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KATMA DEĞERLİ DİSTRİBÜTÖRLÜK
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

2021’de
3 Yeni Marka

Global vizyonumuzu taşıdığımız
Türkiye Pazarında, 2021’de
Ivanti, Kissflow ve MicroStrategy
markalarını da ailemize
dahil ederek, portföyümüzü
büyütmeye devam ettik.

Okta ile İş Birliği
Genişliyor
Okta’nın üstün performans
ve kullanım kolaylığı sağlayan
sınıfının en iyisi kimlik ve erişim
yönetimi çözümlerinin dağıtımını
Redington Türkiye yürütüyor.

REDINGTON AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ

Uzaktan Çalışma Güvenliği, Redington
ve
İş Birliğine Emanet
2020 sonunda gerçekleştirilen bir anlaşma ile Mobile
Iron’ı ve Pulse Secure’ü satın alan ABD merkezli güvenlik
çözümleri şirketi Ivanti’nin tüm ürün ve hizmetlerinin
dağıtımını da Redington Türkiye üstlendi.

Bulut Pazarının Öncüsü
İş akışı ve süreç otomasyonu, düşük kodlu uygulama
geliştirme ve iş yönetimi alanlarına yönelik öncü bir
SaaS şirketi olan Kissflow’un tüm ürün ve hizmetlerinin
dağıtımını Redington Türkiye üstlendi.

BI ve Analitikte Dünya Lideri
Redington Türkiye, iş zekası, kurumsal analitik, mobilite
yazılımlarında dünya lideri olan ve bu alanlardaki
bulut hizmetleriyle öne çıkan MicroStrategy’nin
distribütörlüğünü üstlendi.

Uzaktan Çalışma Güvenliği,
Redington ve Ivanti
İş Birliğine Emanet
2020 sonunda gerçekleştirilen bir
anlaşma ile Mobile Iron’ı satın alan
ABD merkezli güvenlik çözümleri
şirketi Ivanti’nin tüm ürün ve
hizmetlerinin dağıtımını da
Redington Türkiye üstlendi.

TÜM IVANTI ÜRÜNLERİ

GLOBAL LİDERLİK

Ivanti’nin Mobile Iron markasını satın

Mobile Iron’ın Türkiye yetkili dağıtıcılığını
2018 yılından bu yana Redington Türkiye
sürdürüyor. Mobile Iron ve Redington
Türkiye arasındaki 2020 yılı sonuna kadar
geçerli olan ve markanın MDM çözümlerini
kapsayan distribütörlük anlaşması,
alması sonrasında tüm Ivanti çözümlerinin

Güvenlik çözümleri pazarı, pandeminin

Redington Türkiye’nin ürün yelpazesine

de hızlandırdığı dijital dönüşüm süreci

eklenmesiyle sonuçlandı.

ile birlikte yeni iş birliklerine ve stratejik
atılımlara sahne oluyor. Oldukça ses getiren
teknoloji şirketlerinden olan ABD merkezli

BÜYÜK FIRSATLAR İÇİN DAHA
REKABETÇİ YAKLAŞIM

BT altyapı ve güvenlik çözümleri üreticisi

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem

Ivanti gerçekleştirdi. Yine ABD şirketleri olan,

Borhan, “Redington’un uluslararası tecrübesi

mobil odaklı, sıfır-güven mimarisine dayanan

ve geniş partner ağı ile Ivanti’nin uzmanlığını

güvenlik çözümleri ile tanınan Mobile Iron’ı

ispatlamış ürün yelpazesinin bir araya

ve güvenli erişim çözümleri ile öne çıkan

gelmesi, inanıyoruz ki büyük fırsatlara daha

Pulse Secure’ü satın alan Ivanti, bu gelişmeyle

rekabetçi bir şekilde yanıt verilebilmesini

birlikte Birleşik Uç Nokta Yönetimi, Sıfır Güven

sağlayacaktır. Redington Türkiye’nin güvenilir

Mimarisi ve BT Servis Yönetimi alanlarında

ve kurumsal yaklaşımıyla Ivanti kalitesinin

küresel pazar liderliğini pekiştirmiş oldu.

