Kesintisiz Başarı İçin Kesintisiz Hizmet

D724’ün Bakım Onarım Hizmeti ile her türlü arıza durumunda hızlı
ve güvenilir çözüm.
İş sürekliliğini azami seviyede tutmayı ve bunun için de sistemlerinde
meydana gelebilecek her türlü arızanın en kısa süre içerisinde gideriliyor
olmasını hedefleyen Birleşik Fon Bankası, altyapısında yer alan tüm
sistemleri için bakım onarım hizmeti sunabilecek tek servis sağlayıcı
olarak D724’ü seçti.
Birleşik Fon Bankası Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?
Birleşik Fon Bankası 1958 yılında Çaybank adıyla çay üreticilerine destek olmak amacıyla kurulmuş, 1992 yılında
Derbank adını almış, 1997 yılı sonunda Bayındır Grubu bünyesine katılmış ve ünvanı Bayındırbank olarak
değiştirilmiştir. 9 Temmuz 2001 tarihinde BDDK’nın kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen
bankamızın ünvanı TMSF’nin 7 Aralık 2005 tarihinde aldığı kararla Birleşik Fon Bankası olarak değiştirilmiştir.
Birleşik Fon Bankası halen TMSF tarafından el konulan Bayındırbank, Egsbank, Etibank, Esbank, Interbank, İktisat
Bankası, Kentbank ve Toprakbank’tan oluşan 8 Bankanınkülli halefi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca
satışları veya tasfiyesi gerçekleşen Demirbank, Sitebank, Sümerbank, Tarişbank, Bank Ekspres ve Türk Ticaret
Bankası’nın bir kısım kredi ve mevduat hesapları da Bankamızca takip edilmektedir.

Şirketinizin teknolojik alt yapısı ile ilgili genel bir bilgi paylaşır mısınız?
Birleşik Fon Bankası olarak kendi servislerimizi çalıştırdığımız sistemler dışında bünyemizde birleştirilen 8
bankanın bilgi teknolojileri altyapısında yer alan sunucu, disk sistemleri gibi veri barındıran tüm sistemlerin
işletimini de yapıyor olduğumuzdan,altyapımızda çeşitli markalara ait Mainframe, RISC, Sparc, AS400 ve x86
tabanlı bir çok farklı mimarideki sistemler barındırmaktayız.
Profesyonel bir bilişim hizmeti almaya neden ihtiyaç duydunuz?
Her ne kadar aktif bankacılık yapıyor olmasak dahi sorgulama ve raporlamalara yönelik günlük işlem hacmimiz
hatrı sayılır seviyelerde olduğundan iş sürekliliğini azami seviyede tutmak durumundayız, bunun için de
sistemlerimizde meydana gelebilecek her türlü arızanın en kısa süre içerisinde gideriliyor olması bizim için
oldukça önemli. Ayrıca, özellikle devrolan bankalara ait sistemlerin neredeyse hiçbirinin üretici garantisi
bulunmuyor, bir kısım ürünün garanti sonrası üretici destek süreleri de sona ermiş durumda. Marka ve teknoloji
çeşitliliğini de göz önünde bulundurduğunuzda altyapımızda yer alan tüm sistemlerin bakım onarım hizmetlerini
sağlamak için gerekli bilgi, tecrübe ve yedek parçayı kendi bünyemizde bulundurmak yerine daha ucuz maliyetle,
işi bu olan, güvenilir bir servis sağlayıcı ile çalışmayı doğru bulduk.
D724’ün hangi hizmetlerinden ne kadar süre ile faydalandınız?
D724 ile altyapımızda yer alan sunucu, veri depolama ve yedekleme sistemlerinin bakım onarım hizmetleri ile
ilgili olarak 2012 yılında çalışmaya başladık. Farklı marka ve mimarideki donanımlarımızın tümü için tek bir servis
sağlayıcıdan hizmet alıyor olmak bizim için bir tercih nedeniydi, uzun süre servis aldığımız ve tanıdığımız bir
teknik ekibe sahip olmaları nedeniyle de kendileri ile çalışmayı tercih ettik.
D724 ile gerçekleştirdiğiniz çalışmalarla ulaştığınız sonuçları paylaşır mısınız?
Şimdiye kadar iletmiş olduğumuz tüm çağrılara zamanında müdahale edilerek arızalar giderildi. Almakta
olduğumuz hizmetle ilgili en temel beklentimiz servis seviyelerine uygunluk olduğundan ve bu beklentimiz de şu
ana dek karşılanıyor olduğundan kendileri ile çalışmaktan memnunuz.
Tüm bu hizmetleri almak ve çalışmaları gerçekleştirmek için, size D724 ile çalışmaya karar verdiren,
D724’ün ayırıcı özelliği nedir?
D724 ile çalışmayı tercih etme nedenlerimizin başında altyapımızda yer alan çeşitli sistemlerin bakım onarım
hizmetlerinin tümünü üstlenebilecek yeterliliğe sahip olmaları geliyor. Ödemiş olduğumuz hizmet bedelinin
karşılığını ihtiyaç duyduğumuzda gerçekten alabileceğimiz hususunda gerek teknik personelin bilgi ve tecrübesi
gerekse yedek parça temini konusunda bizde yeterli güveni oluşturdular. Elbette maliyetler de bir diğer önemli
seçim kriteri oldu bizim için.
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