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HER ŞEY
DAHA İNCE,
HER ŞEY
DAHA KOMPAKT
Her şeyin daha küçüldüğü ve basitleştiği bir dünyada büyük ve
karmaşık yapılar tarih oluyor.
Çünkü günümüz iş dünyası sadeleşmeyi ve yüklerden kurtulmayı gerektiriyor. Tıpkı vücudumuz gibi...
Hastalıkların birçoğunun kaynağının obezite olarak açıklandığı bir dönemde, daha ince ve daha sıkı
bir vücuda sahip olmanın önemi yadsınamaz. İnsanoğlu olarak, yaşam kalitemizi, performansımızı
düşüren fazlalıklardan arınmak ve vücudumuzu her zaman en iyi kondisyonda tutmak için
çalışmamız gerekiyor.
Teknolojide de aynı yoldayız. Dizüstü bilgisayarlar küçülüyor, televizyonlar inceliyor, etrafımızdaki
tüm cihazlar daha kompakt bir şekle dönüşüyor. Kısacası size çözüm olarak sunulan her şey artık
basit ve kolay olmak zorunda.
İnnova’nın da kurumsal dünyadaki hedefi slimfit felsefesiyle aynı doğrultuda:
Gittikçe karmaşık hale gelen teknolojiyi sizin için en iyi çözüme dönüştürmek. İşinizle ilgili her konuda
teknolojinin size yük değil, destek olmasını sağlamak…
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Maliyetlerinizi hafifletmek için
“Bulut Bilişim”
Bulut bilişim, işletmelerin çağdaş gereksinimlere daha
hızlı uyum sağlayabilmesi ve maliyetlerini hafifletmesi
adına büyük fırsatlar getiriyor.
Bulut bilişim, yazılım ve altyapıların servis olarak
sunulması, genel bulut, özel bulut… Son yıllarda endüstri
genelinde bu kavramları çok sık duymaya başladık.
Bazılarımız bunu çoktan işinin bir parçası haline getirme
yolunda ciddi adımlar attı, bazılarımız hâlâ ne olduklarını
anlamak için etrafında dolaşmaya devam ediyor.

Feyza NARLI
İş Çözümleri Direktörü

Ancak şunu söylemeliyim ki bulut bilişim sadece bir teknolojik
dönüşümü ifade etmiyor. Günümüzde yöneticiler, ekonomik
koşulların ve rekabetin de etkisiyle eskiye göre çok daha ısrarlı bir
şekilde inovasyonun gerektirdiği maliyetleri azaltmaya ve daha az
kaynakla daha çok iş yapmaya çalışıyorlar. Çünkü yeni ürünleri daha
az maliyetle ve daha hızlı piyasaya sürerek stratejik avantaj elde
etmek, kaynakları doğru planlamayı ve beklenmedik değişimlere
hızla uyum sağlamayı gerektiriyor. Bu da yöneticilerin üzerinde
büyük bir baskı oluşturuyor.
Bu nedenle bulut bilişime sadece bir teknoloji yaklaşımı olarak
değil, işletmenizin stratejik avantajını korumanıza ve sürekliliğini
sağlamanıza yardımcı olacak bir çözüm olarak bakmak gerekiyor.
Çünkü bu sayede işletmenizi durağan ve belli kurallar etrafında iş
yapan bir yapıdan sıyırarak, elindeki kaynakları ihtiyaç duyduğu
alana aktarabilen ve stratejik değişimleri hızla hayata geçirebilen bir
yapıya kavuşturma şansı buluyorsunuz.

Teknoloji dönüşümünden daha fazlası…
Bulutun getirilerini birkaç başlık altında toplamak mümkün.
Öngörülemeyen durumlarda anlık kapasite ve performans artışı,
en yeni güncellemelere anında erişim, endüstriyel standartlarda
güvenlik hizmetleri, kurulum ve geçiş sürelerinin kısalması ve üyelik
modeli sayesinde maliyet riskinin azalması, bulutun getirilerinden
sadece birkaçı.
Tüm bu avantajlarına rağmen hâlâ bulut bilişime mesafeli
bakıyorsanız, kendinize sağlayabileceğiniz büyük avantajları göz ardı
ediyorsunuz demektir.
Bulut bilişimin şimdiye kadar teknolojiye ve kavramlara olan
bakışınızı değiştiren ve bambaşka bir zihniyeti gerektiren bir olgu
olduğu doğru… Bu değişimi kendi içinizde yaşayabiliyorsanız,
çalıştığınız kuruma katabileceğiniz çok şey var.

İnnova uzmanlarının blog sayfaları için
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Bulutlar kadar
hafif iş süreçleri
Kurumların, her geçen gün artan bilgi işlem
yüklerini yüksek kaliteli bulut hizmetleriyle
hafifletmeleri mümkün.

Kurumların her geçen gün artan bilgi işlem yüklerini, yüksek kaliteli bulut hizmetleriyle
hafifletmeleri mümkün. Dünyada birçok kurum, farklı uzmanlıklar gerektiren BT süreçleri için bulut
tabanlı profesyonel hizmetleri tercih ediyor. Maliyetleri azaltırken, hizmetlerin kalitesini artıyor…

SINIRLI KAYNAKLARLA
SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN
İNNOVA BULUT HİZMETLERİYLE TANIŞIN
Kurumların devasa sunucu odaları, 15-20 yıl öncesi için gelişmişlik ifadesi sayılabiliyordu. Ancak bunlar, giderek artan
bakım ve enerji maliyetleriyle bugün kurumsal bir kambur niteliği taşıyor. Kurumların BT için büyük değil, akıllı yatırımlar
yapmaları önemli ve bu anlamda bulut günümüzün en akıllı tercihlerinden biri…
İnnova’nın bulut teknolojisine yaptığı yatırım, kurumların her zamankinden daha hızlı ve çevik olmaları için gereken
ortamı sağlıyor. Kurumlar bugüne kadar ancak kendi altyapı yatırımları sayesinde sahip olabildikleri yönetim araçlarına
çok daha düşük maliyetlerle kavuşuyor, BT hizmet süreçlerini hızlandırarak çevik bir yapıya kavuşuyor.
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Fazlalıklardan
kurtulmak
Sıkı bir diyetle insan vücudu haftada 1,35 kg kaybedebilir.
Ancak önemli olan fazlalıkları bir anda atmak değil, uzun süre aynı
formda kalabilmektir. Bu yüzden uzun vadeli ve gerçekçi planlar yapıp
bu planları taviz vermeden, istikrarlı biçimde uygulamak gerek.