birleşmesi, siber güvenlik alanında iş

atılımlardan birini de alanında önde gelen
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ortaklarımızın en önemli partneri olma
yolunda attığımız önemli adımlarımızdan
biridir. Bu anlaşma aynı zamanda, sektördeki
rolümüzü bilinen distribütör anlayışından
çıkarıp, sadece tedarik ve finansal olarak değil,
teknik olarak da iş ortaklarımızın yanında
olduğumuz katma değerli distribütörlük
anlayışımızın güzel bir örneği” diyerek, Ivanti
ile başlayan iş ortaklığıyla beraber, Türkiye’de
sunulan ürün ve çözümlerin kapsamının daha
da genişlemesinden büyük memnuniyet
duyduklarını belirtiyor.
Ivanti sunduğu hizmet kapsamında; PC’ler ve
mobil cihazlardan, sanal masa üstü altyapısına
ve veri merkezine, çalışma ortamı her yer

olabilen girişimlerde, kişisel çalışma deneyimi
sağlarken, buluttan uç noktaya IT envanterini
gözlüyor, yönetiyor, güvenliği sağlıyor ve
servis veriyor. Ivanti otomasyon platformu ile
kullanıcıların, altyapı ve cihazlar arasındaki
tüm IT bağlantılarının daha akıllı/verimli ve
daha güvenli çalışması sağlanıyor.
Özellikle pandemi sonrası hibrit çalışmanın
yaygınlaşması ile Redington tarafından
pazara sunulan Ivanti çözümlerini kullanan
şirketler, uzaktan çalışanlar nerede olursa
olsun cihazlar ve sunucular arasındaki
kurumsal veri akışının güvenli ve hızlı
olmasını sağlarken, çalışanların verimliliğini
artırabilecekler.

ÇÖZÜMLERİ
Unified Endpoint Management - UEM
Tek bir kullanıcı arayüzüyle her bir cihazı
görün, yönetin, konfigüre edin ve güvenlik
altına alın.
Ivanti’nin Unified Endpoint Management
çözümünün gücü burada gizli. Birkaç tıkla her
yerden politika ve ayrıcalıkları, uygulama ve
tehditleri önceden tespit etme ve hızla yamalama
kabiliyeti sunar. Sonuç: daha iyi kullanıcı deneyimleri
ve korumadan sıfır taviz.

Zero Sign-On Authentication
Şifreleri ortadan kaldırarak veri ihlali ihtimalini
azaltın.
Şifresiz oturum açma özelliğiyle, işletmenizde
şifrelere son verin ve daha iyi erişim kontrolü için
SSO’nun ötesine geçin. İş kaynaklarına şifrelerle
boğuşmadan erişme ayrıcalığına kavuşun. Şifre
hatırlama zorunluluğunun ortadan kalkması
sayesinde, yardım masasına daha az ihtiyaç duyun.
Esnek doğrulama modları içeren adaptif sıfır güven
politikaları belirleyin. Tehditleri tespit etmek için
bulutta ve tesis uygulamalarında doğrulama
ve erişim bilgisi korelasyonu sağlayın. Kolay ve
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kişiselleştirilebilir bağımsız düzeltme planları ve
kesintisiz verimlilik elde edin. Ivanti’nin sıfır güven
platformu, mevcut kimlik ve güvenlik altyapınıza
sorunsuz bir biçimde entegre olsun.

