
DIŞKAYNAK HİZMETLERİ

BT süreçleri gittikçe daha karmaşık hale geliyor. 
Dışkaynak kullanımı, birçok operasyon için ayrılan 
zamandan ve bütçeden tasarruf etmek için en iyi çıkış 
kapısı… İnnova’nın dışkaynak hizmetleri, kurumların 
harcamalarının ölçeklenebilir hale gelmesine yardımcı 
olurken, BT süreçlerinin her zamankinden çok daha 
verimli olmasını sağlıyor.

Sistem yönetimi, BT hizmetleri, saha hizmetleri ve içerik 
yönetimi konularında uzmanlaşan İnnova profesyonelleri, 
sayısız iş sürecinin yükünü omuzlarınızdan almaya hazır…



İnnova, sürekliliği ön planda tutan kurumların sistem yönetimi 
ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri sunmak için çalışır.

Hizmet olarak sunulan veritabanı modernizasyonuyla kurumunuzun 
bilgi kaynağını daha verimli hale getirebilirsiniz.

İnnova, sizin için hizmete dönüştürdüğü sanallaştırma çözümleriyle 
donanıma yaptığınız yatırımın verime dönüşmesine destek olur.

Sistem Yönetim 
Hizmetleri

İnnova

Kurumların her geçen gün artan bilgi işlem yükünü yüksek hizmet kalitesiyle servis olarak 
almaları mümkün. Dünyada birçok kurum, farklı uzmanlıklar gerektiren BT süreçleri için bu 
profesyonel hizmetleri tercih ediyor. Maliyetleri azaltırken, kurum içinde sundukları
BT hizmetlerinin kalitesini artırıyor...

İnnova Sistem Yönetimi Hizmetleri, kurumların operasyonel süreçlerini hızlandırarak çok 
daha verimli ve düşük maliyetli operasyonlar gerçekleştirmelerine olanak tanır.
7 gün 24 saate varan hizmet anlaşmalarıyla tüm süreçlerin mükemmel bir şekilde işlemesi, 
risklerin en aza indirilmesi ve kurumun her yönden kazançlı çıkmasını sağlar.

İHtİyacınız olan altyapıyı ve yönetİm Hİzmetlerİnİ bİr arada sunan 
İnnova, İş süreçlerİnİze odaklanmanıza yardımcı olur.

Veritabanı Yönetimi Hizmetleri alanında veriler, eskisinden daha performanslı ve güvenli bir veritabanına 
kavuşur. Veritabanı hizmetleri, kurumsal veriyi en sağlıklı şekilde saklamak ve gerektiğinde ona en hızlı şekilde 
ulaşmak için önemli avantaj sunar. İnnova, sertifikalı uzmanlarıyla bu veritabanı çözümleri arasındaki geçiş 
(migration) süreçlerinde etkin rol oynayarak kuruma önemli katkılar sağlar.

Veritabanı ve uygulama sunucusu desteği, yama uygulamaları, yedekleme stratejileri, veritabanı kurtarma ve 
performans analizi ve iyileştirmeleri gibi kurumsal bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilecek uzmanlık gerektiren 
kritik uygulamalarda İnnova’nın veritabanı uzmanları ve sistem yöneticilerinden oluşan veritabanı yönetimi ekibi, 
ihtiyacınız olan profesyonel hizmetleri en sağlıklı biçimde hayata geçirir.

Veritabanı hizmetleri

Uygulamaların çalışması için gerekli işlem gücünü sağlayan altyapı, işin devamlılığı açısından hayati öneme 
sahip. Bu noktada, projenin teslim edilmesinden sonra kurumun güçlü bir servis desteğine sahip olması da en az 
yüksek performans ve verimlilik konusu kadar önemli. İnnova hizmetlerinde; uygulama kesintisizliği için yüksek 
erişilebilirlik, yedeklilik, performans ve güvenlik ön plandadır.

