Bulut Hizmetleri

İnnova’nın uçtan uca sunduğu bulut hizmetleri
altyapı yükünüzü hafifletmenize ve maliyetlerinizi
azaltmanıza yardımcı olur.

Kurumsal
kaynaklarınıza
değer katan
uçtan uca
bulut hİzmetlerİ

Hızlı büyümeyle artan iş yükü, kurumları, BT yatırımlarını artırmaya iterken, bulut tabanlı çözümlerin ve bunları
destekleyen bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasına ön ayak oluyor. 10 yılı aşkın süredir iş dünyasının gerçek
ihtiyaçlarına en iyi teknoloji çözümlerini üretmek için çalışan İnnova, aynı zamanda bu çözümleri buluta taşıyarak
yine uçtan uca hizmet almak isteyen kurumların yanında…
İnnova, Türkiye’nin dev kurumlarının daha çevik daha esnek olabilmeleri için bulut teknolojilerini Ar-Ge
çalışmalarıyla destekliyor. İş sürekliliğinin önemli olduğu telekomünikasyon ve finans gibi alanlarda başarıyla
kullanılan bulut çözümleri, müşterilerin iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu avantajı her ölçekteki
müşteriler için sunmaya devam eden İnnova, bulut hizmetlerini tek elden, eksiksiz bir şekilde sunmayı hedefliyor.
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Yönetilebilir Hizmetler

BT hizmetlerini bulut ortamına taşıyan İnnova’yla, uygulama
kesintisizliği için yüksek erişilebilirlik, yedeklilik, performans ve
güvenlik ön planda…
Dünyada birçok kurum, farklı uzmanlıklar gerektiren BT süreçleri için bulut tabanlı
profesyonel hizmetleri tercih ediyor. Maliyetleri azaltırken, kurum içinde sundukları BT
hizmetlerinin kalitesini artırıyor…
İnnova, Yönetilebilir Hizmetler adı altında topladığı bulut hizmetleriyle, kurumların
operasyonel süreçlerinde çok daha verimli hale gelmelerine olanak sağlar. 7 gün 24 saate
varan hizmet anlaşmalarıyla tüm süreçlerin mükemmel bir şekilde işlemesi, risklerin en aza
indirilmesi ve kurumun her yönden kazançlı çıkması hedeflenir.

Veritabanı hizmetleri bulutta…
İnnova, sertifikalı uzmanlarıyla 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 bulut tabanlı olarak
sağlar.

VERİTABANI BULUT HİZMETLERİ
• Veritabanı ve uygulama yamalarının uygulanması
• Uygulama versiyon yükseltilmesi
• Performansların izlenmesi ve sorunun çözülmesi
• Güvenliğin sağlanması
• Fiziksel disk büyümesinin kontrol edilmesi
• Depolama kapasite planlaması
• Donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Klonlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• 7x24 destek
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Bulut hizmetlerine kolay erişim
Hizmet kalitesinde yükselme sağlayan bu yaklaşım, maliyetlerin azalmasının yanı sıra riskleri dağıtır ve
BT’yi daha iş odaklı ve yaratıcı hale getirir. Bu model, altyapıda sağlanan avantajları insan kaynaklarıyla da
destekleyerek kurumunuzu çevik bir yapıya kavuşturur. Yardım masası 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.

NE SUNUYORUZ?
• Veritabanı Yönetim Hizmetleri
• Ağ Yönetimi Hizmetleri
• Güvenlik Yönetimi
• Kullanıcı Hesapları Yönetimi
• Sunucu Yönetimi

Her geçen gün artan bilgi işlem yükünü yüksek kalitedeki bulut
hizmetleriyle hafifletin.
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Sunucu Destek ve Yönetimi
Performans eşik değerleri düzenleme ve otomatik izleme, sunucu anomalilerin otomatik raporlama, otomatik
hizmet masası bildirimleri ve seviye 1/2/3 bildirimler yapılır. Bu hizmet dahilinde, depolama yazılımı ve ilişkili
cihazlarla bağlantılı sistem yönetimi dahil olmak üzere medya yönetimi bulunur. Tüm sunucu donanım ve yazılım
yedekleme yönetimi yapılır ve sunucu işletim sisteminin/dosya sisteminin günlük yedekleri alınır.
Bulut tabanlı olarak sunulan kurtarma yönetimiyle; off-site medya yönetimi, sistem yönetiminin ilişkili olduğu
yedek depolama yazılımı işlemleri gerçekleştirilir. Genel yedekleme ve kurtarma süreçlerinin geliştirilmesi,
uyarlanması; BT politikaları ve kuralları çerçevesinde yönetimi İnnova Yönetilebilir Hizmetler kapsamındadır.

