
   

© 2009 Wainhouse Research ve UniComm Consulting LLC 
 

 

Etkileyici Bir  
Konferans Örneği 

Konferans Özelliği Ekonominin Zorlu Dönemlerinde Maliyetleri 
Düşürürken Kuruluşların İşte Elde Ettikleri Sonuçları Geliştirmelerine  

Nasıl Yardımcı Olabilir 
 

E. Brent Kelly, Üst Düzey Analist ve Ortak, Wainhouse Research  
Marty Parker, Müdür, UniComm Consulting, LLC 

 
 

Ağustos 2009’da Yenilendi 

 

 

 



   

© 2009 Wainhouse Research ve UniComm Consulting LLC 

ii  Etkileyici Bir Konferans Örneği 

Özet 
Her büyüklükte ve türdeki kuruluşlar maliyetleri düşürür ve çevre açısından sürdürülebilirliği 
desteklerken işten elde ettikleri sonuçları da geliştirmenin yollarını aramaktadır. 

Bu kuruluşların büyük bölümü, bu amaçlara ulaşmaya yardımcı olması için görüntülü konferans 
aracılığıyla yüz yüze yapılan konferansları sürdürürken sesli konferans ve Web konferansı için 
de yeni yazılım tabanlı konferans ve işbirliği çözümlerine yönelmektedir. Bu yetenekleri kullanan 
şirketler, artan iş verimlilikleri, toplam gider tasarrufları ve çevre üzerindeki etkilerde azalmalar 
gibi şirket performansında ölçülebilir gelişmeler elde ettiklerini bildirmektedir. 

Bu makalede, konferans ve işbirliği çözümlerinin dağıtımını yapan şirketlerde gerçekleşen 
iş avantajlarının bazıları ana hatlarıyla anlatılır. Birleşik iletişim (UC) ve işbirliği sistemlerinin 
büyümesini gösteren pazar verilerinin yanı sıra, bu çözümlerden en çok hangi grupların 
yararlandığı konusunda son kullanıcı geribildirimleri de sağlanır. 

Ayrıca, yalnızca para miktarının ötesinde şirketlerin bir konferans çözümünü seçer ve 
dağıtırken dikkate almak isteyecekleri, tüm konferans maliyetlerinin hesaplanması ve ROI’nin 
nasıl değerlendirileceği gibi faktörler açıklanır. Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) çözümlemesi, 
tümleşik bir barındırılan konferans çözümünün sesli, görüntülü konferans ve Web konferansı 
için ayrı ayrı servis sağlayıcıların kullanılmasına göre %95’e varan oranda tasarruf sağlayabildiğini 
ve bir kuruluşun konferans gereksinimlerini karşılamak üzere, ayrı ayrı barındırılan servis 
sağlayıcılar yerine şirket içinde bir UC çözümü kullanmasının sağladığı tasarrufun %97’ye 
ulaşabildiğini gösterir. 
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2  Etkileyici Bir Konferans Örneği 

 Sesli konferans – İnsanlar sesli bir konferansa katıldıklarında çok daha zengin bir 
konferans deneyimi yaşanır. Sesli konferans, diyaloga daha fazla anlam ve ses tonlaması 
kattığından konunun daha iyi anlaşılmasını ve daha kısa sürede başarılı sonuçlar 
alınmasını sağlayabilir. Sesli konferansın başlıca avantajlarından biri, ortak anahtarlamalı 
ağlar ve cep telefonu ağlarının yanı sıra, IP üzerinden Ses (VoIP) kullanımıyla genel 
Internet aracılığıyla da neredeyse her yerden kolayca erişilebilmesidir.  

 Web konferansı – Web konferansı, belge ve uygulamaların iki veya daha çok taraf 
ve konum görsel paylaşımına olanak tanır. Bu gerçek zamanlı bilgi paylaşımı sesli 
konferansa göre önemli bir gelişmeye işaret eder çünkü katılımcıların tartışılan konuları 
görselleştirebilmesi, bunlara katkıda bulunabilmesi ve/veya bunları belgeleyebilmesi hem 
odağı hem de uzun dönemli belleği geliştirir. 

 Görüntülü konferans – İçerik açısından bakıldığında en zengin konferans tipi olarak, 
sesli ve Web konferansıyla birlikte görüntüyü de kullanır. İş piyasasında görüntülü 
konferans çözümleri dört katmana yayılır: 1) kişisel bilgisayarlarda çalışan masaüstü 
görüntüsü; 2) yönetici masaüstünde bulunan bağımsız görüntü aygıtları; 3) gelişmiş 
ekran, kamera ve mikrofonlarıyla toplantı odası sistemleri; ve 4) aynı fiziksel konumda 
bulunuyormuş izlenimini yaratmak için yüksek tanımlı (HD) ses/görüntü kullanan yarım 
milyon dolarlık Telepresence çözümleri. 

Kullanılan konferans türü veya birleşimi hem amaca hem de tesislere bağlıdır. Yalnızca bir ses 
çıkış noktası gerektiren sesli konferans en yaygın kullanıma sahiptir; rahat kullanılması ve maliyet 
avantajları nedeniyle, herhangi bir bilgisayardan yapılabilen anlık ileti ve Web konferansının 
popülerliği ve kullanımı hızla yaygınlık kazanmaktadır. Birçok konferans bir anlık ileti oturumu 
olarak başlar ve sesli, Web ve görüntülü konferanslar gibi diğer daha zengin konferans biçimlerine 
dönüşür. 

Geçmişte, bu dört konferans türünü her biri ayrı altyapı silolarına sahipti. Kullanıcıların en baştan 
hangi türü veya birleşimi kullanacağına karar vermesi gerekiyordu; her türün kullanıcı arabirimleri 
farklı ve kafa karıştırıcıydı; bunlar genellikle ayrı erişim kimlikleri ve parolalar gerektiriyordu; 
görüntülü konferans için de ayrı ve çoğu durumda özel donanım gerekiyordu. Bu “silo benzeri” 
ortam en uygun biçimin kullanılmasını kısıtlıyor ve fazladan önemli bir eleman ve yönetim maliyeti 
getiriyordu. Çoğu kuruluşta siloları ortadan kaldırıp maliyeti düşürmek ve sonuçları geliştirmek 
gereği ortaya çıktı. 
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3  Etkileyici Bir Konferans Örneği 

Konferans Kullanımında Hızlı Artış 
Son piyasa verileri, sesli, görüntü konferans ve Web konferanslarının hem toplam kullanımı 
hem de kullanım sıklığı açısından inanılmaz bir artış yaşandığını göstermektedir. Örneğin: 

 2006 ile 2008 arasında dünya çapında köprülü sesli konferans dakika sayısı %55 artarak 
60 milyar dakikaya yaklaştı. 

