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҉ Aktif ve dinamik eğitimli kadro

҉ Stratejik iş ortaklıkları ve Türkiye çapında destek verebilme

҉ Özel çözüm üretebilecek esnek hizmet anlayışı

҉ ITIL süreçlerine uygun proje ve hizmet yönetimi

҉ 15 yıllık deneyim ve bilgi birikimi

҉ Güçlü referanslar, örnek projeler

҉ Uluslararası (global) şirketlerin iş süreçlerine entegrasyon

҉ Stratejik iş birliği ve dayanışma platformunda hizmet verebilirlik

҉ Teknoloji liderliği ve innovasyon

҉ Müşteri memnuniyeti farkındalığı

Neden Siztek? 



5

Misyonumuz

҉ Siztek çalışanları, Siztek’in en değerli varlıklarıdır. 

҉ Bilgiye ve tecrübeye daha çok önem veren bir Türkiye oluşumuna katkıda 
bulunmak adına,  bilişim sektörünün birçok alanında yetişmiş, eğitimli personeli 
ile hizmet vermektedir.

҉ Siztek, müşterilerine birçok konuda bilgi ve birikimini aktarırken, onlardan da bir 
çok şey öğrenerek karşılıklı kazanç sağlayabileceği ilişkiler kurmayı ve bu ilişki 
ağını büyütmeyi hedeflemektedir.

҉ Siztek, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini ön planda tutan bir anlayışla 
kurulmuştur.

҉ Siztek’in ayırt edici bir özelliği de, müşterileri ile olan uzun soluklu birlikteliği ve 
güvene dayalı ilişkisidir. 

҉ Siztek, teknoloji konusunda güvenilir kişilerin içinde bulunduğu bir kuruluş 
olmayı hedeflemektedir.

҉ Siztek “şeffaflık”, “dürüstlük” ve “güven” unsurlarını gerçekleştirdiği projelerde 
ve şirket politikasında barındırmayı misyon olarak belirlemiştir.
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İŞ	SÜREKLİLİĞİ

ve	FELAKET	KURTARMA

Yerel Felaketler

Yerel	 alan	 ağı	 içerisinde	 çalışmakta	 olan	 iş	 kritik	
sistem	ve	servisler	ile	ilgili	olası	felaket	senaryolarına	
özel	çözümlerimiz;

҉	E-posta	sürekliliği

҉	Veritabanı	kümeleme	(clustering)

҉	Yük	paylaştırma	(load	balancing)

҉	Sunucu	sanallaştırma

҉	Veri	yedekleme

Küresel Felaketler

Daha	 geniş	 kapsamlı	 felaket	 senaryoları	 üzerine	
tasarlanmış	müşteriye	özel	çözümlerimiz;

҉	Depolama	tabanlı	uzak	nokta	replikasyon

҉	Sunucu	tabanlı	uzak	nokta	replikasyon

҉	Sunucu	ve	masaüstü	sanallaştırma

҉	Felaket	merkezi	tedariği	(barındırma)
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SANALLAŞTIRMA

Çoklu sunucu ortamlarının kolay yönetimi ve 
orta vadede işletme maliyetlerini düşüren çözümler

2005	 yılından	 itibaren,	 işletmelerin	 ana	 hedefleri	 arasında,	 iş	 sürekliliğini	 sağlamak	 ve	 verilerin	 güncelliğini	
garanti	altına	almak	gelirken,	bir	yandan	da	artan	BT	işletme	maliyetlerini	azaltmak	gibi	bir	gizli	hedefleri	de	söz	
konusudur.

Her	 iki	 hedefi	 parelel	 yürütmek	 konvansiyonel	 çözümlerde	 pek	 mümkün	 olamadığı	 için	 alternatif	 çözüm	
arayışları	 gündeme	 gelmiştir.	 Bu	 alternatiflerin	 en	 başında	 Sanallaştırma	 yer	 almaktadır.	 Sanallaştırmanın	
temel	avantajları;

҉	Yüksek	erişilebilir	uygulamalar	ve	servisleri	sağlamak

҉	Sahip	olunduğu	ilk	andan	itibaren	ve	daha	sonrasında	iş	sürekliliği	için	gereken	alt	yapıyı	sağlamak

҉	Merkezi	yönetim	ve	kaynak	planlamasının	kolaylaşması

҉	Snapsho	t	ve	hızlı	backup	özellikleri	sayesinde	hızlı	ve	kolay	geri	
dönüş	imkanları