Ağ Yönetimi
Yerel ağ ve geniş ağ yönetimi hizmetleri, İnnova tarafından sunulan; destek, günlük idare ve genel yönetim
hizmetlerinden oluşur. Müşteri sorununun analiz edilmesi ve çözüm sunulması, iyileştirme ve geliştirmeleri
destekleyen sözleşmelerde danışmanlık, konfigürasyonlar ve yedeklerinin alınması gibi önemli operasyonların
tamamı İnnova ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Ağ üzerinde çalışmakta olan load balancer (yük dengeleyici),
router (yönlendirici), switch (ağ anahtarı) ve diğer aktif cihazların yönetimi bulut üzerindeki yazılımlar aracılığıyla
gerçekleştirilir.

Güvenlik Yönetimi
Hizmet verilen kuruma ait güvenlik duvarı cihazlarının destek, günlük idaresi ve yönetimi sağlanır. Hizmet
kapsamında, donanım ya da yazılım tabanlı güvenlik duvarı kurumun IT taleplerine göre düzenlenir. Günlük ağ
ihtiyaçlarına göre yeni kurallar eklenir ya da mevcut kurallar düzenlenir. Güvenlik tehdidi oluşturan yetkisiz erişim
denemelerinin raporlanarak önlem alınması için gerekli çalışmalar yapılır. Konfigürasyon yedeklerinin alınması,
hizmet kapsamındaki önemli işlerden biridir. Bu sayede güvenlik sisteminde yapılacak köklü değişikliklerin
ardından eski konfigürasyonun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanabildiğinden kesintisiz hizmetten söz
etmek mümkündür.

Kullanıcı Hesapları Yönetimi
İşletmelerin büyümesiyle beraber kullanıcı hesaplarının kontrolden çıkması, yönetimi daha önemli hale getirir.
Kullanıcı hesapları yönetimi, yetkilerin belirlenmesi, kullanıcıya göre sınırlamaların getirilmesi, kullanıcıların
doğrulanması ve yetkilerinin denetlenmesi gibi işlemlerin tümünü içerir. Active Directory, LDAP ve Oracle Internet
Directory hizmetleri bulut tabanlı olarak gerçekleştirilir.

Hizmet kalitesinde yükselme sağlayan bulut yaklaşımı, maliyetlerin
azalmasının yanı sıra riskleri dağıtır ve BT’yi daha iş odaklı ve yaratıcı
hale getirir.
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Hosted
Appliance
İnnova sizi, iş gücünü gerçek hayata taşıyan en iyi tümleşik
çözümlerle tanıştırıyor. Donanım ve yazılımın gücü tek bir çözümde
birleşiyor.
Veriye hükmetmek için geliştirilmiş en iyi veritabanı yazılımları ve iş zekâsı konusunda
uzman uygulamalar iş dünyasını hızına yetişmek için tek başına yeterli değil… Donanımın
yazılımla mükemmel uyumu yakalaması için sunulan tümleşik çözümler (appliance),
İnnova’nın tecrübesiyle harmanlanarak bulut ortamına taşındı.

Oracle Exalogic Elastic Cloud
İnnova’nın ‘appliance’ çözümleri arasında yer alan Oracle Exalogic Elastic
Cloud, kurumların özel ve genel bulut altyapıları oluşturmalarına yardımcı
olan hızlı bir bütünleşik veri merkezi çözümüdür. İşlem, ağ ve depolama
donanımlarını sanallaştırma, işletim sistemi ve yönetim yazılımlarıyla
bir araya getiren Oracle Exalogic, kurumlar için eksiksiz bir orta katman
çözümü sunar. İş uygulamalarınızın çok daha verimli hale gelmesini
sağlayan bu çözüm, İnnova tarafından SaaS temelli olarak sunulabilir.

