Vaka Çalışması

Migros, sanallaştırılmış çözümle çevre
dostu BT politikasını genişletiyor
Migros, masaüstü sanallaştırma çözümüyle çevre
dostu BT politikasını hayata geçiriyor
Sektör
Perakende Satış
Amaç
Klasik masaüstü bilgisayarları ince istemciler ile
değiştirerek maliyetleri ve yönetim
ihtiyacını azaltmak
Yaklaşım
Pek çok idari ve teknik oturumda yer almış ve
Konsept Kanıtlama (PoC) testleri yapmış lider satıcı
firmalardan araştırılmış çözümler
BT konuları
• Sorunlarla ilgili mağazalardan açılan çağrılar
yüzde 90 azaltıldı
• Bakım ve işletim maliyetleri düşürüldü
• İstemci cihaz yönetimi merkezi kontrol sistemi
ile basitleştirildi
İş konuları
• Yüzde 90’a kadar daimi enerji tasarrufu elde edildi ve
güç kullanımı ve emisyona yönelik çevresel
hedefler desteklendi
• Neredeyse tüm projenin maliyetini karşılayan bir
yıllık enerji tasarrufu ile mükemmel ROI (yatırım
getirisi) sağlandı
• Ülke genelindeki mağazalara güvenilir ve sağlam
BT hizmetleri sağlandı

“HP İnce İstemcilerin entegrasyonu sorunsuz bir
şekilde gerçekleşti ve bir yılda yaklaşık tüm projenin
maliyeti çıkarıldı. Her yönden olumlu bir çalışma
olduğunu söyleyebilirim.”
– Ömer Lütfü Karagöz, Grup Müdürü, Ağ, İletişim ve Güvenlik Grubu, Migros

HP ve Migros ortaklığıyla gerçekleştirilen Türkiye’nin en
büyük ince istemci projelerinden biri
Migros, Türkiye’nin öncü süpermarket zinciridir. Ülke genelindeki
Migros mağazalarındaki 5000 adet masaüstü bilgisayarın
yüksek bakım ve yatırım giderlerini azaltmak için HP ince
istemciler ile masaüstü sanallaştırma projesini hayata geçirme
kararını aldı.
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Zorluk

%90
enerji maliyetinde
azalma

Eskimiş altyapı
70 şehirde toplam 1200 adet üzerinde
mağazası bulunan Migros, Türkiye’nin öncü
süpermarket zinciridir. Ülkenin perakende
satış öncülerinden biri olan firma kırtasiye,
cam, mutfak eşyaları, elektronik eşyalar,
kitaplar, kayıtlı medya ürünleri, giyim ve diğer
ürünlerden oluşan büyük bir seçki ile çok
çeşitli formatlara sahip ve farklı bölgelerde
bulunan mağazalarla hizmet sunuyor.
Migros, teknolojik gelişmelerin avantajlarını
daima müşterilerine ve çalışanlarına
sunmayı amaçlamaktadır ve sürekli olarak
genişleyen bir faaliyet alanına sahip olduğu
için esnek ve kolayca şekillendirilebilir
çözümlere ihtiyaç duymaktadır.
Firma, 5000 klasik masaüstü bilgisayar
yönetimi ile ilgili sorunlar yaşamaktaydı.
BT personeli geliştirmeler, güncellemeler,
güvenlik yazılımlarındaki değişiklikler ve
sorun giderme işlemleri gibi genel bakım
çalışmalarına çok fazla zaman harcamak
zorundaydı. Ülke genelindeki mağazalarda
meydana gelen sistem arızalarına harcanan
zaman ve maliyetle baş etmek, birçok alanda
servis sözleşmesi yapma ihtiyacını doğurdu.
Ayrıca, bir masaüstü bilgisayarın yaklaşık
70 Watt enerji harcadığı bu düzende enerji
maliyetleri yüksekti ve kullanım biçimleri
firmanın çevresel hedefleri ile uyuşmuyordu.
Migros, mevcut durumda Citrix XenApp ile
sanallaştırılmış bir ortama sahipti ve yeni
bir çözüm ararken ince istemcileri araştırma
kararı verildi.
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Migros, Ağ, İletişim ve Güvenlik Grubu
Müdürü Ömer Lütfü Karagöz proje ile ilgili,
“Migros üç yıllık bir sanallaştırma uygulaması
projesini başarıyla başlattı ve sürdürdü.
Cihaz yönetimini basitleştirme çalışması ile
yolumuza devam etmemiz gerektiğine karar
verdik ve bu girişim son derece memnuniyet
verici bir çalışma haline geldi,” dedi.

