin ilk entegre lojistik servisi sunan
flirketi“ olarak bafllayan, lojistik sektöründe havayollar›na
hizmet veren ilk özel antrepo iflletmesi ve ilk flehirleraras›
tarifeli gümrüklü transit araç servisi ile sektöründe
yeniliklerin öncüsü S Sistem, firewall cihazlar›n›
TURCom’la yedekledi.

Lojistik sektörü içinde müflteri odakl›, kaliteli hizmet anlay›fl›n›
benimsemifl S Sistem, mevcut sisteminde bulunan 2 adet firewall
cihaz›n› yedeklemek amac›yla, 3. TURCom önerisi ve dan›flmanl›¤›nda
yeni firewall cihaz›n› devreye alarak kendileri için önemli olan bir
konudaki hassasiyetlerini göstererek önlemlerini art›rd›. S Sistem,

radyolink ve MetroEthernet projelerini de TURCom’la yaparak, güvenlik sorunu ile tüm ihtiyaçlar›n› giderdi.

MESK‹, Altyap›s›n›n Güvenli¤ini Yine TRCroot ‹le Sa¤l›yor

TRCroot’un firewall modülü ile güvenli¤ini sa¤layan MESK‹,
mevcut destek paketini 1 y›l› kapsayacak flekilde yeniledi.

Su kaynaklar›n› etkin ve verimli bir flekilde kullanarak halk›n içme suyu
ihtiyac›n› en ücra köflelere kadar kesintisiz karfl›layan MESK‹, TRCroot
ile sa¤lad›¤› altyap› güvenli¤ini, 1 y›l boyunca garantiledi.

Devaml› altyap› yat›r›mlar› yapan ve ileri teknolojiyi de kullanarak
çal›flmalar›n› güçlendiren kurum, oluflan s›k›nt›lar› ald›¤› destek paketi
ile k›sa sürede çözüme ulaflt›r›yor.
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Mesan Kilit’e Kilit Gibi Güvenli Log Takibi

Kilit ve mentefle sektörünün köklü kuruluflu Mesan Kilit,
TURCom’un ürünü TRCroot ile log kay›tlar›n› sakl›yor.

‹nternet ortam›nda yap›lan yay›nlar›n düzenlenmesi ve bu yay›nlar yoluyla
ifllenen suçlarla mücadele edilmesi konular›n› içeren yasay› TURCom Teknoloji’yi
tercih ederek uygulayan Mesan Kilit, mail server hizmetini de TURCom’dan
al›yor. Firma, ulusal ve uluslar aras› standartlara uygun, çevreye ve insan
sa¤l›¤›na duyarl›, üstün performansl› ürünleriyle hizmet sunmaya devam ediyor.
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Siber suçlular art›k a¤lara gelifligüzel sald›r›lar yapmak yerine,
ulaflmay› amaçlad›¤› verileri s›zd›rmak için daha planl› eylemler
gerçeklefltiriyorlar. Bu sald›r›lar kurumlara sadece maddi zarar
vermekle kalmay›p ayn› zamanda kifliler veya kurumlar için gizli
bilgileri ele geçirerek itibar kayb›na da sebep olmaktad›r ve de
maddi zarar›n aksine etkisi en uzun süren itibara verilen zarar›n
giderilmesidir.

Bununla ilgili hem yurtiçinde hem de yurtd›fl›nda say›s›z örnek görebiliriz.
Güvenlik ile ilgili yat›r›m yapan müflterilerimiz, öncelikle bunu göz önünde
bulundurmal›d›rlar. Ayr›ca sadece IT çal›flanlar›n›n güvenlik ile ilgili hassasiyet
göstermeleri maalesef yeterli de¤il, ISO (International Organization for
Standardization) 27001 bilgi güvenli¤i standard› kapsam›nda, tüm yönetici
ve çal›flanlar için “Fark›ndal›k E¤itimi” verilmesi yukar›da bahsi geçen bilinçsiz
kullan›c›lar›n art›k bir tehdit olmas› ihtimalini minimize etmifl olacakt›r.

Bilgi güvenli¤ini sa¤laman›n, bilgiyi elde etmek ve bilgiye
eriflebilmek kadar önemli hale geldi¤i günümüzde

TURCom olarak birçok üretici ile projeler gelifltirmekteyiz.

Teknoloji

Bilgi Güvenli¤i
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Proje yaparken bir di¤er göz önünde bulundurulmas› gereken

kriter, ürünün kalitesi kadar, yurt içinden al›nacak deste¤in

kalitesidir. Türkiye’nin her bölgesine do¤rudan müdahale edebilecek

teknik ekiplerimiz sayesinde sadece ürün de¤il hizmet kalitesi

de tercih edilmemizdeki en önemli sebeplerden biri oluyor ayr›ca

TURCom olarak deste¤ini vermedi¤imiz ürünlerle proje gelifltirmeyi

tercih etmiyoruz.

Tüm bunlar› sa¤larken üzerinde durdu¤umuz bir di¤er konu da kurdu¤umuz sistemlerin mevcut sistemle uyum

içerisinde çal›flmas›d›r. Performans, yönetilebilirlik ve raporlama en az güvenli¤in sa¤lanmas› kadar önemli di¤er

maddelerdir.

Bunlar›n yan› s›ra yapt›¤›m›z projeler sadece büyük üreticilerin donan›m veya yaz›l›mlar› ile s›n›rl› de¤il. Ayn›

zamanda linux iflletim sistemi üzerinde çal›flan aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlarla da projeler gerçeklefltiriyoruz.

TRCroot ürün ailesi flu an say›s›z lokasyonda, gerek özel sektörde gerekse kamuda, sorunsuz çal›flmakta ve

müflterilerimizi her y›l ödedikleri lisans yenileme maliyetlerinden kurtarmaktad›r.

Güvenli¤i iki farkl› boyutta düflünmek gerekir, biz sadece d›flar›ya karfl› al›nan

önlemlerin yeterli olmad›¤›n› düflünüyoruz. Bazen tehdit hiç beklenmeyen bir

yerden, kurum içerisinde bulunan kötü niyetli veya bilinçsiz bir kullan›c›dan

gelebilir. Projelerimizi flekillendirirken ayn› zamanda bunu da göz önünde

bulunduruyoruz. Çal›flanlar›n hem yerel a¤ içerisinde hem de internet üzerindeki

eriflimlerinin IT yöneticisinin kontrolünde olmas›, bilgi gizlili¤ini ve güvenli¤ini

sa¤laman›n olmazsa olmazlar›ndand›r. Ciddi bir bilgi güvenli¤i sorunu yaflamayan

kurumlar, her an böyle bir tehditle karfl›laflabileceklerini bilmeliler. Bu konuda

müflterilerimize sertifikal› teknik ekibimiz ile Penetrasyon Testleri yaparak olas›

güvenl ik aç›klar ›n›  ortaya ç›karmakta ve bunlara önlem olarak

gelifltirdi¤imiz çözümler ile tüm riskleri ortadan kald›rmaktay›z.
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Teknoloji

Erdal Ar›kan

Güvenlik Ürün Yöneticisi

Erdal Ar›kan

Güvenlik Ürün Yöneticisi



ING Bank, ‹letiflimde H›z› TURCom’la Yakalad›

ING Bank, Maslak’ta bulunan 2 merkez binas›n›n iletiflim altyap›s›n› TURCom ile sorunsuz kurdu.