Microsoft SQL Server Paralel Veri Ambarı (PDW)
Birçok kurum çarpıcı seviyelerde veri büyümesi yaşıyor. Önümüzdeki
birkaç sene içerisinde, daha çok kurum yüzlerce terabayt hâttâ
petabayt ölçeğinde veriyle çalışacak. Simetrik Çoklu İşlem (SMP), küçük
veri ambarları ve bu ambarların erişim katmanlarıyla uyum içinde
çalışırken, birçok kurum ölçeklenebilirliği ve performansı arttırmak için
Yoğun Paralel İşlem (MPP) mimarisini kullanmaya başladı.
Microsoft ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde SQL Server Paralel
Veri Ambarı’nın Türkiye’deki tek yetkili sağlayıcısı olan İnnova, ürünün
her sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uyarlanması ve uçtan
uca çözümlere dönüştürülmesi konusunda önemli bir role sahip. Bu
cihazın avantajlarından yararlanmak isteyen kurumlar için İnnova, PDW
cihazını SaaS temelli bir hizmete dönüştürdü. Bu sayede kurumlar
ihtiyaçları doğrultusunda kiralayarak, Yoğun Paralel İşlem (MPP)
mimarisini hemen kullanmaya başlayabilecek.

Veri yığınlarını kullanılabilir iş araçlarına dönüştüren appliance
çözümleri artık bulut ortamında…
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Veri Merkezi Hizmetleri

Altyapı maliyetlerinizi düşürerek işinize verim katmanıza yardımcı olan
Türk Telekom Veri Merkezi hizmetleri…
Altyapı yatırımlarının azalarak operasyonel harcamalara dönüştüğü bir dönemde, kurumlar
BT ihtiyaçlarını daha uygun kaynaklarla sağlamayı hedefliyor. Türkiye’nin lider internet
operatörü Türk Telekom tarafından sağlanan veri merkezi hizmetleri ise bu doğrultuda
kurumların verimliliğini artırmak en iyi çözümleri sunuyor. Türk Telekom Veri Merkezi’nin
(TTVM) sunduğu hizmetler, her ölçekteki kurumun altyapı yatırımlarını azaltarak, uygun
maliyetlerle BT ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak tanıyor.
Sunucu barındırma ve kiralama, sanallaştırma, depolama ve felaket kurtarma gibi pek çok
konuda, değişken ve çoğunlukla öngörülemeyen ihtiyaçlara sahip kurumlar için sunulan
çeşitli hizmet tarifeleri, onların yerine işlerini kesintisiz, performanslı ve güvenli bir şekilde
gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan ortamı sağlar.

Türk Telekom Veri Merkezi, atıl yatırımların önüne geçmeniz için en uygun hizmet
paketleriyle yanınızda…
BuluTT Sanallaştırma
Donanım kaynağından en yüksek verimin elde edilebilmesini sağlayan TTVM’nin sanallaştırma hizmeti BuluTT
Sanallaştırma, uygun paket seçenekleriyle her kurumun ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamayı hedefler. Fiziksel
sunucunun mantıksal sunuculara ayrılması işleyiş bakımından herhangi bir fark yaratmadığı gibi, güvenlikten
ödün vermeden performans ve verimin artırılmasına yardımcı olur. Sunucu sayısı pratik bir şekilde artırılabildiği
için kullanım ölçeklenebilir hale gelir, maliyetlerin azaltılması kolaylaşır.

Sunucu Kiralama
Sunucu yatırımları, maliyetlerinizi kontrol altında tutmanızı zorlaştırıyorsa TTVM’nin sunucu kiralama hizmetiyle
tanışın. Farklı konfigürasyonlardaki sunucularla kiralama hizmeti sunan TTVM, aylık ücret karşılığında size tahsis
ettiği sunucular için barındırma, bakım ve destek hizmetlerini de sağlar. Böylece 1, 2 ve 3 yıllık taahhüt veren
tüm müşteriler düşük maliyetlerle işlerini sürdürür. Kurumlar, Türkiye’nin en büyük internet servis sağlayıcısı
konumundaki Türk Telekom’un gelişmiş altyapısı sayesinde sunucularına her yerden kesintisiz ve yüksek bağlantı
hızıyla erişebilir.