Yönetilebilir hizmetler içerisinde yer alan Güvenlik Yönetimi; kimlik yönetimi, ağ ve sunucu yönetimi gibi birçok 
konuyla da doğrudan ilgili. Yetkisiz kişilerin erişimlerinin saptanması ve engellenmesi; güvenlik süreçlerinin 
işletilmesi, denetlenmesi, raporlanması ve uygulamalarda tespit edilen güvenlik açıklarının ortadan kaldırılması 
süreçleri İnnova tarafından yönetilir.

Sanallaştırma, hem sunucu hem de veri depolama sistemleri katmanında donanım kaynaklarından bağımsız 
hale gelmeyi sağlayan ve bulut mimariye geçmek için en önemli altyapı bileşenini oluşturan İnnova çözümüdür. 
Tek bir donanım üzerinde birden fazla uygulamanın birbirinden izole olarak koşmasını sağlayan sanallaştırma 
çözümleri sayesinde donanıma yaptığınız yatırım tam anlamıyla verime dönüşür.

Donanım ve IT hizmetleri kiralamada İnnova, ihtiyacınız olan yeni altyapıyı sizin için hazır hale getirerek iş 
süreçlerinize odaklanmanıza katkı sağlar. Mevcut altyapının güçlendirilmesinde de devreye giren İnnova 
servisleri veritabanlarının modernizasyonunu bir servis olarak sunar ve kurumunuzun kaynaklarını daha verimli 
kullanmanıza imkân tanır.

Hizmet kalitesinde yükselme sağlayan bu yaklaşım, maliyetlerin azalmasının yanı sıra riskleri dağıtır ve BT’yi 
iş odaklı ve yaratıcı hale getirir. BT hizmetleri için de sunulan bu yöntem altyapıda sağlanan avantajları insan 
kaynaklarıyla da destekleyerek kurumunuzu çevik bir yapıya kavuşturur. Help desk hizmetleriyle desteklenen 
süreç, entegre olarak 7/24 izleme, bakım ve teknik destek sağlar. Böylece İnnova, müşterilerinin BT 
birimlerinde çalışanların da söz konusu yazılımlar üzerinde hakim olabilmesine yardımcı olur.

Yüksek erişilebilirlik

Tüm güvenlik ihtiyaçları tek elden…

Verim için en iyi sanallaştırma

Varlıklarınıza değer katın

Daha az risk, daha çok verim

Dışkaynak Hizmetleri



İnnova Dışkaynak Hizmetleri

İHtİyacınız olan 
tüm çözümler ve 
Gerçek uzmanlar, 
İnnova tecrübesİyle 
kurumunuzun 
Hİzmetİnde…

tüm sİstem yönetİm Hİzmetlerİmİz

Hizmetler hakkında detaylı bilgi için www.innova.com.tr adresini ziyaret edin.

•   Veritabanı Bakım ve Destek

•   Veritabanı Yedekleme ve Kurtarma

•   Veritabanı Performans Yönetimi

•   Veritabanı Vendor Yönetimi

•   Yerel Ağ Yönetimi

•   Geniş Alan Ağ Yönetimi

•   Güvenlik Yönetimi

•   Active Directory Yönetimi

•   Exchange Yönetimi

•   Sunucu Yönetimi

•   Sunucu Yedekleme Yönetimi

•   Sunucu Kurtarma Yönetimi

•   Sunucu Performans Yönetimi

•   Sunucu Vendor Yönetimi

•   Güvenlik Yönetimi

•   Sanallaştırma Yönetimi

•   Donanım Kiralama Hizmetleri



 Ne Sunuyoruz?
• Daha az evrak işlemi, verimli işgücü kaynağı  • Ölçeklenebilir kaynaklar ile düşük maliyetli hizmetler 
• BT hizmetlerinde yüksek kalite • Saatlik/dönemlik anlaşmalar

İnnova Dışkaynak Hizmetleri

eskisinden daha tasarruflu bt operasyonları için gerekli olan tüm 
hizmetler tek elden...

