HDI Sigorta “Yeni Genel Merkez Dijital Dönüşüm
Projesi” için KoçSistem’i tercih etti

KoçSistem,
HDI Sigorta
‘Genel Merkez Dijital
Dönüşüm’ çalışmaları
kapsamında
Türkiye’deki ilk Dijital
Ağ Mimarisi (DNA)
entegrasyonunu
gerçekleştirdi.
Yapılamaz, denileni
çok kısa zamanda
yaptı, iyi ki
KoçSistem var.
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HDI Sigorta, yeni genel merkezindeki dijital
ağ altyapısını KoçSistem desteğiyle devreye
aldı, güvenli ve yönetilebilir sistem sayesinde
hizmet kalitesini arttırdı.
PROJE ÖZETİ
İhtiyaç Hizmet kalitesini arttırmak için ağ altyapısının yeniden dizayn
		 edilmesi, kablolu ve kablosuz ağ altyapısının oluşturulması, IP
		 telefon ve video konferans cihazları, dijital yayıncılık uygulamaları
		 ve güvenlik altyapısının kurulması
Proje
Cisco Digital Network Architecture (DNA) - Dijital Ağ Mimarisi
		 altyapısının HDI Sigorta’nın yeni yerleşkesinde kurulması ve
		 devreye alınması
Kapsam HDI Sigorta’nın yeni genel merkezi
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SUNULAN ÇÖZÜM

İHTİYAÇ NEYDİ?
HDI Sigorta Almanya’nın en büyük 3’üncü sigorta
grubu olan ve dünyanın 150 ülkesinde hizmet veren
Talanx AG bünyesinde yer alıyor. 2005’ten bu yana
Türkiye’deki bölge müdürlükleri ve yaklaşık 2 bin acente
ağı ile elementer alanda hizmet veriyor. Türkiye’de
sigorta sektöründe ilk 5 arasında yer almayı hedefleyen
HDI Sigorta, hedeflerine ulaşmak ve daha iyi hizmet
verebilmek için yeni genel merkez binasının altyapısını
çağın gereklerine göre tasarlamak istedi.
Yeni oluşumda HDI Sigorta’nın teknolojik altyapısının
gelecek 10 yıla hizmet etmesi, daha yönetilebilir ve
izlenilebilir olması hedefleniyordu. Kendi kendini
yönetebilen, karmaşık yapıların resmini daha net
çekebilen, dijital platformlar üzerinde sezgisel
algoritmalar ile öğrenerek aksiyon alan sistemlere
ihtiyaç duyuluyordu. KoçSistem’in uzmanlığıyla,
“Cisco Dijital Network Architecture” teknolojisi ve
bileşenleri ile kurulumlar tamamlandı, altyapının
güvenilir ve yönetilebilir olması sağlandı.

NEDEN KOÇSİSTEM?
HDI Sigorta’nın KoçSistem’le çalışma kararı
almasındaki temel kriterler şunlar oldu:

HDI Sigorta’nın Genel Merkez Dijital Dönüşüm
Projesi kapsamında şunlar gerçekleştirildi:
		 Yeni network topolojisi oluşturuldu
		 Şirket içi IP telefon ve video konferans
		 cihazlarının kurulumları gerçekleştirildi
		 Kablolu ve kablosuz ağ altyapısı kuruldu
		 Güvenlik altyapısı oluşturuldu
		 Toplantı odaları ve ortak kullanım alanlarında
		 dijital yayıncılık çözümleri konumlandırıldı

FAYDA VE SONUÇ
• Türkiye’de ilk kez sezgisel ağ mimarisi projesi
		 entegrasyonu hayata geçirildi
• Güvenlik ve iç iletişim için kullanılan ürünler
		 eş zamanlı olarak sorunsuz çalıştırıldı
• Network altyapısı daha yönetilebilir, daha
		 izlenebilir ve daha güvenli hale geldi
• Hizmet kalitesi arttı

• Sektördeki deneyim ve uzmanlığı
• Alanında yetkin kadroya sahip olması
• Sigorta sektörüne yönelik geniş ürün ve
servis yelpazesi
• Yenilikçi çözüm ve önerilere sahip olması
• Köklü ve kurumsal yapı
• Maliyet avantajı

55 km data kablosu ve 1250
network ucundan oluşan altyapıyı
kaldıracak çözümü projelendirmek
ve hedeflenen tarihe yetiştirmek,
tecrübeyle beraber deneyim
istiyordu. KoçSistem’in bu
alandaki uzmanlığı sayesinde
hedeflerimizde herhangi bir
sapma olmadan, proje tam
zamanında canlıya alındı.