Sunucu Barındırma
Altyapı masraflarını düşürerek toplam sahip olma maliyetini aşağı çeken sunucu barındırma hizmeti sayesinde
sadece işinize odaklanın. TTVM, İstanbul Gayrettepe ve Ankara Ümitköy hizmet noktalarında sunduğu barındırma
hizmetiyle 1U’luk sunucularınızdan kabinlerinize kadar tüm barındırma ihtiyaçlarınıza yanıt verir. Enerji,
soğutma, güvenlik ve ağa erişim sistemleri ile ilgili tüm altyapının yönetimini gerçekleştiren TTVM, pahalı altyapı
yatırımlarından, bakım ve onarım masraflarından, personel giderlerinden tasarruf etmenizi kolaylaştırır. Gerçek IP/
Yerel IP, kiralık hatlarla erişim, VPN/Uzak masaüstü bağlantısı, sanal güvenlik duvarı, yük dengeleyici, Felaketten
Kurtarma Merkezi ve 7x24 müşteri desteği ise bu hizmet kapsamında sunulan ek hizmetlerdir…
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Türk Telekom Verİ
Merkezİ sunucu
barındırma hİzmetlerİ,
sİstem odalarınızın
malİyetlerİnİ
azaltmanıza yardımcı
olur.
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Depolama
Verinizi ölçeklenebilir maliyetlerle depolamak, güvende olduklarından emin olmak ve yüksek bağlantı hızıyla
onlara erişmek en önemli ihtiyaçlarınız ise TTVM’nin depolama hizmetiyle tanışın. 1 gigabayttan terabaytlar
seviyesine kadar geniş depolama alanıyla tüm kurumsal depolama ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bu hizmet,
fiber bağlantılı diskler sayesinde depolamanın kendi konumunuzdaki kadar performanslı olmasını sağlar. RAID
0, 1, 5 ve 10 olarak yapılandırılabilen diskler ile 5000 GB’a kadar, 5000 - 10000 GB arası, 10000 GB ve üzeri
depolama seçenekleri sunulur.

Yük Dengeleme
Sunucular arası yük paylaşımı yapılmasını sağlayan yük dengeleme (load balancer) hizmetiyle, BT kaynaklarının
mümkün olan en yüksek verimle kullanılabilmesi hedeflenir. Yük dengeleme hizmeti; HTTP, FTP, HTTPS, RTP vb.
gelen trafiği sunuculara dağıtmak için kullanılabilir. Hizmet kapsamında sunucuların durumu takip edilir, sorunlu
veya aşırı yüklü sunucuya daha az yük aktarımı sağlanır. 16 Gbps yük dengeleme ve 3 Gbps SSL sonlandırma
kapasitesine sahip olan yük dengeleme hizmetinde kullanıcı talebine göre coğrafi yük dengeleme de mümkündür.

TTVM Erişim
TTVM tarafından sağlanan sunucu barındırma, sunucu kiralama, sanal sunucu vb. hizmetlere erişimi sağlayan
hizmettir. İhtiyaca göre, 500 Kbps’den 10000 Mbps’ye varan hız seçenekleriyle sunulan hizmet kapsamında
fiziksel bağlantıya ilave olarak anahtarlarda (switch) VLAN yaratılması, bant genişliği ve IP tanımlamasının
yapılması gibi işlemler yer alır. Müşteriler, Network Switch’lerde işgal ettikleri her port (1G, 10G Paylaşımlı, 10G
Paylaşımsız) için port tarifelerine göre faturalandırılır.

Felaket Kurtarma Merkezi
Beklenmeyen durumlar karşısında her zaman hazır olabilmenize ve kritik verinizi hızla geri kazanarak işinizde
kesintisizliği sağlamanıza yardımcı olur. TT Depolama Replikasyonu hizmetinde, kritik verilerin güncel kopyaları
farklı bir ildeki veri merkezinde saklanır ve olabilecek bir doğal felaket sırasında ve sonrasında hızla veri erişimi
sağlanır. Bu hizmet sayesinde veri kayıplarının ve/veya veriye erişimde yaşanan güçlüklerin önüne geçilmesi
hedeflenir. Böylece iş riskleri azalır, iş sürekliliğinin sağlanması kolaylaşır. Çift yönlü Depolama Replikasyonu
hizmet senaryoları, rutin test ortamlarının sağlanması, veri trafiğinin ve gecikme sürelerinin takibi, her 2 uçta da
RPA yedekliliği, sanal sunucu replikasyonu gibi özellikler bu hizmete dahildir.

