HEPSİBURADA.COM*
Hepsiburada.com, Platin Bilişim’le Güvenlik Zekasını Artırıyor!
Merkezi Ve Akıllı Yedeklemeye Geçiş Yaparak İş Verimliliğini Artırdı
Endüstri: Perakende
Hedef:
Kolay kurulum ve kullanım
5651 yasası ile uyumlu QRTime uygulaması
Sınırsız büyüyebilme
Düşük donanım maliyetleri
Diske yazma lisansı sınırsız

• Arama hızını artırmak kolay ve ucuz
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" Platin Bilişim’le uzun yıllara dayanan bir işbirliğimiz var. Yedekleme çözümüyle
başlayan ve log yönetimi çözümleriyle devam eden çalışmamızı ilerleyen yıllarda da
sürdürmeyi istiyoruz.” Deniz Aksu, Hepsiburada.comSistem ve Ağ Müdür

Çözüm:
Hepsiburada.com, Qradar’dan yalnızca log yönetimi değil, farklı alanlarda fayda
sağladıklarına dikkat çekiyor. “Kurulum sonrası ilk olarak log yönetimiyle başladık, ardından
çeşitli ko- relasyonları devreye almaya başladık. Bu süreç devam ediyor. Buna ilave olarak
netflow datası almaya da başladık, ki bu da oldukça işimize yaradı.”
Qradar sayesinde önemli bir zaman tasarrufu elde edildi. Eski sistemde ortalama 10 saat
süren bir işlem, Qradar’ın yetenekleri sayesinde yaklaşık 30 dakikaya indirildi. Bu sayede, o
işlemle ilgilenen çalışanlar farklı konulara yönlendirilebilmektedir.

Güvenlik teknolojileri her sektörde olduğu gibi e-ticaret sektöründe de kritik bir öneme sahip.
Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitesi olan Hepsiburada.com, güvenlik zekası noktasında
Platin Bilişim’in tecrübeli ekibinin desteğiyle Qradar çözümünden faydalanıyor.
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Türkiye’de online alışverişte ilk tercih edilen markalardan biri olan Hepsi- burada.com, 30 ana
kategori altında600 bin adedi bulan ürün çeşitliliğiyle Türk insanını e-ticaretle buluşturuyor. 7
milyon üyeye sahip olan Hepsiburada.com, çok sayıda müşteriye hizmet veren altyapısında Platin
Bilişim tarafından sunulan IBM Qradar çözümünden faydalanıyor. Hepsiburada.com Sistem ve Ağ
Müdürü Deniz Aksu, Platin Bilişim’le olan işbirliklerinin uzun yıllar öncesine dayandığına dikkat
çekiyor.
Aksu, 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalarda ilk olarak yedekleme çözümünü Platin
Bilişim’den aldıklarını ifade ederken, zaman içinde farklı alanlarda da çeşitli projeler
gerçekleştirdiklerini ifade ediyor.
Neredeyse 10 yılı bulan işbirliği, Hepsi- burada.com’un loglama çözümü arayışında da kendini
gösteriyor. O dönemde kullan- dıkları çözümün kendi kapasitelerini kar- şılama noktasında
yetersiz kaldığını ifade eden Aksu, arayışları ve yaptıkları testler sonucunda aday sayısını ikiye
indirdiklerini, Qradar’ı gerek teknik özellikleri ve kullanım kolaylığı gerekse işbirliği içinde oldukları
Platin Bilişim tarafından sunulması nede- niyle tercih ettiklerini belirtiyor. “Doğru seçim
yaptığımız, Qradar’ı kullanmaya başladıktan bir süre sonra kendini gösterdi. Qradar sürekli
gelişirken diğer alternatif çözümün geride kaldığını gözlemledik.” yorumunu yapıyor.
Sistemin, deneme süresinde kendi ihtiyaçlarına uygun konfigüre edilmiş olmasının avantajını

hissettiklerini söyleyen Aksu, bu nedenle devreye alma sürelerinin çok kısa olduğunu kaydediyor.
Ürünün faydaları noktasında Platin Bi- lişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı ise Qradar’ın kendine
özgü avantajlarına dikkat çekiyor: “Qradar benzeri ürünler çok kar- maşık olabiliyor. Arka planda
çok kompleks işler sözkonusu. Qradar, kullanıcının önüne bu karmaşık yapıyı kolay bir arayüzle
sun- mayı başarabiliyor. Kullanıcılar, Outlook’ta kural oluşturmaya benzeyen basit adımlarla kendi
ihtiyaçlarına uygun yapıları kurgulayabiliyor.”

“BT çözümlerinde ürünün kendisi kadar, sonrasında sunulan destek de
önemli. Platin Bilişim olarak sadece ürün değil, destek ve servis
hizmetlerimizle müşterilerimize değer katmayı amaçlıyoruz.”
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Ciddi Oranda Zaman Tasarrufu Sağlandı!
Hepsiburada.com Sistem ve Ağ Müdürü Deniz Aksu, Qradar’dan yalnızca log yönetimi
değil, farklı alanlarda fayda sağladıklarına dikkat çekiyor. “Kurulum sonrası ilk olarak log
yönetimiyle başladık, ardından çeşitli ko- relasyonları devreye almaya başladık.
Bu süreç devam ediyor. Buna ilave olarak netflow datası almaya da başladık, ki bu da
oldukça işimize yaradı.” Aksu, Qradar sayesinde önemli bir zaman tasarrufu elde
ettiklerinin de altını çiziyor: “Eski sistemde ortalama 10 saat süren bir işlemi, Qradar’ın
yetenekleri sayesinde yaklaşık 30 dakikaya indirdik. Bu sayede, o işlemle ilgilenen
arkadaşlarımızı farklı konulara yönlendirebiliyoruz.”
Aksu, Qradar’ın farklı özelliklerinden daha fazla faydalanmak için de Platin Bilişim’le
birlikte hareket ettiklerini ifade ediyor. Bu konuda çeşitli eğitimlerle yeteneklerini
geliştirmek için adımlar attıklarını ifade eden Aksu, bu sayede Qradar’ın
Hepsiburada.com’a olan etkisini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekliyor.
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