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HAKKIMIZDA
IT HERO olarak, ITSM ve ITOM çözümlerine h ız 
kazandıracak bir stratejiyle, ürün bağımsız 
danışmanlık ve servis sağlayıcı çözüm ortağı modeli 
ile 2016 yılında deneyimli ve uzman bir kadro ile yola 
çıktık. Kurumların Bilgi Teknolojileri alt yapısını 360 
derece yönetilebilecekleri, günümüz servis & hizmet 
modellerinden bağımsız, farklı bakış açısıyla inovatif 
çözümler üreten, sahip olduğumuz alanında birbirinden 
yetenekli ve sertifikalı uzman mühendis kadromuzla, 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bilgi teknolojileri 
işletmelerinden biri konumuna geldik.

IT’nin servis ve operasyon yönetimi ile başladığı dijitalleştirme serüvenine 
ek olarak ‘Business’ katmanını da dahil edip, geliştirmiş olduğu Robotik 
Süreç Otomasyonu çözümü olan “AutomMate” ile kurum ve kuruluşların 
IT’den başlayan ve Business ile ilerleyen dijitalleşme serüvenine uçtan 
uca çözümler geliştirmektedir. Kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar 
küreselde ve ülkemizde sektör bağımsız 250’den fazla işletmenin bilişim alt 
yapı yönetimi ihtiyaçlarına çözüm sağladık. Yeni yerli girişimler, yatırımlar 
ve nitelikli proje danışmanlığı yaklaşımı ile ihtiyaçlarınıza tek elden çözüm 
sağlayacak “Dijital Dönüşüm İş Ortağı” olmaya devam edeceğiz.
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Çağlayan Aydın
IT HERO Bilgi Teknolojileri Kurucu & CEO

HİZMETLERİMİZ

ITOM
ITOM, tüm BT altyapısı ve varlıkları için BT altyapısının 
sağlanmasını, kapasite yönetimini, maliyet kontrol etkin-
liklerini, performans ve güvenlik yönetimini, denetimini 
ve kullanılabilirlik yönetimini içerir.

ITSM
Kurum içerisinde tüm departman süreçlerini tek bir merkezden 
yönetmenizi, departmanlar arası iş birliği ile kurum içi verimlilik 
ve üretkenliğin belirli standartlarda kazanılmasını sağlar.

CEM (Critical Event Management)
Kritik süreçlerinizi iş birlikçi bir ortamda ele alın. Çalışanlarınızın 
ve ziyaretçilerinizin güvenliğinden emin olun. Toplu Duyuru 
sistemleri ile tüm paydaşlarınızı tek bir platformdan bilgilendirin 
ve krizlerinizi yönetin. 

Integration Platform ve RPA
Robotik Süreç Otomasyon teknolojisi ile tekrarlanan işlerin 
otomasyonunu sağlar. Bu şekilde zamandan ve maliyetten 
kazanç sağlanır. Ayrıca kendi geliştirdiğimiz Integration 
Platformumuz ile istekleriniz birinci gün adreslenir.

DX Proje Yönetim Danışmanlık
Dijitalleşme serüveninde doğru yol haritasının çıkarılması için 
IT HERO proje danışmanları, talep ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
size özel çözümleri geliştirecek stratejiyi belirler.

Uç Nokta (Edge Point) Yönetimi
Uç noktada yer alan cihazlarınızın ; Desktop, Server, Network 
katmanı veya uygulama katmanı uçtan uca Yönetimi, 
Monitorlenmesi ve Yama (Patch) yönetimi ile güvenliği sağlanır.

IT HERO Bilgi Teknolojileri; Dijital Dönüşüm 
Çözüm ortağıdır. IT’nin Servis ve Operasyon 
yönetimi ile yola çıktığımız dijitalleştirme 
serüvenine ek olarak Business katmanını da 
dahil edip, geliştirmiş olduğumuz Robotik 
Süreç Otomasyonu çözümümüz olan 
AutomMate (Robotik Süreç Otomasyonu) 
ile kurum ve kuruluşların IT’den başlayan ve 
Business ile ilerleyen Dijitalleşme serüvenine 
uçtan uca çözümler geliştiriyoruz.