 Aynı dönemde şirket içi tabanlı Web konferansı çözümlerindeki adlandırılmış son 
kullanıcıların sayısı %48 artarak 31 milyona ulaştı. 

 İşletmelere yönelik görüntü uç noktalarının toplam satış sayısı %43 artarak 235.000’e 
ulaştı ve bunların önemli ve sayısı giderek artan kısmını yüksek tanımlı (HD) ürünler 
oluşturuyordu.1 

Konferans kullanımının kurumsal temelde hızlı arttığı ve iş açısından gerçek bir etki sağladığı 
açıkça görülmektedir. 

Konferans Çözümlerinin İş Üzerindeki Etkisi 
Kuruluşların konferans özelliklerini benimsemesinin nedeni, bunların iş üzerinde önemli 
bir etki yaratmasıdır. Yeni son kullanıcı anketi verileri, şirketlerin üretkenliği geliştirme ve 
maliyetleri denetleme yöntemi olarak konferans teknolojisini önemli ölçüde benimsediklerini 
göstermektedir. 

Şekil 2. Kuruluşların birleşik iletişim ve işbirliği çözümlerini kullanmalarının başlıca nedenleri2 
 

 

                                                            
1 Veriler, Wainhouse Research tarafından yayımlanan 2007 ve 2008 Unified Communications Ürünleri ve Hizmetleriyle 
ilgili tahminlerden derlenmiştir. Diğer ayrıntılar için bkz. http://www.wainhouse.com/reports/ucfcst2008.html. 

2 “2008 Birleşik İletişim Anketi”, Wainhouse Research, Temmuz 2008. Anketi yanıtlayan 112 kişinin 43’ü 10.000'den fazla 
çalışanı olan şirketlerden ve 35’i de 1000’den fazla çalışanı olan şirketlerdendi. Kalan katılımcılar küçük ve orta ölçekli 
işletmelerden geliyordu. 
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4  Etkileyici Bir Konferans Örneği 

Konferans Kullanarak İşten Elde Edilen Sonuçları Geliştirme 
Kuruluşlar, çoğunlukla birden çok coğrafi bölgede ve farklı saat kuşağındaki ekip üyeleriyle, 
ortaklarla, müşterilerle ve değer zincirinde yer alan herkesle hızlı iletişim kurarak ve işbirliği 
yaparak işten elde ettikleri sonuçları geliştirmek için konferansı kullanmaktadır. Başlıca 
gelişme alanları: 

 Bireyler ve İşletme Ekipleri Arasında Üretkenliği Geliştirme ve Sonuçları 
Hızlandırma – Yaptığımız araştırma birçok konferans ve iletişim çözümünün, 
iş arkadaşlarıyla daha hızlı bilgi alışverişine, projeye yönelik çalışmaları gecikme 
yaşamadan etkili bir şekilde gerçekleştirmeye ve daha çabuk karar almaya olanak tanıyarak 
insanların daha üretken olmasını sağladığını göstermektedir. İşletme ekipleri de, gereken 
becerileri çok daha hızla bir araya getirebilmekte ve sorunları çözebilmektedir. Şekil 3’te 
gerçek kullanıcıların bildirdiklerine göre hangi dahili işlevsel grupların en fazla avantaj 
sağladığı gösterilmektedir. Avantajlar hem sonuçlara, pazara veya gelire daha hızlı ulaşma 
hem de proje başına daha düşük maliyetler biçiminde kendini göstermektedir3. 

 
Şekil 3. Konferans ve işbirliğinden en fazla avantaj sağlayacak son kullanıcı işlevsel 

grupları. Bunların birçoğu içeriye dönüktür4. 

  

                                                            
3 “2008 Birleşik İletişim Anketi”, Wainhouse Research, Temmuz 2008. Aynı Çalışma. 

4 “2008 Birleşik İletişim Anketi”, Wainhouse Research, Temmuz 2008. Son kullanıcılara “Konferans ve işbirliği 
çözümleri işletmenizde dağıtılsaydı, hangi kullanıcı grubu veya grupları şirketiniz için en büyük avantajı 
sağlayabilirdi? Tüm uygun yanıtları seçin.” sorusu soruldu. Grafik, belirtilen kullanıcı grubunu en fazla avantaj 
elde edecek olan grup olarak seçen katılımcıların yüzdesini gösterir. 
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5  Etkileyici Bir Konferans Örneği 

 Satış Döngüsü Sürelerini Kısaltma – Satış elemanları seyahatler için çok zaman 
harcamak yerine müşterilerle ve potansiyel müşterilerle konferans yoluyla görüşme 
yaptıklarında daha üretici olabilirler. Kuşkusuz belirli bir miktarda yüz yüze görüşme 
gereklidir; ancak konferans ve iletişim çözümleri satış elemanlarının daha kısa sürede 
daha çok kişiye ulaşmasına ve hiç olmadığı kadar çok satış yapmasına olanak tanır. 

 Çalışanların ilgisini çekme ve bu ilgiyi sürdürme – Yeni kuşak çalışanlar anlık ileti, 
iletişim durumu, zengin medya ve Web/görüntülü konferans araçlarını kullanarak 
büyüdüler ve bunları hem iş hem de özel yaşamlarında olmazsa olmaz araçlar olarak 
kabul ediyorlar. İş artık gidilen bir yer değil, yapılan bir etkinlik; ve çalışma zamanları 
düzenli olarak normal iş saatlerinin dışında ve normal iş sahnelerinden uzakta 
gerçekleşiyor. 

Maliyetleri Düşürme 
Verimlilik ve üretkenlik kazançlarıyla birlikte, kuruşların işbirliğine dayalı iletişimi 
benimsemesinin bir diğer önemli nedeni de maliyetlerin düşürülmesidir.  

