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Ecl�t Co-CEO’su Egemen İnce �le Yönet�len BT
H�zmetler� Hakkında Konuştuk
Yazar Asım Dem�r - 5 Aralık 2022

Ecl�t Co-CEO’su Egemen İnce, yönet�len BT h�zmetler� hakkındak� sorularımızı yanıtladı.

Yönet�len h�zmetler ş�rketlere nasıl avantajlar get�r�yor? S�z�n
sunduğunuz Yönet�len BT h�zmetler�n�z neler� kapsıyor?

Sunduğumuz yönet�len BT h�zmetler�m�zle ş�rketlere güvenl�k sev�yes� yüksek olan ve uluslararası
standartları kolaylıkla karşılayan b�r altyapıya sah�p olma ve bu sayede regülasyonlarla uyumlu

çalışma �mkânı sağlıyoruz. BT s�stemler�n� yönetmek �ç�n gerekl� kaynağı bulmak, elde tutmak ve
ver�ml�l�k sağlamak özell�kle de günümüzde oldukça zor olab�l�yor. Ayrıca en son yen�l�klere,

regülasyonlara ve son derece yüksek b�r hızla gel�şen s�ber güvenl�k tehd�tler�ne ayak uydurmak
da mümkün olmayab�l�yor. Bu uygulama yoğunluğu ve karmaşası �ç�nde tüm s�stemler� çalışır

durumda tutmak ve �ş kes�nt�ler�n�n önüne geçmek �ç�n sık, düzenl� ve proakt�f bakım gerek�yor.
Değ�ş�m sürec�nde olan �şletmede uygulamaların da her an güncel tutularak yen� �ş �ht�yaçlarını

g�dermeye yardımcı olması da çok öneml�. Deney�m�m�zden güç alarak kurguladığımız yalın
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süreçler ve sunduğumuz uçtan uca çözümler�m�z sayes�nde müşter�ler�m�z, altyapılarının güvende

olduğunu b�lerek d�j�tal dönüşüme ve �şler�n� büyütmeye odaklanab�l�yor. Ayrıca esnek modeller�m�z
sayes�nde kullandıkları kadar ödeme fırsatıyla kaynaklarını daha ver�ml� b�r şek�lde yöneteb�l�yor.

Müşter�ler�m�z Ecl�t Bulut’u kullanarak esk�yen BT altyapılarına yatırım yapmak zorunda kalmadan
her zaman en son teknoloj�ye sah�p oluyor. Sunduğumuz kullanıma hazır ve güven�l�r çözümler

sayes�nde rekabet avantajlarına sah�p olurken, d�j�tal dönüşüm yolculuklarında da hızlanıyorlar.

B�rl�kte çalıştığınız f�rmaların hang� sorunlarla karşılaştığını
görüyorsunuz ve bu sorunları nasıl çözüyorsunuz?

İşgücü p�yasasındak� küresel rekabet sebeb�yle yetk�n BT �nsan kaynağına er�ş�m zorlaşıyor ve her

BT uzmanlığını kurum �ç�nde barındırmak �ç�n gereken mal�yetler artıyor. Öbür taraftan yatırım ve
sah�p olma mal�yetler� de günden güne yüksel�yor. Tab�� farklı platformların mevcut s�stemlerle ve

b�rb�rler�yle sorunsuz ve yasal yükümlülüklerle uyumlu çalışması da ş�rketler�n unutmaması
gereken başka b�r konu.

Ecl�t olarak b�z değ�şen �ht�yaçlara göre müşter�ler�m�z�n s�stemler�n� uzman ek�b�m�zle tasarlıyor,
7/24 yönet�yor ve destek ver�yoruz. Bu sırada Kullandıkça Öde ve Büyüdükçe Öde modeller�yle

yüzde 70’e varan mal�yet avantajının yanı sıra BT s�stemler�ne ek olarak f�nansal süreçler� de
yalınlaştırıyoruz. Müşter�ler�m�ze yen� çözümler� hızlı devreye alma, uzaktan �zleme ve kapas�te

tak�b�yle sorunsuz geç�ş ve yönet�m �mkanları sağladığımız g�b�, Ecl�t Cloud üzer�ndek� ver�ler�n� en
üst düzey güvenl�k sev�yes�nde barındırıyor ve on-prem sev�yes�nde performans sağlıyoruz.
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Ecl�t Co-CEO’su Egemen İnce

Müşter�ler�n�z ağırlıklı olarak hang� sektörlerden? Sektörel
çeş�tl�l�ğ� sağlamak �ç�n ne g�b� çalışmalar yürütüyorsunuz?

Başta üret�m, perakende, h�zmet ve sağlık olmak üzere b�rçok farklı sektörden müşter�ler�m�z var.
Sunduğumuz h�zmetler sektöründen bağımsız olarak ş�rketlere b�rçok avantaj sağlıyor ve bu da �ş

gel�şt�rme alanlarında b�ze büyük esnekl�k sağlıyor.
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Kurumların MSP’ye geç�ş sürec�n� nasıl yönet�yorsunuz?

Son dönemde yetk�n �nsan kaynağına er�ş�mdek� problemler�n artmasından ve yükselen yatırım

mal�yetler�nden bahsetm�şt�m. Bu g�b� durumlar özell�kle BT h�zmetler�nde ş�rketler�n bell�
uzmanlıklar �ç�n dış kaynak kullanımını ben�msemes�n� sağladı. Dış kaynak kullanımı, farklı

uzmanlıklara ve yetk�nl�klere çok daha uygun mal�yetlere ulaşım sağladığı �ç�n ş�rketlere büyük
artılar sunuyor.