ING Grubu’nun Aral›k 2007 y›l›nda Oyak Bank’›n tüm hisselerini sat›n
almas›yla, Türkiye’deki faaliyetlerine bafllayan ING Bank, Türkiye’deki
bankac›l›k anlay›fl›na yeni bir boyut kazand›rd›. ING Bank’›n genifl
kapsaml› hizmetler sunarak, 2007 y›l›ndan bu yana en iyiler aras›nda
bulundu¤unun alt›n› çizen ING Bank Bilgi ‹fllem A¤ Yöneticisi Yasin
SÖKER,” Dünya çap›nda 40'› aflk›n ülkede, 85 milyon müflteri ve
100.000’in üzerinde çal›flan›m›z ile finansal hizmet alan›nda yer al›yoruz.
Verdi¤imiz hizmetlerin kalitesinden ödün vermeden yolumuza devam
ediyoruz. Bankac›l›k sektöründe teknoloji ve iletiflim büyük önem tafl›yor.
Bu nedenle deneyimi olan bir teknoloji firmas›yla çal›flmam›z gerekiyordu”
dedi.

Asia Minor, Yeni Ofisi ve Altyap›s›yla Yeni Projelere Haz›r!
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Madencilik konusundaki hizmetleriyle göze çarpan Asia
Minor, yeni ofisinin altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile
haz›rlad›.

Maden bak›m›ndan son derece zengin olan Türkiye, bu
sektördeki firmalar›n da faaliyetleriyle ayakta duruyor. Bu
firmalardan biri olan Asia Minor, tafl›nd›¤› yeni ofisinin
altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile kurdu.

Asia Minor’un Bilgi ‹fllem Sorumlusu Gamze Tanyolu,
projede yeni ofisin tüm sistem odas›n›n haz›rlanmas›,
kablolama altyap›s›, kabinetler ve server sistemlerinin
kurulmas›n›n TURCom taraf›ndan baflar›l› bir flekilde
gerçeklefltirildi¤ini belirtti.

Ayr›ca projede, 5651 yasaya uygun olarak TRCroot ile
loglar›n kay›t alt›na al›nmas›, internet güvenli¤i, misafirleri

güvenli internet eriflimi ve sistemin yedeklenmesi de yap›larak firma, yeni ve güvenli bir sisteme kavuflmufl oldu. “

Projenin detaylar›na de¤inen TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Hakan fiENSES de flunlar› söyledi;
“ING Bank’›n Maslak ilçesinde bulunan 2 merkez binas› aras›ndaki iletiflimi FSO (free space optics) teknolojisini kullanarak
sa¤lad›k. Projeyi hayata geçirirken, gerekli olan cihazlar› çat›ya konumland›rarak, sistem odas› ile aras›na fiber kablolama
yapt›k ve backbone switch’lere ba¤lad›k. Ayn› network üzerinden çal›flacak olan 2 bina, böylece aralar›nda h›zl› ses, veri
ve görüntü iletiflimine geçmifl oldu. ”

FSO Teknolojisi Nedir?
FSO, iki uzak nokta aras›nda var olan çözümlerden çok daha h›zl› iletiflim imkan› sa¤layan laser iletiflim çözümüdür.
“Line of Sight" denilen iki noktadan birbirlerini gören veya atlama noktas› kullan›larak lokasyonlar aras›nda lazer ›fl›¤› ile
1.25Gbps’lik veri iletiflimi sa¤lar.
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‹ETT’nin Metrobüs ve
Metrobüs Hatlar›n›n
‹letiflimini Kapsayan
‹haleyi TURCom Ald›

“‹ETT olarak ald›¤›m›z sonuçtan sonra ihalemizi
TURCom’a vermekten dolay› mutluyuz.”
‹ETT Proje Yöneticisi Abdullah D‹ZDAR

‹stanbullular›n çekti¤i trafik sorununa çare olabilmek için
‹ETT taraf›ndan hayata geçirilen metrobüs, h›zl› ve konforlu
bir yolculuk imkan› sunuyor. ‹stanbullulara daha da rahat
bir yolculuk için görüntülü iletiflim kurabilmek ve güvenlik
amaçl› olarak kullan›lmak üzere kurulan kamera sisteminin
altyap›s› için gerekli olan network ihalesini TURCom
Teknoloji’nin kazanmas› üzerine, TURCom çözümleriyle
tan›flan ‹ETT, sonuçtan oldukça memnun olarak
çal›flmalar›n› sürdürüyor.

‹ETT  Proje Yöneticisi Abdullah D‹ZDAR ise proje

hakk›nda flunlar› söyledi;

TURCom Teknoloji Sat›fl ve Pazarlama Grup Müdürü

Gökhan ELMAS da, “‹stanbul trafi¤inin büyük bir yükünü

tafl›yan metrobüs hatt›nda güncel teknolojiler kullan›larak

‹stanbullulara hizmet olarak geri dönen metrobüs

projesinde altyap› anlam›nda TURCom Teknoloji olarak

katk›m›z›n olmas›, bizleri sevindirmifltir” dedi.

Proje hakk›nda görüfllerini ald›¤›nm›z ‹ETT Pr.Yöneticisi
Abdullah Dizdar flunlar› dedi.

“Projede, Zincirlikuyu-Avc›lar hatt› aras›nda hizmet veren
metrobüsün fiber hat üzerinden her bir durak ile metrobüs
içlerine hem bilgilendirme ekranlar› üzerinden data iletiflim
hem de güvenlik kameralar› kuruldu.

Bu hizmetlerin de gelmesi ile artan ihtiyaç ve güncel
teknolojilerin kazan›mlar›yla network ürünlerine düflen görev
daha da art›¤›ndan daha önce kurulan bu yap› için
güncelleme gerektirmeden en üst seviye ürünler tercih
edildi. Yine kurumun ihtiyac› do¤rultusunda TURCom
Teknoloji’nin Gold Partner› oldu¤u Cisco Systems ürünleri
tercih edildi.”