 Seyahat Giderlerini Düşürme – Web konferansı, görüntülü konferans ve aynı zamanda 
diğer UC yetenekleri katılımcıların fiziksel olarak söz konusu mekana gelmek zorunda 
kalmadan toplantılar, eğitim veya “etkinliklerde” bağlantı kurmalarını sağlayabilir. 
Dört katmanın tümünde (bkz. sayfa 2) çok taraflı görüntünün kullanılması, seyahat 
kısıtlamaları uygulayan veya yalnızca daha verimli çalışmak isteyen kuruluşlar için çok 
değerli bir araçtır. Görüntülü konferans bireylere seyahat etmek zorunda kalmadan 
zengin bir etkileşim duygusu verir. Çeşitli şirketler, görüntülü toplantılarda katılımcıların 
tek başına Web konferansında olduğundan daha dikkatli olduklarını bildirmiştir, çünkü 
başkalarının kendilerini ve tartışılan konuya gösterdikleri tepkiyi izlediğini bilirler. 

 Gayri Menkul ve Tesis Maliyetlerini Düşürme – Bazı şirketler, çalışanların evden 
veya daha ucuz konumlardan çalışmaları sağlanabildiğinde, inanılmaz düzeyde tasarruf 
edilebileceğini fark etmektedir. Konferans araçları bu uzaktan çalışanların evlerinden 
toplantılara ve işbirliğine dayalı projelere katılmasına olanak tanır. Diğer şirketler de 
pahalı tesislerdeki eleman sayısını azaltıp bunun yerine sesli, görüntülü olarak ve/veya 
Web üzerinden anında ulaşılabilen “uzak” personel kullanarak yeni ve var olan 
işyerlerinde tesis giderlerini düşürmektedirler. 
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 Müşterinin Sorunlarını Daha Kısa Sürede Daha Düşük Maliyetle Çözme – 
Müşteri sorgularının hızla yanıtlanabilmesi için çağrı merkezleri uzun zamandır 
yönlendirme yordamları kullanmaktadır. Müşteriyle yüz yüze gelen personelin iş 
arkadaşlarının iletişim durumunu görebilmesi ve onları anında bir toplantıda bir 
araya getirebilmesi veya konunun uzmanlarıyla çok taraflı bir konferans başlatabilmesi, 
müşteri sorunlarının daha hızlı çözülmesine ve bunun sonucunda “müşteriyi elde 
tutma” maliyetinin düşmesine olanak tanır.  

 BT ve Telefon Altyapısı ve Yönetiminin Maliyetlerini Düşürme – UC ve konferans 
dağıtımının anahtar öğesi, var olan dizinler, ileti sistemleri ve telefon altyapısıyla 
tümleşebilme yeteneğidir. Şirket içi tabanlı yazılım konferansı çözümünün artan 
esnekliği sayesinde kuruluşlar işbirliğine dayalı özelliklerin yönetimini basitleştirebilir, 
BT kaynaklarını optimum düzeye getirebilir ve siloları ortadan kaldırabilirler. 

Çevre Açısından Sürdürülebilirlik 
Birçok kuruluş, çevre açısından sürdürülebilirlik konusunu bir bütün olarak görev tanımlarına 
veya şirketin sorumluluğunu ve toplumsal sorumluluğu belirleyen ilkelerine eklemişlerdir. Bu 
şirketler, karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik hedefler belirlemişlerdir; konferans ve işbirliği 
onların bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilir. 

 İş Seyahatleri ve İşe Gidiş‐Gelişlerde Karbon Yayımını Azaltma – Giderek daha çok 
sayıda kuruluşun normal üç aylık veya yıllık rapor süreçlerinin bir parçası olarak karbon 
kullanımlarındaki azalmaya ilişkin raporlarını görmekteyiz. Bu azalmaların başlıca kaynağı 
daha verimli enerji kullanımı ve seyahatlerdeki düşüştür. Konferans teknolojisini giderek 
daha fazla kullanıp seyahatleri azaltmanın, tüketilen fosil yakıt miktarını düşürüp 
atmosfere salınan CO2 ve diğer sera gazlarını azaltabileceği açıkça görülebilir.  

En İyi Konferans Yatırımının Ana Faktörleri 
Güçlü, işbirliğine dayalı bir iletişim ortamı düşünen kuruluşların, çözümü hem kuruluşun 
maliyetlerini ve yatırım getirisini göz önünde bulundurarak aldıkları kararları hem de çözümü 
etkileyecek çeşitli faktörleri değerlendirmeleri gerekir. Aşağıda başlıca faktörlerden bazılarını 
ana hatlarıyla açıkladık. 
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Konferans ve Toplantı için Geçerli Maliyetleri Anlama 
Kuruluşlar gereksinimlerini en iyi karşılayabilecek konferans türünün dağıtımına karar verirken, 
bir maliyet tabanı oluşturmak önemlidir. Bu özel bir çaba gerektirebilir çünkü her bölüm veya 
departmanda farklı sistemler ve servis sağlayıcıları söz konusu olduğundan ve arada sırada 
kullanılan konferans ücretleri kredi kartlarına yansıtıldığından veya gider raporlarında 
gösterildiğinden, konferans maliyetleri çoğunlukla tüm kuruluşa dağılmış durumdadır. Önerilen 
yaklaşımlar şunlardır. Çoğu durumda, var olan sistemleriniz veya hizmetlerinizden aşağıdaki 
bilgileri toplamanız mümkün olabilir: 

 Sesli, Görüntülü Hizmetlerin ve Web Hizmetlerinin Kullanımı ve Maliyetleri: 
Servis sağlayıcılar faturaları doğrulamak için, çoğunlukla toplam dakika sayısı cinsinden 
kullanılan süreyi, yapılan toplam konferans sayısını ve konferansların ortalama süresini 
ve katılımcı sayısını belgeleyen aylık raporlar verirler. Birkaç aylık veya üç aylık dönemlerin 
bilgileri elde edilebilirse, bir kullanım eğilimi ortaya çıkarılabilir. Masrafların ödenmesine 
yönelik taleplerde konferans maliyetleri raporlandığında, bunların belirlenmesi ve toplam 
maliyet rakamlarına eklenmesi gerekir. 
 

 Şirket İçi Sunucu Kullanımı: Kuruluşunuzda, eski donanım tabanlı sürümler veya 
bazı daha yeni yazılım tabanlı sistemler aracılığıyla şirket içi konferans sistemlerinin 
kullanımına geçildiyse, sistem raporlarında kullanım verileri sağlanır. Ayrıca bu, konferans 
sistemi kapasitesinin planlanmasında önemli bir faktör olan yoğun kullanım dönemlerinin 
anlaşılması açısından da yararlıdır. Konferans kullanımındaki büyüme hızlarını yansıtacak 
eğilimleri ortaya çıkarın ve kapasite gereksinimlerini belirtin. 
 

