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Bugün...
Bugünü görebilmek,  

yarını öngörebilmek için.

Rekabet yoğun, 
süreçler kompleks...
Bu ortamda her şirket,
bugünün tablosunu 
net bir biçimde 
görebilme imkanına 
sahip olmak
ister.



Kurumsal İş Çözümleri

Raporlama, anlık sorgulama, analiz, 
yönetici kokpitleri, bütçeleme ve planlama, 
finansal konsolidasyon ve raporlama, 
karlılık, stratejik planlama gibi bütün iş 
zekası ve kurumsal performans yönetimi 
ihtiyaçlarınıza yönelik hizmetlerimizle 
bugünü daha doğru değerlendirebilir, 
yarın için doğru ve hızlı kararlar 
alabilirsiniz.

Uzun vadeli hedeflerinizde 
başarıya ulaşabilmek için 
şirketinizin ne kadar etkili 
bir performans sergilediğini 
sürekli ölçümlemeniz gerekir.
Kurumunuzda bilinçli karar 
alma süreçleri yerleştirmek 
ve kuruluştaki herkesin 
merkezi olarak yönetilen, 
daha güvenli bir kaynaktan 
alınan iş bilgilerini kullanarak 
analiz ve işlem yapmasını 
kolaylaştırmak istiyorsanız 
İnnova İş Çözümleri 
Ekibi’nin size sunacağı 
iş modellerini yakından 
incelemelisiniz.

Tüm iş süreçlerinin otomasyona 
geçirilmesi ve yöneticilerin 
kurumun performansını rasyonel 
biçimde anlık takip edebilecekleri 
raporlara ulaşabilecekleri, 
verimliliği artıran, bütünleşik 
yeni nesil iş modellerinin 
oluşturulması bizim uzmanlık 
alanımız. 



Kurumsal Performans 
Yönetim Sistemleri

Kurumsal Performans Yönetim
sistemleri ile bütçe ve tahminlerinizi daha 

kısa sürelerde yapabilir...

İnnova olarak bu konuda size 
Oracle’ın “Bütçeleme ve

Planlama” alanında, dünyada 
pazar lideri konumunda 

olan Hyperion ürününü 
öneriyoruz. Bu uygulama 

ile finansal ve operasyonel 
planlama süreçlerinizi entegre 
ederek bütçe ve tahminlerinizi 

tek merkezi ortamdan 
yönetebilirsiniz. Web ve Excel 

teknolojilerini tam olarak 
destekleyen ürünün kolay 

kullanımlı, esnek arayüzleri 
ile veri girişi, raporlama ve 

senaryo analizlerini hazırlamak 
eskisinden çok daha kolay 

olacak.

Kurumsal Performans 
Yönetim sistemleri ile yıllık 

bütçelerinizi ve operasyonel 
planlarınızı istenilen 

detayda oluşturup, 
bütün iş birimlerinin 
katılımını sağlayarak 

şirket genelinde bütçe ve 
planlama uygulamasının 

yaygınlaştırılmasını 
sağlayabilirsiniz. Bu sistem 

sayesinde  bütçelerinizi farklı 
kırılımlarda modelleyebilir, 

yasal ve diğer teknik kar-
zarar, bilanço ve nakit akışı 
raporlarını bu kırılımlarda 

oluşturup sınırsız 
senaryo analizi yaparak 

en iyi aksiyon planlarınızı 
oluşturabilirsiniz.

Üst yönetim için  
özel kokpitler

Hyperion ile üst yönetim 
kokpitleri oluşturabilir ve 

yöneticilerin bu kokpitlerden 
istenilen kırılımlarda 

bütçe, dönemsel 
tahmin/gerçekleşen 

karşılaştırmaları 
yapabilmesini 

sağlayabilirsiniz.



...ve daha fazla sayıda senaryo analizi kurgusuyla, 
  planlarınızı daha gerçekçi bir biçimde
 oluşturabilirsiniz. 