İnnova, yardım masası hizmetiyle, kurumların bt operasyonlarında ihtiyaç 
duyabilecekleri her türlü yardımı en kısa sürede vermeyi hedefliyor

BT Hizmetleri Kiralama

Kurumların sürekli veya dönemsel olarak büyüyen BT operasyonlarını karşılayabilecek 
hizmetleri dış kaynak olarak elde edebilmelerini sağlayan İnnova, onların daha çevik ve 
verimli yapılara dönüşmesini hedefler. Müşteriye ait herhangi bir BT hizmetinin İnnova 
tarafından yönetilmesi ve desteğinin verilmesini içeren kiralama hizmetleri, kurumların 
CAPEX (sermaye harcamaları) yerine, OPEX (operasyon giderleri) ağırlıklı bir yapıya 
ulaşmalarını sağlar. Bu sayede ölçeklenebilir maliyetlere kavuşan kurumlarda hizmet 
kalitesi artar, tasarruf kolaylaşır.

İnnova’nın bilgi ve deneyimi sadece uçtan uca çözümler tasarlamak değil, doğru insan kaynağının 
kullanılmasında da son derece önemlidir. Kurumların BT operasyonlarındaki ihtiyaçlarına yönelik uzman teknik 
ve fonksiyonel personeli İnnova güvencesiyle sağlanır.

12 yılı aşkın süredir sektörden edindiği tecrübeyi ve güçlü insan kaynağı ağını bir araya getirerek sunduğu 
personel kiralama hizmetiyle İnnova, kurumların BT hizmet maliyetlerini düşürürken kaliteyi yükseltmelerine 
yardımcı olur. İnnova, güçlü referanslarıyla dikkat çeken kalifiye personeli, kurumlara belirlenen zaman dilimleri 
içerisinde çalışmaları amacıyla sağlar.

Proje bazlı veya sürekli çalışmalar için sağlanabilen personel, aynı zamanda hızla büyüyen kadroların getirdiği 
maliyet yükünün azaltılabilmesine ve ihtiyaçların ölçeklenebilmesine yardımcı olur. Anlaşma kapsamında 
kuruma belirli günler/saatler arasında hizmet verebilecek personelin sayısı da yine İnnova tarafından 
operasyonel gereklilikler göz önünde bulundurularak önerilebilir. Personel kiralama hizmeti, kurumun, 
profesyonel BT hizmetlerini daha uygun şartlarda alabilmelerini sağlar.

İnnova’nın yardım masası hizmeti, 
kurumların BT operasyonlarında 
ihtiyaç duyabilecekleri her 
türlü yardımın en kısa sürede 
verilebilmesini sağlar. BT hizmet 
kalitesi artarken güvenilir 
düzeyde süreklilik sağlanmış 
olur. Anlaşma kapsamında İnnova 
uzmanları, sizden gelecek soruları 
yanıtlamak, sorunlarınıza en 
uygun çözümleri getirmek için 
7/24 görev yapar.

Dönemsel ya da sistem yönetimi 
kapsamında verilecek farklı 
seviyelerde destek (helpdesk) 
hizmetlerinde, iletişim numarası 
üzerinden telefonda destek 
verilmesi ya da yönlendirme 
yapılması mümkündür. Bu sayede 
kurum, anlaşmayla belirlenen 
zaman dilimi/gün içerisinde 
destek alabileceği bir yetkiliye 
ulaşabilmenin güvenini duyar.

Dönemsel ya da sistem yönetimi 
kapsamında verilecek farklı 
seviyelerde destek hizmetlerinde, 
iletişim numarası üzerinden 
telefon desteği (helpdesk) 
verilmesi ya da yönlendirme 
yapılması mümkündür. Sorunun 
veya talebin detaylı biçimde 
aktarılabilmesini ve gerektiğinde 
söz konusu konuma personel 
gönderilmesini kolaylaştırır.

Personel Kiralama

Yardım Masası 7/24 Telefon desteği e-Posta desteği

7/24 yardım masası 
Hİzmetİyle İnnova 
uzmanları Her 
zaman bİr tık 
uzağınızda...



İnnova Dışkaynak Hizmetleri

türkiye’de 12 ofisiyle hizmet veren İnnova, saha deneyimini 
kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümlere dönüştürüyor.

İnnova’nın saHİp olduğu ıso 20000 belGesİ,
sürdürülebİlİr Hİzmet kalİtesİnİn Güvencesİ...

