“Platin Bilişim hizmet kalitesi ile güvenilir,
genişleyebilir, kurumsal çözümler”

Veri Koruma ve Güvenlik Çözümleri
www.platinbilisim.com.tr
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Platin Bilişim, Veritas NetBackup çözümünü
Türkiye’de pek çok farklı sektördeki
müşterilerine başarı ile sunmaktadır.

Platin Bilişim, Veritas Enterprise Vault
kurulumu ve bakımı konusunda,
Türkiye’de büyük bir pazar payına
sahiptir.
Veritas Enterprise Vault Journal ve
Clearwell ürünleri e-Discovery Dünya
çapında ün kazanmıştır. Platin Bilişim,
sertifikalı mühendisleri ile ürün desteği
vermektedir.
Transvault çözümleri ile arşivleme sistemleri
ve donanımları arasında, “veri göçü”
(migration) uygulanmaktadır.
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SIEM / Log Yönetimi
Sistemlerin, network cihazlarının, uygulamaların ürettiği
logları saklayan ve bu loglar üzerinde detaylı ilişkilendirme
(korelasyon) ve sorgular yapabilen sistemlerdir.
IBM QRadar Gartner Raporları’na göre lider grupta
bulunmaktadır.

“QRTime; 5651 Uyumluluğu”
Platin Bilişim, IBM QRadar ürününü, Türkiye’deki yasal
regülasyonlara uyumlu bir hale getirmek için, IBM ve
TÜBİTAK işbirliği ile “zaman damgalama” çözümü QRTime’ı
müşterilerine sunmaktadır.

Incident Forensic
Network trafiğinin kayıt edildiği ve bir güvenlik ihlali
ortaya çıktığında “olay yeri inceleme” (forensic) yaklaşımı ile
olayın yeniden canlandırıldığı güvenlik çözümleri
bulunmaktadır. IBM Qradar Incident Forensic bu güvenlik
çözümlerinden biridir.

DLP
Şirketlerin hassas verilerinin, şirket içinde nasıl yer değiştirdiğini
gözleyen ve kontrollü bir şekilde; “dışarı sızmalarını” engelleyen
bir teknolojidir.

SECURITY
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Network Güvenliği
Olay tabanlı güvenliğin pekiştirilmesi için, network tabanlı
güvenlik fonsksiyonlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. IBM QRadar
Ailesi ile Netflow ve QFlow, verileri toplanarak “Layer 7”
seviyesinde bilgi incelenebilmektedir.

IEM
Kullanıcı bilgisayarları ve sunucuların güvenlik açıklarını
kapatmak, envanter ve yazılım dağıtımı yapmak üzere
tasarlanmış çözümlerdir. IBM Endpoint Manager çözümü
özellikle kurumsal şirketlerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

ISO 27001
Güvenlik alanında belli bir altyapıya sahip olmak isteyen
şirketler, son yıllardaki güncel regülasyonlara uyum
sağlayabilmek için ISO 27001 gereklilklerini sağlamayı
hedeflemektedir. Platin Bilişim ISO 27001 kapsamında,
Yedekleme, Felaket Önleme (DR), Arşivleme, DLP, SIEM / Log
Yönetimi gibi konularda müşterilerine hizmet vermektedir.

Veri Şifreleme (Encryption)
Özellikle notebooklardaki verilerin istenmeyen ellere geçmesini
önlemek için disk ve e-posta trafiği
şifrelenbilmektedir.

SECURITY
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Kurumsal Yedekleme
Kurumların değerli bilgi ve süreçleri sunucuları üzerinde
bulunmaktadır. Sunucuların korunması için tekillleştirme,
diske hızlı yedekleme gibi çeşitli teknolojiler mevcuttur. Platin
Bilişim, dünyanın önde gelen teknolojilerini müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Veritas NetBackup kurumsal işletmelerin veri
koruma çözümleri için kendini kanıtlamış bir üründür.

Arşivleme
Regülasyonlar nedeniyle; bazı verilerin uzun süreli saklanması gerekmektedir. E-posta gibi elektronik dosyalar saklanması
gereken en önemli bilgi kaynaklarıdır.
Veritas Enterprise Vault ürünü bu noktada rakiplerinden oldukça
üstün bir üründür. Arşivlenen verilerin uzun süreli saklanma
ihtiyaçlarına cevap veren, yedekleme ve DR (Disaster Recovery)
maliyetlerini düşüren “object store” teknolojisini / Hitachi
Content Platform ürünü ile sunmaktadır.