Hantal Excel modelleri yerine 
esnek bir yaklaşım 
Stratejik finans modülü ile üst 
seviye yöneticiler alternatif kurum 
stratejilerinin tüm etkilerini 
analiz etme imkanına kavuşur. 
Finans yöneticileri, hantal Excel 
modelleri ile vakit kaybetmek 
yerine, alternatif stratejileri 
test edebilir, beklenmeyen durum 
planları oluşturabilir ve bütün 
bu analizlerin firmanın uzun 
dönemli performansını nasıl 
etkileyeceğini analiz edebilir. 

Kişisel ve kurumsal 
performans karneleri
Hyperion Performance 
Scorecard uygulaması, firmaların 
strateji ve hedeflerini 
şirket genelinde etkin bir 
şekilde yaygınlaştırmasına ve 
gözlemlenmesine yardımcı olur. 
Bilinen karneleme uygulamalarını  
ve  endüstri standartlarını 
destekleyerek, kurumsal 
karnelerin oluşturulabilmesi  
için esnek bir geliştirme 
yaklaşımı sunar. Yazılım bu 
anlamda kapsamlı strateji 
ve sorumluluk haritaları 
oluşturma yeteneklerinin yanında 
web tabanlı mesaj panoları, 
forumlar ve tartışma platformları 
gibi araçları beraberinde getirir.

Finansal yöneticiler için 
konsolidasyon ve raporlama
Kurumsal performans uygulamasının 
finansal yönetim modülü ile finans 
yöneticilerinin, kapanış süreçlerini 
çok hızlı tamamlamalarını ve 
yasal raporlamaları kolayca 
oluşturmalarını sağlayabilirsiniz. Bu 
sayede konsolidasyon, kapanış 
ve raporlama süreleri önemli 
ölçüde azalır ve elde ettiğiniz 
sonuçları Excel ya da web ortamına 
kolayca aktarabilirsiniz. Ayrıca 
finansal yönetim modülünün en 
başarılı özelliklerinden biri de 
yasal yükümlülüklere uyma 
maliyetlerinizi düşürmesidir. 
Web tabanlı bir arayüz sayesinde 
gerçeğe tek bir merkezden iç ve dış 
şeffaflığı sağlayacak şekilde erişim 
sağlayabilirsiniz.



Zurich Sigorta’da hızlı, katılımcı 
ve merkezi bütçe planlama dönemi

“Bütçeyi revize etmemiz gerektiğinde çok küçük 
parametrelerle  oynayarak, çok kısa bir süre içinde 
hatasız olarak bütçe sonuçlarını görebiliyoruz. 
Bütçeyi artık bölgelere kadar indirebiliyoruz. 
Şu anda bütün şirket çalışanları istenildiği her 
an kendi yaptıkları işlemleri rahatlıkla takip 
ediyor ve bu sayede kendi performanslarını 
değerlendirebiliyor, açıklarını görüp, her an 
eksiklerini tamamlama şansı yakalıyor.”

Özkan Okumuş 
Zurich Sigorta CFO

Zurich Finansal Hizmetler Grubu bünyesinde 
faaliyet gösteren Zurich Sigorta A.Ş. yangın, 
nakliyat, kaza, sağlık, hukuksal koruma, kredi 
sigortaları ve mühendislik branşları olmak 
üzere hayat dışı sigorta alanında hizmet veriyor. 
Yaklaşık 60 bin çalışanı ile 170’den fazla ülkede 
hizmet veren Zurich Finansal Hizmetler Grubu, 
aralarında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik 
ve Latin Amerika’nın olduğu çeşitli pazarlardan 
oluşan global iştirakler ve ofis ağlarına sahip.

İnnova’yla çalışmayı tercih edenler...



Kurumsal Kaynak 
Planlaması

İş süreçlerinizin tümü kontrol altında...

ERP’ye geçiş sürecinde 
kurumunuzun tüm 
fonksiyonlarının 
entegrasyonunu 
gerçekleştirerek, organizasyonel 
hedefler çerçevesinde 
oluşan kurumsal ihtiyaçları, 
süreç yaklaşımı ile ele 
alıyor ve kurumunuzun iş 
yapış biçiminde çarpıcı 
iyileştirmeler elde etmeniz 
için çalışıyoruz. 