Bu süreçte, müşteri merkezli bir yaklaşım ile 
kendi ürünlerimizi geliştirip, projelerimizde 
kullandığımız gibi alanında kendini ispat 
etmiş, birbirine rakip, farklı üreticilere 
ait çözümlerimizi de portföyümüzde 
bulunduruyoruz. Müşterilerimizin bizi tercih 
etmelerindeki temel neden, “ürün odaklı” 
veya “üretici odaklı” değil, “müşteri odaklı” 
uçtan uca kapsayıcı yaklaşım modelimizdir. 
Müşterilerimizin ihtiyaçları belirlenirken, 
bütçe, varmak istenilen nokta, sektör 
ihtiyaçları ve bunların 3-5 yıllık planlamalarını 
360 derece analiz edilerek, bu planlamaya 
uygun doğru çözümler tercih ediyoruz.

“Digital Transformation” geçmişte IT 
ekipleri ile yoğun olarak çalışılan bir 
konuydu. ITIL tarafından da altı çizilen, 
“IT’nin Business’ın koltuğuna oturması” 
serüvenini uzun yıllardır müşterilerimize 
ve sektöre anlatmaya devam ediyoruz. 
Mevcut müşteri portföyümüz yeni normal 
ve COVID-19 etkilerine uyumda sorun 
yaşamadı, hızlı bir şekilde adapte oldular. 
Bu adaptasyonda müşterilerimizle birlikte 
geliştirmiş olduğumuz projeler, disiplinler 
ve öngörülerin uygulanması başarıda en 
büyük etki oldu. 

“Dijitalleşme Adaptasyonu” altında 
sunduğumuz çözüm ve hizmetlerimizi 
bugüne kadar 300’den fazla işletme ve kobi 
ölçekli firmamıza sunma fırsatı yakaladık. 
Müşterilerimizin %85’i ISO500, %10’u Kobi 
Segmenti %5’i Start-Up işletmelerden oluşuyor. 
Görüleceği üzere IT HERO’da her bütçe ve 
modele uygun çözümler dijitalleşmede 
karşılık buluyor; verimliliği, karlılığı ve en 
önemlisi sürdürülebilirliği destekliyoruz. 
Müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz bu 
dönüşümlerden ROI süreleri ile yatırımlarında 
ciddi geri kazanımlar elde ettikleri gibi, dijitale 
gösterilen uyum ile ROI süreleri 1.5 ila 2 katı 
oranda artmış ve artmaya devam etmekte.

Bir yazılım ve teknoloji üssü haline gelen 
Çanakkale Teknopark’ta kurduğumuz 
AR&GE Merkezimizde yerli ve yabancı 
mühendislerimizle birlikte yatırımlarımızı 
yurt dışına kaçırmak yerine, ülkemizde 
G-lokal bir anlayışla sürdürmeye devam 
ediyoruz.  Amerika’da merkez üssünü 
kuruduğumuz AutomMate markamızın 
bugün itibari ile yaklaşık 15 ülkede marka 
başvurusunu yaptık ve bu sayıyı artırmaya 
devam ediyoruz.

AR&GE tarafındaki yatırımlarımız da devam 
ediyor. TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı ile 
ortak projeler geliştiriyoruz. Yapay Zeka, 
RPA, Integration Suite, AR ve VR alanlarında 
çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı 
bile. Avrupa’ya ürün ihracımıza başladık, 
2022 sonu itibari ile ciddi bir ihracat hedefi 
koyduk. Hem ülkemizin döviz ihtiyacını yerli 
ürünlerimiz ile azaltırken hem de ülkemize 
döviz geliri elde ettirerek kendi insanımıza, 
toprağımıza daha fazla “ÖZGÜRLÜK” 
kazandırmak için canı gönülden çalışıyoruz.