TURCom’un maliyet ve teknik aç›dan en avantajl› projeyi
sunmas›ndan sonra network ekibi, ‹ETT’nin teknik ekibiyle
beraber yapm›fl oldu¤u baflar›l› çal›flmalar sonras›nda ihale
teslim sürecinin çok daha öncesinde sorunsuz bir flekilde
proje teslim edildi.



Petline, WAN Projesiyle Yat›r›m Maliyetlerini Geri Kazand›!

Biliflim taraf›nda yeni yap›ya TURCom Teknoloji
ile geçen Petline, ayl›k iletiflim giderlerinden
tasarruf etti.
Yap›lan yat›r›m maliyetini 6 ay gibi k›sa bir süre içinde
geri kazanan Petline, ayr›ca merkez internet eriflim h›z›n›
da 2,5 kat oran›nda art›r›rken, bölgelerde de eriflim 2 kat
daha h›zland›. Tüm bu kazançlar›n yan›nda ayl›k hat kira
maliyetlerinden de %2 tasarruf eden firma, böylelikle
TURCom ile her anlamda karl› bir projeye imza atm›fl oldu.

Projenin yap›m aflamas›n› anlatan Petline Bilgi Sistemleri
Müdürü Emin KOCABEY flunlar› söyledi;

“Merkeze fiber üzerinden MetroEthernet Internet hat al›nd›.
Bölgeler G.SHDSL Internet hat ile merkezdeki Metro
Ethernet üzerinden VPN yap›ld›. ADSL hatlarla yedeklilik sa¤land›. Merkeze firewall konumland›r›larak merkez yap›n›n
güvenli¤i oluflturuldu. Uç noktalarda ise kullan›lan Routerlar ile altyap›
güçlenmifl oldu. Ayr›ca merkezdeki Internet ç›k›fllar› Telnet Telekom üzerinden yedeklendi.”
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fiölen Çikolata, Teknolojideki Seçimini
TURCom’dan Yana Kulland›
TURCom Teknoloji ile ‹stanbul fabrikas›na teknolojik çözümleri uygulayan fiölen Çikolata, çikolata severlerin be¤enisini
kazanarak, emin ad›mlarla ilerliyor.

Özellikle çikolata denince akla gelen ilk
markalardan olan fiölen Çikolata, piyasaya
sundu¤u yeni ve benzersiz ürünleriyle, tüketicilerin
dikkatini çekiyor. Zaman içinde en çok tercih
edilen markalar aras›nda yer almay› baflaran firma,
‹stanbul fabrikas›ndaki teknolojik de¤ifliklikleri
TURCom Teknoloji ile uygulad›.

fiölen Çikolata, fabrika’daki kablolama altyap›s›
ihtiyaçlar›na yönelik olarak daha önce yine
TURCom taraf›ndan kurulumu yap›lan altyap›n›n
revize edilmesi ve yenilenmesi çal›flmalar›n›
tamamlad›.

Yeni kablolama altyap›s› ile beraber ihtiyaç duyulan
switch ihtiyac› da Cisco ürünler kullan›larak

devreye al›nd›. Proje kapsam›nda mobil çal›fl›lmas› gereken alanlarda yine Cisco Access Point’ler konumland›r›larak komple
sistem altyap›s› devreye al›nm›fl oldu.

Ayr›ca, ‹stanbul fabrika ile Gaziantep merkez aras›ndaki bilgi iletiflimi de TURCom Teknoloji teknik deste¤i ile 7x24
sa¤lanmaktad›r.



Yüksek teknolojili elektronik cihazlar ile dijital medya
dünyas›n›n devlerinden Samsung Electronics, biliflim
altyap›s›na yönelik, flirket içi ortak kullan›m alan›n›
daha geniflleterek, çal›flanlar›n›n ifllerinde kolayl›k
sa¤lad›.

70 y›l› aflk›n bir süredir faaliyette bulunduklar›n›
söyleyen Samsung Electronics Bilgi ‹fllem Müdürü
‹nan TURGUT, “Samsung,  Samsung Grubu’nun
amiral gemisi konumundad›r. Yüksek teknolojili cihaz
üretimi ve dijital medya konular›nda dünya lideriz.
Teknolojik ürünlerimizle insanlar›n yaflamlar›n›
zenginlefltirecek, standartlar› yükseltiyoruz ” dedi.

TURCom Teknoloji Sat›fl Yöneticisi Caner ÖZDEM‹R
de, Samsung’un TURCom’dan temin etti¤i storage

ile önemli flirket verilerini geniflleyen ortak alanda tuttu¤unu ve böylece verilerin güvende oldu¤unu belirtti.
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Samsung, TURCom ‹le Veri Alan›n› Geniflletti

TNT Express, Yine TURCom’a Güvendi

TNT Express, TURCom Teknoloji ile yürüttü¤ü projelere bir yenisini daha ekledi. Ekspres teslim
ihtiyaçlar› konusunda genifl hizmet seçenekleri sunan TNT Ekspress, TURCom Teknoloji ile
gerçeklefltirdi¤i baflar›l› projelerine yenisini ekleyerek, MetroEthernet hatlar›ndaki cihaz yedeklili¤ini
sa¤lad›.

200’ün üzerinde ülkede hizmet veren TNT Express, kalite standartlar› ve müflteri memnuniyetinin süreklili¤ini sa¤lamak
amac›yla altyap›lar›nda gerekli olan h›zl› ve kesintisiz iletiflim için risk teflkil eden MetroEthernet switch ve router yedeklili¤ini
TURCom’un dan›flmanl›¤› ve servisi kapsam›nda rahatça temin ederek, network altyap›lar›nda yedeklili¤ini oluflturmufl
oldu.
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Tarsim’in Loglar› TRCroot’ta

Ülkemizdeki çiftçilerin güvencesi Tarsim, TURCom Teknoloji arac›l›¤›yla loglar›n› kay›t alt›nda
tutmaya bafllad›.

Tar›m Sigortalar› Kanunu ile amaçlanan Tar›m Sigortalar›n›n tan›t›lmas›, yayg›nlaflt›r›lmas›n›n sa¤lanmas› ve üreticilerin
do¤al afetlerden ve di¤er oluflabilecek risklerden korunmas› amac›na yönelik gerekli uygulamalar› hatas›z ve h›zl› bir
flekilde yürüten Tarsim, 5651 nolu yasay› TURCom Teknoloj ile uyguluyor. Ülkemizde tar›msal üretim yap›lan bölgelere,
tar›m› yap›lan her ürüne, mümkün olan en genifl kapsaml› sigorta güvencesini sa¤layabilen örnek gösterilen bir kurum
olmay› kendine ilke edinmifl Tarsim, TRCroot’un en çok tercih edilen modülüyle loglar›n› saklarken, istedi¤i flekilde raporlay›p,
kontrol edebiliyor.