Mobile Threat Defense
Mobil cihazları hedef alan tehditlere karşı
cihazlarınızı koruyun ve çözüm geliştirin.
%100 kullanıcı kabulü ve çok katmanlı şifre
avcılığı koruması ve çözümü ile güvenlik ve
gizlilik arasında denge kurun. Mobile Threat
Defense - MTD, Ivanti UEM üzerine kuruludur
ve devre dışı bırakılamaz. Böylelikle sorunsuz
ve kesintisiz koruma sağlar. Çevrimdışı olsanız
bile, bilinen ve bilinmeyen tehditlerin cihazda
tespit ve çözümünü çok daha hızlı bir şekilde
gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcılarınızın Android
ve iOS cihazlarında bulunan mobil uygulamaları
sürekli olarak inceleyebilir ve değerlendirebilirsiniz.
Hassas materyallere erişme ve bunları teşhir etme
potansiyeli taşıyan uygulamaları kolaylıkla tespit
edebilirsiniz. Otomatik, birikimsel ve kesintisiz uyum
aksiyonlarıyla güvenlik ve verimlilik arasında denge
kurarsınız. İvanti’nin MTD çözümü, günümüzün
mobil tehditlerine karşı en iyi korumayı sağlayan çok
katmanlı bir güvenlik yaklaşımı sunar.
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Bulut Pazarının
Öncüsü: Kissflow
İş akışı ve süreç otomasyonundan düşük kodlu
uygulama geliştirme iş yönetimine kadar alanında
lider SaaS şirketi Kissflow’un tüm ürün ve
hizmetlerinin dağıtımını Redington Türkiye üstlendi.

25 yıllık tecrübesi ile bilişim sektöründe

Geçtiğimiz yıl yayımlanan SaaS 1000

Türkiye’nin en köklü distribütörlerinden biri

listesinde dünyanın en hızlı büyüyen SaaS

olan Redington Türkiye, önde gelen yazılım

şirketleri arasında da yer alan Kissflow’un

şirketinden biri olan Kissflow’un Türkiye’deki

bulut tabanlı kodsuz / düşük kodlu

tek yetkili dağıtıcısı oldu. Anlaşma dahilinde

platform çözümleri, şirketlerin kritik işlere

Kissflow’un özellikle az kodlu ve kodsuz

odaklanmasını sağlarken aynı zamanda

platform çözümlerinin dağıtımı ve uygulama

bağlamsal iş birliğini de destekliyor.

süreçlerini Redington Türkiye yürütmeye
başladı.
Ürünleri 160’tan fazla ülkede kullanılan
Kissflow, iş akışı ve süreç otomasyonundan
düşük kodlu uygulama geliştirmeye iş
yönetimi alanında lider bir şirket. Faaliyet
gösterdiği ülkelerde 150 binden fazla
müşteriye dokunan Kissflow’un müşterileri
arasında Airbus, McDermott, Reckitt
Benckiser ve Olympus gibi 50’den fazla
Fortune 500 şirketi yer alıyor.
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Kissflow’un çözümleri tekrarlayan

profesyonel seviyeye 180’den fazla önceden

manuel görevleri otomatik bir yaklaşımla

oluşturulmuş şablon içeriyor. Kissflow’un

değiştirerek operasyonel maliyetleri

en büyük rakiplerine baktığımızda genelde

düşürmek ve üretkenliği artırmak için

geliştiriciler için tasarlanan ve kullanımı

tasarlanmış. Kissflow ile çalışan işletmeler,

karmaşık olan ürünler karşımıza çıkıyor.

kurumsal uygulamalarını modernize edebilir

Bu durumun tersine Kissflow’un sunduğu

veya ERP, CRM sistemleri sorunsuz bir şekilde

çözümler sadece BT sektörü için değil

entegre edebilir.

genel olarak iş dünyasına hitap ettiğinden
kullanımı çok daha kolaydır.