 Toplantı Odası ve Konferans Odası Kullanımı: Kuruluşunuzda herhangi bir biçimde 
toplantı odası zamanlama yazılımı kullanılıyorsa, çoğu durumda söz konusu odaların 
kullanım düzeylerini gösteren raporlar alabilirsiniz. Bu, özellikle görüntü sistemleri 
ve Telepresence çözümleriyle donatılmış ve seyahat etmek yerine kullanılması 
desteklenebilecek olan odalar için önemlidir. Ayrıca, finans bölümü de şirket dışındaki 
toplantıların aylık veya yıllık giderlerini saptayabilir ve bu yolla bu etkinliklerin 
ve bunlarla bağlantılı seyahat giderlerinin daha iyi bir konferans çözümüyle azaltılıp 
azaltılamayacağı veya ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağına yönelik bir değerlendirme 
yapılabilir. 

Bu bilgilerin tümü, yeni UC ve işbirliği araçlarının sunabileceği üretkenlik kazançlarına ve 
maliyet tasarruflarına nasıl ulaşılacağı hakkında bilinçli kararlar alınmasını destekleyecektir. 
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Konferans Çözümleri İçin Karar Alma Ölçütleri  
Yeni konferans sisteminin kapasitesini ve boyutlarını tanımlamaya ek olarak, satın alma 
ve dağıtımda yol gösterecek başka bir dizi önemli ölçüt vardır. 

 Kullanıcı Deneyimleri ve Roller: Konferans ve işbirliği çözümünde belki de en önemli 
faktör kullanıcı deneyiminin kullanışlı ve tanıdık olması, tüm katılımcılar için hem 
esneklik hem de tutarlılık sağlayabilmesidir. Konferans araçlarına, doğrudan e‐posta, 
takvimler, görevler, işbirliğine dayalı çalışma alanları, belge oluşturma ve çözümleme 
araçları ve uygulama portalları gibi iş araçlarından erişilebilirse, kullanıcılar sonuçlarda 
en büyük ilerlemeleri ve maliyetlerde en önemli düşüşleri gerçekleştirebilirler. Konferans 
çözümü planlanan kullanıcı rolleri için sağlanmalıdır: çoğu bilişim çalışanına ek olarak 
işlemlere odaklı çalışanlar da (örneğin, lojistik, yardım masaları) bilgisayar tabanlı 
konferansı kullanmak isteyecektir. Ekipler, yöneticiler ve işlem liderleri de (örneğin, kalite 
yönetimi) toplantı odası konferansından yararlanmak isteyecekler. Konferansı müşterilerle 
ve gelişmiş bir karar alma mekanizmasına yönelik olarak kullanmayı planlıyorsanız, belirli 
bir miktar Telepresence yatırımı anlamlı olabilir. 
 

 Her Yerden Erişim: Kullanıcı deneyiminin bir uzantısı olarak, erişim modlarından her 
birinin ekonomik yapısının yanı sıra güvenliği de dikkate alınarak her modda ve her 
toplantı mekanında optimum işlevsellik düzeyini tutturmak da çok önemlidir. Sesli, 
görüntülü konferans ve Web konferansı, bilgisayar istemcileri, Web tarayıcıları, konferans 
odaları ve mümkün olduğu ölçüde mobil aygıtlar ve telefonlar gibi o anda en uygun olan 
aygıt aracılığıyla katılımcıların kullanımına sunulabilmelidir. Konferansın güvenliği, 
konferans türüne uygun olacak şekilde korunmalı ve PSTN sesli aramaları dışında tüm 
medya akışlarını şifreleme seçeneği bulunmalıdır. Benzer işlevler çalışanlar dışındaki 
katılımcılara, örneğin müşterilere ve iş ortaklarına da sağlanmalıdır. 
 

 Kurumsal İşlemlere ve İş Süreçlerine Yönelik Uygulamalar: Konferans çözümünün en 
yüksek değerine ulaşması için, çalışanın gündelik iş akışıyla iyice bütünleşebilmesi gerekir. 
Bu bütünleşme üç yolla desteklenmelidir: (1) konferans sistemlerinin belgelenen bir 
yordamda belirli kullanım alanlarına sahip olması, örneğin kalite yönetimi olaylarını çözmek 
ve belgelemek için konferans araçlarının kullanılması; (2) konferans araçlarının işbirliğine 
dayalı çalışma alanları gibi diğer uygulamalarla bütünleştirilmesi, bu şekilde konferansın 
da e‐posta yazmak kadar doğal bir işlem olması; ve (3) konferansın diğer iş uygulamalarıyla 
saydam olarak bütünleştirilmesi (örneğin, radyolog, patolog ve doktorun konsültasyonunu 
kolaylaştırmak için görüntülü konferansın doğrudan bir tıbbi laboratuar uygulamasına 
bağlanması). 
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 Dağıtım Seçeneklerinde Esneklik: Konferans çözümünün en verimli, etkili ve ekonomik 
işlemlere olanak tanımak için şirket içi, barındırılan çözüm veya karma çözüm gibi çeşitli 
dağıtım seçenekleri sunması tercih edilen bir durumdur. Şirket içi seçeneği kullanıcının tüm 
UC ortamıyla daha sıkı ve düzenli bir bütünleşme sağlar ve çoğunlukla denetim ve güvenlik 
nedenleriyle tercih edilirken, genelde büyük konferanslarda ve iş yükünün yoğun olduğu 
durumlarda barındırılan çözüm seçeneği gereklidir. Her iki durumda da, kullanıcı açısından 
saydamlığı sağlamak için aynı kullanıcı arabirimini ve istemcileri sağlamak önemlidir. 
Ayrıca, hem daha geniş bir dağıtıma ve büyümeye olanak tanımak hem de merkezi 
ve dağıtılmış veya bölgelere ayrılmış dağıtımların en iyi birleşimini elde etmek için şirket 
içi çözümleri küçükten büyüğe yapılandırmalar olarak ölçeklendirmek mümkün olmalıdır. 
 

 Tek Satıcı Desteği: Birçok müşteri için, hem gerçekleştirme hem de işletme maliyetlerini 
en aza indirmek için konferans sisteminin tek bir tutarlı altyapıya sahip olması tercih edilen 
bir durumdur. Tek satıcılı çözümler, var olan iletişim altyapısıyla arabirim oluşturulurken 
planlama ve profesyonel hizmetlere daha az yatırım yapılmasını gerektirecektir. Ayrıca, tek 
satıcılı bir çözümde bakım ve sorun giderme çalışmaları da servis verilmesi gereken birden 
çok tarafın veya teknolojinin olduğu bir sistemden daha kolay olacaktır. 
 