Mobilite = Maksimum hareket
kabiliyeti
İşinizin nasıl yürüdüğünü cep telefonunuzdan
anlık olarak takip edin, sonraki adımınızı tek tuşla
belirleyin.
Müşterilere sunulan hizmetlerden iş ortaklarının erişebileceği servislere kadar birçok alandaki
uygulamalar artık mobil cihazlarda da yer alıyor. İleri teknolojiye sahip iş uygulamaları artık
mobil ara yüzlerle her zaman ve her yerde yanınızda... İş zekâsı çözümleri mobil teknolojilerin
sağladığı katkıyla karar alma süreçleri için daha etkin birer araç haline geldi.
İşte bu gerçekler ışığında, uçtan uca çözümler konusunda bugüne kadar elde etmiş olduğu
tecrübe ve birikimleri, mobil uygulamalar ile tüm sektörler için alternatif bir kanala dönüştüren
İnnova’nın hedefi; kurumların ürün ve hizmetlerini müşterilerine her zaman, yer yerde, hızlı ve
kolay biçimde ulaştırabilmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, kurum içi yönetim kadranlarını bu
ortama kaydırarak yöneticilerin karar alma süreçlerini kısaltmak.
ERP sisteminizden gelen raporları inceleyebilir, kaynak planlaması ile ilgili kararları anlık olarak
verebilirsiniz.
Satın alma süreçlerinizi yönetebilir, stok durumunu anlık olarak takip edebilirsiniz.
Çalışanlarınızın iş yükünü görerek, yeni bir projeye ne zaman başlayabileceğinizi
hesaplayabilirsiniz.
Sahadaki proje yöneticilerinizle 7/24 iletişim kurarak işin durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
Yıl sonu bütçe raporlarını görüntüleyerek gerekli aksiyonu alabilirsiniz.

DÜNYADA ‘AKILLANAN’ TELEFON SAYISI
2011 yılında 916 milyon akıllı cihaz piyasaya sürüldü. Gartner’ın verilerine göre
2013’ün 2. çeyreği, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında akıllı telefon
satışları yüzde 46,5’lik büyüme ile ilk defa standart telefon satışlarını geçti. Bu
dönemde standart cep telefonlarının sayısı 210 milyonda kalırken, akıllı telefon
satışları 225 milyona ulaştı. IDC’ye göre ise bu sayının 2016 yılında 2 milyarın
üzerine çıkması bekleniyor. Bu, önümüzdeki yıllarda akıllı telefonların vazgeçilmez
bir standart haline geleceğini açıkça ortaya koyuyor.
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Hareket
hafifliktir
Sağlıklı ve zinde kalmanın anahtarı: Hareket etmek.
Hem hedefe daha hızlı ulaşmak hem de sürekli zinde ve
fit kalmak için…
10 km uzunlukta
bir parkurda 1 saat
koşmanın “maliyeti”
yaklaşık 750 kalori…

Zamanla rekabet için
Mobilite
Cep telefonunuz paranın bile yerini aldı. Hâlâ işinizi
değiştiremeyeceğini mi düşünüyorsunuz?
Akıllı telefonlar geçtiğimiz yıllarda fotoğraf makinelerinin yerini aldı, paranın
yerini aldı, navigasyon cihazlarının, mobil oyun konsollarının, konser ve maç
biletlerinin, not defterlerinin, hesap makinelerinin yerini aldı. Üstelik hızla da
yayılıyorlar. Bu yılın sonuna kadar 1,4 milyar akıllı telefonun birilerinin elinde
dolaşması bekleniyor. Bunlara bir de tabletleri, dokunmatik ekranlı dizüstü
bilgisayarları ekleyin.

Murat KAYIHAN
Finansal İşlem Çözümleri
Direktörü

Peki bunca şeyin yerini alan, bunca şeyi değiştiren bir kavramın sizin
yaptığınız işi de değiştirme potansiyeli yok mu? Elbette var. Özellikle son
dönemde giderek çeşitlenen mobil cihazlar ve mobil internet erişiminin
yaygınlaşması, mobili gündemin en sıcak konularından biri haline getirdi.
Kurumlar şu ara çalışanlarını en verimli ve güvenli yoldan nasıl mobil hale
getirebileceklerinin kurgusunu yapıyorlar.

Geleneksel misiniz, yenilikçi mi?
Temel olarak günümüzün teknolojik eğilimleri eşliğinde şirketleri iki ayrı
kategoriye ayırmak mümkün: Geleneksel olanlar ve yenilikçi olanlar.
Geleneksel şirketler mobilite, bulut bilişim ve benzer kavramlara biraz
uzaktan ve çekingen bir şekilde yaklaşırken, yenilikçi şirketler çağdaş
teknolojinin kurumlarına olan katkısını mümkün olduğunca değerlendirmek
istiyorlar.
Diğer yandan şu bir gerçek ki, mobil çalışma anlayışına karşı daha girişken
bir anlayışı benimseyen kurumlar, bu geçişi erteleyenlere göre daha fazla
avantaj elde ediyorlar. Yüksek gelir, kâr artışı, üretkenlik, pozitif marka etkisi
ve mutlu müşteriler gibi…
Tabii mobil çalışma anlayışını şirket kültürünün bir parçası haline getirirken
riskleri azaltmak adına uygulamayı doğru yapmak da önemli. O nedenle
bu işi çalışma kültürünün bir parçası haline getirmek isteyenlere birkaç
tavsiyede bulunmak isterim:
Tedbirli olun, ama karşı çıkmayın: Mobil çalışma anlayışına karşı daha
proaktif bir anlayışı benimsemenizde büyük fayda var, ama risklerinizi de
planlayın. Özellikle cihaz ve veri güvenliği tarafına iyi odaklanmanız gerekir.
Çalışanlara üretkenlik sağlayacak uygulamaları tercih edin: Günümüz
mobil ekosisteminde etkisini anında gösteren, kullanımı keyifli ve işini
gayet iyi yapan birçok alternatif var. Bunlar çalışanlarınızın uyumunu da
kolaylaştıracaktır.
Yenilikçi kurumlardan ders alın: Her şeyi tek başınıza deneyerek öğrenmek
zorunda değilsiniz. Etraf sizden önce bu kavramı hayata geçiren şirketlerin
başarı ve başarısızlık hikayeleriyle dolu. Bunları okuyun ve planlarınızı bu
doğrultuda yapın.
Riskleri anlayabildiğiniz ve doğru yönetebildiğiniz sürece, mobil dünyanın
getirilerinden alabildiğine faydalanmamanız için hiçbir sebep yok.