Özel Tekstil, TRCroot ile Tüm ‹htiyaçlar›n› Giderdi
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda birçok marka ile çal›flan Özel
Tekstil, biliflim konusunda TURCom Teknoloji ile
çal›flt›. Y›llar›n verdi¤i tekstil birikimini tasar›mlar›,
kaliteli servis ve do¤ru fiyatland›rma ile birlefltiren
Özel Tekstil, üretimin Bursa’da bulunan sektörün
önde gelen tesislerinden biri olan fabrikas›nda yap›yor.
Kaliteye verdi¤i önemi son teknolojik makinalar› ile
gösteren firma, biliflim altyap›s›nda da ayn› özeni
sa¤l›yor.

TURCom Teknoloji’nin TRCroot ürününü kullanmaya
bafllayan Özel Tekstil, TURCom’u özellikler
referanslar›ndan dolay› tercih etti. Özel Tekstil,
TRCroot’un firewall modülüyle networkünü korurken,
siplog modülüyle loglar› kay›t alt›na ald› ve web filtre
modülüyle de web filtrelemesinin üstesinden geldi.
Firma böylece tüm ihtiyaçlar›n› bir ürünle karfl›lam›fl
oldu.



Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› da Art›k TRCroot’lu!
TRCroot’un wifizone ile log çözümünü altyap›s›na konumland›ran
Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›, Türkiye’de kaliteyi en flart kabul
ederek, “kat›l›m bankac›l›¤›” modelini en iyi flekilde uyguluyor.

TURCom Teknoloji ile tan›flmas› önceki y›llara dayanan Türkiye
Finans Kat›l›m Bankas›, öncü kat›l›m bankac›l›¤› olma vizyonunu
koruyor. Bu defa da TURCom Teknoloji’nin Linux tabanl› TRCroot
ürününü tercih eden Banka, TRCroot’un wifizone modülüyle
misafirlerinin log kay›tlar›n› sakl›yor.

TURCom Teknoloji ile donan›m dahil olarak el s›k›flan firma, istedi¤i
zaman da log kay›tlar›na eriflebiliyor.
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Yat›r›m Finansman’›n seçimi
TURCom oldu!
Güven sembolü Yat›r›m Finansman, Trend Micro ürünlerini TURCom
güvencesiyle güncelledi.

Yat›r›m Finansman, ülke çap›nda güçlü ve yayg›n hizmet a¤›yla,
Türkiye'nin ve dünyan›n her yerinden bireysel ve kurumsal yat›r›mc›lara
güvenilir, kaliteli ve h›zl› sermaye piyasas› hizmetleri sunuyor. 13
flube ve acentesi, tümü Sermaye Piyasas› Kurulu lisanslar›na sahip
yat›r›m dan›flmanlar› ve müflteri temsilcileri, internet ve telefon
flubesinden oluflan hizmet a¤›yla güven sembolü olmaya devam

ediyor. Geliflmifl teknolojik altyap›s›yla çal›flmalar›n›n aflamalar›n› daha da kolay hale getiren Yat›r›m Finansman, TURCom
Teknoloji’yi seçti. TURCom, Yat›r›m Finansman ile Trend Micro ürünlerinin güncellemesini yapt›.

Çelikler Taahhüt, Microsoft yaz›l›mlar›n›n lisanslar›n›
TURCom Teknoloji ile tamamlad›

‹nflaat-taahhüt (haz›r beton), madencilik, turizm ve enerji gibi
sektörlerde faaliyet, gösteren Çelikler Holding’in firmalar›ndan Çelikler
Taahhüt, kurumlar›n› yenileyip, yaz›l›m lisanslamalar›n› TURCom ile
yapt›.

Proje sonunda, internetten sürekli gelen uyar›lar baflta olmak üzere
para kay›plar›n› önleyerek hatal› yaz›l›m, virüs gibi faktörlerin de
önüne geçti.
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Arman Tekstil’in
Yat›r›mlar› TRCroot
‹le Güven Alt›nda!

“TURCom Teknoloji ile yapt›¤›m›z son derece
baflar›l› bu ilk projeden sonra, yeni projelerimizde
de TURCom’la çal›flmaya karar verdik.”

Arman Tekstil, açaca¤› ikinci fabrikas› ile yat›r›m ve üretimini
art›r›rken, kurumsal IT uygulamalar›n› TURCom Teknoloji ile
yapt›.

Firmay› daha yak›ndan tan›tmak amac›yla, üretim alan› baflta
olmak üzere çeflitli bilgiler veren Arman Tekstil Sat›fl Müdürü
Hasan DEREBAfiI flunlar› söyledi;

Ana üretim alan›m›z› masa örtüsü, çarflaf ve havlu grubu
oluflturuyor. Ürün çeflitlili¤imiz ile sektördeki öncü kurumlar›n
bafl›nda geliyoruz. Y›ll›k 100 ton havlu, çarflaf, nevresim,
yorgan, yast›k ve masa örtüsü üretimi olan flirketimiz
"profesyonel otel serisi" ile tekstil üretimini artt›rarak devam
etmektedir. Antalya ‹linde Sanayi Bölgesinde 55.000 m2
alan tahsis edilerek, 20.000 m2 kapal› alanda yeni üretim
tesisimiz kurulmufltur. Sanayi Bölgesinde de 8 ay sonra
20.000 m2 büyüklü¤ünde üçüncü fabrikam›z› açmay›
hedeflemekteyiz.”

Baflar› Hikayesi

Firman›n eski merkezinin ‹stanbul’da oldu¤unu ve biliflim
sistemlerini etkin olarak kullanamad›klar›n› dile getiren
DEREBAfiI, Web sunucu ve mail serverlar›m›z Hosting
firmalar›nda bar›nd›rd›klar›ndan spam ve anti virüslere karfl›
baflar› sa¤layam›yorduk. Gerek yurtiçi gerek yurtd›fl›
ba¤lant›lar›m›z oldu¤u için altyap›m›z biliflim konusunda
esnek yap›land›r›lmad›¤›ndan; gelen faks ve maillere
ulaflmakta zorluklar çekiyorduk. TURCom, bu aflamada
devreye girerek, TRCroot ile tüm s›k›nt›lar›m›z› aflt›k. Tüm
biliflim alt yap›s› TURCom Teknoloji taraf›ndan de¤ifltirilerek
(server, yedekleme, PC, switch, modem) kararl› çal›flan bir
sisteme geçifl yapt›k” dedi.