 Mimari ve Yol Haritası: Kuruluşun gereksinimlerini karşılamak ve bilgilerini korumak 
için en yüksek güvenilirlik ve güvenlik düzeylerini destekleyecek bir mimari gerekir. 
Teknolojiler, işlevler, kullanıcı arabirimleri ve standartlar geliştikçe aşamalı yükseltmelerin 
yapılabilmesi için, yukarıda açıklandığı gibi ölçeklendirme ve esneklik gerekli özelliklerdir. 
Genel olarak, en sürdürülebilir değeri sağlayacak olan modüler bileşenlere sahip yazılım 
tabanlı bir mimaridir. Buna ek olarak, satıcı pozitif bir yatırım getirisini destekleyecek makul 
uzunlukta bir yaşam döngüsü sağlayan, uygun bir yatırım yol haritası sunabilmelidir. 
 

 Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO): TCO tek ölçüt olmasa da en önemli ölçütlerden 
biridir çünkü sistemin BT içindeki ve işletme bölümlerindeki mali etkisini yansıtır. 
Optimum bir TCO kuruluşa iş alanında avantaj sağlamanın yanı sıra, ek olarak veya 
gelecekte yapılacak yatırımlara da temel hazırlar. TCO, seçim, gerçekleştirme ve dağıtımın 
kullanıcılara maliyetini; sistemlerde yapılacak bakım ve sürekli yükseltmelerin maliyetlerini; 
ve sürekli çalışan yardım masası ve eğitim hizmetleri de içinde olmak üzere sistemi yönetme 
ve destekleme maliyetlerini içerir. Eksiksiz bir UC’nin kullanıma alınmasının henüz 
onaylanmadığı veya BT önceliklerinin, kaynaklarının ve sermaye bütçelerinin kısıtlı olduğu 
bazı durumlarda, en iyi TCO şirket içi kurulumdan önce tümüyle uyumlu bir barındırılan 
çözümle işe başlayarak elde edilebilir. 
 

 İşlemler, Yönetim ve Uyumluluk: Her teknolojide söz konusu olduğu gibi konferans 
çözümünün de kuruluşun işletme, yönetim ve uyumluluk ilkelerine düzgün ve sinerji 
yaratacak şekilde uyması gerekir. Örneğin, konferans sistemleri etkinliği günlüğe alma 
ve gerektiğinde belirli yasal düzenlemelerle uyumluluk sağlamak üzere iletişimi 
kaydetme yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca, konferans sistemi güvenli ve uygun 
kullanımı güvence altına almak için kimlik doğrulama, erişim ve denetim üzerinde etkili 
kontrol mekanizmalarını desteklemelidir. Bu alanda etkili olan araçlar, önemli maliyetleri, 
hatta haksızlığı telafi davalarından doğacak cezaları önleyecektir. 
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Aşağıdaki bölümlerde bu ölçütlerden bazıları biraz daha ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 

Dağıtım Seçeneklerini Belirlerken Dikkate Alınacak Noktalar 
Konferans için birçok seçenek bulunduğundan, yol gösterici nitelikte bir dizi stratejik bilgi yatırım 
kararlarını almaya yardımcı olabilir. Diğer iş kararlarında olduğu gibi, iş değeri oluşturmaya katkıda 
bulunan birçok faktör oyunda rol alacaktır5. Bizim önerdiğimiz yol gösterici bilgiler şunlardır: 

1. İlk olarak gereksinimlere ve işten elde edilen sonuçlara odaklanın. Ekonomik 
daralma ne kadar büyük olsa da, ister kamu ister özel sektörden her kuruluşun yerine 
getirmesi gereken bir misyonu vardır. Kuşkusuz, hemen alınacak önlemlerle seyahat ve gayri 
menkul giderleri düşürülebiliyor veya birden çok konferans hizmeti sağlayıcısına ödenen 
ücretler azaltılabiliyorsa, hem tasarruf etmek hem de diğer konferans yatırımlarının finanse 
etmek için bu önemleri alın. Bunun ötesinde, süreçleri düzenleyebilecek ve hizmeti 
geliştirirken zamanın ve emeğin boşa harcanmasını önleyebilecek konferans tabanlı bir 
çözüm arayın. Önerimiz, kuruluşların konferansı ayrı siloda bir yatırım olarak değil bir 
bütün olarak iletişim çözümünün tümleşik bir parçası olarak düşünmeleridir. Günlük iş 
akışıyla bütünleştirilebilen ve ses, görüntü ve Web işbirliği sağlamak için var olan IP ağlarını 
kullanan barındırılan çözümler vardır. Ayrıca birçok şirket, ek olarak iletişim durumu, anlık 
ileti, “her yerden erişim” ve kişilerle grupları masaüstü ve iş akışı uygulamalarından 
konferanslara sorunsuz bir şekilde taşıma özelliklerini de içeren şirket içi tabanlı UC 
çözümlerinin dağıtımını yapmaktadır. Üstelik, kuruluşun yasal veya idari gereksinimleri 
ya da güvenlik konusunda kaygıları varsa, şirket içi bir çözüm daha uygun olabilir. 
 

2. Ardından TCO’ya odaklanın. En önemli getiriyi, var olan siloların ortadan kaldırılması 
ve olasılıkla birden çok sayıda olan pahalı konferans hizmetinin şirket içine alınması 
sağlayacaktır. Buna ek olarak, siloların bulunmadığı bir altyapı çok daha düşük bir 
maliyetle gerçekleştirilecek ve işletilecek, tümleşik bir istemcinin yardım masası yükü 
de çok azalacaktır. Lisans ve bakım seçenekleri TCO çözümlemesinin önemli bir 
öğesi olacaktır. 
 

3. Geçişlerde ve Yoğun Dönemlerde Barındırılan Çözümleri Kullanın. Uyumlu, 
barındırılan bir çözüm, bölümlere göre proje başlangıçları veya müşteri web semineri 
serileri gibi, dahili ve harici kullanıcı gruplarının aşamalandırılmasına ve yoğun 
iş yüklerinin yönetilmesine izin verir. Barındırılan hizmetler BT kaynaklarının kısıtlı 
olduğu durumlarda, örneğin kısa bir geçiş döneminde veya bütçe döngüsünde de 
kullanışlı olabilir. Yazılım müşterileri hem şirket içi hem de barındırılan hizmetleri 
kullanabiliyor veya bunların her ikisine de erişebiliyorsa, destek maliyetleri minimum 
düzeye inecektir. 