IT HERO olarak, tüm sektör paydaşlarını, 
işletmelerimizi, kobilerimizi ve 
startup’larımızı bu serüvende “Dijital 
Dönüşüm” çözüm ortağı olarak 
desteklemeye devam edeceğiz. Bunu 
yaparken yerli firma şapkamıza küresel 
normlarını da ekleyeceğiz.



IT HEROIT HERO 98

AutomMate, herhangi bir kod bilgisine 
gerek duymadan otomasyon süreçlerinizi 
oluşturmanızı sağlayan web tabanlı ve yapay 
zekâ destekli, robotik süreç otomasyon 
platformudur.  

Kurumların dijitalleşme yolcuğunda ihtiyaç 
duydukları otomasyon ihtiyacını karşılamak 
için kullanıma hazır kütüphanelere sahiptir 
ve sürükle-bırak özelliğiyle birlikte 

AI & ML 
(Yapay Zeka & Makine Öğrenimi)
AutomMate  AI Center, makine öğrenimi 
(ML) modellerini kolayca   geliştirmenizi, 
devreye almanızı, yönetmenizi sağlar. ML 
modellerini otomasyon iş akışlarınıza 
sürükleyip bırakın ve kendi kendine 
karar alması gereken süreçleri otoma-
tikleştirmeye başlayın. Veri bilimi geçmişi 
gerekmeksizin projelerinizi tasarlayın.

Market Place (Pazar Yeri)
Yüzlerce kullanıma hazır otomasyon ve 
entegrasyon botuna Market Place’ten 
ulaşabilir, indirebilir ve gerekli yapılandırma 
ayarlarını girdikten hemen sonra devreye 
alın.

%100 Web Tabanlı
Herhangi bir yerden herhangi bir ek 
yazılım uygulaması yüklemeden anında 
otomatikleştirmeye başlayın. Tarayıcıdan 
kolayca erişin ve kullanmaya başlayın.

AutomMate, işletmenizin otomasyon ve entegrasyon projelerini 
hızlı, risksiz ve yüksek katma değerli olarak gerçekleştirmenizi 
sağlar.

manuel gerçekleştirdiğiniz iş süreçlerinizi 
kolayca otomatikleştirmenizi sağlar. Bu 
yetenekler, tüm iş süreçlerinin otomatik 
olarak yerine getirilmesini daha kolay, 
daha hızlı ve daha uygun maliyetli 
hale getirir. Süreçlerinizi geliştirdikten 
sonra katılımlı ve katılımsız robotlar ile 
etkinleştirebilirsiniz. Böylece manuel ve 
rutin olarak yaptığınız ve size değer 
katmayan işlemlerden kurtulabilirsiniz.

Kullanıcı Dostu Arayüz
Sürükle ve Bırak Düzenleyicisi aracılığıyla 
süreçler çok hızlı bir şekilde tasarlanabilir 
ve çalıştırılabilir. Kullanmak istediğiniz 
eylemi sol menüden tasarım merkezine 
sürükleyebilirsiniz. 
Kullanıcı dostu bir arayüz ile tasarım 
merkezindeki süreçlerinizi dakikalar içinde 
otomatikleştirin. RPA geliştiricilerinden 
iş kullanıcılarına kadar herkes, şirket 
süreçlerini kolayca tasarlamak için 
AutomMate’i kullanabilir. Hazır kitaplık 
eylemleriyle süreçlerinizi tasarlamaya 
daha hızlı başlayın.