2002 yılından bu yana 
Türkiye’nin pek çok büyük 
ölçekli firmasının ERP’ye 
geçiş sürecinde yanında 
yer aldık. Oracle teknolojileri 
ve uygulamalarında 
proje yönetimi, uygulama 
danışmanlığı ve yazılım 
geliştirme konularındaki 
deneyimli kadromuz ve farklı 
ERP çözümleri üzerinde 
edinilmiş karşılaştırmalı 
birikimimiz sayesinde, sektör 
ve kuruluşlara özel, esnek 
çözümler üretmek tek 
hedefimiz.

Müşterilerimizin ERP’ye geçiş 
kararından itibaren sadece 
kurulum sürecinde değil, 
uygulama tamamlandıktan 
sonraki süreçte de ihtiyaç 
duydukları her anda 
yanlarında olmayı amaçlıyoruz. 
İnnova’nın en büyük farkı, 
sadece Kurumsal Kaynak 
Planlama alanında değil, 
tüm bilgi teknolojileri 
ihtiyaçlarını eksiksiz 
karşılayabilecek çözümler 
üretecek kaynağa ve tecrübeye 
sahip olması...



İçerik Yönetim Sistemleri 

Kağıtsız, verimli ve güvenli bir ortam
İnnova olarak müşterilerimizin önemli 
ihtiyaçlarından biri olan doküman 
yönetim sistemi çözümünü, dünyanın bu 
alandaki önde gelen firmalarından 
EMC’nin kendini kanıtlamış 
Documentum çözümüyle karşılıyoruz. 
EMC Documentum’un kurumunuza 
getirdiği avantajlarla kağıtsız, verimli bir 
çalışma ortamı elde edebilir, kurumunuz 
içerisinde üretilen tüm dokümanlar 
içerisinde kolaylıkla arama yapabilir, 
en önemlisi bu dokümanlara sadece 
yetkilendirilmiş kişilerin erişimini 
sağlayarak bilgi güvenliği derecenizi üst 
seviyelere taşıyabilirsiniz.

İçerik Yönetim Sistemleri, 
bilginin her geçen gün daha 
fazla dijitalleştiği günümüzde 
sağladığı verimlilik ve katma 
değer ile kurumsal iş çözümleri 
arasında ilk sıralarda yer alıyor. 
EMC iş ortağı olarak sizlere 
sunduğumuz Documentum 
İçerik Yönetim Sistemi 
çözümü ile mevcut 
dokümanlarınızı oluşturma 
ve saklama maliyetlerinizi 
düşürebilir, evrak akışını 
hızlı ve doğru bir şekilde 
yönetebilir, kırtasiye masrafları, 
iş gücü ve zamandan tasarruf 
sağlayabilirsiniz. 

Kolaylaşan belge yönetimi
EMC Documentum Records Manager, 
dokümanlarınızı hiyerarşik bir klasör 
yapısı kullanarak düzenlemenizi sağlar. 
Bu düzenlemeler, belgelerinizi önem 
sırasına göre sınıflandırarak daha 
sık kullandığınız verilerinize hızlıca 
ulaşabilmenizin önünü açar. 



Doküman yönetim sistemleri ile sadece kağıtsız bir ortama sahip olmakla 
kalmaz, üstün bilgi güvenliği ve yönetim kabiliyeti sayesinde çalışanlarınızın 

kurum içi verimliliğini üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Çalışanlarınızın verimini 
arttıran çözümler

EMC Documentum’un zengin 
ürün ailesi içerisinde istemci 

seçenekleri önemli bir yer 
kaplar. Üretilen dokümanlar 

tercihe göre masaüstü 
bilgisayarlar üzerinden, 

web tabanlı olarak, 
intranet çözümlerinizde 

veya kurumunuza özel 
kişiselleştirilmiş uygulamalarla 

yönetilebilir.

Özel güvenlik yetkileri
Documentum’un sunduğu 

belgelere özel güvenlik 
kademeleri ise sadece 

yetkisi olanların erişimine 
açık olmasını sağlar. 

Documentum Records 
Manager, bileşik kayıtlar 

özelliği sayesinde veri 
karmaşasını ortadan kaldırır 

ve farklı konumlarda bulunan 
aynı içerikli dosyalarınızı tek 

bir ekrandan yönetebilmenize 
yardımcı olur.