                                                            
5 Barındırılan bir hizmetle şirket içi tabanlı bir konferans seçeneği arasında seçim yapmaya yönelik ek bilgiler 
için, Microsoft Yükleme Merkezi’ndeki “Microsoft Web Konferansı Çözümü Seçme” makalesine bakın. 
Microsoft Yükleme Merkezi. 
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Toplam Sahip Olma Maliyeti Faktörleri ve Konferans Örnekleri 
Bir konferans çözümüne geçiş düşünülürken, Toplam Sahip Olma Maliyeti’ndeki (TCO) düşüş 
önemli bir avantaj olabilir. Aşağıdaki tabloda, sesli, görüntülü konferans ve Web konferansı 
yeteneklerine gerek duyan 5.000 kişilik bir kuruluşa konferans hizmetleri sağlamaya yönelik 
dört seçeneğin TCO’ları karşılaştırılmaktadır6. 

Tablo 1. Ayrı ayrı barındırılan konferans çözümleriyle tümleşik barındırılan konferans 
teklifleri ve şirket içi tabanlı konferans çözümlerini karşılaştıran TCO çözümlemesi. 

 

Birincil maliyet faktörleri şunlardır: 

 Hizmet Maliyetleri: Bunlar, sesli, görüntülü konferans ve Web konferansından oluşan 
konferans hizmetlerini sunan barındırılan hizmet sağlayıcısına yapılan ödemelerdir. 
Her özellik için ayrı hizmet sağlayıcıların kullanılmasının pahalı bir plan olduğu açıkça 
görülebilir. Bu maliyetleri hesaplarken liste fiyatları üzerinden %30’luk bir toplu satış 
indirimi faktörü kullandık. 

 Lisans: Bu, UC yazılım lisanslarının liste fiyatından %30 piyasa indirimi faktörü çıkarılmış 
rakamdır. Bunun, sunucu işletim sistemi yazılımı, gerekli veritabanı yazılımı ve UC 
yazılım lisanslarıyla tüm gerekli yazılım bileşenlerini içerdiğini unutmayın. 

                                                            
6 Varsayımlar: Kişi başına günde 1 toplantı, yılda 240 gün, 60 dakika/toplantı, görüntü/dk için hizmet maliyeti 
0,35 dolar, ses için dakika başına hizmet maliyeti 0,10 dolar, toplantıların %5’inde görüntü kullanımı, Web 
konferansında kişi başına hizmet maliyeti yıllık 54,96 dolar, tüm hizmetlerde ve yazılım lisanslarında %30 toplu 
satış indirimi, kurulum için bilgiye dayalı bir tahmin yapılmaktadır, iş yükü artan sistem yöneticisinin maliyeti 
yıllık 120.000 dolar, iş yükü artan yardım masası/kullanıcı yöneticisinin maliyeti yıllık 80.000 dolar. Bu maliyetler, 
IP üzerinden ses ve görüntü aktarımı için gerekli olabilecek ağ tasarımı veya yükseltmesini ya da telefon çözümü 
tasarımı ve tümleştirmesini içermemektedir. 
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 Sunucular: Bu, yedekli çalışma amacıyla UC çözümü için iki sunucuyu ve aynı amaçla 
veritabanı sunucusu için iki sunucuyu içerir. Dizin bileşenleri için ek sunucular gerekli 
olabilir, ama bunların zaten kuruluşta bulunduğu varsayılmıştır. 

 Yönetim: Şirket içi tabanlı bir UC çözümünde, kuruluşun üstlenmesi gereken yönetim 
maliyetleri söz konusu olacaktır. Bu, iş yükü artan ücret tutarıyla, bir kişinin 1/3’ü olarak 
varsayılmıştır. 

 Kullanıcı Desteği: Hem şirket içi tabanlı hem de barındırılan çözümler en az bir 
kişinin yardım masası ve kullanıcı yönetimi hizmetlerini yerine getirmesini gerektirir. 

 Bakım: Yazılım bakım maliyetleri, %30 piyasa indirimi uygulanmış gerçek liste 
maliyetleridir. 

Barındırılan Çözümler: Soldaki iki sütunda, barındırılan tümleşik bir konferans çözümüyle 
karşılaştırılan ayrı ayrı sesli/görüntülü/web konferansı için ayrı ayrı hizmetlerin tahmini bir 
TCO’su gösterilir. Tümleşik çözümün maliyeti, iki nedenle ayrı ayrı hizmetler kullanmaktan çok 
daha düşüktür: (1) Tümleşik çözüm kullanıcı ve yıl başına sabit fiyatla sağlanır; ve (2) tümleşik 
çözümde daha pahalı olan geleneksel sesli ve görüntülü konferans hizmetleri yerine IP üzerinden 
ses ve görüntü aktarımı kullanılır. Tümleşik barındırılan hizmetlerden oluşmuş bir çözümün 
maliyeti, ayrı ayrı sesli, görüntülü konferans ve Web konferansı hizmetlerinin maliyetinin 1/20’si 
kadardır (577.080 dolar tutan tümleşik çözüme karşı fiyatların sabit olmadığı ayrı ayrı hizmetler 
15.937.080 dolar tutmaktadır, tüketebileceğiniz hizmetler de ancak IP sesli, görüntülü 
konferansları ve Web konferansıdır). 

Şirket İçi Tabanlı Çözümler: Sağdaki iki sütunda, konferans işlevlerinin yanı sıra anlık 
ileti/iletişim durumu/kalıcı grup sohbeti ve kurumsal telefonla/mobil erişimi de içeren, tam bir 
şirket içi tabanlı UC çözümünün tahmini TCO’su gösterilir. “Tam” sütununda gösterilen çözümün 
TCO’su tümleşik barındırılan hizmetten biraz daha yüksek bir maliyete işaret eder, çünkü bu 
çözüm yalnızca konferansın çok daha ötesinde bir işlevsellik sağlamaktadır. Bununla birlikte, 
şirket içi konferans için eşdeğer bir maliyet esası sağlamak amacıyla toplam maliyetin üçte birini 
(%33) konferansa ayırdık7 (konferans hizmeti UC kapsamındaki başlıca üç gruptan biridir). Bu 
ayrılan maliyet tüm seçenekler içinde en düşük maliyettir; kullanıcı başına yıllık 39,33 dolara veya 
bununla karşılaştırılabilecek tümleşik barındırılan hizmetin kabaca yarısına denk gelir. Şirket içi 
tabanlı çözümlerde, yazılım lisanslarının yanı sıra ilk yükleme, kurulum ve sürekli yönetim ve 
bakım gereklidir. Bu profesyonel hizmetlerin maliyeti, son kullanıcı için ilk kurulumu ve belirli bir 
miktarda çevrimiçi eğitimi de içerir. Kullanıcıların sayısı arttıkça, hem “tam” hem de “ayrılan” 
senaryolarında kullanıcı başına maliyet düşecektir. 