No / Low Code Platform
AutomMate’i kodlama bilgisi olmadan 
k u l lanıma hazır  uygulama kütüphane-
leriyle sürecinizi tasarlamanızı sağlar. Özel 
bir kod entegrasyonuna ihtiyacınız varsa, 
otomasyonunuzda Python, JavaScript ve 
PowerShell eylemlerini kullanabilirsiniz. 
Bunları kullanmak için bir eklenti indir-
menize gerek yoktur.
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Desktop Central, kullanıcı dostu arayüzü 
ile tüm uç nokta cihazlarının güvenliğini 
Distributed yapıda sağlayabilir ve 
uygulamalarınızı en az ayrıcalıklı bir 
ortamda merkezden yönetebilirsiniz.  BT 
kaynaklarından tasarruf ederken güvenlik 
ve kullanıcı üretkenliği arasındaki dengeyi 
koruyun. Ayrıca Roaming cihazların 
güvenliğini de kesintisiz sisteme entegre 
eden araçları da bulunmaktadır.

Ağınızdaki varlıkları izlemenize ve 
yönetmenize yardımcı olan web tabanlı 
bir BT Varlık Yönetimi (ITAM) yazılımıdır.

IT HERO olarak, ManageEngine ürünlerine 
dedike uzman kadromuzla en iyi fiyat 
garantisini sunmaktayız.

IT HERO kurulduğu günden bugüne kadar, 
kesintisiz açık ara Türkiye’nin En Büyük 
Partneri ve Hizmet Sağlayıcısı olarak, 
ManageEngine ürünlerinde kıdemli, 
sertifikalı ve deneyimli uzman kadromuzla 
en iyi fiyat ve hizmet garantisini 250’den 
fazla müşterimize sunmaktayız.

ManageEngine;  Network,  Server, 
Computer, Application, MobilDevices, 
Service Desk, Active Directory ve Security 
dahil olmak üzere BT işlemlerinin tüm 
yönlerini planlamanıza, yönetmenize, 
izlemenize ve raporlamanıza yardımcı 
olur.

Desktop Central Desktop Central 
UEMUEM

Asset ExplorerAsset Explorer

OpManager, performansa ilişkin derin 
görünürlük sağlayan güçlü bir ağ izleme 
yazılımıdır. Routers, switches, firewalls, 
load balancers, wireless LAN controllers, 
servers, VMs, printers, ve storage 
cihazlarınızda oluşan bir sorunun temel 
nedenini derinlemesine incelemenize 
ve ortadan kaldırmanıza olanak tanıyan, 
kullanımı kolay ve uygun maliyetli bir ağ 
izleme çözümüdür.

Log360, güvenlik tehditlerini algılayan, 
önceliklendiren, araştıran ve bunlara 
yanıt veren entegre DLP ve CASB 
özelliklerine sahip birleşik bir 
SIEM çözümüdür.  Saldırı uyarıları, 
anormallik algılama ve kural tabanlı 
saldırı algılama tekniklerini birleştirir 
ve algılanan tehditleri bildirir. Log360, 
sezgisel ve gelişmiş güvenlik analitiği 
ve izleme yetenekleriyle şirket içi, bulut 
ve hibrit ağlarda bütünsel güvenlik 
görünürlüğü sağlar.

ManageEngine 
En Yüksek Ciro Yapan İş Ortağı

2019 | 2020 |2021

Ayrıcalıklı erişimine yönelik PAM 360 
derece  yaklaşım  sağlar.  Ayrıcalıklı   hesapların 
ve erişimlerinin tüm yaşam döngüsünü 
kontrol etmek, yönetmek ve denetlemek 
için eksiksiz bir çözümdür. Tüm ayrıcalıklı 
hesaplarınızı tek bir merkezi kasada 
Encrypt edilmiş şekilde muhafaza eden 
kullanıcı dostu arayüzü, ayrıntılı erişim 
kontrolleriyle güçlendirilmiştir. 

BT yöneticilerinin ve teknisyenlerinin AD 
nesnelerini kolayca yönetmesine ve tek bir 
tıklamayla anında raporlar oluşturmasına 
olanak tanıyan bir Active Directory (AD) 
yönetim ve raporlama çözümüdür.

