
                        

İş sürekliliği için 
hızlı tespit, hızlı çözüm

‘‘Üretim bantlarımızın sürekliliği için BT 
altyapımızdaki sorunların anında tespiti kritik 
öneme sahip. HP Network ve Operations 
Manager çözümü ve iNNOVA’nın danışmanlığı  
ile artık iş süreçlerimizde yüksek verimliliğe 
sahibiz. 

Halil Türkmen
TOFAŞ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü
Bilgi Teknolojileri ve Hizmet Müdürü

Başarı Öyküleri
BT Yönetimi ve Altyapı Çözümleri
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OPERASYON YÖNETİMİ

‘‘



Başarı Öyküleri
BT Yönetimi ve Altyapı Çözümleri

Operasyon yönetimi ile iş sürekliliği güvencede
Üretim bantlarının sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi ve üretimin aksamaması için 
TOFAŞ’da BT altyapısının sorunsuz biçimde sürekli çalışabilmesi gerekiyor. HP Operations 
Manager Çözümleri sayesinde altyapıdaki sorunlar artık anında çözülebiliyor. 

40 yıldır faaliyet gösteren TOFAŞ Türk A.Ş., Türkiye’nin 

en köklü otomotiv firmalarından biri. Yıllık 400 bin adet 

üretim kapasitesine sahip olan TOFAŞ,  4.798 milyon 

TL’ye ulaşan cirosu ile Türkiye’nin en büyük ekonomik iş-

letmeleri arasında. Tamamen otomatik olan üretim bant-

larının kesintisiz olarak çalışabilmesi için BT altyapısının 

da sorunsuz olarak çalışması ve olası sorunları anında il-

gili kişilere rapor edebilmesi gerekiyor. Bu sebeple TO-

FAŞ, bilgi teknolojileri altyapısının konsolidasyonu ve yö-

netimi konusunda iNNOVA danışmanlığında HP Yazılım 

çözümlerini kullanıyor.     

Sorunların kaynağına inmek
TOFAŞ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü Bil-

gi Teknolojileri ve Hizmet Müdürü Halil Türkmen, bu 

güne kadar BT altyapısında mey-

dana gelen sorunların tespiti hu-

susunda yaşadıkları sıkıntıları şöy-

le açıklıyor: “Biz böyle bir siste-

mi kurmaya karar vermeden önce 

sorunlarımızın asıl nedenini bul-

mak için oldukça zaman kaybe-

diyorduk. Özellikle gece yarısı çı-

kan sorunlarda, sistem işletim uz-

manı arkadaşımız çözüm için ilgi-

li kişileri sırayla arıyordu. Bu yüz-

den sorunların çözümü geç oluşu-

yordu. Biz çoğu sorunu da müşte-

riden çok daha sonra öğreniyor-

duk.” Halil Türkmen, ortaya çıkan 

sorunların tespiti haricinde, çö-

züme ulaştırma ve koordinasyon 

noktasında da ciddi problemler 

yaşadıklarını belirtiyor, “Bizim için 

önemli hususlardan biri de altyapı 

çalışmadığında uzmanlarımızın ya-

pılması gereken şeylere odaklan-

malarını sağlamaktı. Önceleri her-

kes, koordinasyonla uğraşmaya 

çalışıyordu. Sorunla karşılaşan kişi sistem işletim uzmanı-

nın bir üstünü bulmaya çalışıyor, o da, direktörünü bul-

maya çalışıyordu. Bütün şirket esas işine odaklanmak-

tansa, telefon trafiği ile boğulan bir iletişim zinciri veya 

faciasına kavuşuyordu.”

Karmaşık sistemlerin konsolidasyonu  
40 yıllık bir şirket olan TOFAŞ’da hemen hemen tüm BT 

ürünleri kullanılıyor. Tüm bu sistemlerle uyumlu bir şe-

kilde çalışacak ve operasyonun yönetimini merkezileş-

tirecek çözüm arayışlarını Halil Türkmen şöyle anlatı-

yor, “40 yıllık bir şirket olduğumuz için yaptığımız yatı-

rımları çok kolay çöpe atmıyoruz.  Hem Fiat hem de Koç 

Holding’ten gelen sistemlerimiz var. Neredeyse piyasa-

PROjENİN HEDEFİ

 Sorunlara hızlı çözümler geliştirerek iş 

sürekliliğini daim kılmak.

 Sorunların kaynağını hızlı bir biçimde 

tespit edip önceden tedbir alabilmek.

