
OCS 2007 R2 bilançosu: E¤itim
harcamalar›nda 3,5 milyon Dolar tasarruf

PROJE ÖZET‹
Proje Öncesi Durum
Kat›l›m bankac›l›¤›nda Türkiye’nin önde gelen
bankalar›ndan biri olan Türkiye Finans Kat›l›m
Bankas›, anl›k mesajlaflma sistemi ile
kullan›c›lar›n ve bankac›l›k otomasyon
sisteminin çal›flma verimlili¤ini artt›rmaya
karar verdi.

Çözüm
Uzun ARGE çal›flmalar› neticesinde Türkiye
Finans Kat›l›m Bankas›, Microsoft Office
Communications Server 2007 R2’yi
kullanmaya karar verdi. Türkiye Finans Kat›l›m
Bankas›’n›n yetkin Bilgi Sistemleri ekibi, anl›k
mesajlaflma ile kullan›c›lar›n çal›flma
verimlili¤inin yan›nda bankac›l›k
uygulamalar›n›n entegrasyonunu sa¤lama
beklentisinden hareketle, OCS altyap›s›n›
kurdu.  Kurulan altyap›n›n uzaktan e¤itim
imkân›n› sa¤l›yor olmas› bankan›n e¤itim
planlar›n› ve bütçe planlar›n› de¤ifltirdi ve bu
noktada ürün tüm özellikleri ile kullan›ma
aç›ld›.

Yaz›l›m ve Hizmetler
� Microsoft Office Communications Server

2007 R2
� Microsoft Exchange Server 2007

Faydalar
� ‹fl gücü, zaman ve iletiflim maliyetleri çok

ciddi oranlarda düfltü
� E¤itim maliyetleri çok ciddi oranlarda düfltü
� Daha güçlü, esnek bir iletiflim ortam›

oluflturuldu
� Birlikte çal›flma verimlili¤i artt›

‹letiflim altyap›s›n› Microsoft Office Communications Server 2007 R2 ile güncelleyen
Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›, personellerinin e¤itim maliyetlerini düflürdü,  birlikte
çal›flma verimlili¤ini art›rd›.
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T‹CAR‹ MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
YETK‹L‹S‹N‹ DESTEKLEYEN
‹LET‹fi‹M ORTAMI
Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› Bilgi Sistemleri

Operasyon Müdürlü¤ü –Sistem Yönetimi Müdür

Yrd. Seyfullah Genç,  projenin aflamalar›ndan

biri olarak, ön çal›flma sürecinde Microsoft

ekibinin deste¤ini de ald›klar›n› belirtiyor. Böylece

ihtiyaç duyduklar› entegrasyonu h›zla hayata

geçirdiklerini ifade eden GENÇ, sözlerine flöyle

devam ediyor: “Yaz›l›m ekibimiz, OCS SDK’s›n›

kullanarak bir uygulama yazd›lar ve böylece

iletiflim ortam›n›n bankac›l›k ana uygulamalar›

ile entegrasyonunu gerçeklefltirdiler. Buradaki
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amac›m›z, belli bir miktarda yap›lan ifllemlerde

onay mekanizmas›n› devreye alabilmekti. Çünkü

flube çal›flan› söz konusu ifllemlerde üstündeki

sorumlusundan onay almak durumunda ve bu

süreç böyle bir entegrasyonla h›zl› bir flekilde

sa¤lanabiliyor. Ayr›ca, yüksek miktarlarda para

yat›r›lmas› ve çekilmesi durumunda ticari müflteri

hizmetleri yetkilisine bilgi verilmesi gerekiyordu.

Bu bilgilendirme ticari müflteri hizmetleri yetkilisi

için alt›n de¤erindedir. Bu sayede, müflteriye bu

bilgi do¤rultusunda do¤ru zamanda eriflmek ve

yönlendirmeleri daha sa¤l›kl› yapmak, bankan›n

ürünlerini söz konusu müflteri için do¤ru flekilde

konumland›rmak, en önemlisi müflteri

memnuniyetini sürdürülebilir k›lmak mümkün

olabilir.”

HIZ, VER‹ML‹L‹K VE KURUMSAL
HAFIZANIN KAYIT ALTINA ALINMASI
Bilgilendirme ve onay mekanizmas›n›n verimlili¤i

amac›yla gerçeklefltirilen OCS entegrasyonu,

Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›n›n kurumsal

verimlili¤i için de önemli bir kap›y› aralad›. Onay

ifllemleri eskiden sözlü isteklere dayan›rken, art›k

kay›t alt›na da al›nm›fl oluyor. Onay verecek

personelin ekran›na OCS üzerinden anl›k pop-up

menü ç›k›yor, sistem bu hareketleri kay›t alt›na

ald›¤› için kurumsal haf›zaya bilgi aktar›lm›fl oluyor.

Dolay›s›yla OCS 2007 R2,  hem güçlü bir kurumsal

yaklafl›m, hem h›z ve verimlilik, hem de müflteri

memnuniyetine önemli katk›larda bulunuyor.

‹fiGÜCÜ, ‹LET‹fi‹M VE ZAMAN
MAL‹YETLER‹NDE YÜKSEK TASARRUF
Hakan Uzuner, OCS 2007 R2’nin iletiflim

masraflar›n›, iflgücü ve zaman kullan›m› nedeniyle

oluflan maliyetleri çok ciddi oranlarda

düflürdü¤üne dikkat çekiyor: “Eskiden onay süreci

sözlü oldu¤u için bir onay ifllemi gerekti¤inde

yar›m saate uzayabiliyordu, oysa art›k 1 dakikada

gerçeklefltirilebiliyor. Pazarlama uzman›n›z›n

zaman›nda yapt›¤› bir hareketle banka ürünlerini

do¤ru konumland›rmas› da karl›l›k üzerinde dolayl›

bir katk› yarat›yor.”