Proje kapsam›ndaki çözümlere de¤inen TURCom Teknoloji
Sat›fl Yöneticisi Özgür Do¤an YILMAZ ise öncelikle sistem
odas› dahilinde server, PC ve kabinet kurulumlar›n›n
baflar›yla tamamlanarak, TRCroot’un da yap›land›r›ld›¤›n›
ard›nda da personel devam ve kontrol sistemlerinin
kurumlar›n›n yap›ld›¤›n› vurgulad›. YILMAZ flöyle devam
etti;

“Arman Tekstil’in web server ile mail server’lar› kendi
bünyesinde bar›nd›r›larak, firma ba¤›ms›z güncelleme
yapma ve de¤ifltirme imkanlar›na sahip oldu. TRCroot ile
veri güvenli¤i sa¤lan›rken, serverlardaki bilgiler Qnap ile
yedeklenerek veri kay›plar› engellendi. Firma personelleri
nerede olursa olsun mail ve faks bilgilerine ulaflacak ve
üretimin tüm aflamalar›n› uzak masaüstü ba¤lant›s› yaparak
server üzerinden takip edebilecekler. 200 çal›flan bulunan
Arman Tekstil’de muhasebe departman›n›n özellikle en çok
vaktini alan personel bordrolar› iflini de PDKS sistemi ile
gerçeklefltirilmesini sa¤layarak, ifl yükünü %30 azaltt›k.

Arman Tekstil Sat›fl Müdürü Hasan DEREBAfiI

Proje Sonras› ‹fl Süreçleri Art›k Daha K›sa
Proje öncesinde her hangi bir müflterinin mail ve faks
yolu ile fiyat talebi istedi¤inde gerekli yerlere bu
bilginin ulaflmas›n›n zaman ald›¤›n› belirten Hasan
DEREBAfiI, “Teklif süresi uzuyordu ve üretimle sat›fl
kadrosu birbirleri ile ba¤lant›l› ifl süreçlerini takip
edemediklerinden fiyat verilen ürünlerin teslim süresi
de uzuyordu. TRCroot ürünü sayesinde tüm çal›flanlar
gelen faks ve maillere an›nda ulafl›p, üretim
aflamalar›ndan da anl›k haberdar oluyorlar. Ürün stok
durumlar›n›n da kolayca takip edilebilmesinden dolay›
oluflabilecek kar›fl›kl›klar da önlenmifl oldu.

Arman Tekstil
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Fatih Belediyesi, Daha Güvenli Bir Altyap› ‹çin ‹lk Ad›m›n› Att›

Gerçeklefltirdi¤i birçok alandaki yeni projelerinin yan›nda, biliflim alan›nda da ilklere imza atan Fatih
Belediyesi, TURCom Teknoloji ile BT altyap›s›n›n güvenli¤ini daha da art›r›yor.

Mobil imza, e- imza, ak›ll› tahta, mobil belediye gibi
birçok proje ile teknolojiye yat›r›m yapan Fatih
Belediyesi, biliflim altyap›s›n›n güvenli¤ini daha da
yükseltmek için gerekli çal›flmalar› TURCom Teknoloji
ile yapt›.

Tüm sistemin güvenli¤inin daha üst seviyelere
ç›kmas› için gereken çözümleri TURCom Teknoloji
ile belirlediklerini vurgulayan Fatih Belediyesi Bilgi
‹fllem Müdürü Biricik KAZAN “Sistemimizi daha
güvenli hale getirmenin yollar›n› ar›yorduk. TURCom,
tüm aç›klar› tespit ederek, çözümlerini de sundu.
Böylece daha güvenli bir altyap› için ilk ad›m› atm›fl
olduk” dedi.

Ceva Lojistik, TURCom’la Son Olarak Data Kapasitesini Yükseltti

Yeni yat›r›mlar ile çeflitli ürün ve çözüm ihtiyaçlar›nda ilk tercihini TURCom Teknoloji’den yana
kullanan Ceva Lojistik, bu defa da kapasite art›rma projesini TURCom ile yapt›.

170 ülkedeki otomotiv, lastik, elektronik, h›zl› tüketim ürünleri,
sanayi, yay›nc›l›k ve medyadan oluflan alt› sektörde orta
ve büyük çapl› kurumlara hizmet veren Ceva Lojistik,
müflterileri taraf›ndan en çok be¤enilen flirketler aras›nda
yer al›yor.

Müflterilerin tedarik zincirini daha de¤erli ve etkin hale
getirmeye odakl› olan firma, mevcutta bulunan genel data
kapasite ihtiyac›n›n yükselmesi ve mevcut yap›n›n çok
büyümesinden dolay› EMC marka storage’i TURCom
Teknoloji’den temin etti.

Yetersiz kapasiteli storage yerine 2 adet EMC storage
konumland›r›larak, storage üzerine de fiber ve en son teknoloji
olan SSD diskler yerlefltirildi. Merkeze ba¤l› yaklafl›k 300
lokasyon böylece EMC’nin güçlü omurgas› üzerinde
çal›flmaya bafllad›.
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Üsküdar Belediyesi’nin
Data Kablolama
Altyap›s›n› TURCom Yapt›

“Data Kablolama ihalesini TURCom’un kazand›¤›
Üsküdar Belediyesi, merkez binas› da dahil olmak
üzere çevre birimlerin  data kablolamas›n›
tamamlad›.”

Üsküdar Belediyesi Bilgi ‹fllem Müdürü Orhan ÇOLAK

Baflar› Hikayesi

Üsküdar Selimiye Ek Binas› - Fen ‹flleri - Togem binalar›;

Binada planlanan yerlere kabinet montaj›, ihtiyaç olan
yerlere yeni data prizleri, Kabinet düzenlemesi gibi tüm
sistemin sa¤l›kl› çal›flmalar› için gerekli ifllemler, Mimari
plan ka¤›t üzerinden al›narak, PC ortam›na aktar›ld› ve
burada tüm priz noktalar› iflaretlendi.

Binadaki data yap›s›na ait topoloji çizildi, final proje çizimleri
yap›ld›. Binan›n yan›ndaki Fen ‹flleri ve Togem binalar›nda
da Cat6 kablo çekimleri ve priz montajlar› ifllemleri uyguland›.

Üsküdar Belediyesi Salacak Evlendirme Dairesi;

Binada istenen yerlere kanal, data-elektrik kablolar›, data-
elektrik prizleri montajlar›, Uygun yere kabinet montaj› ve
düzenlemesi iflleri yap›ld›.

Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi;

Binada istenen yere kanal, data kablosu montaj›,
Access Pointlerin devreye al›nmas› ifllemleri yap›ld›.

