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SADECE 30 YIL İÇERİSİNDE 
COLLEZIONE, 17 ÜLKEDE GENÇLER 
ARASINDA OLDUKÇA YAYGIN 
OLAN ‘HIZLI MODA’ MAĞAZACILIK 
POLİTİKASI İLE TÜRKİYE’NİN LİDER 
MARKALARINDAN BİRİ OLMUŞTUR. 
Collezione koleksiyonları yaratıcı ve renkli olmasının yanı sıra hem rahat hem 

de şıktır. Bu koleksiyonlar hem üretim kaliteleri hem de marka ilkeleri olan şıklık, 

özgünlük ve ulaşılabilirlik ile tanınırlar.

Aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da 250 satış mağazası ile Collezione’un 

güçlü bir online mevcudiyeti vardır. Müşterilerine hızlı ve güvenilir dijital ortam 

deneyimi yaşatmak için yeni teknolojiye yatırım yapmıştır.

Zorluk
İster mağazada isterse online ortamda olsun Collezione müşterilerine sürekli  

ve eğlenceli alışveriş deneyimi sunmak için çalışır. 

İnsanlarının yaratıcılığını destekleme, beğenilen giyim tarzlarının seçimi ve 

mükemmel müşteri hizmetleri ile şirket, daimi başarı ve büyümede dayanıklı  

BT sistemleri ve ekipmanlarına güvenir. 

Perakende mağazalarının dağıtım ağı ile 24 saat etkin iletişim sağlamalıdır. Çalışanları, 

bilgisayarlarının başında, satış noktalarında ya da mobil cihazlarda, önemli belgelerde 

ve dosyalarda herhangi bir arızaya ya da erişim kaybına sebebiyet vermeden verimli 

bir şekilde çalışmalıdır.

Perakende
•   Türkiye’nin lider moda  

markalarından biri

•  Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da faaliyetler

•  Kaspersky Endpoint Security for 
Business Advanced Kullanımı



“ Birinci sınıf bir iş yürütüyoruz 
bu nedenle birinci sınıf güvenlik 
çözümüne ihtiyacımız vardı. İşte  
bu nedenle Kaspersky Lab’ı seçtik.”   

 Gökhan Zengin, BT Müdürü, Collezione

collezione.com.tr

İnternet sitesi kolaylıkla erişilebilir olmalı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. 

Collezione, önemli mali bilgileri, şirket, ürün ve müşteri bilgilerini ve  

bütün önemli ödeme hizmetleri altyapısını ve sistemlerini saldırılara  

karşı özellikle korumalıdır.

Hem e-ticaret İnternet sitesi ekibi hem de mağazalarda ve mobil cihazlar ile 

çalışan ekip, virüsler, istenmeyen e-postalar, hackerlar ve diğer saldırılara karşı 

korunmasızdır. Bunlar, iş sürekliliğini kesintiye uğratır ve performansa, gelire ve 

şirket ününe zarar verir.

Şirketin halihazırda sistemleri için korumaları var olmasına rağmen dağınık 

varlıklarının performansını gözlemleme ve yönetmede zorluklar yaşamaktaydı. 

En hızlı büyüyen ve en çok zarar veren kötü amaçlı yazılım sınıflarından biri olan 

ve 2015 yılında 325 milyon dolardan daha fazla zarar verdiği düşünülen fidye 

yazılıma karşı zayıf noktalar konusunda hala endişeleri vardı.

“Cryptolocker virüsü ile ciddi bir sınav verdik” diyor Gökhan Zengin,  

Collezione BT Müdürü. “Saldırı, yetkili bir kullanıcı aracılığıyla yapılmış ve  

47.000 dosyaya bulaşarak şifreleme yapmıştır. Uyguladığımız backup  

prosedürleri sayesinde dosyalarımızın tamamı kurtarılmış fakat BT’ye  

ciddi bir iş yüküne neden olmuştur.”

Kaspersky Lab çözümü

İstenilen koruma ve güvenliği sağlamak için Collezione’nun BT ortağı, İstanbul 

merkezli Corpupp, Kaspersky Lab’ın kapsamlı uç nokta güvenlik platformunu 

önerdi. Titiz satın alma prosedürü ve lider Türk teknoloji distribütörü Penta 

tarafından yürütülen kapsamlı test sonrasında Collezione, güvenlik özelliklerinin 

tamamından faydalanabilmek için gelişmiş sürümlerden 300 lisans seçti.

“Kaspersky Lab seçmenin pek çok sebebi vardı” diyor Gökhan Zengin. “Kullanıcıyı 

etkilemeden performansı gözlemlememizi sağlayan ve bize uzaktan korumayı 

kurma ve yapılandırma imkanı veren kullanımı kolay yönetim konsolunu sevdik.” 

GÜVENLİK  
Gönül rahatlığı, özellikle  
de fidye yazılım 
tehditlerine karşı

GÜVEN  
Başarılı ve büyüyen 
işletmenin hayati 
varlıklarını koruma

MALİYET  
Bütçeye uygun birinci 
sınıf çözüm; Maliyetli 
veri, satış ve üretim 
kaybına karşı koruma

YÖNETİM  
Merkezi konsol, varlıkların 
ve performansın daimi 
gözlemlenmesini sağlar
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“Envanter yönetimi ve raporlama kabiliyeti ve acil destek imkanlarını sevdik.  

Özellikle fidye yazılımlara karşı korumanın bütün testlerimizden başarılı bir  

şekilde geçmesi bizi etkiledi.”

“Corpupp, Kaspersky Lab çözümünün çok katmanlı koruma ve bütçemize  

uygun fiyatta yüksek performans sağlayacağını belirtti.”

“Birinci sınıf bir iş yürütüyoruz bu nedenle birinci sınıf güvenlik çözümüne ihtiyacımız 

vardı. İşte bu nedenle Kaspersky Lab’ı seçtik. Artık dosyalarımızın şifrelenerek fidye 

istenmeyecek olması ya da başka bir virüs tarafından tehdit hissetmeyecek ve veri 

kaybı yaşamayacak olmamız güvende hissettiriyor.”

Yüksek değerli çözüm

Corpupp’s Yöneticisi, Fahri Kirman, şunları ekledi: “Kaspersky Lab’ın üç  

noktalı güvenliği, Collezione gibi işletmeleri bu tür tehditlere karşı koruma  

amacı ile geliştirildi.” 

“Yama yönetimi, dosya şifreleme, uzak masaüstü ve envanter yönetimi ve  

diğer kontroller, Gökhan Bey gibi birden fazla yazılım kullanan BT yöneticilerine  

tek platform üzerinden yüksek kalitede hizmetler sunmaktadır.” 

“Bahsettiğimiz tüm bu yazılımlar için lisanslama maliyetlerinde tasarruf yaptığımızı 

düşünürsek Kaspersky Lab, hazır, yüksek değerli sonuç sunan üçlü koruma alanındaki 

liderler arasındadır.”

Corpupp Hakkında

Corpupp Bilgi Teknolojileri, yapmış olduğu her şeyde güven, kalite ve hizmeti en 

önde tutarak müşterilerine kapsamlı BT çözümleri sunar. Şirket, güvenlik çözümleri, 

backup, PDKS ve yayılma testlerinde uzmandır ve finans, sağlık, kamu sektörü ve 

perakende endüstri alanlarında müşterileri vardır.

1,500
Personel

17
ülkede 250  
satış mağazası 