҉	Master	kopyalar	sayesinde	Hızlı	,	kolay	ve	kendi	standartlarınızda	
işletim	sistemi	kurulmuş	sunucu	yapılarının	hazırlanması

҉	Sistem	odalarına	ve	binalara	minimum	statik	yük,	elektrik	ve	
soğutma	ihtiyacı	ile	işletme	masraflarının	azaltılması

҉	Kolay	ve	hızlı	genişleme	imkanları
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VERİ	DEPOLAMA

Kritik verilerinizi en güvenli şekilde saklayan,
kolayca yönetebilmenize imkan veren çözümler

Yeni	nesil	merkezi	depolama	çözümlerimiz	HITACHI	Data	Systems,	DELL	Storage	ve	Brocade	SAN	ürünlerinden	
oluşmaktadır.

҉	Yüksek	kapasiteli	Nearline	SAS	veya	SATA	disk	kullanan	SAS/ISCSI	depolama	sistemleri

҉	Yüksek	performansı	Flash/SSD	disk	kullanabilen	Fibrechannel,	SAS	veya	ISCSI	bağlantı	imkanları	
sağlayan	depolama	sistemleri

҉	Tiering	(katmanlandırma)	fonksiyonu	ile	veri	tipine	göre	disk	alanı	kullanabilen	akıllı	teknolojiler

҉	CIFS,	NFS	gibi	dosya	paylaşımı	protokollerini	destekleyen	NAS	sistemleri

҉	Snapshot,	Snap	Mirror	(Cloning)	ve	Uzak	nokta	replikasyon	gibi	fonksiyonlara	sahip	yazılımlar

҉	ISCSI,	Fibrechannel,	SAS	ve	yeni	gelişmekte	olan	FCoE	bağlantı	arabirimlerine	sahip	SAN	(storage	area	
network)	sistemleri

҉	Komples	SAN	ortamlarının	yönetimini	sağlayan	yazılım	çözümleri
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VERİ	YEDEKLEME

Kritik verilerin yedeklenmesine 
yönelik özel çözümler

Verilerin	olası	sorunlara	karşı	güvenli	bir	şekilde	yedeklenmesini	sağlayan	entegre	çözümlerimiz	Symantec,	
Vranger,	Netvault,	Veem,	Dell,	Qnap	Yazılım	ve	Donanım	ürünlerinden	oluşur.

҉	Sanallaştırma	ortamlarının	hızlı	ve	güvenilir	disk	yedeklemesi	

҉	Tekilleştirme	çözümleri	ile	daha	fazla	saklama	süresi	ve	daha	hızlı	yedek	alma	imkanı

҉	LTO	teknolojileri	ile	desteklenen	autoloader	ve	teyp	kütüphane	sistemleri

҉	Sanal	teyp	kütüphanesi	sistemleri

҉	Teyp	veya	kartuş	kullanmadan	yedekli	verinin	farklı	lokasyona	çıkarılması

҉	Felaket	kurtarma	ve	iş	sürekliliği	senaryolarına	uygun	yedekleme	çözümleri

҉	Uygulama	bazında	akıllı	yedekleme	çözümleri

҉	Tüm	yedekleme	operasyonlarının	merkezi	olarak	tek	noktadan	yönetimi
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YEREL/GENİŞ	ALAN	AĞI	ÇÖZÜMLERİ

İletişim altyapısında kesintisiz ve yüksek performanslı
altyapı ihtiyaçlarınıza en uygun çözümler

Cisco,	Juniper,	Dell	ve	Arista	Networks	ürünleri	ile	zengin	bir	ağ	çözüm	portföyü...

҉	Yüksek	performans	10G	ve	40G	destekli	omurga	anahtarlama	sistemeri

҉	Veri	merkezi	ve	sunucu	anahtarlama	cihazları	

҉	Akıllı	L2	ve	L3	yönetilebilir	kenar	anahtarlama	cihazları

҉	Geniş	bant	genişliği	ve	dış	mekan	destekli	kablosuz	ağ	altyapısı	ürünleri

҉	Ağ	trafiği	inceleme	ve	analizi	cihazları

҉	Ağ	yönetimi	ve	izleme	yazılımları

҉	Geniş	alan	ağı	yönlendiricileri	ve	bileşenleri

҉	Fiziksel	ortam	denetleme,	erken	uyarı	ve	erişim	kontrolü	yönetim	sistemi	çözümleri

҉	Veri	merkezi	kesintisiz	güç	kaynakları,	ağ	pasif	elementleri,	kabinet	ve	kablolama	çözümleri
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UÇTAN	UCA	BT	GÜVENLİĞİ

Kurumunuzu daha güvenli 
hale getirecek uçtan uca çözümler

Ağ ve İnternet Güvenliği

Checkpoint,	 Juniper,	 Bluecoat	 ve	 Microsoft	 gibi	
gerek	yerel	alan	gerek	ise	uzak	alan	ağı	altyapılarının	
güvenliğini	anahtar	teslimi	şekilde	sağlıyoruz.

