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COLİNS* Platin Bilişim Uzmanlığında
Bilgi Güvenliği Yatırımlarına Hız Kattı! Colins iş akışlarında verimliliği
en üst seviyeye taşıdı!

Endüstri: Moda Perakendesi
Colins Hakkında: Hazır giyim sektörünün çok ötesinde, ürün ve hizmetleriyle
Insanları daha iyi hissettirme misyonuna sahip Colins, 1983’te kuruldu. Kadın
ve erkekler için günlü giyim, moda ve aksesuardan oluşan geniş ürün
yelpazesine sahip Colins, üretim yetkinliklerine ek olarak; bütün dünyadan
yüksek standartta kaynak sağlıyor.

"Platin Bilişim ile
gerçekleştirdiğimiz bu proje
sayesinde varlık
envanterimiz yardımıyla
kritik log kaynaklarımıza
öncelik vererek; ihtiyacımız
olan log kaynaklarını kısa
bir süre içinde sisteme
ekledik.”
Colins Bilgi Güvenliği
Yöneticisi,
Fatih SOLMAZ

Hedef: Türkiye’nin en büyük moda perakende firmalarından birisi olan Colin’s firmasının log yönetimini
güncellemek, şirket bünyesindeki log yönetiminin 5651 nolu yasaya tam uyumlu hale gelmesini
sağlamak ve raporlamayı kolaylaştırmak. Ayrıca istenmeyen durum alarmları oluşturabilmek ve log
yönetimini daha verimli ve etkin hale getirmek.

Çözüm:
IBM Qradar çözümünü Platin Bilişim uzmanlığında Colin’s bünyesine entegre ederek, log
yönetimini merkezi hale getirmek. Ayrıca Qflow ve QRTime ürünleri ile log yönetimini etkin ve verimli
kılmak.
Sonuç:
Projenin başarılı implamantasyonu sonucunda, Colin’s bünyesindeki log yönetimi işlemi etkin, verimli
ve merkezi hale getirildi. Projeyle birlikte Colin’s’in log yönetimi daha kararlı bir yapıya kavuşurken
5651 nolu yasaya tam uyum sağlanmış oldu. Ayrıca Qradar ve Qflow kurulumu sayesinde zaman
damgası, istenmeyen durum alarmları ve raporlama hizmetlerinin gerçek zamanlı ve hızlı bir biçimde
gerçekleştirilmesi sağlandı. Böylece log yönetimi, operasyonel riskler ve güvenlik ihlalleri gibi
durumları anında saptayabilen bir yapıya kavuştur. Önceden belirlenen istenmeyen durum alarmlarının
kurulumu sayesinde Colin’s için tehdit analizi yapabilmek daha kolay hale geldi.

“Hazır giyim sektörünün çok ötesinde, ürün ve hizmetleri ile insanları daha iyi hissettirme”
misyonuna sahip Colin’s, 1983’te kuruldu. Kadın ve erkekler için günlük giyim, moda ve aksesuardan
oluşan geniş ürün yelpazesine sahip Colin’s, üretim yetkinliklerine ek olarak, bütün dünyadan yüksek
standartta kaynak sağlıyor.
Colin’s, dünyanın her yerindeki mağazalarda “yeni”, “fit” ve “kalite” anlayışını aynı anda sunuyor.
Cesur, değişime açık, özgür ve yenilikçi anlayışla daha iyi üretim yapmayı hedef olarak belirliyor. 38
ülkede, 600’ü aşkın magazada dünyanın en dinamik hazır giyim oyuncularından biri olmanın
gururunu yaşıyor.
Bir Dünya Markası olmanın sorumluluğu ile üretim yapan Colin’s, hedeflerini hep yüksekte tutarak;
Dünya’nın en beğenilen markası olma yolunda ilerliyor.
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Log Yönetimi Emin Ellerde!
Perakende moda sektörü, son derece büyük iş hacmine sahip bir sektör ve bu sektörde yer
alan firmalar, son derece ciddi tedarik zinciri, envanter yönetimi ve log kaydı süreçleri
yönetmek durumundalar. 1983 yılında kurulan ve yurt dışına yaptığı ihracat ile kısa sürede
kendi pazarının en önemli firmalarından birisi haline gelen Colin’s de uzun yıllardır log
yönetimini ciddiye alan ve uygun çözümler kullanan bir firmaydı. Mevcut log yönetimi ürünü,
miadını tamamlayan (End of Life) Colin’s, çareyi farklı ürünleri kıyaslayarak yeni bir log
yönetimi çözümü aramakta buldu.
Bu süreçte IBM’in Qradar ürünü ile tanışan firma, Platin Bilişim’in uzman ekibiyle temasa
geçerek log yönetimini Platin Bilişim tarafından sağlanan IBM Qradar çözümüne teslim etmeye
karar verdi. Uygulamaya alınan proje sayesinde, hem Colin’s bünyesindeki log yönetimi daha
etkin ve verimli hale geldi hem de QRtime ve Qflow kurulumu ile ek özellikler kazanarak 5651
no’lu yasaya tam uyum sağlandı.
Colin’s Bilgi Güvenliği Yöneticisi Fatih Solmaz, Platin Bilişim ile gerçekleştirdikleri IBM QRadar
implamantasyon projesine duyulan ihtiyacı ve proje sayesinde sağlanan katma değeri şöyle
açıklıyor:

“Colins’e değer katacak bir proje ile kendilerinin iş akışlarını daha verimli
hale getirmekten mutluyuz.”
Ayhan Bamyacı, Platin Bilişim Genel Müdürü

"Proje öncesinde Colin’s bünyesinde farklı bir log yönetimi çözümü kullanıyorduk. Bu ürünün
End of Life olmasıyla birlikte yeni bir çözüm için arayışlara başladık. Gartner raporunda önde
olan yazılımlar arasında pOc çalışmalarımızla Melikcan Bey’in refakatinde başladık. Bir
karşılaştırma tablosu hazırlayarak test ettiğimiz ürünleri kıyasladık. pOC sürecinde Qradar’in
yönetim kolaylığı ve ekibin ürüne olan desteği ürün seçimimizde etkili oldu. SIEM projesinde
önemsediğimiz önemli bir kriter firmanın desteğiydi. Platin Bilişimin genç, dinamik ve
öğrenmeye istekli bir kadrosu olduğunu pOc sürecinde bize kanıtladı.
Bu proje sayesinde varlık envanterimiz yardımıyla kritik log kaynaklarımıza öncelik verilerek
ihtiyacımız olan log kaynaklarını kısa bir süre içinde sisteme ekledik. QRTime uygulaması ile
loglar üzerinde Tübitak onaylı zaman damgalanması yapılarak 5651 yasasına uyumu
gerçekleştirdik. Ayrıca cihaz ve uygulama log’larından oluşturmak istediğimiz rapor’lar ve
istenmeyen durumlar için alarmların oluşturulması sağladık.”
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Colin’s firmasının Platin Bilişim uzmanlığında gerçekleştirdiği IBM Qradar, QRtime ve
Qflow implamantasyonu kısa sürede tamamlandı ve önümüzdeki yıllarda firmanın log
yönetiminde ciddi bir verim artışı sağlanmış oldu. Henüz proje çok yeni olduğu için
verimlilik artışını net bir biçimde ortaya koyan karşılaştırma raporları hazırlanmış değil.
Ancak Colin’s, bu proje sayesinde log yönetimini çok daha kolay, etkin ve verimli kılacağı
görüşünde.
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