Saha Hizmetleri

Kurumlara sunduğu uçtan uca bilişim çözümlerinin yanında İnnova, saha destek hizmetleri 
konusunda da tecrübeli bir iş ortağıdır. İnnova, Türkiye çapındaki 12 ofisiyle sunduğu saha 
destek hizmetleriyle marka bağımsız kurulum ve entegrasyonlar sunarak kurumların bu 
alandaki tüm ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verir. Uzun yıllara dayanan saha deneyimi ve 
güçlü servis yapısı, İnnova’yı hem Türkiye’de hem de yurtdışında yetkin bir saha hizmet 
sağlayıcısına dönüştürür.

Servis yönetiminde dünya standartlarını yakalayan İnnova’nın hedefi: Her zaman en yüksek hizmet kalitesini 
sunmak. ISO 20000 belgesine sahip olan İnnova, sağladığı saha hizmetleri ile müşteri odaklı yapısını her 
zaman ön planda tutar. Hizmet verdiği kurumlara sunduğu tüm saha hizmetlerinde ise tam donanımlı ve 
güvenilir bir iş ortağı olarak, operasyonlarını sürekli güçlendirir.

Aynı zamanda ISO20000 standartları gereğince İnnova, Hizmet Seviyesi Anlaşmaları’nda (SLAs) tanımlı 
koşulların tam olarak yerine getirildiğini garanti altına alır. Anlaşmanın geçerli olmasıyla başlayan ve 
sürekliliğinin sağlanması sürecine kadar süren tüm aşamaları kayıt altında tutarak, hizmet kalitesini ve 
maliyetleri kontrol altında tutan gelişmiş bir yapı sunar. İleri düzey kontrol ve denetim araçları sayesinde, 
hizmet seviyesi koşullarını riske atabilecek tüm unsurlar önceden tespit edilerek, erken uyarı sistemi 
sayesinde hızlı şekilde önlemler alınır ve süreç raporlanabilir.

Yüksek kalitede destek hizmetlerini sınırlı noktalarda değil, geniş bir coğrafyada sunmak en önemli nokta. 
İnnova, geliştirmiş olduğu yenilikçi hizmetlerini, Türkiye’nin 12 noktasındaki ofisleriyle destekleyerek 
Türkiye’nin her köşesi için hizmet kalitesini garanti altına alır. Yüksek kaliteli hizmetler sayesinde İnnova 
müşterileri, işlerini kesintisiz olarak sürdürür ve sorunlarına kısa sürede çözüm bulur. 7/24 Yardım Masası 
(telefon ve e-posta desteği) hizmeti bu anlamda İnnova’nın saha hizmetlerine katkıda bulunur.

ISO 20000 belgeli hizmetler

Denetim ve kontrol araçları

12 hizmet ofisiyle her yerde…

İnnova, geliştirmiş olduğu yenilikçi hizmetleri,
türkiye’nin 12 noktasındaki hizmet ofisleriyle destekliyor.

İleri düzey kontrol ve denetim araçlarıyla hizmet kalitesi 
her zaman üst seviyede...

müşteri odaklı yapısıyla İnnova, türkiye’nin her köşesinde 
güvenilir iş ortağınız olmayı hedefliyor.

İstanbul Avrupa

İstanbul Anadolu

Ankara
İzmir

Antalya
Adana

Erzurum
Diyarbakır

Kayseri
Trabzon

Samsun 
Bursa 



Digital Signage
İçerik Yönetim Hizmetleri

İnnova Dışkaynak Hizmetleri

kurumunuzun yeni nesil iletişim ve pazarlama aracı digital 
signage sistemleri konusunda uçtan uca İnnova çözümleri...

İnnova’nın self servis çözümler konusundaki lider markası Kiosk İnnova, içerik yönetimi 
konusundaki deneyimini sahaya aktarıyor… Digital Signage konusundaki uzmanlığıyla uçtan 
uca çözüm sunmanın ve yetkin bir teknik destek sağlamanın ötesinde Kiosk İnnova, içerik 
yönetimi, hatta içeriğin tasarlanması ve oluşturulması konularında da en büyük yardımcınız 
olmayı hedefliyor.