İnnova uzmanlarının blog sayfaları için
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Esnek ve
her duruma hazır olmak
Esneklik, vücudunuzun ne kadar fit olduğuna ve ne
kadar işlediğine göre değişir.
Vücudunuzdaki yüzlerce kemik ve kıkırdak, ortama uyum
sağlamanız için sizi destekler.
Ne kadar esnekseniz, her duruma o kadar hazırsınız
demektir.

Veri yığınlarının size yük olmasına
izin vermeyin, büyük veriye anlam
kazandırın…
Büyük veri kaynaklı analizleri, iş süreçlerine en iyi
şekilde dahil etmek için gereken tüm araçlara optimum
maliyet ile sahip olun.
İşlenmesi ve analiz edilmesi gereken verinin büyüklüğü her organizasyonun karşılaştığı bir
sorun… Organizasyonların sahip olduğu farklı sistemlerden elde edilen verilerin bir platformda
toplanması ve farklı tipteki verilerin analiz edilmesi oldukça karmaşık bir süreç olabilir.
Dünyada üretilen veri 1980’lerden bu yana her 40 ayda bir ikiye katlanıyor ve 2012 itibariyle
her gün 2.5 quintillion (2.5×1018byte) veri üretiliyor. Analizleri, bu kadar hızlı değişen pazar
verilerine göre sürekli güncel tutmak için sürekli artan donanım kaynaklarına ihtiyaç var.
İnnova SAP HANA’yı sunar
SAP High-Performance Analytic Appliance (HANA), büyüyen veri doğrultusunda artan donanım ihtiyaçları ve çok farklı
veri yapılarını içeren güncel analiz talepleri için geliştirilen en yeni SAP çözümlerinden biri… Büyük veri hacimlerini daha
düşük maliyetlerle analiz edebilme imkânı sunan bu bellek-içi teknoloji şimdi İnnova’da…
SAP ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı sayesinde İnnova, SAP bellek-içi teknoloji platformunu, SAP’nin lider donanım iş
ortakları tarafından sağlanan donanımlarla sunuyor. Optimize edilmiş SAP çözüm modüllerini bir araya getiren; esnek,
çok amaçlı, veri kaynağındaki teknolojik geçişlerden etkilenmeyen SAP HANA çözümü, kurumlara bugüne kadar eşine
rastlanmayan çeviklik ve hız avantajları sağlıyor:

> SAP Hana, veri güncelleme için bekleme süresini ortadan kaldırarak, mevcut kaynak sistemi değiştirmeden
gerçek zamanlı raporlama olanağı sunar.
> ‘BW On Hana’ çözümü ile büyük veriyi kolay modelleme ve veriye hızlı erişim imkânı sağlar.
> Bütçe ve konsolidasyon yönetimini BPC On HANA çözümü ile özetleme yapmaksızın hızlı analiz eder. (Detay
verileri dahi görüntüleyerek)
> Ayrıca ‘Business Suite’ çözümü ile SAP ERP’nin HANA veritabanı üzerinde koşturarak, ERP’de performans
kısıtını ortadan kaldırır.

Veri artık sizin için bir yük değil, iş süreçlerinizin
değerli bir yapı taşı...
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Çevik olan
kazanır
İnsan beyni saniyede 10 katrilyon adet işlem
gerçekleştirebilecek kadar komplike bir yapıya
sahiptir. Sahip olduğunuz bu potansiyeli en verimli
biçimde kullanabilmek için aynı zamanda sağlıklı
bir vücuda sahip olmanız gerekli. Doğru kararı en
hızlı biçimde verebilmek için gelişmiş bir analiz
yeteneğine sahip olmak her şeyden önemli.

Maksimum Verim Artışı için: SAP ERP
Kaynaklarınızın gücünü işinize en verimli
şekilde aktarın.
İnnova’nın, SAP ortaklığıyla sunduğu ERP çözümü, kurumunuzun mevcut kaynaklarını etkin bir
şekilde kullanabilmenize ve işinizden en yüksek verimi alabilmenize yardımcı olur.
Modüler bir yapıda kurgulanan SAP ERP, uygulamaları ve iş süreçlerini adresler, entegrasyon
süreçlerini hızlandırır. Kurum içerisindeki süreçleri yönetmenin ötesinde; iş ortakları tedarikçiler,
bayiler ve müşteriler gibi farklı konumlardaki süreçlerin yönetimini de kolaylaştırır. SAP ERP’nin
en önemli avantajı, içinde barındırdığı tüm fonksiyonları entegre bir yapıda sunmasıdır. Bu özellik
sayesinde iş süreçlerinin bütününü kapsayan SAP ERP, gerekli veriler bir kere girildikten sonra
ihtiyaç duyulan her noktada kullanılabilecek esnek bir sisteme dönüşür.
Tek elden etkin yönetim
Dağınık kurum altyapılarında iş süreçlerini kapsayan tüm sistemlerin ayrı ayrı yönetilmesi en önemli konulardan
biri. İnnova, sunduğu SAP ERP danışmanlığı ile merkezi yönetim konseptini getirerek operasyonlarınızın yönetimini
kolaylaştırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefler. Bu sayede verinin sadece bir kez sisteme girilmesi sağlandığından
verinin tekilleşmesi söz konusudur. Sağlanan veri bütünlüğü ve şeffaflığı da raporlama tarafında önemli bir kazanca
dönüşür.