Bankac›l›k uygulamas›na entegrasyonun

“Elde etti¤imiz baflar›, maddi kazançlar
ve kullan›c›lardan gelen olumlu yorumlar,
OCS 2007 R2 ve Exchange 2007
kullan›m›n› yayg›nlaflt›rma hedeflerimizde
bize h›z verdi. Bankac›l›k uygulamalar›m›z
ile OCS entegrasyonunu da çeflitli ifllemler
üzerinden gerçeklefltirdik. Örne¤in, cari
operasyonda belli limit üzeri ifllemlerde
onay mekanizmas›n› OCS üzerinden
iflletebiliyoruz.”

Hakan Uzuner
Bilgi Sistemleri Operasyon Müdürlü¤ü -
Sistem Yönetimi Servisi
Sistem ve Platform Yönetimi Sistem
Sorumlusu

ard›ndan, OCS 2007 R2 geçifliyle birlikte santral

entegrasyonu da gerçeklefltirildi. Santral

entegrasyonu, bir kullan›c›n›n günde ortalama

20-30 arama yapt›¤›n› düflünülürse, tek bir

kullan›c› için 15-20 dakikal›k bir kazanc›n yan›

s›ra, ergonomi ve kullan›m kolayl›¤› sa¤lad›. Daha

önce benzer özellikler sunan, ama kullan›m

özellikleri dolay›s›yla daha uzun zaman alan bir

çözüm denendi¤ini belirten Uzuner, bu anlamda

da nas›l bir maliyet tasarrufu ortaya ç›kt›¤›n› da

flu sözlerle ifade ediyor: “Di¤er çözümün ömür

boyu bir maliyeti vard›. Tek bir kullan›c› için

yaklafl›k 65 Euro ödemek yerine OCS Client

çözümünü kulland›k. Toplam 3.200 dolay›nda

kullan›c›m›z oldu¤u düflünülürse, söz konusu

çözümü kullanmayarak 208 bin Euro’luk bir

kazanc›m›z oldu¤unu söyleyebiliriz. OCS ile hiçbir

fley ödemenize gerek kalm›yor.”

 Uzuner, hem birim hem kurum olarak en çok

faydaland›klar› konunun da, teknik e¤itimler

oldu¤unu vurguluyor. “E¤itim konusunda çok h›zl›

ilerleyebiliyoruz. OCS altyap›s›n› tercih etmemizin

nedenlerinden bir tanesi altyap›m›z›n Microsoft

olmas› ve Microsoft ile çok h›zl› bir flekilde geri

dönüfl alabiliyor olmam›z. Biz OCS’i çok verimli

kulland›¤›m›z için hem santral entegrasyonu hem

de bankac›l›k uygulamas› taraf›nda üçüncü parti

bir uygulamay› kullanmak istemedik.”

E⁄‹T‹M HARCAMALARINDA 5,6
M‹LYON DOLAR TASARRUF
Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› E¤itim Müdürlü¤ü,

OCS üzerinden Live Meeting uygulamas› alt

yap›s›n› kullanarak, flube ve genel müdürlük

kullan›c›lar›na e¤itim vermeye bafllad›. Daha

önce gerçek s›n›flarda e¤itim yap›l›yordu. Toplam

180 flubeden, iki ya da üç kiflilik gruplar e¤itimlere

kat›lmak üzere ‹stanbul’a geliyordu. Konaklama,

yemek, toplant› odalar› maliyetleri çok yüksekti.

Ayr›ca, iflten uzak kalma süresi de uzuyordu. Kifli

bafl› e¤itim maliyeti y›ll›k olarak 800 dolar iken

bu maliyet flu anda 80-100 dolar civar›na

düflürüldü. Y›ll›k 8 bin kifliye e¤itim verildi¤i

düflünüldü¤ünde, 5,6 milyon dolarl›k bir tasarruf

söz konusu oldu.

Birleflik iletiflim ve Mesajlaflma Çözümü

“Bankac›l›k sektöründe ürünü tüm
özellikleri ile kullanan nadir bankalardan
biriyiz. Santral entegrasyonun yan›nda
e¤itimde, anl›k mesajlaflmada ve
bankac›l›k otomasyonundaki verimlili¤in
ciddi oranlarda olmas› bizleri motive
etmekte ve bu projenin gerçekleflmifl
olmas›ndan gurur duymaktay›z.
Microsoft Office Communications Server
2007 R2 (OCS 2007 R2) geçifli ile birlikte
Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›nda bir
iletiflim devrimi yaflad›¤›m›z› söylemek
mümkün. fiu anda tüm e¤itimleri flubelerde
OCS üzerinden sa¤l›yoruz. Kullan›c›lar›m›z,
Live Meeting özelliklerini kullanmaktan ve
bu ortamda verilen e¤itimlere kat›lmaktan
son derece memnun. Altyap›n›n
süreklili¤inin sa¤lanmas› konusundaki
destekleyici yaklafl›m›yla dikkat çeken
E¤itim Müdürlü¤ü, y›ll›k e¤itim
harcamalar›nda 3,5 milyon Dolar’l›k
tasarruf elde etti.
Bu vesileyle, OCS’in yayg›nlaflt›r›lmas›nda
vizyonu ile büyük destek veren,
yöneticilerimizden ve kurumsal destekleri
için Microsoft ekibine teflekkür etmek
istiyorum.”

Seyfullah Genç
Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› Bilgi Sistemleri
Operasyon Müdürlü¤ü
Sistem Yönetimi Servis Müdür Yard›mc›s›