Mevcut uygulamalarınızla 
entegre yönetim

Kurumunuz için bir doküman 
yönetim sistemini hayata 

geçirdiğinizde dikkat edilmesi 
gereken ayrıntılardan biri de 

mevcut uygulamalarınızla 
nasıl entegre çalışacağıdır. 

EMC Documentum, bu 
kapsamda Microsoft Outlook, 

Lotus Notes, SAP, SAP CRM 
ve Microsoft SharePoint ile 

tam uyumluluk gösterir. Bu 
sayede çalışanlarınız normal 
alışkanlıklarını terk etmeden 

EMC Documentum’un 
avantajlarından faydalanabilir.



Peki Yarın?

İş zekası uygulamaları ile
tüm şirket çapında 

herkesin, daha kısa 
sürede daha iyi kararlar 
alabilmesini sağlayacak 
anlık çözümlemelere ve 

raporlamalara ulaşmasını 
sağlayabilirsiniz.

Hızla değişen piyasa koşullarında 
üç aylık ya da yıllık raporları beklemek 

şirketiniz için büyük zaman kaybı...

Şirketinizin geleceğini 
yönlendirecek 
kararlar için 
iç güdülerinize 
dayanarak yaptığınız 
tahminlerden 
daha fazlasına 
ihtiyacınız var. 



İş Zekası  
Uygulamaları

İş zekası çözümleri şirketlerin 
diğer bilgi sistemleri ile entege 
çalışıp uzun vadeli stratejilerini 
belirlerken ihtiyaç duydukları 
bilgilere tek bir kaynaktan 
ulaşabilmelerini sağlar. 
İnnova olarak İş Zekası 
çözümleri geliştirirken ihtiyaç 
duyulan bilgilerin nasıl 
sınıflandırılacaklarını, 
hangi kriterlerle 
karşılaştırılacaklarını ve 
detay miktarını şirketinizin 
yönetim kademesi ile ortak 
bir çalışma doğrultusunda 
belirliyor, yaptığımız ön analizler 
ve çalışmalar sonucunda 
şirketinizin dinamikleri ile 
sentezleyip size özel entegre iş 
zekası çözümlerini oluşturuyoruz.

Şirketinizin geleceğe yönelik 
stratejilerini ve yatırım kararlarını 
belirlerken elbette geçmiş dönemdeki 
tecrübelerinize dayanarak hareket etmek 
isteyeceksiniz. Ancak bilgi çağındaki iş 
yapma metodlarında içgüdüsel tahminlere 
yer yok. Bilginin en kıymetli varlık 
haline geldiği bu dönemde, bu bilgiden 
nasıl yararlanacağınızı da bilmeniz 
gerekiyor. Sahip olduğunuz gerçek veriye 
dayalı bilgileri, sorunları çözmek için 
kullanıyorsanız, yatırıma dönüştürüyorsanız, 
geleceği görmek için kullanıyorsanız işte o 
zaman bilgi, kurumunuz için gerçek bir 
güce dönüşür. Peki bilgi nasıl sağlanacak, 
nasıl farkına varılacak, nasıl günlük hayatla 
bağdaştırılacak, bilginin doğru sonuçlar 
vermesi nasıl sağlanacak? 
İş zekası çözümleri sayesinde...

Satış/dağıtım kanallarının 
performanslarının detaylı 
analiz edilebilmesi, ürün-hizmet 
kırılımlarında satış, karlılık 
gibi KPI’ların anlık analizleri, 
operasyonel raporlamaları, rapor 
uyarı mekanizmaları ve yönetici 
kokpitleri ihtiyaçlarını 
İnnova’nın İş Zekası çözümleri ile 
karşılayabilirsiniz. 
Şirketinizdeki tüm çalışanların 
ihtiyaç duydukları bilgiye 
tam ve hızlı bir şekilde 
erişmelerini sağlayarak daha 
doğru ve zamanında karar 
almalarına yardımcı olmak bizim 
uzmanlık alanımız.