Çözüm
En önemli unsur sanallaştırmadır
Migros, HP de dahil olmak üzere lider
üreticilerin ince istemcilerini araştırdı.
Firmanın HP ile masaüstü bilgisayarlarının
yüzde 40’ını temin ettiği bir ilişkisi
bulunuyordu ve HP proje boyunca zincir
yönetimi ekipleri ve teknik ekiplerle sayısız
toplantı yaptı. Çok sayıda mağazayı ziyaret
ettiler ve firmanın sanallaştırılmış bir ortamın
avantajlarını tecrübe etmesini sağlayacak
Konsept Kanıtlama (POC) testleri amacıyla
gerekli sayıda ince istemci temin ettiler.
Ancak, HP’nin başarılı olmasını sağlayan
temel etkenlerden biri teknik danışmanlık
ile pek çok teknik sorunun çözülmesi
için verilen destek ve HP’nin ‘güvenilir bir
danışman’ kimliğini ön plana çıkarmak oldu.
Karagöz, “Pek çok üretici ile görüştükten
sonra ülkenin en büyük ince istemci projesi
için yola HP ile devam etme kararı aldık”
diyor ve ekliyor: “Yaptığımız seçimi belirleyen
temel etkenlerden biri yerel HP ekibinin
sunmuş olduğu inanılmaz destektir. Yerel HP
ekibinin bize tüm yurt içi kaynaklarını sunduğu
alanlarda diğer üreticilerle sorunlar yaşadık
ve bu çok önemliydi, çünkü hızlı müdahale
olmadan, yerel hizmetler ve gelişime destek
verilmeden hiçbir proje başarılı olamaz.”
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Migros şu anda HP ThinPro işletim sistemi ile
5000 HP t510 İnce İstemci kurmuş bulunuyor.
Çift çekirdekli işlemcilere sahip HP t510 İnce
İstemciler, Migros gibi işletmelerin güçlü
ve PC ile eş değer performans sağlayan
akıllı, basitleştirilmiş istemci sanallaştırma
bilgisayarları oluşturmasına yardım ediyor.
2GB RAM bellek kapasitesine sahip bu
multimedya çözümü daha sağlam, güvenilir
ince istemci deneyimi sağlıyor.HP İnce İstemci
çözümü; günümüzün benzer yazılımları,
güncel protokol desteği, güvenlik duvarı
koruması ve çok özellikli tarayıcıları ile
karşılaştırıldığında sanallaştırılmış bilgisayar
kullanımı ortamını korumak için idealdir.
HP iş ortağı olan KoçSistem, ülke çapında
kurulum ve uygulama çalışmasını
yürütmüştür. İlk kurulumlar HP ve KoçSistem
tarafından İstanbul’daki bölgelerde yapıldı
ve ardından KoçSistem, çözümleri tüm
ülkeye yaydı. Bu çalışma Migros için yapılan
ve devam etmekte olan destek ve sorun
giderme hizmetleri de sunmaktadır.
HP Device Manager çözümün önemli bir
parçasıdır. HP Device Manager, müşterilere
ince istemcilerini uzaktan görüntüleme ve
bunları ticari ihtiyaçlarına göre şekillendirme
imkanı sunan hızlı ve güvenilir bir ince
istemci yazılımıdır. Programı tek bir merkezi
noktadan kullanmak yöneticilerin envanter
yönetimi yapmalarını, ince istemci ayarlarını ve
bağlantı kopyalama işlemini oluşturmalarını
ve uzaktan güç yönetimi ile yama ve istemci
güncellemesi yapmalarını sağlamaktadır.

HP Device Manager, sistem yöneticilerinin
kontrol edilen her cihazı görüntüleyebilmelerini,
cihaz gruplarını organize etmelerini,
uzaktan iş tanımları oluşturmalarını ve
sürdürmelerini ve cihazlara gönderilen
görevleri takip etmelerini sağlar.