Üsküdar’› toplumun her kesiminin yaflamaktan mutluluk ve
huzur duyaca¤› bir merkez yapmak vizyonunu benimseyen
Üsküdar Belediyesi’nin data kablolama projesini içeren
ihale TURCom’ da kald›.

Belediye’nin ana binas› baflta olmak üzere gençlik merkezi
ile Selimiye Ek Hizmet binalar›n›n ihale kapsam›nda
kablolama altyap›lar›n›n tamamland›¤›n› dile getiren Üsküdar
Belediyesi Bilgi ‹fllem Müdürü Orhan ÇOLAK, projenin
planlanan hedeflerine ulafl›larak sonland›r›ld›¤›n› söyledi.

TURCom Teknoloji Kamu Sat›fl Müdür Yard›mc›s› Mahir
UÇAR, “TURCom’un kamu alan›ndaki yapt›¤› projelerin son
derece baflar›l› projeler oldu¤unu, Üsküdar Belediyesi’yle
de yap›lan proje sonucunun her iki taraf› da memnun etti¤ini
aç›klad›.

TURCom Teknoloji Özel Projeler Proje Yöneticisi Mustafa
fiENSES de proje detaylar›n› flöyle anlatt›;

Üsküdar Gençlik Merkezi;

Biliflim odas›ndaki tüm PC’lere (yaklafl›k 40 adet) data, UPS,
flebeke prizlerinin kablolamalar›, Tüm binadaki data hatlar›
iyilefltirilmesi ve planlanan yerlere kabinet montaj›, ihtiyaç
olan yerlere yeni data prizleri, Kabinet düzenlemesi gibi
tüm sistemin sa¤l›kl› çal›flmas› için gerekli ifllemler, Mimari
plan ka¤›t üzerinden al›narak, PC ortam›na aktar›ld› ve
burada tüm priz noktalar› iflaretlendi. Binadaki data yap›s›na
ait topoloji çizildi, final proje çizimleri yap›ld›.

Üsküdar Belediyesi F›st›ka¤ac› Binas›;

Binada istenen yerlere kanal, data kablolar›, data prizleri
montajlar›, Uygun yere kabinet montaj› ve düzenlemesi iflleri
yap›ld›.



Sistem odas› güncellemeleri TURCom Teknoloji
çözümleriyle yeniden yap›land›ran BTA Catering,
Türk ve Dünya mutfaklar›n›n farkl› lezzetlerini,
geleneksel Türk konukseverli¤iyle birlefltirerek 11
y›ldan bu yana, TAV Havalimanlar›’nda yolculara,
konforu ve güvenli¤i temel alan ça¤dafl hizmet
anlay›fl› ile sunuyor.

Atatürk Havaliman›, Ankara Esenbo¤a Havaliman›, Adnan
Menderes Havaliman› D›fl Hatlar Terminali, Antalya Gazipafla
Havaalan›, Gürcistan’da Tiflis Ve Batum Havalimanlar›, Tunus’ta
Enfidha-Hammamet ve Monastir Habib Bourguiba
Havalimanlar› ile Makedonya’da Üsküp ve Letonya’da Riga

Havaliman›’nda yiyecek-içecek hizmetlerini yürüten BTA Catering, teknolojik altyap›s›n› TURCom Teknoloji ile güçlendirdi.

Proje sonras›nda sistem odas›, TURCom network mühendisleri taraf›ndan gerekli düzenlemeler yap›larak, daha kullan›fll›
hale getirildi. Projede sistem odas› altyap›s› yeniden yap›land›r›l›rken, kablolama taraf›nda HCS,  kabinet taraf›nda da Estap
marka ürünler konumland›r›larak, proje tamamland›.

BTA Catering, Sistem Odas› altyap› güncellemelerini TURCom
Çözümleriyle Yeniledi
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‹pekyolu Lojistik

‹pekyolu Lojistik Online ‹letiflime Geçifli TURCom’la Yapt›
Ticaretin geliflmesinde büyük rol oynayan lojistik sektörü, Türkiye’de de geliflimini sürdürüyor. Lojistik sektörü olarak,
globalleflen dünyada yerini alan Türkiye’nin önü aç›k durumda. ‹flsizli¤e de çare olan sektördeki firmalar rekabet ortam›nda,
teknolojiye de yat›r›m yaparak bir ad›m öne ç›k›yorlar. Lojistik sektörüne 1963 y›l›nda ad›m atan ‹pekyolu Lojistik de, bu
firmalar aras›nda bulunuyor.

Sektördeki birçok lojistik firmas› ile çeflitli projeler gerçeklefltiren TURCom Teknoloji, ‹pekyolu ile proje gerçeklefltirerek,
firman›n ifl ak›fllar›n›n h›zland›r›lmas›n› sa¤lad›.

‹pekyolu Lojistik Yönetim Kurulu Baflkan› Sadettin MERMER, “Türkiye’nin lojistik sektöründe ciddi bir büyüme potansiyeli
var. Ancak sektörün olgunlaflmam›fl olmas›n›n s›k›nt›lar› da yaflan›yor. Teknoloji eksikli¤i en büyük s›k›nt›d›r. Lojistik
flirketlerinin teknolojilerini yenileyerek, dünya standartlar›na ulaflmalar› gerekmektedir. Biz de öncelikle bu konuya önem
vererek müflterilere daha iyi hizmet verebilmek ve müflterilerin iflletmelerinde verimlilik art›fl›n› sa¤lamaya yönelik olarak
teknolojimizi yeniledik” fleklinde konufltu.

‹pekyol Lojistik, TURCom’la yapt›¤› proje ile h›zl›, düzenli hizmet vermeye bafllad›.



Güvenlik ve Mobil Cihazlar
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Geçti¤imiz günlerde Microsoft Skype firmas›n› sat›n ald›. Bunun için 8,5 milyar  USD bedel ödedi.
Ödenen bu bedel tamamen elektronik ortamda varolan, baytlarla ölçülen yaz›l›m kodlar›na  ve
onun etraf›nda flekillenen knowhow’a idi.