Karbosan’da Hızlı Büyümenin Sırları

“Karbosan, genel olarak tek haneli büyüme performansı 
sergilerken, bu projenin hayata geçmesinden sonraki iki 
yılda da çift haneli büyüme oranı yakaldı. Bu büyümede 
yönetimin atılımlarının büyük etkisi var ancak altınızda 
iyi bir araba  yoksa hızlı gidemezsiniz. Bu manada 
altyapının getirdiği avantajları yadsıyamayız. Bundan 
sonraki dönemde de İnnova’nın her ihtiyacımıza yanıt 
vereceğini bilmek geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.”

Ali Akbay 
Karbosan Planlama Müdürü

Karbosan, Türkiye’nin aşındırıcı ürünler konusunda faaliyet gösteren 
ilk üretici firması. Firma, ağır sanayiden beyaz eşyaya uzanan birçok 
sektöre hizmet sunuyor. 41.000 metrekare kapalı alanda 450 çalışa-
nıyla hizmet veren firma, iç piyasada sektör lideri konumunda. Karbo-
san, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Güney Afrika’dan Şili’ye dek, 
beş kıtaya, birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve şirketin cirosu-
nun yaklaşık yüzde 22’si ihracattan geliyor. Karbosan, kullanılan sis-
temlerin yetersiz gelmesi üzerine Oracle E-Business Suite Kurumsal 
Kaynak Planlama sistemlerini kullanmaya karar verdi ve iş ortağı ola-
rak İnnova’yı tercih etti. 

İnnova’yla çalışmayı tercih edenler...



Ekspress ERP

ERP projelerinde uygulanan 
aşamalara bakıldığında, ilk önce 
müşterinin iş süreçleri incelenir, 
daha sonra ERP programlarının 
üzerinde bu iş süreçlerinin nasıl 
modelleneceğine karar verilir. 
Uzun süren bir analizin ardından 
test kurulumu yapılır ve tüm 
süreçler müşteriyle birlikte test 
edilir. Testlerin tamamlanmasının 
ardından sıra veri aktarımına gelir. 
Canlı kullanıma kadar geçen bu 
süre en iyi ihtimalle birkaç ayda 
tamamlanabilir. Büyük ölçekli 
firmalarda ise bu süre 18 aya kadar 
uzayabilir. İşte şimdi Accelerator 
yani Ekspres ERP sistemi ile bu 
süreç sadece haftalar seviyesine 
iniyor.

İnnova, sadece birkaç hafta 
içerisinde çok daha uygun 
maliyetlerle kullanıma 
alınabilecek Ekspres ERP 
sistemi ile KOBİ’leri yeni nesil 
bir iş modeline davet ediyor. 
Hem de klasik implementasyon 
maliyetlerinden yüzde 70’e 
varan tasarruf fırsatıyla...

Diğer yandan Accelerator sistemi 
maliyet açısından da, standart 
ERP sistemlerine göre oldukça 
avantajlı. KOBİ’ler satın alma 
sürecinden sevkiyata kadar tüm 
iş süreçlerinde, departmanların 
birbirleriyle entegre biçimde hareket 
etmesini sağlayabilmek için ERP 
sistemlerine ihtiyaç duyuyorlar. 
Ancak bu tip sistemler çoğu zaman 
orta ölçekli şirketlere göre yüksek 
sayılabilecek bir ilk yatırım 
maliyeti gerektiriyor. İlk yatırım 
maliyeti çok daha uygun olan 
Accelerator sistemi uygulamanın 
hayata geçirilmesine getirdiği 
yaklaşım ve bu noktada elde edilen 
kazanımlar için yüzde 70’e varan 
oranda bir tasarruf fırsatı ortaya 
çıkarıyor.

Aylar, yıllar süren 
ERP kurulumları tarih oluyor. 



Yeni Nesil İnsan Kaynakları Yönetimi

“İnnova ile çalışmaya başladığımızda ciddi ve kurumsal bir 

firma ile çalıştığımızın farkındaydık. İşini ciddiye alan bir firma. 

Tam zamanında size geri dönüyorlar. Her zaman problemlerimiz, 

sorunlarımız ve süreçlerimizle ilgili karşılıklı konuşabiliyoruz. 

İnnova ile iş süreçlerimizde yeterli ve yetkin elemanla çalışma 

imkanını her zaman bulabiliyoruz.” 