İnnova’nın Digital Signage çözümü IP tabanlı bir çözüm olması sayesinde içeriğin yönetimi, internet ağının 
eriştiği her noktayı kapsayacak biçimde yapılandırılabilir. Herhangi bir uç noktada (mağaza, restoran, şube, 
bayi, vb.) içeriğin gösterimi gerçekleştirilebilir. Merkezi içerik yönetim yazılımını çalıştıracak sunucu, söz 
konusu projenin boyutuna göre şekillendirilir ve uygulamaya dahil edilecek ekranlara yayınları aktaracak olan 
makineler ağ üzerinden bu sunucuya bağlı çalışır.

Yayınlanacak içeriğin ekranlarda ne şekilde yer alacağına dair yerleşimlerin, fon ve şablon tasarımlarının, 
yayın programının genel yönetiminin yapıldığı yazılım paketi, merkezi sunucuda çalışan bir merkezi yönetim 
yazılımından ve farklı noktalarda konumlanan bilgisayarlarda buna bağlı çalışan yazılım bileşenlerinden 
oluşuyor. Bu yazılım paketi, farklı kaynaklardan gelen içeriklerin aynı yayın programı içine dahil edilebilmesini 
sağladığı gibi yayının her konumdaki şube, restoran veya mağaza için özelleştirilebilmesini de sağlıyor.

Amaç: İstanbul’daki 6 mağazanızdan üçünde, belli bir saat diliminde geçerli olan bir indirim kampanyasını, 
yalnızca bu mağazalarda duyurmak. İşte İnnova’nın içerik yönetim hizmeti, oluşturulan içerikleri bu doğrultuda 
kampanyaya dahil olan mağazalarda gösterirken, diğer mağazalar için farklı içerikler sağlamaya devam eder. 
Bu da dijital mecranızı etkin bir şekilde kullanabilmenize yardımcı olur.

Kiosk İnnova’nın Digital Signage çözümü, temel işlevlerinin yanı sıra, hedef kitleye yönelik mağaza atmosferini 
yakalamanıza yardımcı olacak şekilde yapılandırılabilir. Örneğin, çocuklara yönelik bir restorandaki animasyonlu 
menülerin gösteriminin, eğlenceli çizgi karakterler şeklinde giydirilen ekranlarla sağlanması mümkündür.

Digital Signage sisteminin en önemli noktası sistemin kurulmasının da amacı olan ‘içerik’tir ve etkin bir geri 
dönüş için profesyonel bir şekilde yönetilmesi gerekir. Kiosk İnnova çözümünün temelinde, dünyanın, alanında 
lider içerik yönetim yazılımlarından biri olan Scala kullanılır. Video, fotoğraf, yazı vb. malzemelerden oluşan 
içerik, ekranların boyut ve çözünürlüğüne göre uyarlanarak planlanan program doğrultusunda ekranlarda 
gösterilir.

Sunucu üzerinden uç nokta çözümü

Çözümü oluşturan bileşenler

Örnek uygulama…

Hedefi 12’den vurun

Etkin içerik yönetimi

kurumsal mesaJınızı Herkese duyurabİlmek İçİn en etkİlİ yolu seçİn

  AVANTAJLAR
• Her konuma özel içerik

• İnternetin olduğu her yerde uygulama

• İç mekân / dış mekân kullanımına uygun

• Temalı görüntüleme panelleri

• Merkezi yönetimle enerji tasarrufu

• Dünyanın en iyi içerik yönetim yazılımları

• Türkiye’nin Digital Signage uzmanı Kiosk İnnova



www.innova.com.tr

Bir Türk Telekom Şirketi.

İstanbul
İTÜ Ayazağa Kampüsü, 
Teknokent ARI4 Binası 
34469, Maslak, İstanbul
T +90 212 329 70 00 
F +90 212 286 44 02

Ankara
ODTÜ İkizleri
Ar-Ge Binası 
06531 Ankara
T +90 312 201 70 00 
F +90 312 210 16 96

Dubai
Dubai Internet City
Shatha Tower 
Office No: 3309 UAE
T  00 971 445 485 65

facebook.com/innovabilisim twitter.com/innovabilisim


