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DenizBank’ın bilişim altyapısına Computerworld Onur Ödülü:

DenizBank’ın bankacılık platformu Bilişim
Oskarına layık görüldü
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu iştiraki Intertech’in geliştirdiği yeni
jenerasyon bankacılık platformu “inter-Next”, bilişim dünyasının oskarı
sayılan Computerworld Onur Ödülü’ne layık görüldü. Bu ödülle Türkiye’nin
yazılım geliştirme konusundaki başarısı bir kez daha tescillenmiş oldu.
DenizBank, IDG’nin Computerworld Onur Programı (IDG’s Computerworld Honors Program)
kapsamında, "inter-Next Bankacılık Projesi" ile 10 dalda 181 aday içerisinden "Finans, Sigorta ve
Emlak" dalında “21’nci Yüzyıl Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Bu yıl 22’ncisi düzenlenen
Computerworld Onur Ödülleri töreni, 7 Haziran 2010 tarihinde Amerika’nın başkenti Washington
DC’de Andrew Mellon Oditoryumu’nda yapıldı.
Ödüle layık görülen "inter-Next Bankacılık Projesi”, DenizBank’ın müşteribeklentilerini en üst
seviyede karşılamak üzere, finans sektörüne bilgi teknolojileri alanında hizmet veren iştiraki
Intertech tarafından geliştirildi. DenizBank bu proje ile bilişim altyapısını yeni jenerasyon
bankacılık platformu olan inter-Next’e taşıyarak, müşteri ve süreç odaklı, yüksek performanslı bir
yapıya geçti.

Duman: “inter-Next ile DenizBank’a Rekabetçi Avantaj Kazandırdık”
inter-Next projesi ile dünya çapında bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyduklarını belirten
DenizBank COO’su Dilek Duman şunları söyledi: ”DenizBank müşterilerine beklentilerine uygun
en doğru hizmeti, tüm dağıtım kanallarından, hızlı, kaliteli ve kesintisiz şekilde sunmayı
hedefledi. Bunu yaparken de, verimliliği en üst seviyede tutarak en yeni teknolojilerle
müşterilerimize ulaşabilmeyi amaçladık. HP ve Microsoft’la 2005 yılından bu yana yaptığımız
işbirliğinin başarılı tecrübelerinin ışığında geliştirdiğimiz inter-Next ile, DenizBank’ın tüm ürün ve
hizmetlerini tek noktadan ve bütünleşik biçimde yönetmesini sağladık. Bu proje ile DenizBank’a
rekabetçi avantaj kazandırdığımız için mutluyuz. Yoğun emek verdiğimiz ve başarılı sonuçlarını
aldığımız projenin bilişim dünyasının en prestijli ödülüne layık görülmesi bizi gururlandırdı.”
Intertech Genel Müdürü Murat Çelik de alınan ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu ödül
Intertech’in çalışmalarını taçlandırdı. Ekibimiz bilişim alanında en iyi inovatif çözümleri üretmek
hedefiyle hizmet sunmaya devam edecektir.” dedi.

Computerworld Onur Ödülleri, dünya çapında bilgi teknolojilerini kullanarak orijinal ve çarpıcı bir
fikir geliştiren, geniş bir vizyona kavuşan ve topluma katkı sağlayan kuruluşlara sunuluyor. Bu
program tarafından onurlandırılan teknoloji başarıları ulusal arşivlerde, dünya çapında 350’den
fazla üniversite, müze ve araştırma kuruluşunda saklanıyor ve korunuyor.
INTERTECH Hakkında
1987 yılında finans sektörü için çağdaş ve etkin çözümler sunma amacıyla kurulan INTERTECH, bugün
340‘ı aşkın çalışanı ile başta finans sektörü olmak üzere farklı sektörlere Bilgi Teknolojileri hizmeti ve
çözümleri sunmaktadır. Hizmet sunduğu müşterilerine global rekabete ayak uydurmaları için gereken her
türlü BT çözümü üretmeyi misyonu olarak belirleyen INTERTECH, 2002 yılında DenizBank Finansal
Hizmetler Grubu bünyesine katılmıştır. DenizBank’ın 17 Ekim 2006 tarihinde Avrupa’nın en büyük finans
kuruluşlarından biri olan Belçikalı Dexia Grubu bünyesine katılması ile birlikte INTERTECH’in faaliyet
alanları global düzeyde bir açılıma doğru yönelmektedir. Ülkemizde 14 bankanın tercih ettiği ve finans
sektöründe uzun yıllar kullanılan Temel Bankacılık Çözümlerinin üreticisi olan INTERTECH, Müşteri İlişkileri
Yönetim (CRM), İş Süreçleri Yönetim (BPM) ve İş Zekası çözümleriyle ürün ailesini genişleterek, bankacılık
sektörüne toptan ve entegre çözümler sunmaktadır. (www.intertech.com.tr)