SAP’nin Gold seviyesindeki iş ortağı
SAP ile iş ortaklığını kısa bir sürede Gold Partner seviyesine ulaştıran İnnova, SAP ERP konusunda uzman fonksiyonel ve
teknik danışman ekiplere sahiptir. SAP’nin ASAP (Accelerated SAP Implementation Methodology) metodolojisine hakim
olan bu ekip, SAP ERP tecrübesini; finans, lojistik, üretim ve bakım, proje, insan kaynakları alanlarında ustaca kullanarak
en iyi çözümleri sunar.
SAP’nin Partner Center of Expertise (PCOE) denetimini başarıyla tamamlayan İnnova, aldığı bu yetkinlik belgesiyle
SAP lisans bakımını yaptığı müşterilerine SAP Solution Manager sisteminin servis masası özelliği ile destek vermeyi
sürdürüyor.

İnnova’nın ERP danışmanlığı
• Mali işler ve finans yönetimi danışmanlığı
• Tekliften tahsilata kadar tüm yönleriyle satış yönetimi danışmanlığı
• Talepten ödemeye kadar tüm yönleriyle satın alma yönetimi danışmanlığı
• Tedarik zinciri planlama danışmanlığı
• Üretim yönetimi danışmanlığı
• Kurumsal varlık yönetimi danışmanlığı
• Satış sonrası destek danışmanlığı
• Proje ve maliyet yönetimi danışmanlığı
• İnsan kaynakları, eğitim ve performans yönetimi danışmanlığı
• Kurumsal Yönetişim, Risk ve Erişim Kontrolü (GRC) danışmanlığı
• Basis işletim sistemi danışmanlığı
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Güçlü olmak ve
gücü kontrol edebilmek
Zamanla kaslarımız gelişir, gücü kontrol etmeyi öğreniriz.
Etkin yönetim kabiliyetleri ile birleşen gücümüz sayesinde
zorlukların üstesinden daha kolay gelebiliriz.
Yetişkin bir insanın kasları her
gün ortalama 10 tondan fazla
ağırlığı bir metre yüksekliğe
taşıyabilecek enerjiyi harcar.

Bir adım sonraki hareketinize karar verin:

SAP BusinessObjects
İş Zekası Uygulamaları
Kurumların raporlama ve analiz süreçlerini hızlandıran
çözümlerle bir adım sonrasını hesaplamak ve gerçek veriye
dayanan doğru kararlar alabilmek artık daha kolay.
Günden güne büyüyen kurumsal veriyi işleyebilmek ve gerçek bir katma değere dönüştürmek
oldukça zor. İnnova danışmanlığı ile uçtan uca tüm kurumsal iş zekâsı ihtiyaçlarınızı karşılayan
SAP BusinessObjects BI Platform Uygulamaları, iş süreçlerinize ilişkin bilgiyi kolayca görselleştirir,
raporlama ve analiz süreçlerini hızlandırır. İşinizin layık olduğu şekilde yürümesi ve gelişmesi için
her şeyi düşünür.
Entegre iş zekâsı çözümleri
İnnova, size özel iş zekası çözümlerini geliştirirken; ihtiyaç duyulan bilgilerin nasıl sınıflandırılacağını, hangi kriterlerle
karşılaştırılacağını ve detaya ne kadar inileceğini, şirketinizin yönetim kademesi ile ortak bir çalışma doğrultusunda
belirler. Yapılan ön analizler ve değerlendirme çalışmaları sonucunda şirketinizin dinamiklerine uygun ve tamamen size
özel, entegre iş zekâsı çözümleri oluşturulur.
Satış/dağıtım kanallarının performanslarının detaylı analiz edilebilmesi, ürün/hizmet kırılımlarında satış ve kârlılık gibi
KPI’ların gerçek zamanlı analizleri, operasyonel raporlamalar, rapor ve uyarı mekanizmaları ile yönetici kokpitleri gibi araç
ihtiyaçlarınızı İnnova’nın iş zekası çözümleri ile karşılayabilirsiniz.
Tüm kurumların işleyişlerinde verimi artıran ve süreçleri kısaltan iş zekâsı çözümleri, bilgi birikimi ve entegrasyon
tecrübesiyle dikkat çeken İnnova’nın odağında. SAP BusinessObjects BI Platform ile kurumların iş süreçlerine yayılmış
olan performans anahtarlarını tek bir çatı altına toplayan İnnova bu çözümle, her iş biriminde ihtiyaç duyulan raporlama
ve analiz süreçlerini hızlandırmayı sağlar. SAP BusinessObjects BI Platform Uygulamaları, kurum genelinde üretilen ve/
veya kullanımda olan veriyi derleyerek kısa sürede anlamlı sonuçlar ortaya koyar.

Güçlü raporlama sistemi
SAP BusinessObjects BI Platform Uygulamaları, veri toplama ve bütünleştirme yetenekleriyle bilgiyi görselleştirir ve
kolay analiz edilir hale getirir. Sistem, çok farklı kaynaklardan topladığı kurum içi veriyi zengin raporlara dönüştürerek,
karar verme aşamasındaki yöneticilere kolay anlaşılır ve sade yöntemlerle sunar. Görsel hale getirilmiş sonuçlar
sayesinde yöneticiler zaman kaybı yaşamadan durumu analiz eder, doğru kararı anında verme şansına sahip olur.

Büyük veri, büyük sırlar,
büyük fırsatlar
Tarihin başlangıcından 2003 yılına kadar ürettiğimiz veriyi,
artık yalnızca 2 günde üretiyoruz.
Uzun yıllar boyunca organizasyonlar hesap tabloları içine yerleştiremedikleri,
veri tabanlarının bir parçası haline dönüştüremedikleri ses, video, görsel,
taranmış doküman ve benzer verileri saklayıp durdular. Bundan birkaç yıl
öncesine kadar da kimse bunların içinde yer alan saklı kalmış veriyi karar destek
sistemlerinin bir parçası haline getireceğini bilmiyordu.