KULLANICI DENEYİMİ ODAKLI
ÇÖZÜMLER
Karmaşık iş akışları oluşturma konusundaki

KISSFLOW ÇÖZÜMLERİ REDINGTON
EKOSİSTEMİNDE

yeteneği ile sektördeki en önemli

Kissflow ile başlayan iş ortaklıklarının

rakiplerinden ayrışan Kissflow’un çözümleri

Türkiye’deki düşük kodlu ve kodsuz

şirketlerin kodlama gerektirmeden dakikalar

geliştirme pazarına önemli bir değer

içinde iş akışları oluşturmasına olanak tanır.

katacağının altını çizen Redington Genel

Ürünlerinde temiz ve sezgisel bir kullanıcı

Müdürü Cem Borhan, kodsuz / düşük kodlu

arayüzü sunan Kissflow, her türden son

ürünlere olan talep, uzakta ve hibrit çalışma

kullanıcı uygulama oluşturma sürecini

modellerinin yaygınlaşması ile son bir

destekliyor. Kissflow’un platform çözümleri,

yılda iki katına çıktı. İş liderleri artık, “her

herkesin hızlı bir şekilde kullanmaya

yerden çalışma” modelini mümkün kılacak

başlamasına olanak tanıyan en basitten en

şekilde, satıcı, tedarikçi ve iş ortağına
yönelik uygulamalar dahil olmak üzere
dahili iş süreçlerini dijitalleştirmenin ve
iş akışlarını otomatize etmenin önemini
anlamış durumda. Bu ortaklık, Türkiye’deki
müşterilerimizin Kissflow’un düşük kodlu ve
kodsuz geliştirme çözümlerini iş süreçlerine
başarılı bir şekilde entegre edebilmesi
ve bunu gerçekleştirmek için stratejik
planlama, proje teslimi ve doğru teknoloji
platformu sağlama gibi alt başlıkları
kapsıyor. Redington’un Türkiye’deki 600’den
fazla şirketten oluşan güçlü tedarik zinciri
ağı, Kissflow platformunun ülkemizin
kurumsal şirketlerine erişimini daha da
artıracak” dedi.
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İş Zekâsı ve Kurumsal
Analitikte Dünya Lideri
Redington Türkiye, iş zekâsı,
kurumsal analitik, mobilite
yazılımlarında dünya lideri olan ve
bu alanlardaki bulut hizmetleriyle
öne çıkan MicroStrategy’nin
distribütörlüğünü üstlendi.
Redington Türkiye, özellikle kurumsal analitik
alanında dünyanın önde gelen yazılım
şirketlerinden biri olan MicroStrategy’nin
Türkiye’deki yetkili dağıtıcısı oldu. Anlaşma
dahilinde MicroStrategy’nin şirketlerin tüm
raporlama ve gelişmiş analitik ihtiyaçlarını
kullanıcılara web, kablosuz erişim ve ses
teknolojileriyle sunabilen profesyonel
çözümlerinin dağıtım süreçlerini Redington
Türkiye yürütmeye başladı.

MICROSTRATEGY HAKKINDA

geçirilebilecekleri aksiyonları yaratmasına hizmet
eden MicroStrategy İş Zekâsı Platformu ile BI
pazarında öne çıkıyor.
Şirketin iş zekâsı platformunun en yeni sürümü
olan MicroStrategy 2020, genel kullanıcı
deneyimini geliştirmek için yüksek performans
ve ölçeklenebilirlik özelliklerinin yanı sıra
HyperIntelligence eklentisiyle dikkat çekiyor.
Analitik, mobilite ve güvenlik platformu
genelinde sunulan yeni özellikler, kullanıcıların
uygulamaları daha hızlı oluşturmasını sağlıyor.
HyperIntelligence, analistlerin her kullanıcının
deneyimine doğrudan analitik ve zekâ enjekte
etmesine olanak tanıyan MicroStrategy
Workstation’a eklenen yeni bir eklenti. Bu
eklenti, vurgulanan bir kelimenin üzerine gelmek
kadar basit, bağlama dayalı bir analitik yöntemi
aracılığıyla yanıtları doğrudan kullanıcıya
getiriyor.