Bu proje, Türkiye’de sezgisel
ağ mimarisi ile entegrasyonu
tamamlanan ilk proje olma
özelliğini taşıyor. HDI Sigorta’ya,
tüm cihazlarını merkezi ve analitik
olarak kolayca yönetebileceği,
hızlı, güvenli ve performans
konusunda çok büyük fark yaratan
bir platform KoçSistem
tecrübesiyle sunulmuş oldu.

Gürkan Tüzmen

Hatice Erdoğan Büyükçam

HDI Sigorta - Bilgi İşlem Sistem
Destek ve Donanım Müdürü

Cisco
Satış Yöneticisii

KoçSistem Hakkında
Koç Topluluğu şirketlerinden, Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem,
1945 yılında kurulmuştur. 70 yılı aşkın süredir teknolojiyi idealleştirerek, iş dünyasının
hizmetine sunan, böylelikle şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandıran KoçSistem;
vizyonu, iş yapış şekli, paydaşlarına verdiği değer ile müşterilerine özgün teknolojik çözümler
sunmaktadır. Öncü güç olma vizyonuyla hareket eden KoçSistem, ülkemiz için değer yaratarak
sektöründe liderliğini sürdürmektedir.
Şirketlerin dijital dönüşümünde başrolü oynayan KoçSistem; Nesnelerin İnterneti, Büyük
Veri & Analitik, Güvenlik, Kurumsal Bulut, Kurumsal Mobilite ve İş Çözümleri, Dijital İşgücü
RPA gibi alanlarda pek çok ürün ve servisler sunmaktadır. Müşterilerinin dijital dönüşümünü
gerçekleştirirken onları gerçek teknolojiyi yaşamaya, teknolojinin yarattığı fırsatlardan şimdi
faydalanmaya davet etmektedir.
KoçSistem bankacılık, telekom, perakende, enerji, dayanıklı tüketim, otomotiv, kamu, sigorta
ve daha birçok sektörde yer alan müşterilerine sektörlerin iş ihtiyaçlarına yönelik sunduğu
proaktif ürün ve servisleriyle, müşterilerinin tedarik zincirinden müşteri deneyimine dek toplam
değer zincirini dijitalleştirmektedir. KoçSistem inovatif çözümler ve yenilikçi teknolojileri ile
sektörleri geleceğe taşımaktadır.
Müşterilerinin ihtiyaçlarını, talep ve beklentileri doğrultusunda, güvenilir ve bütünleşik bir
biçimde karşılarken; dünyanın en büyük teknoloji üreticileri ile güçlü stratejik ortaklıklar
geliştirmektedir.
KoçSistem; küresel pazara açılan kapısı olan Ar-Ge projeleri ile dünyanın en önemli teknoloji
merkezleri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmaktadır. Türkiye’de yazılım alanında birinci sırada yer
alan Ar-Ge ve Yenilik Merkezi, yarının ihtiyaçlarına bugünden çözüm üreten mühendisleriyle
ile hem sektörün hem de ülkemizin kalkınmasına hizmet ederek, rekabet avantajı sağlayan
projeler yürütmektedir.
Müşterileri için değer yaratan, pazar odaklı ürün yönetimi yaklaşımı, geleceğe ışık tutan
stratejik bakış açısı ve teknolojiye yön veren Ar-Ge ve inovasyon gücü ile KoçSistem yeni
dönüşümlere hazırdır!

“KoçSistem 70 yılı aşkın süredir
teknolojiyi idealleştirerek
iş dünyasının hizmetine sunuyor”

KoçSistem’in
perakende sektörüne
özel çözümlerini
keşfet.