Computerworld Hakkında
Computerworld, dünyanın dört bir yanında bilgi teknolojilerini etkileyenler için teknoloji haberleri ve
bilgileri
konusunda
önde
gelen
bir
kaynaktır.
Computerworld’ün
ödüllü
web
sitesi
(www.computerworld.com), haftalık yayını, odaklı konferans dizileri ve kişiye özel araştırması dünyanın en
büyük (40’tan fazla baskı) küresel bilgi teknolojileri medya ağının merkezini oluşturmaktadır. Sadece son
altı yılda Computerworld, En iyi Teknoloji/Bilgisayar Dergisi dalında Folio Magazine tarafından verilen 2006
Gold EDDIE Ödülü, 2004 ve 2006 Yılın Dergisi Ödülü ve American Society of Business Pulication Editors
(ASBPE) tarafından verilen 2006 En İyi Genel Web Yayını ödülü de dahil olmak üzere 100’ün üzerinde
ödüle layık görülmüştür. Ayrıca, 2007 yılında, Computerworld’ün o dönemdeki baş editörü olan Don
Tennant American Business Media’dan prestijli Timothy White Ödülü’ne layık görülmüştür. Computerworld
ayda 2 milyonun üzerinde online izleyici ve haftalık 1.222.000 okuyucu ile endüstride lider konumdadır
(IntelliQuest CIMS Bahar 2007).

International Data Group (IDG) (Uluslararası Veri Grubu) Hakkında
International Data Group (IDG), dünyanın önde gelen teknoloji ortamı, etkinlik ve araştırma şirketidir.
IDG’nin online ağında dünya çapında iş teknolojisi, tüketici teknolojisi, dijital eğlence ve video oyunlarına
kadar uzanan bir yelpazade 450’den fazla web sitesi bulunmaktadır. IDG, 85 ülkede aralarında CIO, CSO,
Computerworld, GamePro, InfoWorld, MacWorld, Network World ve PC World de bulunan 300’ün üzerinde
dergi ve gazete yayınlamaktadır. IDG’nin “lead generation” hizmeti olan IDG Connect, teknoloji şirketlerini
bağlı, yüksek kaliteli Bilgi Teknolojileri profesyonelleri, etkileyicileri ve karar vericileri ile eşleştirmektedir.
IDG, aralarında Macworld Conference & Expo, LinuxWorld Conference & Expo, Entertainment for All Expo
(E for All), DEMO ve IDC Directions da olan 750’den fazla teknoloji ile ilgili etkinliğin önde gelen
üreticisidir. IDG’nin bir iştiraki olan IDC pazar istihbaratı, danışmanlık hizmetleri ve etkinliklerin birinci
küresel sağlayıcısıdır. 90’dan fazla ülkede 900’ün üzerinde IDC analisti teknoloji ve endüstri fırsatları ve
trendleri konularında küresel, bölgesel ve yerel uzmanlık hizmeti sunmaktadır. Özel bir şirket olan IDG
hakkında ek bilgi idg.com adresinde bulunulabilir. Not: Tüm ürün ve şirket isimleri kendi şirketlerinin
tescilli markalarıdır.
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