MicroStrategy, iş zekâsı ve kurumsal analitik
platformu, mobil yazılım ve bulut tabanlı
hizmetler sağlayan, Tysons, Virginia merkezli
küresel bir teknoloji şirketi. 1989 yılında ABD’de
kurulan MicroStrategy, şirketlerin dahili ve harici
verilerini analiz eden yazılımlar geliştiriyor.
Kurulduğu günden bu yana müşterilerinin
operasyonel verilerini, “stratejik” bilgilere
dönüştürmeyi hedefleyen lider teknoloji şirketi,
şirketlerin doğru kararlar almasına ve hızla hayata
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Okta ile
İş Birliği
Genişliyor
Okta’nın üstün performans ve kullanım
kolaylığı sağlayan sınıfının en iyisi kimlik
ve erişim yönetimi çözümlerinin dağıtımını
Redington Türkiye yürütüyor.
Teknoloji alanında Türkiye’nin en köklü
distribütörlerinden biri olan Redington Türkiye,
kimlik ve erişim yönetimi alanında dünyanın
önde gelen şirketlerinden Okta’nın Türkiye yetkili
distribütörü. 2020 yılında başlayan ve daha
kapsamlı hale gelen iş birliği dahilinde Redington
Türkiye, Okta’nın Single Sign-On (Çoklu Oturum
Açma), Universal Directory, Advanced Server
Access (Gelişmiş Sunucu Erişimi), API Access
Management (API Erişim Yönetimi), User
Managemet (Kullanıcı Yönetimi), B2B Integration
(İşletmeler Arası Entegrasyon) ve Lifecycle
Management (Yaşam Döngüsü Yönetimi) gibi
tüm ürün ve hizmetlerini ülkemizde iş ortakları ve
kurumsal müşterilerinin hizmetine sunuyor.
Okta ile 2020 yılından bu yana yürütülen iş
birliğinin artarak devam etmesiyle Türkiye’de
sunulan ürün ve hizmetlerin kapsamının
daha da genişlemesinden büyük mutluluk
duyduklarını ifade eden Redington Türkiye
Genel Müdürü Cem Borhan, “Okta ile
müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kimlik ve
erişim denetimi alanında benzersiz çözümler
sunuyoruz. İş birliğine başladığımız ilk günden
itibaren müşterilerimiz ve iş ortaklarımız
8

Okta’nın ürün ve hizmetlerine tahmin
ettiğimizden de büyük ilgi gösterdiler. Artan
bu talep doğrultusunda ve Okta’nın Auth0
ve diğer satın almalarla birlikte daha da
genişleyen çözüm yelpazesini çok daha fazla
firmaya ulaştırmayı ve daha yaygın bir hale
getirmeyi planlıyoruz. Redington Türkiye olarak
önümüzdeki dönemde seçilmiş iş ortaklarımızla
birlikte Türkiye pazarına Okta çözümleri ile daha
fazla fayda sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Okta’nın benzersiz çözümleri, hem şirket içi
hem de şirket dışındaki kullanıcıların ortak
bir platform üzerinden tanınabilmesini ve
yetkilendirilebilmelerini sağlıyor. Okta’nın bulut
tabanlı platformu, şirketlerin kullanıcıları merkezi
bir şekilde yönetebilmelerini, yetkilendirmelerini,
güvenlik politikaları ve entegrasyon
gereksinimleri doğrultusunda değişiklikleri
hızla yapabilmelerine olanak tanıyor. Kimlik ve
erişim yönetimi (IAM) konusunda yerli ve yabancı
şirketlerin ilk tercihleri arasında yer alan Okta
çözümleri, ayrıca kendi kendini iyileştiren erişim
yetkinlikleri, platform ya da yazılım olarak hizmet
(IaaS, PaaS, SaaS) ve gelişmiş izleme özellikleri de
sağlıyor.
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