҉	Sıfır	gün	atak	engelleme	ve	davranış	analizi	
çözümleri	

҉	Kablosuz	ağ	erişimi	güvenliği	ve	Hot-Spot

҉	Atak	önleme	/	engelleme

҉	Proxy	gateway	erişim	kontrolü

҉	Güvenlik	duvarı	(Firewall	)

҉	IPSEC	VPN	ve	SSL	VPN

҉	URL	içerik	filtreleme

Veri Güvenliği

İş	kritik	uygulamalara	ait	verilerin	güvenli	bir	şekilde	
saklanması,	 istenmeyen	 kişilerle	 paylaşılmasının	
engellenmesi,	bilgi	kaçırma	risklerinin	azaltılmasına	
yönelik	uçtan	uca	çözümler	sağlıyoruz.

҉	Veri	sızıntısı	engelleme	(Data	Leackage	
Prevention)

҉	Veri	ambarı	erişim	kontrolü

҉	E-mail	antivirus	/	antimalware

҉	Uç	nokta	güvenlik	(End	Point	Protection)

҉	Şifre	üretme	(One	Time	Password)	ve	
yetkilendirme	(Authentication)
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Kobiler	için	oyunun	kuralları	sürekli	değişir.	Asla	gerektiğinden	bir	kuruş	bile	
fazla	 harcamamalı	 ancak	 gerektiğinde	 de	 hemen	ölçekleme	 yapmalısınız.	
Her	yerden	 iş	 yapmanız,	 rakiplere	göre	daha	hızlı	olmanız	gerekir.	Doğru	
fırsatları	 hedefleyip	 satışları	 elde	 etmek	 için	 de	 tüm	 verilerinizden	 tam	
anlamıyla	 yararlanabilmelisiniz.	Microsoft	 bu	 alanların	 her	 birinde	 oyunu	
önde	götürmenize	yardımcı	olabilecek	araçlar	ve	teknolojiler	sağlar.

҉	Microsoft	Lisans	durumunuzun	kontrolü	ve	etkin	lisanslama	
tavsiyeleri.

҉	İş	süreçlerine	ve	ihtiyaçlarınıza	uygun	ürünleri	konumlandırma.

҉	Kolay	kullanım	sağlayan	Microsoft	Office	ürünleri	ve	Office	
365	ile	daha	verimli	çalışma	ortamları.

҉	Mobilite	ve	mobil	cihaz	kullanımı	gerektiren	iş	dalları	için	özel	
çözümler.

҉	Microsoft	Exchange	ve	Lync	ürünleri	ile	bütünleşik	mesajlaşma	
platformu	sağlayan	çözümler.

҉	BT	ve	Sistem	Network	yönetimini	kolaylaştıran	System	Center	ürünleri.

҉	SPLA	lisanslama	ve	özel	anlaşmalar	ile	yatırım	yapmadan	Microsoft	ürünlerini	
kullanma	imkanı.

MICROSOFT	KURUMSAL	ÜRÜNLER

ve	OFFICE	365

 

Office 365  

Sanallaştırma  

SQL Server  

System Center  

Exchange Server  
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DELL	KURUMSAL	ÜRÜNLER

Yüksek performans, az elektrik tüketimi ve 
daha yüksek süreklilik değerleri ile daha etkin sistem çözümleri

Kurumların	iş	kritik	sistemlerini	çalıştırdıkları	sunucu	ve	işletim	sistemi	altyapılarında	daha	yüksek	performans	
ve	süreklilik	imkanı	sunan	DELL	ürünleri	ile	sunduğumuz	çözümler;
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Blade Sunucu Mimarisi

Poweredge Rack & Tower Sunucular

Equallogic Depolama Sistemleri

Powervault Yedekleme

Powerconnect Ağ Ürünler

Precision İş İstasyonları

Optiplex Masaüsütü Sistemler

Latitude Taşınabilir Bilgisayarlar
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Kurumunuzun	gerek	satış	kampanyaları,	gerek	genel	duyuruları,	gerek	ise	iş	kritik	belgelerin	mail	ortamında	
garantili	bir	şekilde	iletimi	ihtiyaçlarını	Siztek	olarak	tek	bir	çözüm	ile	sağlayabilmekteyiz.

