Teknosa, “Yardım Masası”
sayesinde çalışanlarının sorunlarına
daha hızlı cevap veriyor
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Teknosa’nın servis yönetim altyapısı HP Service Manager
çözümü sayesinde daha kolay ölçümlenebilir ve sağlıklı işleyen bir
sisteme kavuştu.
Önder Kaplancık
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BT Yönetim ve Altyapı Çözümleri

Teknosa çalışanlarına en hızlı hizmet için...
BT departmanında HP Service Manager altyapısına geçerek, çalışanlarına daha hızlı ve
verimli bir hizmet sunan Teknosa, bu projenin başarısını görünce, BT dışındaki tüm hizmet
süreçlerini de Yardım Masası üzerinden gerçekleştirmeye başladı.
Tüm ülkeye yayılmış 220’den fazla
mağazası ve 3000’e yakın çalışanı
ile Türkiye’nin en büyük teknoloji
mağazası zincirlerinden biri olan
Teknosa, yüksek müşteri memnuniyeti
sağlamak ve işlemlerini aksaksız yürütebilmek için sağlam bir BT hizmet
altyapısına ihtiyaç duyuyordu. HP’nin
Service Manager çözümü ile gerçekleştirilen Yardım Masası uygulaması,
artık çalışanların yalnızca BT servis
servis taleplerine de karşılık vererek iş
süreçlerinin kesintisiz olarak çalışmasını sağlıyor.

BT hizmet süreçlerine
profesyonel çözüm
Mağazalar ve merkezdeki çalışanların BT ihtiyaç ve sorunlarına
yönelik çağrıları yalnızca e-posta
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“Tüm Türkiye’ye yayılmış 3000’e yakın çalışanımız, hizmet taleplerini bize e-posta ile iletiyordu
bu e-postaların sayısı ayda 6000 adedi bulmaya başlamıştı. Geliştirdiğimiz çözüm sayesinde
hem e-posta devrini sona erdirdik hem de taleplere daha hızlı yanıt verebilir hale geldik. Daha
önceden e-posta ile gelen şikayetleri raporlayamadığımız için benzer sorunlara ortak çözümler
bulmakta geç kalıyorduk. Şimdi hem BT departmanın iş yükü azaldı ve hem de talepleri çok
daha hızlı karşılayabiliyoruz.”
Önder Kaplancık, TEKNOSA Bilgi Sistemleri Direktörü

“Bu projeyi farklı kılan şey; Teknosa’nın sadece BT süreçlerinde değil, teknik servis, idari işler
gibi birimlerinde de etkin biçimde kullanılması... Yardım Masası uygulamasının Teknosa’nın
toplam kalite yönetimi, güvenlik, muşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti gibi süreçlerine
ciddi katkı sağladı. Teknosa ile aramızdaki sağlıklı ve etkin iletişim, HP yazılım çözümlerinin
getirdiği esneklik ve Teknosa’nın bu çözümleri sahiplenmesi sonucunda bugün projenin
büyük bir başarıyla sonuçlandığına inanıyorum.”
Mehmethan Şişik, iNNOVA Bilgi Teknolojileri Direktörü
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Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., teknoloji perakendeciliği sektöründe; elektronik, bilişim, iletişim, kişisel bakım ve optik alanlarında satış ve pazarlama platformu
oluşturmak üzere, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde kurulmuştur. Teknosa, konusunda uzman 3000’i aşkın çalışanıyla teknoloji alanında en doğru ürünü,
en uygun fiyat ve en iyi hizmet kalitesi ile bütünleştirerek tüketicilere sunmayı hedefleyen bir perakende zinciridir. Türkiye’de teknoloji perakendeciliğinde hizmet
veren ilk ve en yaygın mağaza zinciri olan Teknosa, 63 ilde 220’nin üzerinde mağaza ile hizmet vermektedir. Tüketicilerin teknoloji ürünlerinde aradıkları her şeyi
bulabildikleri Teknosa mağazalarını, ayda 5 milyonu aşkın müşteri ziyaret etmektedir.

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.

istanbul ofis:

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

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

iNNOVA ISO9001:2000
belgesine sahiptir.