BuluTT Sanallaştırma’nın esnek yapısı sayesinde sunucu kullanımı
çok daha kolay ölçeklenebilir.
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TÜM VERİ MERKEZİ
HİZMETLERİ
• Sunucu Barındırma
• Sunucu Kiralama
• Kobi Sunucu Kiralama
• Web Barındırma
• BULUTT-Sanallaştırma
• E-posta Barındırma
• Bulutt E-Posta
• Yedekleme
• ETRN
• Depolama
• TT VM Erişim
• Yük Dengeleme
• Standart Destek Paketi
• Profesyonel Destek Paketi
• Müşteri Yönetim Ofisi
• FTP Barındırma Hizmeti
• Felaket Kurtarma Merkezi
• Bulutt Akademi
• Bulutt Göz
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Müşteri İlişkileri Yönetimi
(CRM)
Mevcut müşterinin ihtiyaçlarını görerek hareket etmek, kişiler,
süreçler ve sistemler arasında bağlantı kurarak hedefe yönelik
operasyonlar gerçekleştirmek… Microsoft Dynamics CRM ile
kurumlar; pazarlama, satış ve hizmet süreçleri çok daha verimli
hale gelir, müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı artar.
Müşteri odaklı süreçler
Microsoft Dynamics CRM sadece mevcut durumu izleyerek veri toplayan pasif bir yazılım değil. İş birimlerinin
müşteri tarafındaki rutin görevlerini otomatik hale getirerek iş yükünü azaltırken, kurumun müşterisini elinde
tutmasını sağlayan operasyonlarına ağırlık vermesini hedefler. Operasyonel verimlilik artarken iş fırsatlarını
yakalamak kolaylaşır; müşteri edinme, yönetme, hizmet sunma ve değer kazanma anlamında ilerleme sağlanır.

İş uygulamalarınız bulut ortamında çok daha verimli ve katma değerli…
İnnova barındırma modeli
İnnova, Microsoft’un Türkiye’deki en önemli iş ortaklarından biri olarak, Microsoft Dynamics CRM ürününü
farklı bir barındırma modeliyle müşterilerine sunabilir. “Partner Hosted – İş ortağı tarafından barındırma” olarak
verilen bu hizmet kapsamında ürün tamamen Türk Telekom Veri Merkezi (TTVM) üzerinde tutulur. Tüm altyapı
ve sistem kurulumları yine İnnova tarafından gerçekleştirilir. Müşteri çözüme aynı kendi veri merkezinde
uygulanmış gibi kavuşur ve sorunsuz kullanır. Yatırım ihtiyaçlarını ortadan kaldıran bu hizmet sayesinde
maliyetler düşer, riskler azalır. İnnova; bakım, onarım, yükseltme işlemlerini halleder. Müşteri sadece işine
odaklanır.

Kirala-kullan
Kullanıcı bazında aylık olarak lisanslanarak sunulan
Microsoft Dynamics, kurumların sahip olma; yatırım,
bakım ve yükseltme maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen
bir çözüm. Her ölçekteki kurum, sektörel ihtiyaçları
doğrultusunda tanımlanan çözüm sayesinde pazarlama,
satış ve servis faaliyetlerinin tasarlanmasından,
yürütülmesine ve hatta raporlanmasına kadar tüm
süreçleri uygun maliyetlerle yönetebilir.