Elektronik	 ortamda	 fatura,	 alındı	 belgesi	 (dekont),	 bilgilendirme	 yazısı,	 sözleşme	 veya	 benzeri	 evrakların	
müşterilerinize,	 abonelerinize	 	 yada	 iş	 oertaklarınıza	 garantili	 bir	 şekilde	 (SPAM	 olmadan)	 erişmesinin	
sağlanmasını	 istiyorsanız	 Microsoft	 ürünleri	 (Windows	 Server,	 IIS,	 SQL	 Server	 ve	 .Net)	 ile	 hazırlanmış	
çözümlerimiz...

TOPLU	E-POSTA

GÖNDERİM	ÇÖZÜMLERİ

Kuruma Özel Kritik Gönderim Çözümleri

҉	Toplu	eposta	garantili	gönderimi	ve	SPAM	
olarak	algılanmasının	engellenmesi

҉	İş	kritik	epostalar	ile	kişiye	yada	kuruma	özel	
belge	gönderimleri	(fatura,	dekont	vs.)

҉	Whitelist	/	Blacklist	kayıt	işlemleri	ve	düzenli	
izleme	takip	hizmeti

҉	SMTP	Log	analizi	ve	raporlama

Kampanya ve Pazarlama Amaçlı Çözümler

҉	Kurum	ortamından	SPAM	riski	düşük	toplu	
eposta	gönderimi

҉	Paylaşımlı	ortamdan	toplu	eposta	gönderimi	
(hosting)

҉	Müşteri	listesi	otomatik	temizleme	ve	
yükleme

҉	Kampanya	yönetimi	ve	izleme

҉	Toplu	eposta	gönderim	sonrası	kullanıcı	
(müşteri)	davranışı	izleme	ve	raporlama
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SİSTEM	ENTEGRASYON	

HİZMETLERİ

Kurumunuzun	BT	altyapısını	oluşturan	çoklu	ve	complex	sistem	ve	ağ	bileşenlerinin	bir	arada,	 sorunsuz	ve	
uyumlu	bir	şekilde	çalışmasını	sağlayan	entegrasyon	hizmetlerimiz	ile	size	bir	adım	daha	öteye	taşıyoruz.

҉	Eposta	ve	bütünleşik	mesajlaşma	sistemi	
kurulumları

҉	Etkialanı	(domain)	yapılandırma	ve	geçiş	
hizmetleri

҉	Sunucu,	veri	depolama,	SAN	ve	yedekleme	
sistemleri	entegrasyonu	ve	yapılandırma	
hizmeti

҉	Ağ	yönetimi	çözümleri	entegrasyonu

҉	Güvenlik	çözümleri	kurulum	ve	yapılandırma	
hizmeti

҉	Veritabanı	kümeleme	ve	süreklilik	çözümleri	
entegrasyonu

҉	Felaket	senaryolarına	uygun	çözüm	
entegrasyonu

҉	Kablolu	/	kablosuz	ağ	kurulum	ve	
konfigürasyonları

҉	Loglama	ve	uyumluluk	(compliancy)	çözümleri	
entegrasyonu

҉	Monitoring	(sistem	izleme)	çözümleri	kurulum	
ve	entegrasyonu
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Bilgi	Teknolojileri	altyapısına	büyük	yatırımlar	yapmadan,	en	güncel	teknolojileri	kullanmanın	kolay	yolu	Veri	
Merkezi	hizmetlerini	değerlendirin.	Barındırma,	Sunucu	Kiralama,	Uygulama	Servis	Sağlama	 (SAAS)	ve	daha	
birçok	hizmet	sayesinde,	ihtiyacınız	olan	teknolojiyi	Siztek	size	hizmet	olarak	sağlayacaktır.

