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IntegralSoft Connect ile 
organizasyonunuz hakkında 
eksiksiz bilgi edinin ve onu 
kontrol edin
Şu anda, Kurumsal Uygulamaların 
Entegrasyonu, herhangi bir şirketi kontrol 
etmenin ve çok daha üretken hale getirmenin 
en iyi yollarından biridir. Teknolojilerin 
ilerlemesi durdurulamaz, bu nedenle tüm 
organizasyonun birleşik bir vizyonunu elde 
etmek istiyorsanız herhangi bir şirkette iyi bir 
“Kurumsal Veri Yolu (ESB)” gerekli olacaktır.

IntegralSoft Connect, kuruluş üzerinde tam 
denetime sahip olmanızı sağlar. Bunun nedeni, 
farklı mekanizmaları sayesinde bilgi yönetimine 
farklı bir bakış açısı sağlamasıdır. Maliyetleri 
azaltarak ekibinizin daha kolay çalışmasını 
sağlar.

Maliyetleri azaltın ve ekibiniz 
için işleri kolaylaştırın
IntegralSoft Connect uygulaması şirket 
maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. 
Bunun açık bir örneği, eski yazılımları komple 
ortadan kaldırmak yerine, yatırım maliyeti daha 
az olan eski ve yeni yazılımların entegrasyonu 
yöntemidir.

Aynı şekilde, farklı uygulamaların entegrasyo-
nu sayesinde tüm kurumsal bilgiyi bir arada
toplayarak, ekibinizin herhangi bir üyesinin 
işlerini kolaylaştıracaktır. Bu, görevlerini yerine 
getirmek için gereken çaba ve zamanın 
azalmasına ve dolayısıyla verimliliğin artmasına 
sebep olacaktır.

Kuruluşunuzun farklı sistemleri 
ve çalışma araçları arasındaki 
entegrasyonu sağlayın!
Bir kuruluşun çeşitli uygulamalarının (CRM, 
ERP, PLM, ...) iletişim kurmasına ihtiyaç 
duyulduğunda, IntegralSoft Connect gibi bir 
entegratör ESB aracı, sizlere oldukça verimli ve 
operasyonel bir platform sunar.

Uygulamalar arasındaki
iletişim süreçlerinizi modernize 
edin ve basitleştirin
IntegralSoft Connect, şirket uygulamaları 
arasındaki tüm iletişim süreçlerini modernize 
eder ve basitleştirir. Kuruluşunuzun BT yapısının 
karmaşık olması veya birbiriyle senkronize 
olmayan birden fazla uygulama olması 
problem değildir.

Ayrıca veri alışverişini artırmak için, şirketin farklı 
bölümleri, uygulamaları ve tüm IT yapısının 
entegrasyonu çok önemlidir.
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Genel Özellikler:
Mevcut Yapıya Müdahale: IntegralSoft 
Connect mevcut altyapıya kolayca entegre 
edilebilir ve herhangi bir değişiklik yapmadan 
ve daha da önemlisi, verimliliğinizi etkilemeden 
mevcut sistemlerinizi kullanabilir. 

Hızlı kurulabilirlik: IntegralSoft Connect, Çok 
düşük kurulum ve konfigürasyon gerektiren bir 
çözümdür.

Esneklik: IntegralSoft Connect, heterojen 
iletişim protokolleri ve teknolojilerini kullanarak 
ERP, MES, CPQ ve CRM sistemleri ile farklı 
entegrasyon alternatiflerine izin verir.

Birlikte çalışabilirlik: IntegralSoft Connect, ara
bağlantı hizmetleri, veri entegrasyonu ve ara 
katman yazılımı, veri sunumu ve değişimi, 
erişilebilirlik ve güvenlik hizmetleri gibi temel 
unsurlar da dahil olmak üzere, çözümünüzün 
bir parçası olan sistem ve hizmetleri birbirine 
bağlamak için gerekli teknik ihtiyaçlarınızın 
tümünü kapsar.

Mesaj dönüşümü: farklı veri formatlarını 
destekler.

Yük dengeleme:   yük dengeleme yetenekle-
riyle aynı anda birçok servera entegre olarak
çalışabilir ve bunlardan bir tanesinde meyda-
na gelecek problemleri hepsine birden yansıt-
mayacak şekilde çalışmaktadır.

E-posta bildirimleri gönderme: IntegralSoft 
Connect, başarısız bir iletişim ya da entegras-
yon sürecinde bir problem oluştuğunda sistem 
yöneticisine e-posta mesajları gönderebilir.

Şirketinizin verimliliğini daha 
önce hiç olmadığı kadar artırın
Bir şirket birbiriyle entegre olmayan bir bilgi 
teknolojileri yapısına sahip olduğunda, 
verimliliği düşer ve bu nedenle büyük kayıplara 
uğrayabilir. 

IntegralSoft Connect sayesinde, şirketinizin 
karar verme kapasitesi çok daha optimal bir 
şekilde yönetilebilecektir.

Ayrıca, IntegralSoft Connect ile farklı iş 
süreçlerinin nasıl çalıştığını takip etmek, 
kontrol etmek, anlamak ve analiz etmek çok 
daha kolaydır. Farklı analiz modelleri, her bir iş 
operasyonunun izlenmesine yardımcı olur.

Kimler IntegralSoft Connect’a
ihtiyaç duyar?

İki veya daha fazla uygulamayı kendi 
aralarında entegre etmesi gereken şirketler.

Diğer uygulamalarla iletişim kurmak için 
birden fazla veri biçimini veya ortamını 
desteklemesi gereken şirketler.

Çoklu iletişim protokolleriyle çalışan 
uygulamaları kullanan şirketler.

Uygulamalarını diğer uygulamalara 
entegre edilebilir servisler veya API’lar ile 
sunmak zorunda olan şirketler.

Genel olarak, yönlendirme, zenginleştirme 
hizmetleri ve web protokolleri veya birimler 
arası güvenlik protokolleri uygulanması 
gereken şirketler.
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IntegralSoft Connect teknik
açıdan nasıl çalışır?
IntegralSoft Connect, izlenebilirlik, güvenlik 
ve yönetim gibi fonksiyonlarıyla bir kuruluşun 
sistemlerini entegre etmeyi sağlayan bir 
çözümdür.

IntegralSoft Connect, teknolojisini SOA (Servis 
Odaklı Mimari) modelinden başlayan ESB 
(Kurumsal Veri yolu) mimarisine dayandırır ve 
bir kuruluştaki mevcut sistemlerin çeşitli servisler 
olarak olarak gösterilmesini sağlar.

IntegralSoft Connect, iş birimlerinin bir kuruluşa 
entegrasyonu için çevik ve esnek bir yol 
sağlayan ve büyüme olasılıklarını destekleyen 
bir dizi uyarlanabilir ve adapte edilebilir araçtan 
oluşmaktadır.