 Karmaşık teknoloji altyapısının aynı dili 

konuşabilmesini sağlamak.

ÇÖZÜM ALTYAPISI

 HP Operations Manager 

 HP Network Management Center

SONUÇ

 BT altyapısındaki sorunların kaynakları 

çok daha hızlı tespit edilebilir hale geldi.

 İş sürekliliği sağlandı ve operasyonları-

da yüksek verim elde edildi.

KISACA...

‘‘BuGÜN 400 BİN ARAÇ ÜRETME 

KAPASİTESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİZ 

VE İŞ SÜREÇLERİMİZDE OLDuKÇA 

YÜKSEK VERİMLİLİĞE İHTİYACIMIZ 

VAR. HP OPERATIONS MANAGER 

SAYESİNDE İŞ SÜREKLİLİĞİNDE 

YÜKSEK BAŞARI ELDE ETTİK.

‘‘
Halil Türkmen, 

TOFAŞ Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri 

Direktörlüğü 
Bilgi Teknolojileri ve 

Hizmet Müdürü



ğı sayımızda artış yapmadık. Bu yüzden merkezi rapor-

lama çözümleri bizim açımızdan oldukça kritik. Bizim 

bu sistemler sayesinde sağladığımız süreklilik anlamın-

da ciddi iyileşmeler var. Ayrıca bu tarz sistemler sa-

yesinde daha önce hiç ölçeme-

diğimiz iş sürekliliği raporla-

rımız oluştu. BT’nin başarısı-

nı ve yaptığı işlerin görüne-

bilirliğini arttırmış durumda-

yız. Genelde BT’cilerin ne iş 

yaptığı bilinmez. Kapalı ka-

pılar ardında çalışan ekipler 

olarak görünürler. Operati-

ons Manager ile BT’yi şeffaf 

hale getirdik. Bir sunucu ağa-

cının altında, veritabanı nedir, hangi uygulama ya-

pısını kullanıyor, hangi sistem aktif gibi bilgileri kulla-

nıcılar yetkileri dahilinde görebiliyor. Bizim bu sistem-

leri kurduğumuzda yüzde 98.1 olarak görülen sürek-

lilik oranımız, hem diğer yazılımlar hem de sorun çöz-

medeki süratimiz sayesinde yüzde 99,7’lere çıkmış du-

rumda.” 

daki bütün işletim sistemleri, her marka veri tabanı, por-

tal yapısı, uygulama sunucu yapısı altyapımızda mevcut. 

Tüm bu karmaşık altyapının eşlenik ve entegre bir şekilde 

takip edilmesi gerekiyor. Biz hem şartname sonuçlarımı-

za uygun olduğu hem de fiyat performans sonuçları son-

rasında HP firmasının Operations Manager çözümüne ka-

rar verdik.” 

İş süreçlerinde yüksek verimlilik
HP Operations Manager çözümü, TOFAŞ üretim altyapı-

sında ciddi farklılıklar oluşmasını sağlamış. Halil Türkmen 

sağladıkları faydayı şöyle anlatıyor, “Genel amaç aslında 

biraz daha BT süreçlerini iş tarafına yaklaştırmak ve o sü-

reçleri biraz daha otomatize etmek. Örneğin bir üretim 

bandının sürekli çalışabilmesi için alt taraftaki su-

nucuların, ağ cihazlarının ve onların üzerin-

deki yazılımların problemsiz olarak çalış-

ması gerekiyor. Tüm bu yapının ko-

layca kontrol edilmesi ve on-

larla ilgili alarmların da ko-

lay izlenebilir hale gel-

mesi gerekiyor. Çün-

kü çok fazla bileşen var. 

Mesela üretim durdu. 

Ama üretim neden durdu? 

Ağdan mı durdu, sunucu üzerindeki bir yazılımdan mı 

yoksa servisten mi durdu? Operations Manager anında 

bunu öğrenmemizi sağlıyor. TOFAŞ günümüzde iş sürek-

liliği açısından en yüksek verimliliğe sahip kurumlardan 

biri. Operations Manager sayesinde elde edilen bu ba-

şarıyı Halil Türkmen şu şekilde açıklıyor, “Artık yönettiği-

miz BT altyapısı iki kat olmasına rağmen, insan kayna-

‘‘ ÖNCEDEN YÜZDE 98.1 OLARAK 

ÖLÇÜMLEDİĞİMİZ SÜREKLİLİK ORANIMIZ, Şu 

ANDA KuLLANDIĞIMIZ YENİ YAZILIMLAR VE 

SORuN ÇÖZME HIZIMIZ SAYESİNDE YÜZDE 

99,7’LERE ÇIKMIŞ DuRuMDA..