AVAILABILITY
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e-Discovery
Kurumların kurumsal verileri üzerinde , iç denetim veya
regülasyonlar nedeniyle; araştırma faaliyetleri yapılması
gerekebilir. Özellikle, e-postalar arasında yapılacak araştırmaların,
geçmişe yönelik bir biçimde, çok sayıda veri arasından, güvenli ve
denetlenebilir bir metodla yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
e-Discovery bu ihtiyaçların tümüne cevap veren bir teknolojidir.

DR (Disaster Recovery)
Veri güvenliği sadece verilerin bulunduğu lokasyonlarda
sağlanmamaktadır. Bir felaket anında, verilerin bulunduğu lokasyon devre dışı kaldığı durumda, uzaktaki ikinci bir lokasyonda
verilerin hazır halde bulunması gerekmektedir.
Platin bu konuda “Veritas Storage Foundation” ve “Veritas Volume
Replicator” ile hizmet vermektedir.

AVAILABILITY
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Platin Bilişimi Tanıyalım

Platin Bilişim, “Veri Koruma,” Veri Güvenliği” ve “Profesyonel Hizmetler”
konularında faaliyet gösteren bir teknoloji firmasıdır. Uzman kadrosu
ile Türkiye’deki tüm müşterilerine, yerinde ve
uzaktan güvenli erişim metoduyla “Yönetilebilir Hizmetler”
vermektedir. Satın alma ve kiralama modelleri ile değişik finansal
çözümler sunulabilmektedir. Symantec, IBM gibi önde
konularından gelen firmaların çözüm ortağıdır.
Platin Bilişim, çözüm sağladığı ürün ve konularda uzmanlaşarak BT
sektöründeki yerini almıştır. Uzmanlığındaki konularda, farklı müşteri
ihtiyaçlarına uygun implentasyonlarla, müşterilerinin yaptıkları
yatırımların hızlı geri dönüşü sağlanmaktadır. Modern Profesyonel
Hizmetler anlayışı ile uzmanlaşmış “Kurulum
Uyarlama Servisleri” dışında, “Durum Değerlendirme (Healthcheck)”,
“Göç (Migration)”, “Sürüm Yükseltme (Upgrade)” gibi
kompleks servisleri de müşterilerine sağlamaktadır. “Arşivleme” ve “İş
Sürekliliği” konularında deneyimli mühendislerinin güncel proje
tecrübeleri ile farklılık yaratılmaktadır.Destek verilen ürünler arasında
: Netbackup, BackupExec, SSR, Enterprise Vault, Storage Foundation,
IBM IEM, IBM Qradar, IBMFiberlink, Symantec DLP, SEP, Brightmail,
Transvault sayılabilir.
IT Altyapıları konusunda yüksek standartlara sahip firmaların
ürünleri ile sorunsuz, uzun vadeli ve güvenilir çözümler üreten
Platin Bilişim’i rakiplerinden ayıran en önemli farkı, sağladığı
Profesyonel Hizmetlerin yüksek standartları ve uyguladığı başarısı
kanıtlanmış metodolojilerdir.