Ağda bulunan kritik kaynakların, AD 
nesnelerine  kullanıcılar, gruplar, GPO, 
bilgisayar, OU, DNS, AD, şema ve 
konfigürasyon değişikliklerine ilişkin 
tüm bilgilerle birlikte 200’ü aşkın olayı 
ayrıntılı GUI raporuyla alarm üretir ve Risk 
Assessment ile birlikte denetlenmesini, 
gözlemlenmesini ve raporlanmasını 
gerçek zamanlı olarak sağlayın.

ServiceDesk Plus, Kurumsal yapınızda 
bulunan çok sayıda iş kolun ve BT 
hizmetlerinin tüm iş süreçlerini, ITIL 
destekli ve uçtan uca dağıtımını kapsayan 
ve KPI çıktılarınızı yönetme esnekliğine 
sahip tek bir yazılım  uygulamadır.

OpManager

Log360

PAM360

ADManager PLUSADManager PLUS

ADAudit PlusADAudit Plus

ServiceDesk PlusServiceDesk Plus
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IT HERO olarak, hizmet verdiğimiz 
müşterilerimizin sistemlerini uçtan uca 
inceleyerek, ihtiyaç duyulan modülleri 
ortaya çıkarıp, hızlı ve uygun maliyetlerle 
projelendirmelerini sağlamaktadır. 
Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yüzlerce 
SolarWinds altyapı yönetim projesi, IT 
HERO’nun sertifikalı u z m a n  kadrosu 
tarafından başarıyla tamamlanmıştır. 
SolarWinds’in ödüllü altyapı yönetim 
yazılımları ile kullanıcılar tüm altyapılarını 
rahatlıkla izleyebilir ve yönetebilirler.

Solarwinds küreselde rakiplerine göre 
Enterprise, CMMC Seviye 3 uyumluluğuna 
sahip, Yeni Digital İmza sertifikalarıyla en 

IT  HERO yak ın  dönem içer is inde 
gerçekleştirdiği büyük ve katma değerli 
Quest projeleriyle bu alanda da önemli 
bir yer edinerek, diğer ürünlerinde olduğu 
gibi lider pozisyonunu sağlamlaştırmıştır.

Change Auditor
Change Audi tor  i le ,  Microsof t 
ortamınızdaki tüm önemli yapılandırma, 
kullanıcı ve yönetici değişikliklerinde 
eksiksiz, gerçek zamanlı BT denetimi, 
derinlemesine güvenlik tehdidi izleme 
elde edersiniz.  Change Auditor ağınızdaki 
yatay hareketleri takip eder ve halihazırda 
ağda bulunan bilgisayar korsanlarını 
izlemek için dosya sunucuları, Office 365 
ve Exchange arasındaki şüpheli kullanıcı 
etkinliğini denetler ve alarm oluşturur.

Toad For Oracle
Oracle’in administration/development 
interface’ idir .  Kul lanıcı lar ,  PL/SQL 
paketlerini, prosedürlerini, trigger’larını ve 
fonksiyonlarını inşa edebilir, test edebilir 
ve debug yapabilirler. Toad kullanıcıları, 
tables, views, indexes, constraints ve 
users gibi veritabanı objelerini yaratabilir 
ve değiştirebilirler. Toad’ın SQL Editörü 
script ve sorguları (query) etkili ve kolayca 
yazıp test etme imkânı sağlar ve güçlü veri 
grid’leri Oracle verisini görüntüleyip işlem 
yapma işini kolaylaştırır.

IDM (IAM)
One Identity Manager, kurum içi, hibrit 
veya bulut olsun tüm kuruluşunuz için 
kimlik yönetişimi ve yönetimi (IGA) 
sağlar ve en popüler ve stratejik hedef  
sistemlerin çoğunu içerir.  Identity 
Manager’ın kuruluşunuza gerçek 

yönetişimi getirmek için entegre olduğu 
ve optimize ettiği hazır olan platformların, 
sistemlerin ve ortamların tam listesi 
aşağıdaki gibidir.