VERİ	MERKEZİ

HİZMETLERİ

Güvenlik Hizmeti  

Sunucu Kiralama Hizmeti 

Barındırma Hizmeti 
(colocation) 

Yedekleme Hizmeti 

Uygulama Servis Sağlama  
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AĞ		ve	YAPISAL	KABLOLAMA

Akıllı	ofisler,	fabrika	binaları,	otomasyonlu	depolar,	gelişmiş	sistem	odaları	yada	büyük	veri	merkezi	binalarının	
tüm	kablolu	veya	kablosuz	İletişim	altyapılarının	akıllı	cihazlar	ve	pasif	elemntler	ile	birlikte	kusursuz	çalışacak	
şekilde	tasarlanarak	yapılandırılmasını	sağlayan	katma	değerli	hizmetler	sunuyoruz.

҉	Mimari	proje	aşamasından	itibaren	yapısal	
kablolama	projelendirme	hizmeti

҉	Kablolu	ve	kablosuz	ağ	sistemi	analiz,	tasarım	
ve	yapılandırma	hizmetleri

҉	Kablolu	ve	kablosuz	ağ	performansı	analiz	ve	
operasyonel	sağlık	kontrolü	hizmetleri

҉	Küresel	standartlara	uygun	(Tier-2	/	Tier-3)	veri	
merkezi	yapılandırma	ve	tasarım	danışmanlığı

҉	Yerel	/	Uzak	Alan	Ağı	topoloji	çıkarma,	
haritalama	ve	dokümanteasyon	hizmetleri

҉	Mevcut	kablolama	analiz,	uçtan	uca	test	ve	
etiketleme	hizmetleri

҉	Sistem	odası	fiziksel	güvenlik,	ortam	
denetleme	ve	erişim	kontroly	altyapı	
danışmanlığı

Altyapı tasarım ve yapılandırma hizmetleri ile
kusursuz iletişime sahip olmak için sunduğumuz hizmetlerimiz
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İş	kritik	uygulamalarınızın	,	iletişim	altyapınızın	ve	sakladığınız	verilerinizin	güvenilirliğinden	,	performansından	
yada	 erişilebilirliğinden	 yana	 süphe	 duyuyorsanız,	 herhangi	 bir	 yatırım	 yapmadan	 önce	mevcut	 ortamınızı	
değerlendirin.	Güvenlik	hizmetlerimiz	 ile	kurumunuzun	mevcut	açıklarını,	risklerini,	süreklilik	ve	erişilebilirlik	
durumunu	raporluyor,	BT	ortamınız	hakkında	detaylı	bilgi	sunuyoruz.

GÜVENLİK	HİZMETLERİ

Şirketlerin mevcut güvenlik risk durumlarını 
inceleyip raporlayarak değerlendirmesini sağlıyoruz

҉	Kritik	sistem,	yerel	ve	geniş	alan	kablolu,	
kablosuz	ağ	performans	analizi

҉	Güvenlik	zafiyeti	durum	değerlendirmesi	 
ve	mevcut	risk	raporu

҉	İç	ve	Dış	güvenlik	açığı	testleri

҉	Genel	güvenlik	topolojisi	durum	
değerlendirme	raporu	hazırlanması	

҉	Penetrasyon	testi	ve	açık	raporlama	hizmeti

҉	Uçtan	uca	güvenlik	politikaları	belirleme	ve	
danışmanlık	hizmetleri

҉	Detaylı	web/network	trafik	analizi	ve	forensic	
inceleme	hizmetleri

҉	ISO	27001	sertifikasyonu	kurum	içi	ön	
değerlendirme	ve	danışmanlık	hizmetleri
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TEKNOLOJİ	BAKIM	ve	DESTEK

Her	 kurumun	 ihtiyacına	 özel	 olarak	 tasarlanabilen,	 esnek	 ve	 katma	 değerleri	 destek	 ve	 danışmanlık	
hizmetlerimizi	 alternatif	 hizmet	 düzeyi	 tahhütleri	 ile	 sizlere	 sunuyoruz.	 Destek	 hizmetlerimiz	 kapsamında,	
müşteri	memnuniyetinin	üst	düzey	olmasını	sağlamak	adın	her	türlü	proaktif	yaklaşımı	sağlayarak,	sorunlar	
henüz	oluşmadan	denetim	altında	tutulmasını	sağlıyoruz.