Değerinizi Korur I Saves Your Value
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Değerli İş Ortağımız,
Öncelikle çalışma ortağımız olarak birlikte gerçekleştirdiğimiz ve
gerçekleştireceğimiz
çalışmalarda kalite ve işimize odaklanma bizim için temel noktalardır.
İş ortaklarımız için tüm zorlu projelerimizde dahi çalışkan ekibimiz
ve işimize inanan çalışma ruhumuz ile başarıyı yakalamayı bir hedef
olarak belirlemiş durumdayız.
Platin Bilişim olarak; herzaman kaliteli hizmet ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek çalışma biçimimiz oldu.
Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımıza aynı şekilde devam
edeceğiz ve güvenli adımlarla büyüyeceğiz.Bu yolda ilerlerken en
büyük destekçimiz olan sizlere daha kaliteli bir hizmet sunabilmek
adına daha çok çalışacağız. Hedeflerimize ulaşabilmek için temel
değerlerimiz; her zamanki gibi insan odaklı yaklaşımımız çerçevesinde
yenilikçilik, sinerji, kalite ve çok çalışmak olacak.
Bugüne kadar Platin Bilişim olarak gerçekleştirdiğimiz büyümeyi
sizlere de borçluyuz. Bunun için iş ortağımız şeklinde yanımızda
olmanızı ve bizlere olan desteğinizi önemsiyoruz. Yatırımlarımızı da
size olan sorumluluğumuzun bilinci ile sürdürerek büyüyeceğimizden
eminiz. Önümüzdeki dönemde, geleneksel kalıpların yıkılarak;
sektördeki büyük oyuncuların değişeceğini şimdiden
öngörebilmekteyiz.
İnsanların bilişim teknolojileri taleplerinin daha ziyade servis talebi
şeklinde ortaya çıkacağını düşünmekteyiz. Bu süreçte güvenlik
teknolojileri de önemini artıracaktır. Hız ve servis kalitesine verilen
önem giderek daha da önemli bir hale gelecektir. Bu kapsamda; Platin
Bilişim’in güçlü kadrosu ile sizlere en kaliteli ve en hızlı hizmeti,
ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde sunmaya devam edeceğiz.
Ayhan Bamyacı, Genel Müdür
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Stratejik Hedefimiz ve Kurumsal Felsefemiz
En temel stratejik hedefimiz Platin Bilişimi bir Dünya markası
yapmaktır. Güvenli ve sürdürülebilir büyüme ile tüm
paydaşlarımızın verilerini korumak ve güvenlik ihtiyaçlarını
karşılamak en öncelikli hedeflerimizdendir.
Tüm faaliyetlerimizde dürüstlük ilkemize göre hareket etmekteyiz.
Kaliteden ödün vermeyerek, kişilere daha güvenli bir ortam tedarik
etmek sureti ile iş hayatlarında kazançlı çıkmalarını sağlamak
bizim için bir görev niteliğindedir. Tüm paydaşlarımızla iş
ortaklığına dayanan güvenilir ilişkiler kurmak ve sürdürülebilir,
karlı işlere imza atmayı böylelikle taahhütlerimizde kesintisiz bir
hizmet sağlamayı hedeflerimiz arasında görüyoruz.
Bizim için faaliyet gösterdiğimiz her alanda belli standartlarda
olmak vazgeçilmez bir unsurdur. Bu standartlar çerçevesinde
hergün biraz daha iyiye doğru yol alıyoruz. Her nerede olursak
olalım tüm paydaşlarımızla hukuk çerçevesinde ilişkiler
kurarak hukuk kurallarına saygı gösteriyoruz.
Karşılıklı güven esasıyla çalışanlarımıza en önemli
paydaşlarımızdan biri şeklinde davranıyor, çalışanlarımız sayesinde
Platin Bilişim’i gün ve gün büyütüyoruz. Çalışanlarımızın
özgüvenlerini sağlamak, yetenek ve kalifikasyonlarını
güçlendirmeyi de görev sayıyoruz. Tüketici ve müşterilerimizi de iş
ortaklarımız olarak görüyor, onların çıkarlarını önemsiyoruz.
Tüm ürün ve hizmetlerimizin kalitesi ve güvenirliği temel
standartlarımız arasında yer almaktadır. Tedarikçilerimiz ve ticari
ortaklarımızda aynı seviyede önemlidir. Onlarla ilişkilerimizde
sürdürülebilir ve tutarlı adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Çevre
dostu ve yeşil yapımız sayesinde de bilinçli bir kurum olarak var
gücümüzle çalışıyoruz.
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Neden Platin Bilişim?

