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Ekol Lojistik BT Direktörü Murat Çevikbaş ile bir Röportaj

Entegre, birleşik, yenilikçi… En
Extreme noktaya kadar
2021-06-28

Ekol’ün iş modeli, müşterilerine sürekli olarak entegre, birleşik
ve yenilikçi çözümler sunmasının yanı sıra, akıl, bilinç ve
gönül gücünü bir araya getiren teknolojik ilhamın da desteğine
sahip. Benzer bir vizyona sahip Extreme ile kendine özgü,
mavi renkteki deniz konteynerleri ile, mor renkteki ağ
çözümlerinin kusursuz uyum sağlayacağı açıkça ortaya çıktı!,
Lojistik 4.0. Bu basit ve zarif marka sloganı, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya,
Polonya, İsveç ve daha bir çok ülke dâhil olmak üzere Avrupa’nın büyük bir
kısmına sınıfının en iyisi uluslararası taşımacılık, depolama, yurt içi dağıtım, dış
ticaret, gümrük ve tedarik zinciri Yönetimi Hizmetleri sunan Türkiye merkezli
lojistik dinamosu Ekol Lojistik en iyi şekilde ifade ediyor.
İlk günden beri, Türk devi firma, dünyanın lider lojistik markalarından biri olma
hedefi belirlemiş. Ekol’ün iş modeli, müşterilerine sürekli olarak entegre, birleşik
ve yenilikçi çözümler sunmasının yanı sıra, akıl, bilinç ve gönül gücünü bir
araya getiren teknolojik ilhamın da desteğine sahip.

Benzer bir vizyona sahip Extreme ile kendine özgü, mavi renkteki deniz
konteynerleri ile mor renkteki ağ çözümlerinin kusursuz uyum sağlayacağı
açıkça ortaya çıktı. Bugün Ekol Lojistik BT Direktörü Murat Çevikbaş ile sohbet
ediyoruz.

Bugünlerde ajandanızda hangi konular var? Devasa bir operasyonu
yönetiyorsunuz. Ancak sizce hangi önemli konular özellikle gündeme
gelmeli? 
85 farklı lokasyonda BT Hizmetleri sağlayan bir ekibimiz mevcut ve tüm bu
teknoloji bölümlerinin merkezi Türkiye’de. Tüm ülkeler, teknik hizmetler, ağ
sistem Yönetimi ve yazılım geliştirme konularında Türkiye’den destek alıyor. Bu
sebeple, birçok ülkede artan yeni uygulama veya noktanın sonucunda, sorunlar
da artmaya başlıyor. Bu yıl yaptığımız yaptığımız en önemli yatırımlardan
birinin, kampüs ağ yapısını kullanmaya başlamamız ve Extreme Networks
tarafından geliştirilen ve yönetimi kolaylaştırdığı gibi, daha fazla işi daha az
kişiyle yürütmemize yardımcı olan yeni teknolojilerin uygulanması için
başladığımız projeler olduğunu düşünüyorum.
Aynı zamanda depolarda ve araçlarımızda birçok IoT aracı kullanıyoruz. IoT
tarafındaki gelişmeler, Ekol için büyük ihtimalle 2019 yılının en büyük projeleri
arasındaydı. Ancak IoT araçlarının artmasıyla, bazı sorunlar da ortaya çıktı. En
büyük sorun ise güvenlikti. Bu soruna bir çözüm olarak, projelerimizden bir
tanesi de Extreme Defender for IoT ürününü denemek oldu. Elbette, teknoloji
alanında birçok proje gerçekleştirdik. Gerçekten de yüzlerce projemiz var ancak
ağ mimarisi konusundaki projelere gelecek olursak, 2019 yılındaki en önemli iki
projemiz biraz önce bahsettiklerimdi.

Extreme ile nasıl tanıştınız? Extreme çözümlerini ne kadar süredir ve ne
ölçüde kullanıyorsunuz?
Extreme çözümlerine uzun süredir aşinayız. Şirket operasyonlarına Extreme
ismiyle başlamamıştı. Bizim tanışıklığımız da o zamanlar firmanın ismi olan
Symbol isimli kablosuz altyapı çözümünü kullanmamız ile başlamıştı.
Sonrasında isim önce Motorola sonra Zebra ve son olarak da Extreme olarak
değiştirildi. Extreme kenar ve omurga switchlerini kullanmaya başlamamızın
üzerinden üç buçuk yıl geçti. Üç buçuk yıldır, Extreme Networks ürünlerini,
kurduğunuz her yeni lokasyonda kullanıyoruz ve mevcut lokasyonlarımızdaki
ömrümü doldurmuş teknolojilerimizi de Extreme Networks ürünleriyle
yeniliyoruz. Ekol olarak, şu anda beş yüzden fazla switche sahibiz ve Network
ekibimiz, 17.000 ile 18.000 arasında IP adresini yönetiyor. Yenilenen
lokasyonlar da dâhil olmak üzere mevcut switch ve IP adreslerinin %60’I için
Extreme Networks altyapılarını kullanıyoruz.

Bu rakamlar gerçekten de çok önemli. Ekol Lojistik, Extreme Networks’ün
en önemli iş ortaklarından –“Müşteri” kelimesini bilerek kullanmıyorumbiri. Ekol Lojistik’e her açıdan büyük değer veriyoruz ve geliştirdiğimiz her
teknolojide birlikte çalışmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz...
Aynı zamanda Extreme Networks adına Müşteri Tavsiye Kurulu Üyeliği
pozisyonuna da sahipsiniz. Bunun anlamı, oldukça az sayıda müşterimizin
katılma şansı bulduğu ve Extreme Networks ürün gelişimi ve ürün
stratejisini yönlendiren bir oluşuma üye olduğunuz. Bu mevcut
pozisyondaki deneyimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
Müşteri Tavsiye Kurulu’na ilk seçildiğimde, dürüst olmam gerekirse Extreme
ekibine “bu oluşum ne ile ilgili” diye sordum. Extreme, bu oluşumun, müşterilerin
kendi deneyimleri, gereksinimleri, sorunları, yaşadığı zorluklar ve tavsiyeleri
hakkında konuştukları bir paylaşım platformu olduğundan bahsetti. Geçtiğimiz
yıl Prag’ta düzenlenen Müşteri Tavsiye Kurulu toplantısı özellikle harikaydı ve
çok verimli geçti, çünkü toplantıya katılan tüm katılımcılar farklı ülkelerden
geliyordu ve devasa ağ yapılarını yöneten ekiplerin başındaki kişilerden
oluşuyorlardı. Kendi sorunlarını açıkladılar. Geçtiğimiz yılın toplantısında
gündeme getirdiğim ve gerçekten de en önemli sorunlardan biri olan kablosuz
iletişim konusunda hangi aksiyonların alınması gerektiği soruma verilen cevabın
bu yılın sunumlarında paylaşıldığını gördüm (editörün notu: Extreme NOW
Dünya Turu 2.0 etkinliğinde). Bu tartışılan konuların dikkate alındığını
gösteriyor.

Kesinlikle! Geri bildiriminiz bizim için gerçekten de çok değerli. Paylaşmış
olduğunuz geri bildirimleri, yaptığımız tüm geliştirmelerde ve şirketimizi
yönetirken tıpkı sizin söylediğiniz gibi dikkate alıyor ve kullanıyoruz.
Röportajımız için çok teşekkürler!

