TEB’in verimli ve kolay yönetilebilir
birlikte çalışma platformu
MOSS 2007 ile planladığımız her şeyi hayata geçirdik. Öte yandan yeni bir teknoloji kullanmanın getirdiği başka bir avantaj
daha var: Yeni özellikleri gördükçe daha önceden planlamadığınız
şeyleri de uygulamak istiyorsunuz. Bu açıdan tüm ihtiyaçlarımızı
karşıladığımız gibi sinerjik bir çalışmayla bizim için faydalı olacak
ilave özellikler de elde etmiş olduk.
Leyla Sardağ, TEB Yazılım Geliştirme Yöneticisi

TEB ORTAK AKIL
PLATFORMU
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Uygulama Geliştirme Projeleri

Bütün TEB çalışanlarına, tek bir masaüstü
TEB çalışanları kendilerine ait tek bir şifreyi kullanarak portala girdiklerinde tek bir
masaüstünden iş süreçlerine, fonksiyonlarına ve uygulama talimatlarına grafiksel bir
arayüzle kolayca erişebiliyor.
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Pilot çalışma İnsan Kaynakları’nda
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Yeni portalin pilot çalışması olarak İnsan Kaynakları

KISACA TEB Portal
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Projenin Hedefi:
TEB’in hızlı büyümesinden doğan
ihtiyaçlara paralel olarak, kullanıcılara
bilgi sunmak amaçlı mevcut portalin
yenilenmesi, iş süreçlerini ve bilgileri bir
araya getiren, verimli bir çalışma ortamı
oluşturan ve kurumun ortak aklını destekleyen bir platform oluşturulması.
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Sonuç:
Tüm kullanıcılara ortak bir masaüstü sunuldu ve tüm iş süreçlerine, belgelerine
ve uygulamalarına rahatça erişebilecekleri verimli bir çalışma platformu
sağlandı.
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MOSS 2007’nin dış verilere entegre
edilebilmesi ve güçlü arama özellikleri
sayesinde farklı kaynaklardaki bilgilere
kolay erişim sağlandı.
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Oluşturulan kütüphaneler ve ‘Yardım
Destek Sitesi’ ile destek maliyetlerinden tasarruf sağlandı.
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eden ‘Kıvılcım’ adlı bir alt portal ve sağlık hizmetleri ile
bilgilere erişebilen bir alt portal bulunuyor. Ayrıca 20
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Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) Microsoft Office SharePoint Server 2007
ile oluşturduğu portal, farklı departmanlardaki kullanıcıların uygulamalarına,
dokümanlarına ve iş süreçlerine daha kolay erişerek daha verimli çalışmasına ve
projelerin daha etkili şekilde yürütülmesine olanak tanıyor. Yeni portal çalışanlar
arasındaki iletişimi güçlendirirken kurum içinde ortak aklı da destekliyor.
Herkesin kendi sitesi var

arkadaş grupları oluşturabilecek, arkadaşlarının doğum

TEB İş Süreçleri Yönetimi Uzman Yardımcısı Metehan
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tırılmış olarak görebileceği gibi kullandığı projeksiyon
cihazı bozulduğunda, telefonla farklı yerleri aramasına
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gerek kalmadan bu cihazı nasıl tamir ettireceğini bile
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meliydi. Hedefimizi gerçekleştirmek için süreçlerimizi
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“Bu portalde bankamızın tüm fonksiyonlarını tek tek iş süreçlerine indirmeyi
planladık. Bir kullanıcı yeni portalde kendi sorumluluğunda olan bankacılık iş
süreçlerini tek bir tıkla ayrıştırılmış olarak görebileceği gibi kullandığı projeksiyon
cihazı bozulduğunda telefonla farklı farklı yerleri aramasına gerek kalmadan bu
cihazı nasıl tamir ettireceğini bile en kolay şekilde bulabilmeli ve en hızlı şekilde
gerekli aksiyonu alabilmeliydi.”
Metehan Ayfer, TEB İş Süreçleri Yönetim Uzman Yardımcısı

“Özelleştirme ve uygulama aşamasında MOSS 2007’nin bize sağladığı iki önemli
avantaj oldu. Birincisi özelleştirme kolaylığı sayesinde kullanıcılara görsel açıdan
çok daha kolay kullanılabilir ve cazip bir arayüz sunduk. Daha önemli ikinci avantajı
ise harici verileri indeksleyebilme ve portal üzerinden aratabilme özelliği ile
kullanıcıların daha önce erişemediği bilgilere de erişebilirlik sağlandı. “

İbrahim Uğur, iNNOVA Uygulama Geliştirme Çözümleri Birim Yöneticisi
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CÖZÜMLER
Türk bankacılık sektörünün saygın kuruluşları arasında yer alan Türk Ekonomi Bankası (TEB), bankacılık faaliyetlerine 1927 yılında başlamıştır.
Kurulduğu yıldan bu yana genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmet çeşitliliği ile yatırım, leasing, faktoring ve portföy yönetimi gibi finans
sektörünün çeşitli alanlarındaki aracılık faaliyetlerini sürdüren TEB, 2005 yılında dünyanın 4., Euro bölgesinin en büyük bankası olan ve 87
ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas ile stratejik ortaklık gerçekleştirmiştir

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.
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