AVANTAJLAR
• Tek lisanslama ile düşük maliyet
•.NET altyapısı ile esnek çözüm
• Diğer MS ürünleriyle kolay entegrasyon
• İnnova barındırma çözüm modeli
• Kirala-kullan seçeneği
• Mobil yönetim özellikleri
• Lokasyon bağımsız erişim
• Kolaylaştırılmış kullanıcı arayüzü
• Gelişmiş kişiselleştirme
• Yönetilebilir veri yedekleme
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Entegre Tesis ve
Altyapı Yönetimi
Üretimden lojistiğe tüm sektörlerdeki tesis işletmeleri için uygun
otomasyon çözümü Archibus şimdi bulutta…
Bina ve personel sayısı arttıkça yönetimi geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan tüm
işletmeleri hedef alan Tesis Yönetimi, gelir ve gider dengesi tesislerindeki hareketlere doğrudan bağlı olan
tüm kurumlar için ideal bir çözümdür. Kurumlar, dünya çapında 16 binden fazla şirket ve 4 milyondan fazla
kullanıcının tercih ettiği Archibus yazılımını, Türkiye’deki tek sağlayıcısı olan İnnova’nın sayesinde bulut
ortamında kullanabilir, tesislerinin verimliliğini artıracak yönetim özelliklerine ölçeklenebilir maliyetlerle
kavuşabilir.
Tamamen müşteri odaklı çözüm tesis yönetimi, kurumun elde edeceği faydalara doğrudan etki eden tüm
süreçlerin en iyi şekilde yapılandırılmasını ve yönetilmesini sağlar. Tesislerde belli standartları yakalamak ve
verimliliği artırmak mümkün hale gelir.

Esnek yapısıyla çözüm odaklı
Esnek bir mimari üzerine konumlandırılmış olmasının sağladığı güçle çözüm, içerdiği modüller bazında bağımsız
ve esnek lisanslama olanaklarını ve ölçeklenebilirliği beraberinde getirir. Tesisinizin büyümesiyle farklı
ihtiyaçların doğması, Tesis Yönetimi için herhangi bir kısıtlama getirmez. Yeni modüllerin devreye alınmasıyla
sistem yeni duruma kolayca adapte edilebilir. Bulut ortamındaki web temelli yazılım, müşteri ihtiyaçlarına göre
‘müşteriye özel güvenli altyapı’, ‘müşterek alt yapı’, ‘ölçeklenebilir yapı’, ‘uygulama sayısı ve kullanıcı adedi ile
kısıtlı ekonomik yapı’ konfigürasyonlarıyla sunulabilmektedir.

Archubus’un Özellikleri
Tesis Yönetimi
Uygulamaları
• Alan planlama ve yönetimi
• Strateji ‘master’ planlaması
• Dolaylı giderlerin düzenlenmesi
• Varlık Envanter yönetimi
• Taşınma, ekleme ve değişimler
• Rezervasyon Yönetimi
• Geçici Konaklama Yönetimi
• Acil durum hazırlığı
• Enerji Yönetimi
• Atık Yönetimi

Emlak Yönetimi
Uygulamaları
• Portföy analizi
• Kira ve emlak yönetimi
• Durum analizleri (FCA)
• Proje yönetimi
• Sermaye planlama ve bütçeleme
• Risk yönetimi
• Çevresel kararlılık

Operasyon Yönetimi
Uygulamaları
• Arıza Bakımı
• Önleyici ve Periyodik Bakım Yönetimi
• Yardım masası ve iş emirleri yönetimi
• Durum analizleri (FCA)
• Çevresel kararlılık
• Filo Yönetimi

Teknoloji Yönetimi
Uygulamaları
• İletişim ve kablolama
• Taşınma Yönetimi
• Yardım Masası & İş Emri Yönetimi
• SLA Yönetimi

Tesis Yönetimi çözümü, kurumların, proje yatırımlarının geri dönüşünü 1 yıl gibi
kısa bir sürede geri alabilmelerini sağlar.
Çift ödüllü çözüm
• İş Ortakları Arasında En İyi Proje
• Tesis Yönetiminde En İyi İşbirliği
İnnova, 2012 yılının Mayıs ayında Boston’da düzenlenen Archibus Uluslararası Kullanıcılar Konferensı’nda Türk Telekom için
uyarladığı Tesis Yönetimi yazılımıyla “İş Ortakları Arasında En İyi Proje Ödülü” ve “Tesis Yönetiminde En İyi İşbirliği Ödülü”ne
layık görüldü.
Bulut Hizmetleri