‘‘



“Daha önceden üretim bantlarımızda meydana gelen sorunların tespitinde hem zaman 
kaybı yaşıyor hem de çözüm sürecinde yavaş kalıyorduk. HP Operations Manager sayesinde 

sorunların kaynaklarını daha hızlı tespit edebiliyor ve bu sorunu ilgili kişiye anında rapor 
ediyoruz. Bu sayede iş sürekliliğinde ciddi bir artış elde ettik.”

Halil Türkmen, TOFAŞ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü
Bilgi Teknolojileri ve Hizmet Müdürü

“Tofaş deyince Türkiye’nin en büyük üretim tesisi ve en büyük ihracatçı firmalarından 
birisinden bahsediyoruz. Birçok kritik iş uygulamasının varolduğu ve tüm süreçlerin zamana 
karşı bir yarış içinde yürütüldüğü bu ortamda, operasyon ‘iş sürekliliği’ sağlanması adına 
gerçekleştirdiğimiz projenin bugünkü başarısından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”
Mehmethan Şişik, iNNOVA Bilgi Teknolojileri 
Bilgi Teknolojileri Yönetim ve Altyapı Çözümleri Grup Yöneticisi

Temelleri 1968 yılında Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından atılan, Koç Holding ve Fiat S.p.A.’nın eşit hissedar olduğu Tofaş, günümüzde Fiat 
Auto’nun dünya çapındaki 3 stratejik üretim merkezinden biridir. Türk Otomotiv Sektörü’ nde tartışmasız büyük bir değeri ve gücü ifade eden Tofaş, Bursa’daki 
fabrikasında ürettiği Doblo ve Minicargo projesinin Fiat markalı yüzünü temsil eden Fiorino gibi modellerin yanı sıra kompakt sedan modeli Fiat Linea’yla da Koç 
Holding’in ülkemizden tüm dünyaya ihraç edilen binek otomobil üreten tek kuruluşu olma unvanına sahip global bir oyuncudur. 2008 yılında 40.yaşını kutlayan 
Tofaş, yıllık 400 bin adet araç üretim kapasitesine sahiptir. 

İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş, farklı teknolojilerde bilgi birikimine sahip 650 kişilik profesyonel kadrosu ile Türkiye’nin önde gelen bilişim çözümleri firmasıdır. 1999’dan 
bugüne telekomünikasyon, finans, üretim, kamu ve hizmet sektörleri başta olmak üzere her sektördeki kuruluşlara platform bağımsız çözümler sunan İnnova, sahip 
olduğu ISO 9001:2000 sertifikasıyla ürettiği çözümleri şimdiye kadar 20’den fazla ülkeye ihraç etmeyi başarmıştır. İnnova’nın faaliyet alanları arasında telekomünikasyon 
sektörü yazılımları, ERP, CRM, BI uygulamaları, portaller, müşteriye özel yazılımlar, bilgi teknolojileri yönetim sistemleri, güvenlik çözümleri ve kiosk sistemleri yer 
almaktadır. 2007 yılında Türk Telekom grup şirketleri bünyesine dahil olan İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş, İstanbul, Ankara ve Dubai’deki ana ofisleri dışında İzmir, 
Antalya, Adana ve Erzurum illerinde destek ofisleri üzerinden faaliyetlerine devam etmektedir.

GELECEĞE HAZIR CÖZÜMLERGELECEĞE HAZIR CÖZÜMLER

istanbul ofis: 
İTÜ Ayazağa Kampüsü
Teknokent ARI 4 Binası
34469 Maslak
tel: 0212 329 70 00
faks: 0212 286 44 02

ankara ofis: 
ODTÜ İkizleri Ar-Ge Binası
06531 ODTÜ Teknokent  
Ankara
tel: (312) 210 16 86
faks: (312) 210 16 96

dubai ofis: 
Dubai Internet City, 
Shatha Tower
Ofis No: 3309 Dubai - UAE
tel: 09 (714) 431 39 44 
faks: 09 (714) 390 87 23 

www.innova.com.tr
info@innova.com.tr

iNNOVA ISO9001:2000 
belgesine sahiptir.