                                                            
7 Bu yalnızca karşılaştırma yapabilmek içindir. UC çözümünün fiyatı konferansı da kapsadığından, UC çözümündeki 
konferansın maliyetiyle barındırılan ortamdaki konferansın maliyeti arasında makul bir karşılaştırma yapmayı 
denemek üzere bu 1/3’lük maliyet faktörünü ayırdık. 
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Küçük Kuruluşlar İçin: Daha küçük kuruluşlarda (yaklaşık 500 kullanıcı 8), barındırılan 
konferans maliyetleri kişi başına yıllık temelde kabaca aynı kalacak, yalnızca daha düşük indirim 
oranları nedeniyle az bir artış olacaktır. Kullanıcı başına yıllık şirket içi maliyetleri, ayrılan 
konferans maliyetleri için kullanıcı başına yıllık yaklaşık 46 dolar artacaktır; yine de bu, tüm UC 
paketiyle bütünleşme temel alındığında şirket içi konferans seçeneğini anlamlı kılabilir.  

Özet: Şirket içi tabanlı çözümler kişilere ve gruplara çok daha hızlı erişim sağladığı, iletişim 
durumunu desteklediği ve anlık çok modlu konferans yetenekleri sunduğu için; üstelik daha iyi 
çözümler kurumsal PBX’in yerini alabilecek ve bu yolla önemli bir ek tasarrufa yol açabilecek 
mükemmel ses yetenekleri sağlayabildiği için, birçok şirket bu çözümlere yönelmektedir. 
UC çözümleriyle, insanlar sesli, görüntülü konferans, web konferansı veya bunların herhangi 
bir bileşimini kullanarak tek bir tıklatmayla anında konferans başlatabilirler. Özetle, hem 
barındırılan hem de şirket içi tabanlı, tam tümleştirilmiş konferans çözümleri en cazip TCO 
rakamlarını sunmakta, her biri tipik konferans maliyetlerinde %90 veya üzerinde düşüş 
sağlamaktadır.  

Microsoft’un Konferans Çözümleri 
Microsoft, yazılım tabanlı UC ve konferans çözümlerini geliştirme ve dağıtma alanındaki 
liderlerden biriydi ve şirket, konferans çözümleri için iki dağıtım seçeneğinin yanı sıra 
kuruluşların konferans ve işbirliği gereksinimlerini karşılamak için güvenebilecekleri çeşitli 
istemciler ve aygıtlar geliştirdi. Aşağıdaki açıklamalarda önce barındırılan çözüm olarak 
Microsoft Office Live Meeting ele alınmakta ve ardından Microsoft’un UC çözüm paketinin 
temel taşlarından biri olan ve Live Meeting işlevselliğini de içeren şirket içi Microsoft Office 
Communications Server 2007 R2’yle (OCS 2007 R2) devam edilmektedir. 

Microsoft Office Live Meeting 
Microsoft Office Live Meeting tam özellikli barındırılan bir UC (Sesli, Web ve Görüntülü) 
konferans hizmetidir. Kullanıcılar çözüme bir Internet bağlantısı üzerinden web tarayıcısı 
yoluyla erişim sağlar. Zorunlu olmasa da, daha iyi bir katılımcı deneyimi sunmak için genellikle 
basit bir tarayıcı eklentisi yüklenir. 

Microsoft Office Live Meeting, sunuları, belgeleri, tarayıcıları ve herhangi bir uygulamayı 
görüntüleme yeteneği de içinde olmak üzere modern bir Web konferansı platformundan 
beklenebilecek tüm özellikleri sağlar. Live Meeting ayrıca beyaz tahta özelliği sunar ve 
katılımcılara tüm sunuları biçimlendirme ve bunlara ek açıklama koyma olanağı tanır. 
Live Meeting barındırılan hizmeti olaylar için ve Web konferansında çok sayıda katılımcı için 
de mükemmel bir platform sunar. Microsoft Office Live Meeting İstemcisi hem barındırılan 
hem de şirket içi seçeneklere erişim sağlar. 

                                                            
8 500 kişilik kuruluşun maliyetlerini tabloda göstermedik, bununla birlikte tablodaki veriler ve 5.inci dipnotta listelenen 
varsayımlar kullanılarak maliyet tahminleri yapılabilir. 
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Live Meeting katılımcıları, Microsoft’un IP ses yeteneklerini kullanarak bilgisayarlarının mikrofon 
ve hoparlörleri aracılığıyla bir Web konferansına katılabilir ve görüntü için de standart Web 
kamerası kullanabilirler. Katılımcılar Internet bağlantısı üzerinden bile mükemmel bir ses 
kalitesinden yararlanacaklardır. Kullanıcılar normal bir telefon kullanarak toplantının sesli 
bölümüne de katılabilirler. 

Live Meeting’in benzersiz özelliklerinden biri, kullanıcılara taşınabilir 
bir Polycom® CX50009 konferans odası sesli ve görüntülü hoparlör 
aygıtı dağıtma olanağı tanımasıdır. Polycom CX5000, odadaki herkesi 
kapsayan 360 derecelik bir görüntü yakalar ve bunu diğer konumlardaki 
katılımcılara iletir. Toplantıya katılanlar Polycom CX5000’i kullanarak 
toplantıdaki herkesin beden dilini izleyebildiğinden, toplantılar çok daha 
etkili hale gelir. Özellikle ana dili dışında bir dilde konuşan ve çok 
kültürlü ortamlardan gelen kişilerin katıldığı toplantılarda bu yararlı olur. 
Polycom CX5000 aynı zamanda geniş bant sesi de desteklediğinden, 
toplantı sırasında katılımcılara daha zengin, daha keyifli bir ses 
deneyimi sağlanır. 

Şekil 4. Polycom CX5000 görüntü girişini gösteren Live Meeting Konsolu. 