҉	Mevcut	altyapının	incelenmesi	ve	envanterin	
toplanması	ile	kayıt	altına	alınması

҉	Taleplerin	kayıt	altına	alınması	ve	
raporlanması

҉	Telefon	veya	uzaktan	bağlantı	ile	kısa	sürede	
geri	dönüş	sayesinde	problemlere	çabuk	
müdahale	edilmesi

҉	Uzmanlık	isteyen	konularda	BT	çalışanlarına	
e-mail	desteği	verilmesi

҉	Acil	durumlarda	BT	bileşenleri	ile	ilgili	sorunlar	
için	yerinde	mühendislik	hizmeti

҉	Periyodik	koruyucu	bakım	ve	kontrol	
hizmetleri

҉	İş	kritik	sistemler	için	7×24	hizmet	alternatifi

Sizin teknolojinize bizim güvencemiz sayesinde
kendinizi daha güvende hissedin
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Bilgi	teknolojileri	ve	İletişim	altyapınızı	yönetmek	için	boş	yere	kaynak	ve	vakit	harcamak	istemiyorsanız,	sizlere	
çeşitli	 alternative	dış	kaynak	kullanım	hizmetlerimizi	 sunabiliyoruz,	bu	sayede	denetlenebilir	 ve	yönetilebilir	
hizmetler	ile	kendi	işinize	odaklanma	fırsatını	size	sunuyoruz.

DIŞ	KAYNAK	KULLANIMI

҉	Teknik	Yardım	Masası	Hizmetleri	-	Help	Desk

҉	Kullanıcı	Masaüstü	ve	Mobil	Sistemler	
Yönetimi	Hizmetleri

҉	Ağ	ve	İletişim	Altyapısı	Yönetim	Hizmetleri

҉	Sunucu	Sistemleri	Yönetim	Hizmetleri	
(Microsoft	ve	Linux	Sistemleri	Dahil)

҉	Kurumsal	Uygulamalar	Yönetim	Hizmetleri

҉	Mesajlaşma	Platformları	(Exchange	Server	vs.)

҉	Network	Yönetimi		(Domain	vs.)

҉	Veritabanı	Yönetimi	(MSSQL	ve	MySQL)

҉	BT	Güvenlik	Platformu	(Firewall,	Antivirus	vs.)

҉	Dosyalama	Paylaşımı	Servisleri	Yönetimi	(File	
Server,	Print	Server,	vs.)

҉	Web	veya	Portal	Servisleri	Yönetimi

İşi uzmanına bırakarak
vaktinizi kendi işinize odaklanarak harcayın
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PROJE	YÖNETİMİ

ve	DANIŞMANLIK

Stratejik	teknoloji	yatırımları	yapmak	veya	işletmek	için	karar	almakta	zorlanıyorsanız,	gelin	sizin	işinizi	anlayalım,	
size	en	uygun	teknolojiyi	nasıl	kullanabileceğinizi	size	gösterelim,	alanında	uzman	danışmanlarımız	ile	birlikte	
sizi	ileriye	taşıyalım.

҉	Bilgi	Teknolojileri	İletişim	ve	Sistem	Altyapısı	
Değerlendirme	ve	Süreç	Analizleri

҉	Küresel	Best	Practice	uygulamalar	referans	
alınarak	mevcut	durum	uygulamalarının	
değerlendirilmesi

҉	ITIL	Süreçlerine	Uyumluluk	Değerlendirmesi

҉	Bilgi	Teknolojileri	Yapısal	eksikliklerin	analizi	 
ve	raporlaması

҉	Bilgi	Teknolojileri	Yönetsel	eksikliklerin	analizi	
ve	raporlaması

҉	BT	stratejik	sistem	altyapısı	ölçeklendirme	ve	
ihtiyaç	belirleme	değerlendirme	hizmetleri

҉	BT	stratejik	sistem	ve	İletişim	altyapısı	
performans,	kapasite	ve	süreklilik	ihtiyacı	
belirleme	danışmanlığı
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Kurumunuzun	BT	 ihtiyaçlarını	karşılamak	üzere	çalışan	personelini	sizin	kurum	içi	 ihtiyaçlarınıza	özel	olarak	
hazırlayacağımız	eğitimler	ile	geliştirmeyi	hedefliyor.
 
Her	 biri	 kendi	 alanında	 uzman	 sertifikalı	 ve	 eğitmen	 formasyonlu	 profesyoneller	 ile	 şirket	 ortamı	 dışında	
geçireceğiniz	birkaç	gün	içinde	hem	keyif	almak	hem	de	Teknoloji	bilgi	birikiminiz	arttırararak	daha	faydalı	BT	
mühendisi	olmak	için	eğitim	hizmetlerimize	başladık.