Yani bilginin kendisine. Bugün Teknoloji flirketlerinde sanayi casuslar› fink at›yor, flirketler güvenlik için neredeyse

çal›flanlar›n› evlendirip birbirleri ile akraba yapacaklar.

iPhone  5 senelik bir süreçte tüm dünyay› etkileyip ço¤u kiflinin al›flkanl›klar›n› de¤ifltirdi.  Kendisi sadece bir mobil

cihazken etraf›nda geliflen ekosistem ile yaz›l›m, donan›m, yeni ifl yapma biçimleri olarak milyarlarca dolarl›k bir

ekonomi yaratt›. Art›k h›rs›zlar eve girip flamdan, gümüfl tak›ml›k falan çalm›yorlar. Yeni h›rs›zlar flirketlerin çöplerinden,

evraklar›ndan firman›n bilgilerini, müflterilerini çal›yor.  Antivirüs, firewall gibi standart güvenlik çözümlerinin üzerine

yapt›¤›n›z ifle göre, bilgi, çal›flan, sistem odas›, bina vb bir çok bafll›kta yüzlerce özel güvenlik çözümlerini ekleyip

güvevli¤inizi maksimum seviyeye ç›karmal›s›n›z.

Bilgi güvenli¤inin  günümüzde kurumlar için önemi
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Mobil cihazlar›n kurumlara sa¤lad›¤›
avantajlar

Günümüzde rutin ofis iflleri d›fl›nda neredeyse hemen

her fley ofis d›fl›nda yap›l›yor. Bir çok global firman›n

ofisindeki masa say›s› çal›flan say›s›ndan az.  Çal›flana

 iflveren taraf›ndan verilen mesaj da ortak: D›flar› ç›k,

insanlarla konufl,  yüzyüze tart›fl, sosyallefl… Bunun

sonucunda, kurumlar›n floförleri de, teknik personeli

de, sat›c›s› da, yöneticileri de, tahsilat yapan muhasebe

çal›flan› da as›l ifllerini ofis d›fl›ndaki ortamdan yap›yorlar.

Gerçek hayat›n kalbi, steril ofislerimizde de¤il, sokakta

at›yor.  Hem sokakta olup hem de fatura kesmek, siparifl

almak, aktivite girifli yapmak vbg vazgeçilmez ofis

ifllerimizi yapman›n tek yolu mobil cihaz kullanmak.

Daha da ileri gidersek ifl ve sosyal hayattaki tüm

yararlar›ndan önce internet ad› verilen global ülkenin

vatandafl› olmak istiyorsak bu cihazlara ihtiyac›m›z var.

Facebook bu global ülkenin nüfus müdürlü¤ü, Linkedin,

ifl ve iflçi bulma kurumu, Google ise belediyesi…

Vatandafll›k hizmeti almak istiyorsak tafl›nabilir cihazlar›

da alaca¤›z

Bu alanda hangi çözümlerden yararlan›lmal›

Sadece d›flar›dan gelebilecek tehlikeler de¤il, iç tehditlere de karfl›, hem kendimiz hem de müflterilerimize yapt›¤›m›z

projelerde, antivürüs, antispam, firewall, penetrasyon testleri, NAC, IDC, VPN, yedekleme, sanallaflt›rma, disaster

recovery, kriptolu usb okuyucular vb sayabilece¤im onlarca farkl› teknolojiyi ba¤›ms›z ya da birbiriyle entegre olarak

kullan›yor ve kulland›r›yoruz.

Faydalanmad›¤›m›z alanlar› saymak daha do¤ru olur

san›r›m. Cep telefonu ile ak›ll› evimin kap›s›n› aç›yorum

ancak universal kumanda olarak kullanam›yorum henüz.

Cep telefonu ile OGS giflelerinden geçebilece¤im

yak›nda ancak OGS olmayan giflelerde mobil cihaz›m

hala çözüm bulam›yor. Trafikte hangi yolun s›k›flt›¤›n›

mobil cihaz›mdan görebiliyorum ama ‹stanbul’un trafi¤ini

çözemiyor. Cep telefonum ve nfc teknolojisi ile al›flverifl

yapabiliyorum ancak bayramlarda çocuklara mobil cihaz

ile harçl›k gönderemiyoruz…. En az›ndan henüz…
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Tosun Grup olarak Aytemiz Petrol markas› ile akaryak›t sektöründe faaliyet
gösteren firma, akaryak›t istasyonunun ayd›nlatmas›n› Hitech ürünleri ile
yap›yor.

Akaryak›t deneyimi 94 y›l›na dayanan Tosun Grup, yan›na ald›¤› Aytemiz
Petrol markas› ile yoluna emin ad›mlarla devam ediyor. Fethiye-Mu¤la’da
bulunan akaryak›t istasyonunun kanopi alt› ayd›nlatmas›n› Hitech’in LED
ürünleri ile yapan firma, elektrik giderlerini azaltarak, ›fl›l ›fl›l bir istasyona
kavufltu.

Engür Petrol, LED Ayd›nlatmaya Hitech ‹le Geçifl Yapt›

Engür Petrol olarak müflterilerine kaliteli hizmeti ve müflteri memnuniyetini
kendine ilke edinen firma, LED ayd›nlatma projeleriyle tasarruflu çözüm
üreten Hitech ile kanopi alt›nda hem daha ayd›nl›k hem de daha tasarruflu
sisteme sahip oldu.

Bu sistem sayesinde ayd›nlatma giderlerinde tasarrufa kavuflan Engür
Petrol karl›l›¤›n keyfini ç›kart›yor.

Hitech Projeler

Karali Çay, Ayd›nlatmada LED’e Geçti

Türk damak tad›n›n vazgeçilmezi çay›n en kalitelisini müflterileriyle
buluflturan Karali Çay, yeni binas›nda Hitech led ayd›nlatma
ürünlerini tercih etti.

Yakalad›¤› yüksek kaliteyi ödün vermeden devam ettiren Karali
Çay, art›rd›¤› pazar pay›yla da emin ad›mlarla yol al›yor. Teknolojiyi
takip ederek, tasarruf da eden firma, Hitech ile yapt›¤› çal›flmalar
sonucunda, merkez binas›n›n ayd›nlatma sistemini LED ile
yap›land›rd›.
Karali Çay, yap›lan proje ile elektrik tüketiminde tasarruf sa¤layarak,
elektrik faturas›n› düflürmüfl oldu. Sa¤lad›¤› tasarrufun yan›nda
son derece dekoratif olan ürünlerle de merkez binas›n›n
görünümünü daha da güzellefltirdi.

Engür Petrol

Tosun Grup

Tosun Grup, Elektrik Giderlerini Hitech
‹le Düflürdü!
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Türkoil Petrol ‹stasyonlar› LED Ürünleri ‹le Daha Ayd›nl›k!

Enerji sektöründe yak›n zamanda karfl›lan darbo¤az, araflt›rmac›lar› ayd›nlatma
konusuna yöneltmifltir. Genel görüfle göre kabul gören ayd›nlatma oran› toplam
elektrik tüketiminin %20'sini baz al›r.