Sezgin Aslan

Finans ve Genel Sektör
İş Geliştirme Grup Yöneticisi

Sonra bir hareketlenme olmaya başladı. Sanallaştırma bulut bilişimi gündeme
getirdi. Bulut bilişim, dev veri silolarının ve veri merkezlerinin birbirine
bağlanmasını sağladı. Bir anda inanılmaz boyutta işlem gücünü ve depolama
alanını birleştirerek tek noktadan yönetebilecek duruma geldik. Artık standart
dışı veriler üzerinde sıra dışı analizler yapabilecek işlem gücüne ve bu verileri bir
araya toplayabilecek depolama alanına kolayca ulaşabilecek hale geldik. Bulut
bilişim, büyük veri konusunda CaPEX’ten (sermaye yatırımı) OPEX’e (operasyon
giderleri) maliyet planlamasını basitleştirerek şirketlere ekstra avantajlar
sağlayarak tercih sebebi olmaya başladı ve endüstri, gözünü büyük veri olarak
adlandırdığı bu veri kümesine çevirdi.
Büyük veri, uzunca bir süredir her yıl katlanarak artan veri patlamasıyla
beraber organizasyonların elinde biriken ve yapısal olmayan veri grubunu
kapsıyor. Ses, video, taranmış dokümanlar, görseller, metin tabanlı içerik, sosyal
medya akışları, kısacası herhangi bir veritabanı veya hesap tablosu içine
yerleştiremeyeceğiniz her türlü içerik büyük veri sınıfına giriyor.

7 yılda 44 kat büyüyecek
Büyük veri, adı üzerinde günümüzde üretilen verinin yüzde 80’ini oluşturuyor
ve bunların hem depolanması, hem analizi büyük bir sorun. Verilere göre akıllı
algılayıcılar, sosyal ağ akışları, video, ses ve metin tabanlı içerikler gibi veri
kaynakları üzerinden dünya üzerinde üretilen veri miktarı bundan birkaç yıl önce
günde 2,5 exabyte, yani 2,5 milyon terabyte seviyesine ulaşmış durumdaydı.
Bu da her 2 günde bir, tarihin başlangıcından 2003 yılına kadar ortaya koyulan
tüm içeriğin toplamı kadar bilginin ortaya çıkmasına neden oluyor. 2020
yılında günlük üretilen bilgi miktarının, bugün üretilenin 44 katına ulaşması
öngörülüyor.
Tüm bu verilerin analizi, elbette kurumların geleceğe bakışını ve karar destek
sistemlerini güçlendirecek çok sayıda ipucu barındırıyor. Peki sonuçlar neye
benzeyecek? Belki de bunun için gerçek hayattaki örneklere şöyle bir bakmakta
fayda var.
Los Angeles’taki milyonlarca algılayıcı verisi eşliğinde çalışan park yönlendirme
sistemi güzel bir örnek. Peki, Washington D.C.’deki silah seslerini otomatik olarak
algılamak üzere kurulu sisteme ne demeli? Siz televizyonda konuşurken sosyal
medya üzerindeki tepkileri olumlu veya olumsuz olarak sınıflandırıp anında
raporlayan bir çözüm elinizin altında olsun istemez miydiniz?
İşte bu da çarpıcı bir örnek: NBA’in 1946’dan beri oynanan tüm oyunlardan
topladığı 4,5 katrilyon istatistik verisini farklı şekillerde yorumlayarak bilgiye
dönüştürdüğü NBA Stats sitesi www.stats.nba.com
Büyük veri, büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Yakında bunun etkilerini
çok daha fazla yerde görmeye başlayacağız.

İnnova uzmanlarının blog sayfaları için

www.innova.com.tr/blog

ERP Sisteminizin Metabolizmasını Hızlandırın:

SAP HANA
Bugüne kadar saatler, günler süren veri işleme süreçlerinde
150 kat daha hızlı bir appliance çözümü: SAP HANA
Her gün katlanarak artan veri miktarına karşılık, veriyi yeterince verimli kullanabilmenin
yolunun daha güncel teknoloji yatırımlarından geçtiği çok açık.
İnnova’nın, uçtan uca çözüm yaklaşımını pekiştirmek üzere ürün ailesine kattığı SAP HANA
(High-Performance Analytic Appliance), temelindeki ‘bellek içi teknolojisi’ (In Memory
Technology) sayesinde milyonlarca megabaytlık veri yığınlarını gerçek zamanlı olarak analiz
etmeyi kolaylaştırır. Büyük bir hızla anlam kazanan veri, iş süreçleriniz için bir katma değere
dönüşmeye hazırdır.
Veri işlem gücünüzü maksimuma çıkarın
Eskisinden çok daha hızlı hareket eden veriyi yönetebilmek için geliştirilen bellek içi teknolojili yeni SAP çözümü SAP
HANA, verilerin çok daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde işlenmesini ve analiz edilmesini sağlar. Bugüne kadar pek çok
kurum tarafından kullanılan SAP HANA, gerçek zamanlı olarak elde edilen rafine veriyi, sayısız sistemde kullanarak
birçok avantaj elde etmenizi kolaylaştırır.

ERP sisteminize güç katan cihaz
SAP HANA çözümünü mevcut SAP ERP uygulamaları için hızlandırıcı bir araç olarak kullanabilirsiniz. SAP HANA ile
sunucu yatırımlarınızı ve bakımlarını çok daha basit ancak çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aynı çözüm
üzerinde hem ERP sisteminizin çalışması, hem de raporlamanın çok hızlı bir şekilde yapılması işinizi kolaylaştırmaz mı?

SAP HANA NELER GETİRİYOR?
• Bellek içi teknolojisi (In Memory Technology) ile yığın veride gerçek zamanlı analiz yapabilme,
• Hızlı raporlama araçlarıyla daha hızlı kararlar alabilme,
• BT maliyetlerini azaltma,
• Bilgiye kolayca erişebilme ve onu işleme,
• Karşılaştırma,
• Simülasyon yapabilme,
• Daha hızlı güncelleme yapabilme,
• Esnek bir platform ile sürekli güncel uygulama yapabilme yetenekleri sunuyor.
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Güne hızlı başlayın
Metabolizmanızı hızlandırmak için güne egzersizle başlayın. 1
saatlik egzersiz, devam eden 24 saat boyunca metabolizmanızın
daha hızlı çalışmasını sağlayacak.
Yapacağınız yatırım başlangıçta gözünüze zor gözükse de
getirisini her zaman uzun vadeli düşünmek gerekir.