Eğitim	verebileceğimiz	bazı	alanlar;

KURUMLARA	ÖZEL	

TEKNOLOJİ	EĞİTİMLERİ

҉	Veritabanı	Yönetimi	ve	Performans	İzleme	
Raporlama

҉	Ağ	Yönetimi	ve	İşletimi

҉	Microsoft	Exchange	Server	Yönetimi

҉	Microsoft	Windows	Server	ve	Active	Directory	
Yönetimi

҉	İş	Sürekliliği,	Yedekleme	ve	Felaket	Kurtarma	
Stratejileri

҉	Vmware	Sanallaştırma	Platformu	Yönetimi

҉	ISO	270001	Bilgi	Güvenliği	

҉	BT	Yönetimi	ve	Süreç	Oluşturma
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2	DESIGN	GROUP

ACTAVİS	İLAÇLARI

ADABANK

AKBANK	T.A.Ş.

ALTIN	İPLİK

ANADOLU	DENİZCİLİK	KIZAKLARI

ATBANK

AUDIO	ELEKTRONİK

AVIVA	SIGORTA

BAB	HUKUK

BANKALAR	ARASI	KART	MERKEZİ

BAŞARAN	GROUP

BAŞER	FAKTORING

BİLYONER	İNTERAKTİF

C-FAKTORING

COCHLEAR	SAĞLIK	HİZ.	TİC.	LTD.	ŞTİ.

ÇAĞDAŞ	FAKTORING

ÇIRAĞAN	KEMPİNSKİ

ÇUKUROVA	DIŞ	TİCARET	A.Ş.

ÇUKUROVA	HAVACILIK

ÇUKUROVA	HOLDİNG

DENEYİM	PROJE	MİMARLIK

DOĞANLAR	HOLDING

DURAN	DOĞAN	AMBALAJ

DÜNYA	DENİZCİLİK	TİCARET	A.Ş.

EMRE	AROLAT	MİMARLIK	

FİNANSBANK

FU	GAYRİMENKUL

GENERICA	ILACLARI

GLAXO	SMITH	KLINE

HABAŞ

HEPSİBURADA.COM

IKITELLI	ORGANİZE	SANAYİ

IMPERIAL	TOBACCO	TÜTÜN	SANAYİ

İNTERSPOR

KARDEŞLER	UÇAN	YAĞLAR

KREDİ	KAYITLARI	BÜROSU

LİBERTY	SİGORTA

LİMANGO

MEPA	LTD.

MERKEZİ	KAYIT	KURULUŞU

MNG	HAVA	YOLLARI

MNG	KARGO

MP	İNŞAAT

NN	HAYAT	EMEKLİLİK

NPI	SAĞLIK

OGLİ	PLATFORM	LOJİSTİK

OTELZ.COM

ÖZLER	PLASTİK

PLAŞ	PLASTİK

POSCO	ASSAN

PRESTİJ	SİGORTA

PRONET	GÜVENLİK

SGS	SÜPERVİSE	GÖZETİM

SHANGRI-LA	HOTEL

SÜZER	HOLDİNG

SWISSOTEL	İSTANBUL

ŞİŞECAM

TADIM

TEKSTÜRE	ÇORAP

TEKZEN

TGS	YER	HİZMETLERİ

TMSF

TOPAZ	TELEKOMUNIKASYON

TOTAL	OIL

TÜRKİYE	BANKALAR	BİRLİĞİ

TÜRKİYE	SİGORTA	GÖZETİM	BİRLİĞİ

ULS	KARGO	VE	HAVA	TAŞIMACILIĞI

UNIT	YATIRIM	HOLDİNG

ÜSKÜDAR	ÜNİVERSİTESİ

VODAFONE

YAKUT	SİGORTA

YAZ	A.Ş.

YEMEK	SEPETİ

YENİ	ELEKTRİK	A.Ş.

ZENITH	GEMİCİLİK

İŞ	ORTAKLARIMIZ

REFERANSLARIMIZ
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PROAKTİF HİZMET ANLAYIŞI

Siztek, önermekte olduğu hizmet kapsamı içerisinde tecrübesi ve bilgi birikimi ile raporlar üreterek 
proaktif hizmet anlayışını sunmaktadır.
҉ Kaynak Utilizasyonu (iş gücünün efektif ve esnek kullanımı)
҉ Bir ay içerisinde yardım masasına gelen ilk on istek (hizmet kategorisine göre)
҉ Bir ay içerisinde çağrı masasına istekte bulunan ilk on kullanıcı
҉ Bir ay içerisinde çağrı masasına iletilen ilk on donanım arızası
҉ Aylık servis seviyesi raporu
҉ Haftalık detaylı çağrı raporu

Siztek’den bir uzman danışman, belirlenen periodlarla ziyaretlerde bulunarak raporlar müşteri ile 
değerlendirilir ve önerileri yazılı/sözlü olarak sunulur. Bu raporlar ve görüşmeler sonrasında alınan 
kararlar ile tüm engelleyici aksiyonlar hayata geçirilir ve çalışan verimliliğinin artışı sağlanır.

