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Intertech’e iki büyük uluslararası ödül:
“Microsoft Country Partner” ve “HP & Microsoft Frontline Partner”
Gelişen teknolojilere hızla uyum sağlayabilen ve rakiplerine büyük fark
atan DenizBank Finansal Hizmet Grubu şirketi Intertech, uluslararası
"Microsoft Country Partner" ve "HP & Microsoft Frontline Partner"
ödüllerinin sahibi oldu.
Türkiye‟nin finansal yazılım geliştirme lideri Intertech, uluslararası başarılara imza atmaya
devam ediyor. "Microsoft Country Partner" ve "HP & Microsoft Frontline Partner" ödülleri 9-10
Temmuz 2012 tarihlerinde Kanada-Toronto'da düzenlenen WPC 2012'de (Worldwide Partner
Conference) yapılan ödül törenlerinde Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar'a takdim edildi.
2011 yılında Intertech Entegre Bankacılık Platformu'nun başarılı bir şekilde devreye alınması,
Microsoft'un yaklaşık 12.000 adet iş ortağı arasından Intertech‟in Microsoft Türkiye Country
Partner olarak seçilmesini sağladı. Öte yandan dünya çapında binlerce aday şirketten sadece
üçünün layık görüldüğü HP & Microsoft Frontline Partner ödülünü de Türkiye'den Intertech
kazandı. Intertech, 2010 yılında da bilişim dünyasının Oscar ödülü olarak bilinen "Computer
World Honors" ödülüne layık görülmüştü.
“Başarımız bu ödüllerle taçlandırıldı”
Aldıkları uluslararası ödüllerle ilgili açıklama yapan Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar şunları
söyledi: “HP & Microsoft Frontline Partner ödülünde „Virtualization&Management‟
kategorisinde bize bu ödülü kazandıran, DenizBank'ta gerçekleştirdiğimiz „Private Cloud‟
projesi oldu. Microsoft ve HP çözümlerinin başarılı bir şekilde bir arada kullanılması ile hayata
geçirilen bu sanallaştırma projesi sayesinde DenizBank yaklaşık 12 milyon dolarlık tasarruf
sağladı. Finans sektörünü farklı ve yaratıcı bilgi teknolojileri ürünlerimizle tanıştırmaya devam
edeceğiz. Önümüzdeki dönemde gerek DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda gerekse yurt
içi ve yurt dışı diğer müşterilerimizde yapacağımız başarılı projelerle, Intertech ailesi olarak
yeni başarılara imza atmayı, yeni ödüller kazanmayı umuyor ve emeği geçen bütün çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
“Tüm dünyaya örnek gösteriliyor”
Geliştirdiği Entegre Bankacılık Platformu ile bir ilke imza atan Intertech‟in dünya çapındaki
diğer Microsoft ofislerine örnek olarak gösterildiğine dikkat çeken Microsoft Türkiye Genel
Müdür Yardımcısı Begim Başlıgil ise, “Bilgi teknolojilerinin yarattığı değişimi etkin biçimde
kullanabilen kurumlar küresel çapta da rekabetin yönünü ve oyunun kurallarını değiştirme
gücüne sahip olarak fark yaratıyor. Dinamizmi ve pozitif enerjisiyle finans sektörümüze yeni
bir açılım getiren Intertech‟in, küresel ölçekte yıldızı yükselen Türkiye‟yi temsil eden başarılı
şirketlerinden biri olduğu kazandığı ödüller ile bir kez daha tescillendi. Microsoft Türkiye
olarak bilişim alanına yaptığı yatırımlar ile öne çıkan ve ülke algımızı tüm dünyada yükselten

başarılı kurumlarımızın çoğalmasını yürekten arzu ediyoruz. Bu vesileyle küresel ölçekte
başarılara imza atmaya devam eden Intertech‟i almış oldukları ödüller dolayısıyla bir kez daha
kutluyoruz.” diye konuştu.

INTERTECH Hakkında
1987 yılında finans sektörü için çağdaş ve etkin çözümler sunma amacıyla kurulan INTERTECH, bugün
400„ü 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)
Microsoft Türkiye Hakkında
Microsoft Türkiye, 1993 yılında altı kişiyle başladığı uzun maratonda, bugün 350‟ye yakın çalışanıyla
birlikte koşuyor. Türkiye, aynı zamanda 79 ülkenin bulunduğu Microsoft Orta Doğu ve Afrika
Bölgesi‟nin de merkezi olarak yer alıyor. Microsoft, Türkiye‟de de kurumlar ve bireylerin yeni ve önde
olabilmeleri için, bilişimin tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de en fazla yatırım yapılan alanlardan
biri olması gerektiğine inanıyor. Kurulduğu günden bu yana yerelleştirme çalışmalarının yanı sıra
eğitim, destek, çözüm ve güvenlik konularında da kapsamlı faaliyetler yürüten Microsoft Türkiye,
yazılımlarıyla insanları „her zaman, her yerden ve her cihazdan‟ bilgiyle buluşturuyor. Her bireye ve her
ölçekteki şirketin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen Bulut Bilişim çözümleri ile bilgi teknolojilerinin
yaygınlaşmasını hedefliyor. Microsoft Türkiye, 10 bini aşkın bilişim şirketinden oluşan ekosistemiyle
Türkiye‟nin bilişim gücü olmaya devam ediyor.