Kerim İnce
Roketsan Bilgi İşlem Müdürü 

1988 yılında ulusal füze ve roket programlarında öncü olmak üzere Savunma 
Sanayii İcra Komitesi kararıyla kurulan Roketsan, Türkiye savunma sanayinin 
teknoloji üreten stratejik merkezlerinden biri. 900’e yakın çalışanı, 2 üretim te-
sisi ve 1 Ar-Ge merkezi ile Türkiye’nin en önemli üretim kaynaklarından biri 
olan Roketsan, Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın yüklediği görev doğrultusun-
da, TSK’nın ihtiyaç duyduğu füze ve roketlere ait silah sistemlerini geliştiriyor, 
anahtar teslimi fabrika kurulumu, surveyans tesisi, uzay ve uydu projeleri ile il-
gileniyor. Farklı departmanlardaki bilgi adacıklarını tek bir merkezden yönetile-
bilir hale getirmek isteyen firma maliyet, finans, üretim ve insan kaynakları ala-
nında Oracle ürünlerini tercih etti. 

İnnova’yla çalışmayı tercih edenler...



Müşteri İlişkileri 
Yönetim Sistemleri

Yeni bir müşteriyi kazanmak
eski bir müşteriye satış yapmaktan

6 kat daha maliyetlidir. 

Kişiselleştirilmiş tekliflerle 
müşterilerinizi şaşırtın
Ürün portföyünüz, pazar payınız ve 
stratejik hedeflerinize yönelik olarak 
firmanıza özel hazırlayabileceğiniz 
istatistiksel analizler ile, her bir 
müşterinize özel cazip teklifler 
sunabilirsiniz;  İnnova, Siebel CRM 
uygulamalarındaki tecrübesi sayesinde 
müşterilerinizi, iş ortaklarınızı ve 
rakiplerinizi tanımanız, gereken 
verileri toplayarak analiz edebilmeniz 
ve sunabileceğiniz kişiselleştirilmiş 
hizmetler ile verimlilik ve pazar 
payınızı arttırmanız için size yeni fırsatlar 
sunacaktır.

Müşteri memnuniyeti 
her şeyden önemli... 
Müşterilerin bilinç düzeyleri 
geliştikçe, müşteriye 
ulaşabilmek daha da kritik bir 
önem kazandı ve bu amaca 
yönelik kullanılabilecek 
kanalların sayısı çoğaldı. Bu 
birbirinden farklı kanallardan 
gelen verilerin doğruluğunu, 
bütünlüğünü ve akışın 
devamlılığını sağlayabilmesi 
açısından Müşteri İlişkileri 
Yönetimi  uygulamaları 
pazarlamanın vazgeçilmez 
bir parçası haline geldi. 

Satış ekiplerini 
doğru hedefe yönlendirin
Mevcut altyapınızla tamamen uyum 
içinde çalışacak CRM sistemleri ile 
satış birimleriniz tek bir müşteri 
havuzunda çalışabilir, mükerrer 
müşteri kayıtlarını ve farklı satış 
temsilcilerinin aynı potansiyel 
müşteriyi takibini önleyebilir, satış 
öncesi ve sonrası tüm aktiviteleri 
izleyebilir, yukarı ve çapraz 
satış fırsatları yaratarak müşteri 
portföyünüzü elde tutma olasılıklarını 
arttırabilirsiniz. Müşteri ilişkileri 
yönetim uygulamalarına sahip bir 
şirket, cazip kampanyalarını çağrı 
merkezi ve internet sitesi aracılığı 
ile müşterilerine sunabilir,  e-posta 
yoluyla en son kampanya fırsatlarının 
duyurusunu tek bir tuş ile yapabilir.



Daha Kolay Proje Takibi

“Oracle E-Business Suite’den önce, yürüttüğümüz projelerin 

gelirlerini, giderlerini ve buna bağlı olarak ne kadar karlı bir 

proje olduğunu net bir biçimde ölçemiyorduk. Oracle E-Business 

Suite’e geçmekteki amacımız projelerin verimliliğine yönelik 

değerlendirmeleri kolay bir şekilde yaparak proje yönetimi tarafını 

daha sağlıklı şekilde izlemekti.”

