Yüksek Verimlilik İçin Kaliteli Hizmet

İşinde yüksek verimliliği hedefleyen Finansbank, tüm
şubelerindeki bilgisayar değişimleri ve MS Windows 7 geçişi
için D724’ü seçti.
Finansbank şubelerinde ve Genel Müdürlük birimlerinden
bulunan Windows XP işletim sistemi kullanan kişisel
bilgisayarların Windows 7’ye geçişinin ve eski teknolojili kişisel bilgisayarın 3750 adet yenisi ile değiştirilmesinin hedeflendiği projede,
D724’ün Saha Kurulumu ve Yaygınlaştırma hizmeti hızlı ve kusursuz bir şekilde uygulandı.
Sayılarla Finansbank Saha Kurulum ve Yaygınlaştırma Çözümü;
• 66 ilde 528 şube 3708 kullanıcı oluşturuldu.
• 206 Adedi Genel Müdürlükte olmak üzere 19 ilde toplam 3987 kullanıcı bilgisayar 2 ay içerisinde upgrade edildi.
• 3750 yeni kişisel bilgisayara imaj atıldı etiketlendi ve ilgili birimlere sevk edildi.
• 3945 mevcut kişisel bilgisayara yeni imaj yüklendi.
• Toplam 7695 kişisel bilgisayara data aktarımı yapılarak kullanıcıların mevcut dataları korundu.

Finansbank Ne Dedi?
Firmanız ve faaliyetleri hakkında özet bir bilgi verebilir misiniz?
-Türkiye’nin genç ve dinamik bankası Finansbank, 26 Ekim 1987 tarihinde faaliyete geçti. Kısa bir sürede büyük bir hızla büyüyen
Finansbank, 2011 yılı ikinci çeyrek itibariyle 512 şubesi ve 11.580 çalışanıyla müşterilerine yenilikçi bankacılık hizmetlerini başarıyla
sunmaya devam ediyor.

Finansbank’ın 2011 yılı konsolide net faaliyet kârı 896 milyon TL oldu.
Toplam kredileri yüzde 19 artarak 30.8 milyar TL’ye ulaşan Finansbank’ın, toplam konsolide aktifleri yüzde 20 artışla 47.2 milyar
TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 24 artış ile 28.7 milyar TL’ye ulaştı. Banka’nın özkaynakları da yüzde 10’luk artış ile 5.9 milyar TL
oldu. Banka’nın konsolide sermaye yeterlilik oranı %17.61 olarak gerçekleşti.

Bu tür bir projeye hangi sebeplerden ihtiyaç duyulmuştu?
Şube ve Genel Müdürlük birimlerinde kullanılmakta olan istemcilerin Windows 7 geçişini yapmak ve kullanım
ömrünü dolduran istemcilerin değişimini sağlamak amacı ile bu projeyi başlattık.
Projenin süreçlerini fikir olarak ortaya çıkması, hazırlık dönemi ve kullanıma başlanması, planlama, ürün
seçimi, kurulumlar, eğitimler gibi süreçler açısından tarihleriyle değerlendirebilir misiniz? Ne tür çalışmalar
gerçekleştirildi?
Yeni istemciler üzerinde çalışacak istemci imajları hazırlandı. Bu imajlar D724 deposunda yeni istemciler üzerine
yüklendi. Bu istemciler hazırlanan kurulum takvimine uyumlu bir şekilde şube ve genel müdürlük birimlerine
gönderildi. Bu gönderim sonrasında D724 ekipleri 66 il ve 700 farklı lokasyonda şube ve genel müdürlük
birimlerinde hem istemci değişimlerini hem de işletim sistemi yükseltmelerini yaptılar.
Projenin size sağladığı faydaları hız, çalışan memnuniyeti, verimlilik, güvenlik gibi konular açısından
değerlendirebilir misiniz? Kullanılan ürün ve çözümleri de düşünerek en fazla öne çıkan fayda hangi alanda
oldu?
Proje sayesinde istemci altyapımızda Windows XP ve Windows 7 olarak kullnadığımız ik iişletim sistemini
teke indirerek standart bir işletim sistemi belirlemiş olduk. Bunun da destek ve yazılım geliştirme süreçlerinin
maliyetlerini azaltacağını düşünüyoruz.
Projeyle birlikte mevcut IT altyapınızda ne tür bir değişim gerçekleşti? D724 ekibinin bu aşamadaki
katkılarından bahsedebilir misiniz?
Proje ile birlikte şube ve Genel Müdürlük birimlerinde kullanılan bütün istemcilerin Windows 7 işletim sistemi
geçişini tamamlamış olduk. Buna ek olarak kullanım ömrünü doldurmuş istemcileri de değiştirerek teknoloji
yenilemesi de yapmış oldu. D724 projenin başlangıcından sonuna kadar depolama, imaj yüklenmesi, sevkiyat, pc
değişimlerinin ve işletim sistemi yükseltmelerinin yapılmasında bize destek oldu.
Projeyi hayata geçirirken D724’ü tercih etme sebepleriniz nelerdi? Daha önce farklı projelerde birlikte
çalışmış mıydınız?
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında çok benzer bir projede D724 ile çalışmıştık. O projede 4000 PC değişimini
D724 ile beraber gerçekleştirmiştik. Bu proje kapsam olarak daha geniş olduğu için benzer bir projeyi D724 ile
beraber daha önce başarı ile bitirmiş olmamız D724’ü seçmemizde en büyük etken oldu.
Bu projede D724’le çalışmak ne tür faydalar sağladı?
D724 bu şekilde yoğun bir saha faaliyeti gerektiren işlerdeki tecrübesini projeye taşıdı. Kendi personelimizin bu
geçişi 66 il ve 700 lokasyonda gerçekleştirmesi zaman ve odaklanma açısından mümkün değildi. Biz de daha
önceden bu alanda benzer projeler yaptığımız ve başka projeler de yaptığını bildiğimiz D724 ile çalışmayı tercih
ederek minimum iş gücü ayırarak ve minimum iş saati kaybederek bu geçişi gerçekleştirdik.
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