PayFlex Loyalty Cloud

Sadakat sistemlerinde altyapı gereksinimlerini ortadan kaldıran
İnnova çözümü…
PayFlex Loyalty, finans, telko ve perakende sektörlerinin sadakat sistemi ihtiyaçlarını karşılamak üzere
İnnova’nın hazırlamış olduğu ödüllü sadakat çözümüdür. Sağladığı dinamik tanımlama ve entegrasyon
seçenekleri ile tüm sadakat işlemlerinin farklı kanallar vasıtasıyla online/offline olarak gerçekleştirilebilmesini
sağlar.
Müşteri ile işletme arasında uzun süreli bir bağ kurmayı hedefleyen PayFlex Loyalty çözümü, İnnova tarafından
bulut tabanlı olarak sunulduğunda, müşteri tarafında altyapı, personel ve işletme maliyeti oluşmaz. Kurum,
İnnova ile birlikte sistem tanımlamalarını gerçekleştirir ve kampanyanın tüm operasyonlarını İnnova’ya bırakır.

PayFlex Loyalty’nin 3 ana bileşeni bulunmaktadır:
Puan Tabanlı
Sadakat Sistemi
• Kartlı veya kartsız çözüm
• Etkin Müşteri Segmentasyonu
• Dinamik Kampanya ve Promosyon İşlemleri
• Puan Kazanımı ve Harcanması
• Tek Hesapta Birden Fazla Sadakat Kartı veya
• Aile Kartları
• Puan Transferi
• Alt Sadakat Şemaları
• Çapraz Sadakat Şemaları
• Hediye Kampanyaları
• Çekiliş Kampanyaları
• Hediye Mağazası Entegrasyonu
• Müşteri portali (kayıt, işlem sorgulama, bilgi
güncelleme)
• Mağaza portali (raporlama)
• Sistem yönetimi portali (raporlama ve 		
yönetim)

Prepaid
Kart
• Ön ödemeli bakiyeli fiziksel veya sanal kart 		
sistemi
• Satın alma anında aktivasyon
• Sabit tutarlı veya değişken tutarlı
• Birden çok defada kullanılabilir
• Yeniden doldurulabilir
• Çoklu para birimi desteği
• Farklı işlem kanalları ile entegrasyon 		
seçenekleri
• Sistem yönetim portali
• Mağaza portali (raporlama)
• Sistem yönetimi portali (raporlama ve 		
yönetim)

İndirim
Sistemi
• Kurumların mağazalarla entegre olarak
müşterilere ortak avantajlar sunduğu
kupon sistemi
• Müşteri Segmentasyonu
• Dinamik Kampanya ve Promosyon
İşlemleri
• Tek kullanımlık, çok kullanımlık veya sıralı
kampanya kuponu seçenekleri
• Kupon talebi, doğrulaması ve kullanımına
dair mağaza-kurum bazlı raporlar
• Sistem yönetimi portali (raporlama ve
yönetim)

Sanal POS işlemleri bulut üzerinden…
İnnova’nın ödeme sistemleri konusundaki bilgi birikimi ve tecrübesi sayesinde PayFlex VPOS, kredi kartı
provizyon hizmeti sağlayan kurumlar ve bankaların ihtiyaçlarını kapsayan bir çözüm haline geldi. İnnova,
çözümü yerleşik bir kullanım arayan kurumlara lisans olarak sunabilmesinin yanı sıra SaaS (servis olarak
sunulan yazılım) altyapısıyla dış kaynak kullanımı hizmetine de dönüştürebiliyor. Kurumun ölçeğine ve çalışma
koşullarına göre şekillendirilebilen çözümün bulut altyapısıyla sunulabilmesinin en büyük yararıysa kurumların
bu yazılımı kullanmak için yatırım yapması zorunluluğunu ortadan kaldırması. Bu sayede sanal ortamdan kabul
ettiği tahsilatlarda maliyetlerini düşüren kurumlar kazançlarını artırıyor.