OneLogin -  Ping Identity – SAP Companents 
– ITSM – ITOM – AWS – OKTA – WHALES- Epic 
EMP App Orchard – Azure – Google – Docker 
– Workday – NEXIS – SecZetta – Service 
Layers – Oracle –  Hideez – Vericlouds – 
ASPISID - SCIM – intragen – PAM – Exhange 
– FS - SQL

Migration Manager
Karmaşık Microsoft platformundaki geçiş 
projeleriyle ilişkili risk, zaman ve maliyeti 
azaltın.

Safeguard
Sistemlerinize derin erişim sağlayan 
ayrıcalıklı hesaplar. One Identity Safeguard 
paketi i le bu ayrıcalıklı hesapların 
güvenliğini sağlayabilir ve tam zamanında 
erişim için kimlik merkezli Zero Trust 
modelini etkinleştirebilirsiniz.  Ayrıcalıklı 
erişimi toplayın, saklayın, yönetin, 
doğrulayın, kaydedin ve analiz edin.
Ayrıcalıklı hesaplar üzerindeki stres 
seviyenizi azaltın.

Database Management
Sıfır kesinti ve sıfır veri kaybı ile veri 
replikasyonu gerçekleştirin, veri tabanları 
için yüksek kullanılabilirlik çözümleri 
sağlayın. Kesinti ve veri kaybı olmadan 
hızlı, basit, güvenilir bir şekilde veri 
tabanının buluta taşıyın. Kod değişikliğini 
hızlı ve güvenli şekilde dağıtın, karmaşık 
ve gereksiz görevleri otomatikleştirin, 
geliştirme döngülerini takip edin. IBM, 
DB2, Oracle, SAP, SQL Server veri tabanı 
yönetimi için Toad kullanarak, veriler arası 
geçişi kayıp olmadan  sağlayın.

güvenli monitoring yazılım üreticisidir. 
Genişletilmiş esnek izleme portföyüne 
sahip olup, BT alt yapısında bulunan ve 
marka bağımsız tüm cihazlarınızı basit 
arayüz ve Dashboard’lar üzerinden sizin 
için izler, bilgi verir, talep açar ve siz 
isterseniz aksiyon alır. Kurumların en çok 
ihtiyaç duyduğu cihaz izleme, performans 
değerlendirme, akıllı sistem gereksinim 
hesaplama teknolojisi ile kurumlara 
katma değer sağlamaktadır.

IT HERO, SolarWinds modülleri  i le 
karmaşık ağ yapınızın topolojisini tek bir 
ekranda toplar ve analiz etmenizi sağlar.
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CONTROL CENTER 
(KONTROL MERKEZİ)

CRISIS MANAGEMENT 
(KRİZ YÖNETİMİ)

MASS NOTIFICATION 
(TOPLU BİLDİRİM) 

SAFETY CONNECTION 
(GÜVENLİ BAĞLANTI)

VISUAL COMMAND CENTER 
(GÖRSEL KUMANDA MERKEZİ)

PUBLIC WARNING 
(KAMU UYARISI)

CARECONVERGE

COMMUNITY ENGAGEMENT 
(TOPLUM KATILIMI)

IT HERO, Türkiye’nin İlk ve Tek Reseller 
Partneri olarak bu alanda hem mevcut 
müşterilerine hem de bu alanda 
yatırımlarına yön vermek isteyen tüm 
kurumlara çözüm sağlamaktadır. 
Everbridge ile birlikte yandaki konu 
başl ıklarında çözümlerimizi  s ize 
sunmaktayız.