Kurumunuzun Performansını
Anlık Olarak Yönetin
Kurumların ihtiyaç duyduğu çevik organizasyon yapısını sağlamak
için tasarlanan SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
ile bütçe süreçleri çok daha hızlı…
Günümüzün hızla değişen iş dünyasında pek çok kurum, gerçekle bağdaşmayan stratejiler,
güncelliğini yitirmiş planlar ve güvenilirliği olmayan mali öngörüler yüzünden hedeflenen
başarıyı yakalamaktan uzak kalıyor. Ayrıca şirketler hızlı ve doğru bir biçimde geçmişi
anlayamadıkları için gelecekle ilgili rasyonel kararlar almakta da zorlanıyor. Şirketlerin hızlı ve
doğru kararlar alabilen çevik organizasyon yapılarına sahip olabilmeleri için, geleceğe yönelik
bütçe ve planlama araçlarına ihtiyaçları var.
Yüksek performans için gerçekçi bütçe
SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, yönetim süreçlerinin kalitesini stratejik olarak geliştirmeye,
organizasyondaki birbirinden bağımsız iş birimlerinin ortak hareket etmesini sağlamaya yardımcı olur. İnnova
danışmanlığıyla sunulan bu çözüm, günümüzün ekonomik ortamında başarılı olabilecek en iyi koordinasyonu sağlamayı
hedefler.

SAP’nin Avantajları
• Uçtan uca hızlı bütçe süreci
• Tek bütçe planlama platformu ile doğrunun ‘tek versiyonu’
• Hızlı bütçe versiyonu oluşturma ve versiyon yönetimi
• İş zekâsı platformları ile entegrasyon
• MS Office Arayüzü ile veri girişi
• Office uygulamaları ile entegrasyon
• Plan verileri ile gerçekleşen verilerin aynı platformda karşılaştırılabilmesi
• Süreç Akış Yönetimi ve süreç adımları için onaylama mekanizmasının çalıştırılması
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Yönetmek için
yüksek enerji şart
Beynimiz, tek başına vücudumuzun tüm enerjisinin yüzde 20’sini harcar.
Kas gücünü tamamlayan esas yönetim kabiliyetleriniz için gerekli olan
yüksek enerji ve konsantrasyonu sağlamak zorundasınız.

SAP’ye Özel Hizmetler
İnnova’nın SAP’ye özel olarak sunduğu hizmet yelpazesiyle
kurulumdan yedekleme ve bakıma kadar tüm ihtiyaçlarınıza
uygun çözümler…
İnnova bünyesindeki sertifikalı SAP Basis ekibi, mevcut SAP müşterilerinden, SAP ile tanışma
safhasındaki tüm kurumlara kadar herkese uçtan uca hizmet sunar.
Her adımda yanınızda
İhtiyacınıza uygun ve size özel bir SAP sistem altyapısı tasarımını hazırlayan İnnova, SAP sistemlerinin fiziksel
kurulumunu yapar, sistemlerin güvenlik ve denetimini sağlar. Üstelik dilerseniz, sistem yönetim hizmetleri sayesinde,
sistem yönetiminin yükünü de BT birimleriniz üzerinden alabilir.
SAP sisteminizin her zaman kesintisiz ve yüksek verimle çalışmasını hedefleyen İnnova Basis ekibi, sorunlara hızla
müdahale ederek, sunduğu çözüm önerileriyle işinizin sürekliliğini sağlamaya yardımcı olur. Gerektiğinde uzaktan
bağlantı ve yerinde destek yöntemleri ile yaşanan sorunun en kısa zamanda giderilmesini sağlar.

İnnova’nın SAP Basis Hizmetleri
Kurulum: İhtiyaçların belirlenmesi, sistem altyapısı tasarımı ve sistemlerin kurulum ve konfigürasyonu
Sistem Kopyalama: Heterojen ve homojen kopyalama yöntemleri
Sürüm Yükseltme: Support package / Web as kernel / Enhancement package seviyelerinin yükseltilmesi, teknik
yükseltme, veritabanı yükseltme
Yedekleme ve Kurtarma: Veritabanına ve işletim sistemine uygun yedekleme ve kurtarma prosedürü hazırlanması,
yedekleme işleminin gerçekleştirilmesi
Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Yetkilendirme: Profile Generator ile yetki rol ve profillerinin oluşturulması, CUA (Central
User Administration) modelinin oluşturulması, mevcut yetki profil / rollerinin analizi ve yetki açıklarının tespiti
Uzaktan İzleme, Yönetim ve Raporlama: SAP sisteminin 7x24 izlenmesi, SAP EarlyWatch ve SLA raporlarının alınması
SAP Healthcheck: Güvenlik açıklarının ve performans sorunlarının tespiti, detaylı log incelemesi, hata ayıklama,
yedekleme prosedürünün ve yedeklemenin prosedüre uygunluğunun incelenmesi, SAP ve veritabanı performans
ayarları
Üst Birim Yönetimi: SAP sistem üst birimlerinin oluşturulması, kalite/güvence testleri, eğitim vb. ihtiyaçlar
doğrultusunda üst birim kopyalama
Harici Sistemler ile SAP entegrasyonları: İhtiyaca uygun yapının belirlenmesi ve konfigürasyonu
TMS (Transport Management System): Geliştirme sistemlerinde yapılan geliştirmelerin test edilip canlı sisteme
taşınması için uygun mimarinin konfigürasyonu ve yönetimi
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Doğru taşlarla
yapılanmak
Vücudumuzdaki
hücrelerin
oluşumunda ve yenilenmesinde besinlerin
Yönetmek
için
önemi büyük. Kaliteli besinlerden elde edilecek yeterli miktarda vitamin ve
karbonhidrat,
bir vücut
için şart.
yüksek sağlıklı
enerji
şart
Beynimiz, yapınızda
tek başınada
vücudumuzun
tüm
yüzde 20’sini harcar.
Kurumsal
her zaman en
iyienerjisinin
ürünleri bulundurmaya
özen
Kas gücünü tamamlayan esas yönetim kabiliyetleriniz için gerekli olan
gösterin.
yüksek enerji ve konsantrasyonu sağlamak zorundasınız.

