DOĞA KOLEJİ*
Veritas ürünleri ve Platin Bilişim uzmanlığıyla ölçülebilir bir güvenlik altyapısına kavuştu!

Endüstri: Eğitim
Hakkında:

Türkiye'de eğitim sektöründe iz bırakan Fethi Şimşek; Doğa Okulları'nı 2002 yılında

kurduğunda, demokrasi kültürüne ve özgürlüğe olan inancını kurumun DNA'sı haline getirirken,
çalışan ve yöneticilerine sunduğu demokratik ortamla Doğa Okulları'nın sağlıklı ve özgüvenli
gelişimini sağladı. Yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilir kaliteyi vizyon olarak belirleyen Fethi
Şimşek ve yönetim kadrosu; profesyonel ekibine bu yönde destek vermeye, onlara hedeflerini
gerçekleştirmek için gerekli desteği sağlamaya devam ediyor.
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“Doğa Okulları web sitesi üzerinden uygulamaya konan e-Doğa ile veliler çocuklarının ders
programları, sınıf içerisinde yapılan etkinlikler, sınav sonuçları, ayrıntılı karne raporları,
yazılı tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi eğitim süreçlerimizle ilgili her veriye rahatlıkla
ulaşabiliyor” Ömer Ömeroğlu, CIO-Doğa Koleji.

Çözüm:
“Ürünün esnek ve ihtiyaçlarımızı tek bir yapı altında toplaması, yedekleme ve geri yükleme
gibi işlem sürelerinin kısalmasını sağladı. Ayrıca yedekleme süreçlerinin getirdiği iş yükü ve
donanım maliyetlerini yüzde 60 seviyesinde minimize etti. Bu proje sayesinde; donanım
yatırımı yapmadan, elimizde bulunan ürünleri kullandık. Daha önce kullandığımız yedekleme
yazılımları hem karmaşık hem de sağlıklı olarak yanıt vermiyordu. Operasyonel olarak iş
gücü yaratıyor ve çok fazla zamanımızı alıyordu. Netbackup sayesinde maliyette olduğu gibi
yüzde 60 zaman tasarrufu da sağladık. Ürünle ilgilenen arkadaşların verimliliği ise yüzde 50
oranında bir artış gösterdi.”

Yedekleme süreçleri, diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de büyük bir önem arz ediyor.
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Doğa Koleji Eğitim Teknolojileri birimi teknolojiye yön veren üretimlerde de bulunuyor. Tüm
yerleşkelerinde dünya standartlarının önünde eğitim teknolojileri kullanıyor, kendi oluşturdukları
zengin program ve içeriklerle benzersiz bir eğitim verme vizyonuyla hareket ediyorlar.
Doğa Okulları olarak velilerin çocuklarının eğitimine gösterdiği hassasiyetin bilincinde olduklarını
kaydeden Doğa Kolejleri CIO’su Ömer Ömeroğlu, “Doğa Okulları web sitesi üzerinden uygulamaya
konan e-Doğa ile veliler çocuklarının ders programları, sınıf içerisinde yapılan etkinlikler, sınav
sonuçları, ayrıntılı karne raporları, yazılı tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi eğitim süreçlerimizle
ilgili her veriye rahatlıkla ulaşabiliyor” şeklinde konuştu.
Yedekleme süreçleri, diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de büyük bir önem arz ediyor.
Veri kaybına uğramak ya da güncel olmayan yedekler ile çalışmanın kendileri için için ciddi kayıplara
neden olduğunu ifade eden Ömeroğlu, “Kurumun büyüyen yapısı ve vizyonu gereği, verilerin en iyi
şekilde saklanarak ihtiyaç halinde en güncel veriye ulaşması gerekiyor. Bu doğrultuda tek bir yapı
altında tüm yedekleme operasyonunu toplamamız gerekiyordu. Uzun yıllardır çalıştığımız Platin
Bilişim ile kuruma ve BT ekibine katma değer sağlayacak bir yedekleme yazılımı ihtiyacımızın
olduğunu belirttik. Alanında uzman kadrosuyla Netbackup çözümünü kurarak raporlama ve
yedekleme sorununun tamamen ortadan kaldırılacağını ilettiler. Bu sayede ölçülebilir ve
raporlanabilir bir yedekleme çözümüne kavuştuk” dedi.

“BT çözümlerinde ürünün esnek ve ihtiyaçlarımızı tek bir yapı altında
toplaması, yedekleme ve geri yükleme gibi işlem sürelerinin
kısalmasını sağladı.”
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Raporlanabilir bir altyapı!
Bu proje ile veri güvenliği, iş sürekliliği ve raporlanabilir bir yedekleme çözümüne sahip
olduklarını da sözlerine ekleyen Ömer Ömeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ürünün esnek ve ihtiyaçlarımızı tek bir yapı altında toplaması, yedekleme ve geri
yükleme gibi işlem sürelerinin kısalmasını sağladı. Ayrıca yedekleme süreçlerinin getirdiği
iş yükü ve donanım maliyetlerini yüzde 60 seviyesinde minimize etti. Bu proje sayesinde;
donanım yatırımı yapmadan, elimizde bulunan ürünleri kullandık. Daha önce kullandığımız
yedekleme yazılımları hem karmaşık hem de sağlıklı olarak yanıt vermiyordu.
Operasyonel olarak iş gücü yaratıyor ve çok fazla zamanımızı alıyordu. Netbackup
sayesinde maliyette olduğu gibi yüzde 60 zaman tasarrufu da sağladık. Ürünle ilgilenen
arkadaşların verimliliği ise yüzde 50 oranında bir artış gösterdi.”
Köklü işbirliği:
Platin Bilişim ile kurum olarak yıllardır çalıştıklarının altını çizen Ömeroğlu, sözlerine şu
şekilde son verdi:
“Birlikte çok fazla proje yaptık ve yaptığımız projelerden çok fazla katma değer elde ettik.
Bizim için en verimli, kaliteli ürünleri sistemimize entegre ederek iş yükü, zaman ve
süreklilik gibi süreçlerde başarı elde etmemizi sağladı.”
Önemli iş ortaklarımızdan:
Platin Bilişim olarak eğitim alanında projelere imza atmaktan büyük mutluluk duyduklarını
dile getiren Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı ise bu konu hakkında şunları
söyledi:
“Doğa Kolejleri, başarısını kanıtlamış, uzun yıllardır birlikte projelere imza attığımız
ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından bir tanesi. Bu projede kullandığımız Netbackup
diğer ürünlere göre daha stabil ve basit ara yüze sahip bir yazılım. Platin Bilişim olarak
eğitim alanında yaptığımız projelerimizin devamı da gelecek.”
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