Özlem Demirel 
Türk Loydu Vakfı 
Bilgi Teknolojileri Müdürü

Türk Loydu, başta denizcilik sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde uygunluk 
değerlendirme ve denetim faaliyetinde çalışıyor. Türk Loydu’nda alanlarında 
yetkin yaklaşık 120 kişilik denetçi ve uzman kadrosu görev alıyor. Çalışanlarının 
yüzde 80’ini çeşitli disiplinlerde mühendislerinin oluşturduğu Türk Loydu, ope-
rasyonel ve destek birimlerine ait IT uygulamalarını tek bir veri tabanı ve tek bir 
uygulama üzerinde toplayarak, veriye daha hızlı erişip daha hızlı analiz ederek 
kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçladığı için İnnova işbirliğiyle Oracle 
E-Business Suite uygulamasını hayata geçirdi.

İnnova’yla çalışmayı tercih edenler...



Veritabanı Hizmetleri

Veritabanı yönetim stratejilerinizi 
hala belirlemediyseniz...

İnnova bünyesindeki uzman DBA ekibi; 
sistemlerin yönetimi dışında sorun 
ve ihtiyaçları hızlı ve etkili bir şekilde 
inceler, sorgular, çözüm önerileri 
hazırlar; rapor olarak sizlere sunar...
Uzaktan bağlantı ve/veya yerinde 
destek yöntemleri ile sorunun en kısa 
zamanda giderilmesini hedefler...

Veritabanı sistemlerinin 
temel özellikleri arasında 
yer alan ölçeklenebilirlik, 
esneklilik, yönetilebilirlik, 
güvenlik ve performans; 
ancak etkin ve sürdürülebilir 
veritabanı yönetim stratejileri, 
araçları ve tecrübesi ile 
birer başarı kriterine 
dönüştürülebilir.

DBA alanındaki hizmetlerimiz
• 7x24 destek;
• Veritabanı ve Uygulama yamalarının 
uygulanması, versiyon yükseltilmesi;
• Performansların izlemesi ve sorunun 
çözülmesi;
• Yedekleme ve Kurtarma 
senaryolarının planlanması, 
uygulanması ve kontrolü;
• Veritabanı ve Uygulama güvenliğinin 
sağlanması;
• Fiziksel disk büyümesinin kontrol 
edilmesi ve kapasite planlaması;
• Donanım ihtiyacının belirlenmesi;
• Clone işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
• Sağlanan teknik destek dokumanları 
ile çalışanlarınızın bilgi ve tecrübesinin 
artırılması; 



Dağınık Sistemler Kontrol Altında

“Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, İnnova’yla çalışmamızın 

çok doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim. Projemizdeki adımları 

bu kadar kısa sürede gerçekleştirmek deneyim gerektiren bir 

çalışmaydı. İnnova’nın fonksiyonel ve teknik danışmanlarının proje 

yönetiminde bize büyük katkıları oldu. Doğru ve güçlü bir sinerji 

yakaladık. Projenin çok önemli noktalarında bizi uyararak gerekli 

önlemleri almamızı sağladılar.”

Gökhan Dağhan
Yeşim Tekstil Bilişim Teknolojileri 
Müdürü

Nike, Gap, Burberry ve Zara gibi dünya markaları için üretim yapan Yeşim Teks-
til, fason üretim yapan firmalar dahil 10 bini aşan kadrosuyla dünya ile rekabet 
ediyor. Yeşim Tekstil 25. kuruluş yılında başlattığı dönüşüm projesi çerçevesin-
de kullanmakta olduğu sistemlerde dağınık bir yapı olduğunu teşhis etti. Üretim, 
maliyet, satış başta olmak üzere her alanda farklı yazılımlar geliştirilerek süreç 
yönetilirken, bu yazılımların birbirleriyle yeterli derecede konuşmaması ve da-
ğınık yapısı iş yükünü de artırıyordu. Bunun üzerine Yeşim Tekstil’de Kurumsal 
Kaynak Planlaması çözümüyle iş süreçlerinin tekrar yapılandırılması için İnno-
va ile işbirliğine karar verildi.

İnnova’yla çalışmayı tercih edenler...



Referanslarımız...



www.innova.com.tr

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 

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.


