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BT değişikliklerini kolay bir şekilde planlamanıza ve yönetmenize, 
meydana gelen sorunları verimli bir şekilde çözmenize ve şirketinizin 
BT altyapısı üzerinde kontrolü ele almanıza olanak sağlar. Ücretsiz, 
açık kaynaklı ve inanılmaz derecede faydalı, aktif bir topluluğa sahiptir. 
GLPI çok kapsamlı bir çözümdür ve başlıca fonksyionları şunlardır:

- Hizmet kataloğu
- Hizm- Hizmet Seviyelerinin Yönetimi (SLA’lar ve OLA’lar)
- Bilgi yönetimi
- Olay ve Talep Yönetimi
- Varlık Yönetimi ve Lisanslar
- Problem yönetimi
- Değişim yönetimi
- Bütçelerin, Sözleşmelerin, Tedarikçilerin ve Kontakların Yönetimi
- P- Proje yönetimi

GLPI NEDİR ?
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NE YAPAR ?
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GLPI ücretsiz bir BT Varlık Yönetimi, sorun takip sistemi ve service desk 
sistemidir. Bu açık kaynaklı yazılım PHP'de yazılmıştır ve GNU Genel 
Kamu Lisansı altında dağıtılmıştır. Açık kaynaklı bir teknoloji olarak, 
herkes kodu çalıştırabilir, değiştirebilir veya geliştirebilir.

Sizin için çalıştırıyoruz.
GLPI için gerekli tüm kurumları self-hosted yada cloud ortamlarda test ve 
canlı olmak ücanlı olmak üzere 2 farklı şekilde sizin için kuruyor ve kullanıma hazır hale 
getiriyoruz.

Sizin için değiştiriyoruz.
Kurumunuza özel arayüz ve mobil tasarımları ile mevcut yapınıza tasarım-
sal olarak %100 uyumlu hale getirerek sizin için özelleştiriyoruz.

Sizin için geliştiriyoruz.
Sistem ve yazılım mühendislerinden oluşan ekibimiz ile mevcut alt yapınızda 
bulunan tüm sisbulunan tüm sistem ve yazılımlarınıza GLPI entegre çözümler sunuyoruz.

ÜCRETLİ Mİ ?
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GLPI ENTEGRE ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZ;

Eğitim kurumları için; Öğrenci bilgi sistemleri entegrasyonu, bilgi güvenliği
süreç yönetimi, gelişmiş versiyon ve yama yönetim yazılımı, fiziksel güven-
lik sistemleri üzerinden otomatik alarm üretme ve bilgilendirme otomasyonu,
dersliklerinizde bulunan projeksiyon, kürsü, akıllı tahta, kürsü, ses sistemleri
ve ışıklandırma sistemlerini tek merkezden yönetebileceğiniz GLPI entegre 
ootomasyon sistemleri.

Sağlık kurumları için; Kritik envanterleriniz için gelişmiş healt check 
modülü, GLPI entegre hastane randevu yazılımı, hastalar veya personel
tarafından sesle oluşturabilir ticket otomasyonu.Laboratuvar test sonuç
bilgilendirme sistemi.Bilgi güvenliği süreç yönetimi, gelişmiş versiyon ve 
yama yönetim yazılımı, fiziksel güvenlik sistemleri üzerinden otomatik 
alarm üretme ve bilgilendirme otomasyonu,

Kamu kurumları için; Kamu kurumları için; Belediyelerin bağlı bulundakları il ve ilçelerde ki
alt yapı sorunlarını tespit etmesini, düzenlemesini ve yapay zeka iş planlama
modelleri ile hizmet vermesine olanak sağlayan akıllı şehir otomasyon yazı-
lımı. 

Tüm şirketler ve kurumlar için ister kurum içi, ister mobil isterse bulutta olsun, 
tüm BT varlık portföyünüzü etkili bir şekilde yönetmenize ve raporlamanıza 
olanak tanır.Bu platform, kapsamlı bir iş zekası ve raporlama motoru 
tatarafından desteklenen ortak bir kullanıcı arayüzü ve tek bir veri kaynağı 
sunar. Yukarıda bahsi geçen özelleştirmeler her alandan bir çok kurum ve 
şirket için kullanılabilir.

GELİŞTİRİYORUZ...
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GLPI

GLPI, büyük BT altyapılarının 
milyonlarca varlık ile yönetilmesini 
garanti eden tek ITSM'dir; GLPI, 
işletmelerin kendi idari politikaları 
ve izin verilen harcamaları ile 
bölümlendirilmesine izin verir.

KOMPLEKS BT
YÖNETİMİ

BT teknisyenlerinin yardım 
talebinde bulunan kullanıcılara 
yaklaşımı ve yanıtını iyileştirin.
Servis yönetimi için yaygın olarak 
kabul edilen en iyi uygulama 
çerçevesine dayanarak servis 
taleplerinizi, oltaleplerinizi, olaylarınızı, 
sorunlarınızı ve altyapınızdaki 
değişiklikleri yönetin.

ITIL® V2 UYUMLU

Gelişmiş otomatik envanter 
fonksiyonu sayesinde her BT 
varlığının durumunu gerçek 
zamanlı olarak görselleştirin ve 
tüm varlığınızı tek ekrandan 
kontrol edin.

OTOMATİK BT
ENVANTERİ
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GLPI DANIŞMANLIK

Firma Kartı
Rehberinize Ekleyin

0850 303 9192
WhatsApp'dan Yazın

info@glpiturkiye.com
Mail Gönderin

0850 303 9192
Bizi Arayın

www.glpiturkiye.com
İnternet Sitemiz
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