Yönetilebilir hizmetler
Teknoloji ihtiyaçlarınız için altyapı yatırımı yapmanıza gerek yok.
İhtiyacınız olan tüm çözümler ve gerçek uzmanlar, İnnova farkıyla
kurumunuzun hizmetinde…
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...
Veritabanınız İnnova’ya emanet
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.

Erişilebilir, güvenli ve performanslı
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.

Varlıklarınıza değer katın
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, veritabanlarının
modernizasyonunu bir hizmet olarak sunar ve kurumunuzun kaynaklarını daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.

Farklı uzmanlıklar gerektiren BT süreçleri için profesyonel
hizmetler İnnova’da…
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Konsantrasyon:
Düşünmeniz gereken tek şey…
Yüksek konsantrasyon sağlayamadığınız bir işte büyük bir başarı elde
etmeniz hemen hemen imkânsız. Asıl konuya odaklanabilmek için kısıtlı
bir zamanınız var. Verimlilik için konsantrasyonunuzu bozacak tüm konuları
kafanızdan uzaklaştırmalısınız.
İnsan beyni bir konuya en
fazla 40 dakika yoğunlaşabilir.
Uzmanlar bu süre sonunda 10
dakika mola öneriyor.

Sistem ve Altyapı Çözümleri
Performanslı, güvenli ve yarının ihtiyaçlarına yönelik olarak
yapılandırılabilen esnek sistem yazılımları ve altyapı çözümleri
İnnova’da…
İnnova’nın sistem ve altyapı çözümlerindeki hedefi: Kurumların sistem yazılım çözümlerinden
ve yapılan donanım yatırımlarından en yüksek faydayı elde etmesine yardımcı olmak…
Eksiksiz ve modern teknoloji altyapısına kavuşun
Bilgiye ve uygulamalara; güvenli olduğu kadar hızlı, kolay olduğu kadar da kontrollü bir erişim sağlamak isteyen
kurumlar, altyapı konusunda her zaman en iyi ürünleri en güvenilir sağlayıcılarla çözüme dönüştürmeyi ve işletme
maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefler. İnnova bu noktada, müşterinin ihtiyacını doğru analiz ederek uygun ürünü en
doğru şekilde entegre eder, ardından yaşanabilecek olası problemlerin çözümünü sağlayarak katma değeri yüksek ve
güvenilir projelere imza atar.

BT’de uçtan uca yönetim, İnnova farkıyla…
Gittikçe artan iş yükü nedeniyle işleri daha da zorlaşan BT yöneticileri daha esnek çözümlerle otomatik hale getirilmiş
süreçlere yöneldi. Amaç: Gerek iş birimlerinden gelen süreç iyileştirme ve mevzuat değişikliği talepleri, gerekse
teknolojik gelişmeler ve büyüyen BT altyapısının yönetimi arasında kalan BT yöneticilerinin tüm bu baskıya cevap
verebilmesi.
İnnova’nın BT yönetim çözümleri sayesinde kurumlar, BT yönetimini sadeleştirerek daha verimli bir operasyon yapısına
kavuşur. Otomatik hale gelen rutin işler ve kolaylaşan yönetim sayesinde yükü hafifleyen BT biriminin işgücü kaynağı,
getirisi çok daha yüksek işlere yönlendirilebilir.

Uluslararası standartlar
İnnova’nın BT yönetimi alanına getirdiği çözümlerin en büyük farkı, uluslararası standartlara uygun, uçtan uca çözümler
olması. İnnova, tüm dünyada geçerli olan; ITIL, CobIT, BS 25999, ISO 27001, ISO 20000 standartlarında çözümler sunar.

Sistem Yazılımları

Altyapı Çözümleri

İşletim sistemleri
Sanallaştırma çözümleri
Veritabanı çözümleri
Yedekleme çözümleri
Felaket kurtarma çözümleri
Bütünleşik iletişim çözümleri

Kimlik Yönetimi
Log Yönetimi
Firewall&IPS
Antivirüs
Antispam
Veri Kaybı Önleme Şifreleme
Tek Seferlik Şifre
VPN (Virtual Private Network)
Ağ Giriş Kontrolü

LAN
WAN ve WLAN
WAN Optimizasyonu
Yük Dengeleyici
Sunucu Çözümleri
Veri Depolama Çözümleri
Veritabanı ve Ortakatman Çözümleri
Backup ve Restore Çözümleri
Felaket Kurtarma Merkezi Çözümleri
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Hassas dengeleri
korumak
Vücudumuzu dilediğimiz gibi yönetebilmemiz için ihtiyacımız olan şey
kusursuz bir denge...
Her zaman aynı kararlılıkla ayakta durabilmek ve geleceğe güvenle adım
atabilmek için hassas dengelere en küçük yapıtaşımız hücreden başlıyoruz.

Yarının tehditlerine karşı bugünden hazır olun:

İnnova Bilgi Güvenliği Danışmanlığı
Bilginin kurumunuz için değeri paha biçilemez...
Servet değerindeki yatırımların gerçek güvenlik sağlaması ise
tüm beklentiniz…
Güvenlik yatırımlarınızın doğru sonuçlar verebilmesi ve kurumsal
işleyişin eksiksiz güvenlik anlayışı temelinde tasarlanabilmesi için
gereken her şey İnnova’nın bilgi güvenliği hizmetlerinde...
TEMEL SORUNLAR
> Yatırım yapacağınız ürün ve çözümler bu amaca uygun mu?
> Kurum personeli bilgi güvenliği konusunda yeterli bilince sahip mi?
> En önemlisi: Yarın karşınıza çıkacak tehditlere her anlamda hazır mısınız?
Tüm bu sorulara eksiksiz yanıt veren İnnova Bilgi Güvenliği Danışmanlığı, ISO 27001 standardı ışığında oluşturulan bir
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yanı sıra, sızma testleri, analiz ve değerlendirmeler ile güvenliği eksiksiz bir şekilde
sağlar. Kurumunuz, uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilmiş bir yönetim sistemiyle yarınlara çok daha güvenli
adımlar atar.