İnnova

PayFlex Payment&
Collection Cloud
Hizmet olarak sunulan PayFlex çözümleriyle kurumlar, sadakat,
ödeme ve tahsilat süreçlerinde maliyetleri azaltıyor.
İnnova; sadakat, ödeme ve tahsilat sistemleri için geliştirdiği PayFlex çözümlerini SaaS yapısıyla kurumlara
hizmet olarak sunuyor. Kurumlar, ölçeklenebilir maliyetlerle, çok daha verimli işlemler gerçekleştiriyor. Güvenli,
hızlı ödeme ve tahsilat kanalları, dinamik kampanya yetenekleri ve entegrasyon tarafındaki başarısıyla PayFlex
ürün ailesi artık bulutta…

PayFlex Cloud Utility Payment Hub
Bilgi teknolojileri dünyasını değiştiren bulut altyapısı, İnnova’nın PayFlex platformu ile fatura tahsilatında da
yeni bir dönem başlattı. İnnova bu çözümle, BT birimlerine ek yük getiren tüm fatura ve ödeme işlemleri artık
PayFlex Cloud Utility Payment Hub tarafından daha pratik şekilde gerçekleştirmeyi hedefler.

Güçlü altyapı üzerinde güvenilir hizmet
Tamamı İnnova tarafından geliştirilen PayFlex Cloud Utility Payment Hub, müşterisine işlem merkezi hizmetleri
götüren tüm kurumlar için en uygun çözümleri sunar. Ön ödemeli abone, fatura, vergi ve mutabakat işlemleri,
talimatlı işlemler ile EFT-Virman konusundaki tüm ihtiyaçlara cevap veren eksiksiz çözümler, Türk Telekom’un
Türkiye’nin ilk ve tek Tier 3 sertifikalı veri merkezi altyapısı üzerinden sunulurken, her kurum ihtiyaç duyduğu
çözümleri kiralayarak kullanır. Böylece kurum, yazılım, kurulum, bakım ve işletme giderlerinden tasarruf sağlar
ve kazancını artırır.

PayFlex Pre-paid Cloud
Ön ödemeli abonelik çözümlerinde operasyon maliyetlerini
azaltmak mümkün.
Ön ödemeli abonelerin hakim olduğu mobil pazarlardaki işlem
rakamlarında hızlı artış sürüyor. Bu nedenle kurumlar için de ön ödemeli
işlemlerin tahsilat sürecinin verimliliği stratejik önem taşıyor. İnnova’nın
bulut tabanlı olarak sunduğu ön ödemeli abonelik sistemi, operasyonel
maliyetlerin düşürülmesi ile rekabette avantaj yakalanabilmesini
kolaylaştırıyor.

PayFlex Postpaid Cloud
Faturalı abonelikler için bulut tabanlı tahsilat uygulaması…
İşletmelerin nihai hedefi gelir üretmek ve bu geliri elde edebilmek için
gerekli tahsilatı gerçekleştirebilmek... Bu sebeple tahsilat sistemleri
herhangi bir operasyon zincirinde kurum için en kritik noktalardan birisi
olarak nitelendirilebilir. PayFlex Postpaid faturalı aboneler için tüm
tahsilat işlemlerini yönetmeyi sağlayan entegre bir yazılım platformu
sunar. PayFlex Postpaid’in bulut tabanlı olarak sağladığı online tahsilat
ağı ile nakit akışları canlı olarak takip edilebilir ve hem hizmet sağlayıcı
kurum, hem de tahsilat birimleri tarafında operasyon giderlerinin
düşürülmesi sağlanır.

• Paket Kredi Yükleme
• Parçalı Kredi Yükleme
• Eşik Değerinde Talimatlı Kredi Yükleme
• Periyodik Olarak Talimatlı Kredi Yükleme
• Bir hesaptan diğerine kredi transferi

• Fatura Ödeme
• İleri Ödeme
• Parçalı Ödeme
• Taksitli Ödeme
• Doğrudan Borçlandırma Sistemi
• Vergi Tahsilatı ve Bağışlar

Bulut Hizmetleri

www.innova.com.tr

Türk Telekom, gelişmiş altyapısı ile müşterilerine Sunucu Barındırma, Sunucu Kiralama, Sanallaştırma, Depolama,
Yedekleme E-posta ve Web alanı Barındırma gibi veri merkezi hizmetlerini Ankara ve İstanbul’da sunmaktadır.
Türk Telekom Veri Merkezi (TTVM), Türkiye’de ilk Tier 3 sertifikasına sahip veri merkezidir.

Bir Türk Telekom Şirketi.
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