H‹TECH, bu konu ile ilgili olarak LED Teknolojisini kullanan iç ve d›fl ayd›nlatma
ürünleri ile müflterilerine %60'a varan oranlarda tasarruf etme imkan› sa¤lamaktad›r.
Hitech ile led ayd›nlatma sistemine geçifl yapan Türkoil, ilk projesini Antakya
istasyonunda gerçeklefltirdi. Elektrik faturas›n› düflürerek, daha ayd›nl›k bir istasyon
ile hizmet veriyor. Faaliyet gösterdi¤i akaryak›t sektöründe, müflterilerini kaliteli ürün
ve hizmetle buluflturan Türkoil, bu hizmetlerini yeni ayd›nlatma sistemi ile pekifltirdi.

Led ayd›nlatma sistemine geçifl yapan firma, ayn› zamanda enerji tasarrufu yaparak, giderlerini de düflürmüfl oldu.

Bir çok firman›n akaryak›t ihtiyac›n› karfl›larken, akaryak›t istasyonu iflletmecili¤i
de yapan Damla Oil, zorunlu olan online istasyon sistemini TURCom Teknoloji
ile kurdu.

26 y›ldan bu yana sektörde bulunan ve bu süre zarf›nda, her geçen gün
ürün ve hizmet kalitesini katlayan Damla Oil, EPDK’n›n zorunlu k›ld›¤› yasaya
göre, istasyon otomasyon sistemini bu konuda tecrübesi olan olan TURCom
ile kurdu. Al›m-sat›m hareketlerinden stok hareketlerine kadar 11 istasyonunun
tüm ifllemlerine elektronik ortamda kolayca eriflen Damla Oil, yasal gereklili¤ini
yerine getirmifl oldu. H›zl› bir flekilde yeni istasyon açan Damla Oil bu proje
kapsam›nda yeni aç›lacak her istasyonunu merkezi online sistemine dahil
edecek.

K›saca EPDK Yasas›, Online Otomasyon Yasas› Hakk›nda;
2007 y›l›nda EPDK (Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu)’n›n yürürlü¤e soktu¤u yasa, istasyonlar›n merkezle ba¤lant›s› ile
bayilerindeki tüm hareketleri izleyerek, kay›t d›fl› ikmal ve sat›fl tespit edilmesi halinde kurumu derhal bilgilendirmeyi
içermektedir.

Emka petrol’ün de ‹stasyonu Art›k Ledli!

Hitech Hizmet Teknolojileri ile istasyonunun ayd›nlatma fleklini led ayd›nlatma
sistemine dönüfltüren Emka Petrol, sonuçtan son derece memnun.

Müflterilerine kaliteli akaryak›t ürünleri sunan Emka Petrol, istasyonunun kanopi
alt› ayd›nlatma sistemini, tasarruflu ve daha iyi sonuç veren led ayd›nlatma
sistemi ile de¤ifltirdi. Firma böylece daha parlak bir istasyona kavufltu.
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Damla Oil Akaryak›t, Online Otomasyon Projesini
TURCom’la Yapt›

Türkoil Petrol

Emka Petrol

Hitech Projeler
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ING Bank, established  communication infrastructure of its 2 centers located in Maslak with TURCom
efficiently.

CCH, realized online communication with ACM Eskisehir location and brought a new dimension to its service network.

MERS‹N Metropolitan Municipality is using TRCroot’s the log storage module, as well as  anti-virus
product that attacks the viruses.

TURCom is awarded with  ‹ETT’s tender, covering communication of Metrobus and Metrobus Lines.

TURCom won the tender for data cabling of  ÜSKÜDAR Municipality and completed data wiring of headquarter building with
other units.

SAMSUNG expands its data range with TURCom.

XANADU has established network infrastructure of its new brand Xanadu ® Snow White with TURCom.

HERBAL LIFE increased the performance of its Dell workstations.

FOX realized the upgrade of its current switch through TURCom.

CRYSTAL Hotels relied on TURCom for information technology
requirements.

Municipality of FAT‹H is expanding its IT infrastructure with TURCom Technology.

Preferring TURCom Technology, ORKA GROUP not only increased the communication quality but also provided safety.

CMC Turkey expanded its storage capacity with  the contribution of TURCom.

ASIA MINOR prepared the infrastructure of its new office with TURCom.

OTOKAR Military Vehicles,  controls its bandwidth with TURCom’s TRCmonaudit Solution

FINA ENERGY provided its notebook and Microsoft Server licensing requirements from TURCom.

PETLINE saved from monthly communication costs by the help of TURCom.

Antendon and Alinda Hotels of AKKA Group selected TURCom and its expert staff for wireless and licensing solutions
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‹ETT’nin Metrobüs ve Metrobüs Hatlar›n›n
‹letiflimini TURCom’dan!

ING Bank FSO Teknolojisine TURCom
ile Geçifl Yapt›!

Üsküdar Belediyesi Hedeflerine
TURCom Arac›l›¤›yla Ulaflt›

Otokar›n, Altyap›s› TRCmonaudit ile
Kontrol Alt›nda

Fatih Belediyesi, Daha Güvenli
Bir Altyap› için ‹lk Ad›m›n› Att›

MUTLU YILLAR

 ‹STANBUL  ADANA  ANKARA  ANTALYA  BURSA  DEN‹ZL‹  D‹YARBAKIR  ED‹RNE  ERZURUM
 GAZ‹ANTEP  ‹ZM‹R  ‹ZM‹T  KAYSER‹  MERS‹N  SAMSUN  TEK‹RDA⁄  TRABZON
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www.turcom.com.tr

‹ncesu Sok. No: 7 Etiler - 34337 ‹stanbul  •  Tel: (0212) 349 29 29  •  Faks: (0212) 349 29 30  •  info@turcom.com.tr

1993’ten beri!
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, veri merkezlerinin yan›nda Kazakistan ve Azerbaycan’da faaliyetlerine devam etmektedir.

Bafll›ca Çal›flma Alanlar›:
• Sistem Entegrasyonu, Ses / Görüntü / Veri ‹letiflimi
• Kurumsal Telekomünikasyon, ‹nternet ve Veri Merkezi ‹flletmecili¤i
• Yap›sal Kablolama Sistem Odas› Kurulumlar› ve Ak›ll› Bina Uygulamaları
• Bilgi, Eriflim Güvenli¤i ve Yönetimi
• Server, Bilgi Depolama ve Yedekleme Çözümleri
• Doküman Yönetimi ve Arflivleme Çözümleri
• Mobil Çözümler ve Uygulamalar›, Kablosuz ‹letiflim Çözümleri
• 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
• A¤ ‹zleme ve Yönetim Çözümleri
• Proje Yönetimi ve Dan›flmanl›k Hizmetleri
• CRM Çözümleri

fark yaratan çözümler...