TÜM BİLGİ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ
ISO 27001 (BGYS) danışmanlığı
Sızma testleri
Güvenlik değerlendirmeleri
PCI DSS / Visa PIN Security uyum danışmanlığı
Açıklık/Zafiyet yönetimi
Ağ anormallik analizi
Uygulama güvenlik testleri
Web uygulama güvenlik testleri
UNIX/Linux sıkılaştırma (hardening)
Yük testleri
Eğitim çalışmaları
ISO 27001 (BGYS) farkındalığı
PCI DSS farkındalığı
Güvenli uygulama geliştirme
Sızma testleri uygulama teknikleri
Ağ güvenliği uygulama teknikleri
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Krizlere yakalanmadan
önce hazır olmak
Zamanında aldığınız etkin önlemler sayesinde riskleri önemli ölçüde
azaltabilirsiniz. Düzenli sağlık kontrollerini asla aksatmayın.
Zamanında alınan önlemlerin bedeli, sonradan
kaybedeceklerinizin yanında hiçbir şeydir...

İnnova kiralama hizmetleriyle
kullandığınız kadar ödeyin…
Her zamankinden daha tasarruflu BT operasyonları için gerekli
olan tüm hizmetler tek elden...
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 yönetilmesini 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.
Personel Kiralama
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.

24 saat tam destek
İnnova uzmanlarının, sizden gelecek soruları yanıtlamak ve sorunlarınıza en uygun çözümleri getirmek için 7/24
görev yaptığı Yardım Masası 7/24’ün yanı sıra, e-posta ve telefon desteği sayesinde sürekli destek verilmesi ya da
yönlendirme yapılması mümkün olur.

Saha operasyonlarınızda yalnız değilsiniz

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

ISO 20000 belgeli hizmetler
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.

Denetim ve kontrol araçları
İnnova, 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.

Dış kaynak sayesinde
gücünüzü katlayın
Başarılı olmak için farklı uzmanlıklara ihtiyaç duyduğumuz
günümüzde, dış kaynak hizmetleri kurumlar için
vazgeçilmeze dönüşüyor.
Günümüz işletmeleri artık bir önceki nesil işletmelerde olduğu gibi
sadece kendi iş alanıyla ilgilenmek zorunda değil. Her şeyin birbirine bu
derece bağlı olduğu bir dünyada, yaptığınız işin niteliğine ve hacmine
bağlı olarak işinizde başarılı olmak için bilmeniz gerekenlerin sayısı
hızla artıyor. Bilişimden pazarlamaya, mobil iş gücünün yönetiminden
servislerin optimizasyonuna kadar ilgilenmeniz gereken çok sayıda
kavram var.

Ersel Karşal
Teknoloji Çözümleri
GrupYöneticisi

Bu durum, anlaşılması ve yönetilmesi zor bu ve benzer süreçleri sizin
adınıza üstlenmeye hazır dış kaynak adlı dev bir iş kolunu hayata
geçirdi. Dış kaynak, ihtiyaç duyduğunuz halde operasyonel yükün altına
girmek istemediğiniz veya uzmanlık alanınız içinde yer almayan servis
ve hizmetlerin, bu işin uzmanı şirketlere devredilerek karşılanması
anlamına geliyor.

Dünya ekonomisinde dış kaynak
Sektörün hacmi de bir hayli büyük. Gartner’in geçtiğimiz aylarda
yayınladığı bir rapora göre dünya dış kaynak iş hacmi yılın sonunda 288
milyar dolara ulaşacak. Bölgelere göre yıldan yıla büyüme beklentisi
yüzde 13’e kadar tırmanıyor. Türkiye’deki ölçümlere göre dış kaynak
hizmetlerinin de içinde yer aldığı hizmet sektörünün büyüme hızı
2011’den 2013’e yüzde 7,1 ila yüzde 9,3 arasında değişim gösteriyor.
İhtiyaçların artışına paralel olarak, dış kaynak kullanımı dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşıyor. Özellikle bilgi
teknolojileri, lojistik, otomotiv, perakende, sağlık, teknoloji, tekstil ve
hızlı tüketim alanında dış kaynak oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor.
En çok tercih edilen dış kaynak hizmetleri arasında bilgi teknolojileri
altyapısı yönetimi, çağrı merkezi hizmetleri, uygulama desteği ve
sunucu barındırma hizmetleri yer alıyor.
Günümüzün önemli kavramlarından biri haline gelen bulut bilişim de
sunduğu model gereği dış kaynak kullanımını tetikleyecek bir diğer
unsur. Sabit veri merkezi harcamalarının neredeyse yüzde 80’inin
sistemi çalışır halde tutmaya gittiği günümüzde, dış kaynak kesinlikle
göz önünde tutulması gereken bir alternatif.
Tabii bu işin risklerinden de söz etmemek olmaz. Ne de olsa işinizin
bir parçası olan önemli süreçleri bir başkasına emanet ediyorsunuz ve
onlardan da benzer bir özen, anlayış bekliyorsunuz. İşte bu nedenle
bu işe adım atacağınız noktada kiminle çalışmaya karar verdiğiniz
çok önemli. Size vaat ettikleri hizmetleri sunabilecek kadar güçlü bir
geçmişe sahip mi? Referansları kimler? Size nasıl yardımcı olmayı
taahhüt ediyorlar?
Tüm bu sorulara uygun cevapları verebilecek güçlü bir iş ortağı
bulduğunuzda, dış kaynak hizmetlerinin size ve işinize çok şey
katabildiğini göreceksiniz.

İnnova uzmanlarının blog sayfaları için

www.innova.com.tr/blog
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BİZE GÖRE SLIMFIT BİR
KURUM NASIL OLMALI?
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Uzun yaşamın sırrını
keşfetmek
Zamana karşı büyük yarış kalp atışlarımızla başladı.
Bitiş çizgisi olmayan bir parkurda çok hızlı koşmak
istiyoruz. Sürekliliğimizi sağlamak her zamankinden
çok daha önemli artık.
Bugün de var olabilmek için çalışıyoruz, yarın da…
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