Faydaları
Kolay yönetim ve düşük maliyet
“Proje öncesinde kullanılabilirlik, güvenlik
ve güncelleme sorunları nedeniyle sürekli
bakım gerektiren ve bir kısmı donanım
konfigürasyonu nedeniyle değiştirilmek
zorunda olunan 5000 masaüstü bilgisayara
sahiptik. Sistem arızaları ile başa çıkabilmek
için pek çok alanda hizmet sözleşmemiz
bulunuyordu” diyor Karagöz. “HP İnce
İstemci çözümünü uyguladıktan sonra
merkezi yönetim konsolu HP Device Manager
aracılığıyla sistemi güncellemek artık
inanılmaz derecede kolay hale geldi. Artık
sistem arızalarıyla çok nadiren karşılaşıyoruz
ve bu konuya ilişkin mağazalarımızdan
gelen aramalar önemli ölçüde azaldı.”
Hatta, sorunlarla ilgili mağazalarımızdan gelen
aramalar yüzde 90 azaldı ve bu durum işletim
maliyetlerini ve çözüm sürelerini düşürdü.
Düşük karbon emisyonları sayesinde Migros
bu projeye, sosyal sorumluluk standartlarını
destekleyen ve çevre dostu kimliğini ön
plana çıkaran bir çalışma olarak da bakıyor.
Klasik bir masaüstü bilgisayarın günlük
70 Watt enerji tüketimi ince istemciler
ile yaklaşık 10 Watt’a düşürüldü.
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Müşteriye sağlanan
çözümler
Donanım
• HP t510 ThinPro DC 1GF/2GR ES TC
Yazılım
• HP Device Manager

“Bir yılda yaptığımız enerji tasarrufu
neredeyse projenin toplam maliyetine
denk geliyor” diyor Karagöz. “Bu, tüm
yaşadıklarımız değerlendirildiğinde
her yönden olumlu bir çalışmaydı.”
HP İnce İstemcileri için sunulan destek
Migros tarafından kısa sürede benimsendi.
Arızalanan bir istemci derhal ücretsiz olarak
değiştirildiği için arıza süresi ve maliyet
ortadan kaldırıldı. HP Device Manager,
diğer yönetim ürünlerinin çoğunun aksine,
ince istemci çözümü ile birlikte ücretsiz
olarak verildiği için giderler de azaltıldı.
“Sıradan bir masaüstü bilgisayar yaklaşık
üç yıl kullanılıyordu ve bu süre boyunca
donanım arızaları nedeniyle zaman kaybı ve
bakım maliyetleri oluşuyordu. Standart bir
ince istemci ise yaklaşık yedi yıl kullanılıyor
ve çok az bakım gerektiriyor” diyor Karagöz.
“HP İnce İstemciler kullanmadan önce
mağazalardaki personelin eğitimi ve
gelişmelerden haberdar olması konusunda
sorunlar yaşıyorduk, ama artık bu tarz
yönetim sorunlarından kurtulduk.”

“HP’nin sunacağı tekliften
zaten etkilenmiştik ve söz
verdiklerinden daha fazlasını
yaptılar. Perakende
sektöründeki öncülüğümüzü
daha da güçlendiren bu
projeye devam ettiğimiz için
çok gururluyuz.”

HP İnce İstemciler’in sunduğu düşük enerji,
süre, alan kullanımı ve bakım maliyetleri
çok büyük bir tasarruf sağladı.
“Enerji maliyetlerimizin büyük bir kısmından
kurtulduk, yapmış olduğumuz alanda
hizmet sözleşmelerini en aza indirdik,
bakım sorunlarının ve mağazalardan gelen
aramaların azalmasıyla zaman tasarrufu yaptık
ve yönetim kalitemizi arttırdık. Bu proje toplam
maliyet tasarrufu bakımından mükemmel
bir çalışma oldu” diye ekliyor Karagöz.
Migros, BT Operasyon ve Servis Hizmetleri
Grup Müdürü Atilla Övündür, HP ince
istemcileri kullanım sonrası gelişmeleri ile
ilgili “İyi bir hazırlık ve test sürecinden sonra
ince istemci dönüşümü çok hızlı ve sorunsuz
olarak gerçekleştirildi. Tüm donanımın aynı
olması ve tek işletim sistemi konfigürasyon
yapısı sayesinde 200 GB kadar yükselmiş
olan imaj dosyalarının yönetimi ortadan
kalktı. Güvenlik uygulamaları da sadeleştiği
için yeni mağaza bilgisayar kurulumlarında
%75 zaman tasarrufu gerçekleştirildi.” dedi
ve ayrıca. “Yeni donanımın bileşenlerinin
az olması, fan bulunmaması ve az yer
kaplaması ile birlikte şu an yok denecek kadar
az olan donanım arızalarımızın gelecekte
de aynı seviyede kalacağına eminim.“
diyerek olumlu deneyimlerini ekledi.

Daha fazla bilgi için
tg.store.hp.com

– Ömer Lütfü Karagöz, Grup Müdürü, Ağ, İletişim
ve Güvenlik Grubu, Migros
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