Türkiye’deki en büyük ve en deneyimli 
ITSM ekibiyle IT HERO, 4me ile bu 
alanda da farklı bir işbirliği yaparak, 
müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği farklı 
çözümler için alternatifli deneyimler 
sunmaktadır. 4me, yeni nesil hızlı, çevik 
ve içerisinde otomasyon araçlarını 
barındıran güçlü bir ITSM ürünüdür.

ITSM
4me’nin sağladığı ITSM işlevi, kuruluşlar, 
devlet kurumları ve yönetilen hizmet 
sağlayıcılar (MSP’ler) tarafından kullanılır. 
Hizmet sunumunun verimliliğini ve 
kalitesini artırmalarına yardımcı olur. 

Kurumsal Hizmet Yönetimi 
(ESM) 
Çalışanlar, BT sorusu mu yoksa İK sorusu 
mu olduğunu bilmek zorunda kalmadan 

herhangi bir soru için 4me uygulamasını 
kullanabilir. Çalışanlar, işletmenin 
kendilerine sunduğu her hizmet için tek 
bir uygulamadan yardım alabilirler.

Hizmet Entegrasyonu ve 
Yönetimi (SIAM)
4me, SIAM’ı desteklemek için özel 
olarak oluşturulmuş ilk Kurumsal 
Hizmet Yönetimi (ESM) uygulamasıdır. 
Bir kuruluşun dahili ve harici hizmet 
sağlayıcılarının, sunulan hizmet düzeyine 
ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlarken 
sorunsuz bir şekilde iş birliği yapmasına 
olanak tanır.
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Referanslarımız

Tüm referanslarımızı 

görmek için Qr kodu 

okutunuz.

IT HERO’nun bilgi birikimi ve saha tecrübesi olması öncelikli 
tercih sebebimizdi. Aynı zamanda ManageEngine sistemleri, 
yönetim, destek hizmetlerinden dolayı tercih ettik.

Hakan Uğuz
Teknik Destek Müdürü

IT HERO, kurumumuza  sistemle ilgili sıkıntıların hızlı bir 
şekilde geri dönüş sağlamasının yanısıra, programın verimliliği 
açısından da çok büyük destek oldu. IT HERO bizlere sağladığı 
faydalarlar kurumumuza katma değer yarattı!

Orçun Öner
Sistem ve Kullanıcı Destek Uzmanı

İhtiyacımız anında hızlıca tepki verecek ve bizden biri gibi 
çalışacak birini arıyorduk. Buna en yakın olan IT HERO idi. 
Daha sonra da yanılmadığımızı gördük.

Deniz Koral
HDI Bilgi Teknolojileri Grup Satış Müdürü

ManageEngine POC sürecini IT HERO ile başlattık, bu süreçte 
bize hızlı ve güler yüzlü şekilde destek oldular. Sonrasında 
ürünü devreye alırken IT HERO ile devam etmeye karar verdik. 
Her konuda bize aktif olarak destek oluyorlar ve kendilerinden 
son derece memnunuz.

Seçkin Kocaman
Tekfen Mühendislik A.Ş. Sistem Yöneticisi

Daha önceki dönemlerde, ManageEngine uygulamasını 
firmamıza IT HERO ekibi ile kazandırmıştık böylece tanışma 
fırsatı bulduk. Bize uygun çözümler sunması ve profesyonel 
yaklaşımı sebebi ile IT HERO’yu tercih ettik. Alanında uzman 
kişilerden oluşan ekibi ile bir çok projede kaliteli hizmet sunan 
değerli bir firma. IT HERO’ya ve ekibine kıymetli desteklerinden 
dolayı teşekkür ederiz.

Yakup Kenaroğlu
System & Network Expert | Project Management

Başarı Hikayelerimiz
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

ithero.com.tr

AutomMate, işletmenizin otomasyon ve entegrasyon 
projelerini hızlı, risksiz ve yüksek katma değerli olarak 

gerçekleştirmenizi sağlar.