SÜREÇ YÖNETİMİ

҉ Siztek, dış kaynak hizmetleri tedariği süresince, kurumunuzun ihtiyacı olan süreçleri gözden geçirir.
҉ “ITIL Best Practice” yaklaşımı ile gerekli düzenlemeleri yapar.
҉ BT verimliliğini arttıracak aksiyonların alınmasını sağlar.

Siztek, Çözüm Ortakları ile birlikte, ITIL metodolojilerine konu olan
҉ Çağrı Yönetimi (Incident Management),
҉ Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management),
҉ Problem Yönetimi (Problem Management),
҉ Değişiklik Yönetimi (Change Management)

gibi süreçleri ihtiyaçlara göre yeniden düzenleyerek hizmet tedariğini bu kapsamda gerçekleştirir.

Farkımız
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BİLGİ PAYLAŞIMI

҉ Siztek, tedarik ettiği hizmetler süresince tüm hizmetler ile ilgili bilgileri müşterinin uygun göreceği 
yetkililerin paylaşımına açarak, bilgi katkısı sağlar.

҉ Bu kapsamda arızalar, sorunlar, çözülemeyen problemler ve benzeri kriz durumlarını anlık 
izlenebilir.

҉ Kaynak kullanımı ve verimlilik ile ilgili tüm değerlere anında ulaşarak operasyonun işlevselliğini 
sorgulama imkanı ve esnekliği tanınır.

҉ Ayrıca, yapılacak olan anlaşmanın türüne göre maliyet oluşturan tüm kalemlere de erişim imkanı 
sağlanabilmektedir.

HİZMET KALİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

҉ Siztek’in önermekte olduğu hizmet kapsamında olan SLM, mevcut operasyondaki kaynakların ve  
kapasitelerin planlanmasını içermektedir.

҉ Müşterinin dinamik olarak değişen ihtiyaçları referans alınarak servislerin adaptasyonu sağlanır.
҉ Olası servis kayıplarının asgariye indirilmesi veya servislerin önceliklendirilmesi sağlanır.
҉ SLM temel olarak kurumunuza IT servislerinde maliyet ve iş gücü sarfiyatı kontrolü sağlamaktadır.

PROJE YÖNETİMİ

Siztek ve Çözüm Ortakları, önermekte olduğu dış kaynak hizmetleri alternatiflerinde;

҉ Geçiş süreci (Transition Period) süresince uzman bir proje yöneticisi atayarak projenin tüm fazlarını 
planlamaktır.

҉ Proje yöneticisinin görevi geçişin asgari sorunla tamamlanmasını sağlamak ve kurumunuzun 
ihtiyaçlarına göre bir hizmet operasyonu oluşturmaktır.

҉ Proje öncesi ön görülmeyen ve teklifte kapsam dışı kalmış parametreler ile karşılaşılması 
durumunda rapor oluşturularak, müşteri yetkilileri ile de bu rapor paylaşılarak aksiyon alınması 
sağlanır

҉ Bu işlemler gerçekleştirilirken de mevcut operasyonun aksamaması garanti altına alınır.
҉ Geçiş süresi tamamlandıktan sonra, Proje Yöneticisi görevini Hizmet Yöneticisine (Service Manager) 

devreder.
҉ Hizmet tedariği süresince SLM kapsamındaki iletişim noktası Hizmet Yöneticisi olur.

İŞ ORTAĞINIZ OLARAK SİZE DEĞER VERİYORUZ

҉ Siztek hizmet tedariği süresince kurumunuzda bir servis sağlayıcı olmaktan öte sizin iş ortağınız 
olmayı prensip edinmiştir.

҉ İş ortağınız olarak amacımız size hizmet üretirken, periyodik olarak gerçekleştireceğimiz 
toplantılarda BT operasyonlarında

҉ Orta vadede maliyeti azaltmak
҉ Mevcut maliyetler ile daha kaliteli servis üretimini sağlamak

için alternatifleri değerlendirerek kurumunuza katma değer sağlayacaktır.
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