Butik Çözümler:
Platin Bilişimin en büyük avantajı, butik ve ihtiyaçlarınıza yönelik
çözümler sunmamızdır. Temel ihtiyaçlarınızı analiz ediyor,
projelendiriyor ve raporlama sistemlerine dayalı sayısal
yöntemlerimiz ile ilkeli bir biçimde takip ediyoruz.
Yenilikçi Yapımız ve Geleceği Öngörmek:
Herzaman yeniliklere açık, dinamik yapımız ile geleceğe yatırım
yapıyoruz. Tüm paydaşlarımız açısından attığımız her adımda
vizyoner ve farklı bakış açıları ile win-win stratejisi ile hareket
ediyoruz.
Profesyonel Kadro:
İşimizde sadece kendimiz ile yarış halindeyiz. Bu ilkeyi profesyonel
anlayışmızın temel taşı olarak görüyoruz.
Çalışma Biçimimiz:
Platin Bilişim çalışma biçimi olarak faaliyet alanına
odaklanmaktadır. Çok sayıda yerel ve global referansı bulunan
Platin Bilişim olarak ürün ve projelerimize tüm yaşam döngüsü
boyunca destek vermekteyiz. Gelişmiş hizmet seçenekleri ve
uyumluluğu ile herzaman win-win anlayışı ile profesyonel hizmetler
sunmaktayız.
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Kurumsal Yönetişim ve Çalışanlarımız
Platin Bilişim olarak kurumsal yönetim yerine kurumsal yönetişim
kavramına odaklanıyoruz. Kurumsal yönetişim felsefemizde,
öncelikle herkesin yaptığı işin yöneticisi olduğu varsayımıyla
hareket ediyoruz.Çalışanlarımıza sorumluluk ve inisiyatif
veriyoruz; böylelikle yaptıkları işi sahiplenmelerini sağlıyoruz. Üst
yönetimimiz herzaman en alt kademedeki çalışan ile iletişim ve
etkileşim halindedir. Buna da 360 derece yönetişim adını veriyoruz.
Gerek dikey iletişim gerek yatay iletişim düzeyinde bilgilerin sürekli
olarak akış halinde olduğu, açık iletişimin benimsendiği bir
kurumsal yapı olarak sürdürülebilir bir işgücü sağlamayı
hedefliyoruz. Bunu yaparken aldığımız tüm yönetim kararlarında,
toplumu ve doğal/sosyal çevremizi dikkate alarak adım atıyoruz.
Yaptığımız tüm projelerde öncelikle insani boyutu ve
faydalanabilirlik oranlarını dikkate alıyor ve paydaşlarımızı
olumsuz etkileyecek bir dışsallık oluşturmamaya özen gösteriyoruz.
Platin Bilişimin çalışanlarıyla ilişkileri, fark yaratmak ve değer
oluşturabilmek adına özen gösterdiği sahalardan biridir.
Çalışanlarımızla iletişimimizde temsilsel bir yapı kurmaya özen göstermekteyiz. Aynı zamanda çalışma ortamımızda güven ortamını
kurmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız.Çalışanlarımızın sosyal, kültürel, etik,psikolojik ve yasal birçok açıdan eşit
ve sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi için elimizden
geleni yapmaktayız. Çalışma hayatında denge kavramını
yerleştirmek ve yönetimmimizin net bir çalışan ilişkileri vizyonuna
sahip olması için çaba gösteriyoruz. Çalışanlarımızın özgürce
kendilerini ifade edebilmeleri ve verimli takım çalışmalarının ortaya
çıkabilmesi için çeşitli programlar ile çalışanlarımızla ilişkilerimizi
düzenleme çabası içerisindeyiz. Çalışanlarımızla bir bütün halinde
kültür, iş hayatı , değer ve davranışlarla ilgili meselelere
odaklanarak onları işimizin bir parçası haline getiriyoruz.
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Toplumsal İlişkilerimiz ve Çevre Vizyonu
Çevre sadece kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında değil;
tüm çalışmalarımızda, dikkate alıp önemsediğimiz yegane
unsurdur. Yeşili seviyoruz. Bu sebepten çevresel regülasyonlara
uymaya ve enerji verimliliğine oldukça özen gösteriyoruz.
Çevre konusunda başta çalışanlarımız olmak üzere tüm
paydaşlarımızı bilgilendirmeyi önemsiyoruz. Tasarım süreçlerimizde
de çevreye duyarlı hareket ediyoruz. Kaynaklarımızın verimli
kullanılması için geri dönüşüme özen gösteriyoruz.
Toplumla olan ilişkilerimizde, kamusal ve sosyal çevremizle
ileriye yönelik sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Bu
sayede, hem çevremize faydalı olma ilkemizi de gerçekleştirerek
uyumlu bir toplumsal sorumluluk anlayışını benimsiyoruz.
Toplumsal yönetim kararlarımızı yapılandırırken en temel dayanak
noktamız olmuştur. İletişim biçimlerimizde bu dayanak ile daha
güçlü bir gelecek için çalışıyoruz.
Sadece yasa gereği olarak değil Kurumsal Sosyal Sorumluluk
kavramını, gönüllü olarak şirket stratejimize dahil etmekteyiz.
Gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarına
sürdürülebilir yatırımlar olarak bakmaktayız.
Temelimiz “insan’dır” insan odaklı bir biçimde kurumsal sosyal
sorumluluğa bağlılık gösteririz; bunu hayata geçirmek için aracımız
farkındalık programlarımızıdır.
Değişime olan inancımızı sosyal paydaş gruplarını etkileyerek
davranış haline getiririz bunun için çeşitli kampanyaları
hayata geçiririz. Yönetime katılım modelimiz Endüstriyel Demokrasi
düzeyindedir.
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Tel: +90 216 416 3096
Fax: +90 216 416 3046
Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Gülbahar Sok.
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KADIKÖY- İSTANBUL
pazarlama@platinbilisim.com.tr

“Platin Bilişim müşterilerine, veri güvenliği
konusunda “bütünleşik” çözümler üretir.
Müşterilerine, yüksek kaliteli, yönetilebilir
hizmetler ve bakım anlaşmaları sunar.”
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