Kurumlar, bulut platformlarının yönet�m�nde güvenl�k
end�şeler� taşıyab�l�yorlar. S�z�n aldığınız önlemler neler?

Proakt�f ağ ve güvenl�k yönet�m� h�zmetler�m�z sayes�nde ş�rketler�n güncel, güven�l�r ve
uygulamalarını en �y� şek�lde destekleyen b�r yapıya sah�p olmasını ve bu yapının sürekl�l�ğ�n�

sağlamasını mümkün kılıyoruz. Ağ ve Güvenl�k Yönet�m� h�zmet�m�zle de �şletmeler�n ağ
c�hazlarını 7/24 �zl�yoruz. Bu süreçte per�yod�k güncellemeler�n� gerçekleşt�r�yor, konf�gürasyonların

ve değ�ş�kl�kler�n de yönet�m�n� üstlen�yoruz. Aylık operasyonel raporlama ve �y�leşt�rme
öner�ler�m�z�n yanı sıra çözülemeyen problemlerde ve donanım arızalarında �şletme adına

üret�c�yle �let�ş�m� kuruyoruz ve sürec� tak�p ed�yoruz. Müşter�ler açısından baktığımızda onlar da
ağ ve güvenl�k altyapılarının operasyonel yükünden kurtuluyor ve s�stemlerde oluşab�lecek

sorunlar daha gerçekleşmeden ortadan kalkıyor.

Günümüzde ver�ler�n saklanması ve güvenl�ğ� her zamank�nden çok daha öneml�. Sadece

ş�rketler�n yasal sorumlulukları açısından değ�l, h�zmet sundukları müşter�ler �le güven �l�şk�s�
kurab�lmeler� �ç�n de çok kr�t�k öneme sah�p. Ver�y� daha �y� kullanarak daha ver�ml� ve �y� �ş

sonuçları yaratmak da her an gündemde. Dolayısıyla bu ver�ler�n güvenl�ğ� �ç�n çok öneml� olan
s�ber güvenl�k alanındak� gel�şmeler� tak�p ed�yor, bu gel�şmeler� ürün ve s�stemler�m�ze anlık

olarak yansıtıyoruz. B�rl�kte çalıştığımız ş�rketler �ç�n tüm h�zmetler�m�zde olduğu g�b� onların yer�ne
araştırıyor, tasarlıyor ve yönet�yoruz.

D�j�tal dönüşüm yolculuğunda f�rmaların d�kkat etmes�
gereken en öneml� konular neler?

Mal�yet� ve r�sk� azaltırken karlılığı ve ver�ml�l�ğ� artırmak, daha çev�k b�r yapıya sah�p olmak,
ş�rketler�n d�j�talleşmeyle elde etmek �sted�ğ� en öneml� çıktılar arasında yer alıyor. Bu noktada

yetk�n elemanlara ulaşma, yen� tehd�tlere ve saldırılara karşı hazırlıklı olma ve yen� teknoloj�lere
uyum sağlama konularında da bazı sorunlarla karşılaşab�l�yorlar. F�rmalar teknoloj�k dönüşümler�n�
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sağlarken bu sorunları ortadan kaldırab�lecek �ş ortaklarıyla çalışmaya d�kkat etmel�. Ecl�t olarak

en �y� h�zmet� en hızlı şek�lde sunuyoruz, bu h�zmetler�m�zle d�j�tal dönüşüm süreçler�n�
hızlandırıyoruz ve tüm bunların sonucunda �şletmeler�n müşter�ler�ne daha �y� deney�m

sunab�lmes�n� sağlıyoruz.

Yönet�len h�zmetler konusunda önümüzdek� dönemde nasıl
b�r gel�ş�m bekl�yorsunuz?

Pandem�n�n get�rm�ş olduğu uzaktan çalışma modeller�, ş�rketler�n ver�ler�ne ve s�stemler�ne

bulundukları yerden �sted�kler� zaman er�şme �ht�yaçlarını artırdı. Bu da bulut b�l�ş�m�n
ben�msenmes�n� hızlandırdı d�yeb�l�r�z. Bunların dışında f�z�k� olarak ş�rketler�n �ç�nde

bulunulmadan uzaktan altyapıların �zlenmes�, yönet�lmes� ve gerekt�ğ�nde önlemler�n alınması g�b�
yönet�len h�zmetler altındak� serv�sler, kurumlar �ç�n büyük faydalar sağladı. Önümüzdek� dönemde

hem h�br�t çalışma modeller�n�n kalıcı hale gelmes� hem de büyük kurumsal f�rmalardak� BT
mal�yetler�n�n azaltılmasına odaklanılmasından ötürü bulut b�l�ş�me ve yönet�len h�zmetlere olan

yönel�m�n artacağını öngörüyoruz.

Asım Dem�r
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2000'l� yılların başında Pent�um 4 2.4 GHz b�lg�sayarı sayes�nde teknoloj� �le buluşan Asım, 128 MB RAM �le savaşarak günümüze

kadar gelmey� başarmış. 2013'ten bu yana Technopat Sosyal'de deney�mler�n� aktaran yazarımız, ş�md�lerde haber ve makaleler�yle

b�z�mle.
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