 

                                                            
9 http://www.polycom.com/products/voice/conferencing_solutions/microsoft_optimized_conferencing/cx5000.html 

Polycom CX5000 
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Microsoft Office Communications Server 2007 Sürüm 2 (OCS 2007 R2) 
Microsoft’un UC çözümünün temel taşlarından biri olan OCS 2007 R2, zengin iletişim durumu, 
anlık ileti, kurumsal telefon, standart ve yüksek tanımlı görüntü, noktadan noktaya ve çok 
noktalı sesli/görüntülü konferans ve Web konferansı özellikleri sağlayan şirket içi, sunucu 
tabanlı bir çözümdür. 

Yazılım tabanlı sesli, görüntülü konferans ve web konferansı özellikleri OCS 2007 R2’de yerleşik olarak 
bulunur ve ürün yüzlerce eşzamanlı sesli ve/veya görüntülü konferans oturumunu destekleyebilir. 
OCS 2007 R2 şirketlerin barındırılan sesli ve görüntülü konferans hizmeti sağlayıcılarına ödenen 
ücretleri ortadan kaldırmalarına olanak tanıyarak konferans maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlar. 

İstemci Uygulamaları: OCS 2007 R2, masaüstü, web tarayıcısı, mobil aygıt veya toplantı 
odası tabanlı çözümlerde konferans yetenekleri sağlamak için aşağıdaki başlıca dört kullanıcı 
arabiriminden yararlanır: 

1. Office Communicator istemcisi, tam UC çözüm paketinin bir parçası olarak bilgisayarda 
tüm konferans işlevselliğini (sesli, görüntülü, web uygulama paylaşımı) sağlar.  

2. Office Communicator Web Access, Microsoft Internet Explorer’ın yanı sıra Mozilla Firefox 
ve Apple Safari gibi en popüler tarayıcılarda benzer bir deneyim sağlar.  

3. Office Communicator Mobile, Windows Mobile’dan ve birçok akıllı telefondan çeşitli 
konferans işlevlerinin denetlenebilmesine olanak tanır; ancak kuşkusuz ses ve görüntü 
medyası uygun bir aygıt üzerinden (örneğin, cep telefonu ses bağlantısı) gösterilecektir. 

4. Live Meeting Konsolu‐ aşağıda gösterilmektedir.  

Şekil 5. Office Communicator’ın yoğun, hafif ve mobil istemci arabirimleri. 

 
Office Communicator Office Communicator

Mobile
Office Communicator

Web Access
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OCS 2007 ile Sesli Konferans: OCS 2007 R2, PSTN’den çevirmeli bağlanan kullanıcıların 
katılımını sağlamak için ek sesli konferans özellikleri de sunar. Hem şirket içinden hem de davetli 
konuklar arasından çoğu kullanıcı OCS 2007 R2’nin yukarıda açıklanan Office Communicator 
veya Communicator Web Access istemcisini kullanmayı tercih edecektir; ama kimi zaman 
şirket içinden bir kullanıcıya temel telefon erişimi gerekebilir ve müşteriler veya iş ortakları gibi 
dışarıdan katılanlar da doğal olarak telefon ağını kullanacaktır. Tanıdık, yüksek kaliteli bir sesli 
konferans deneyimi yaşayacaklar ve bu arada OCS 2007 R2 istemcilerini kullanan konferansın 
ev sahibi, tüm PSTN hatlarını denetlemeye, seslerini kapatıp açmaya veya hatları kapatmaya 
olanak tanıyan bir Konferans Konsolu’na sahip olacaktır.  

OCS 2007 R2’nin yerel ses yeteneklerini geliştirmek için çok sayıda iş ortağı Microsoft’la ekip 
halinde çalışmıştır. Yüksek teknolojiye sahip bilgisayar kulaklıkları isteyenler için, Jabra ve 
Plantronics OCS uyumlu Bluetooth ve kablolu kulaklıklar geliştirmiştir. Kulaklık yerine ahize 
kullanmayı tercih edenler için, LG‐Nortel ve Polycom OCS 2007 R2 ile uyumlu masaüstü 
telefonları üretmiştir. OCS 2007 R2 için iş ortaklarının ürettiği ses aygıtları hakkında daha 
ayrıntılı bilgi için önceki dipnotlara bakın10. 

OCS 2007 ile Web Konferansı: OCS 2007 R2 kullanıcılara Web konferansı için iki seçenek sağlar: 
masaüstü paylaşımı ve Live Meeting. Masaüstü paylaşımı, kullanıcıya katılımcıların anlık ileti 
aracılığıyla toplantıya davet edildiği bir anlık işbirliği oturumu başlatma olanağı tanır. Toplantı 
davetini kabul eden katılımcılar, sunucunun ekranını hemen görürler. Alternatif olarak, 
kullanıcıların Live Meeting’in sunduğu tüm işbirliği özelliklerinden yararlanmak istediği durumlar 
için, Live Meeting şirket içi tabanlı bir çözüm olarak OCS 2007 R2’yle birlikle sağlanmaktadır 
ve bir OCS 2007 R2 sunucu rolü olarak ayrı bir sunucuya yüklenebilir. Bu, barındırılan 
Live Meeting’in tüm özelliklerine sahiptir.  

Şekil 6. Office Communicator’daki anlık masaüstü paylaşımı arabirimi. 

 

                                                            
10 Bu aygıtları http://technet.microsoft.com/en‐us/bb970310.aspx adresinde görebilirsiniz. 
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Bir Konferans Seçeneği Olarak Microsoft OCS ve Live Meeting 
Microsoft OCS ve Live Meeting’i Konferans çözümlerinde kurumsal bir seçenek olarak 
değerlendirirken karar alma ölçütleri ve ilgili dağıtım seçenekleri ayrıntıları, TCO ve işlevsellik 
kullanılabilir. Aşağıdaki tabloda Microsoft Konferans çözümleri önceki bölümde tanımlanan sekiz 
(8) karar alma ölçütüne göre değerlendirilmektedir. 

Ölçüt 
Değerlendirme ve Derecelendirmeler 

(5=en yüksek)  Açıklamalar 
Kullanıcı 
Deneyimi 

[5] Microsoft OCS ve Live Meeting bilgisayar, web 
tarayıcısı, telefon ve mobil aygıtlar için kapsamlı 
ve tümleşik bir kullanıcı istemcileri paketi 
sunmaktadır. Kullanıcı deneyimi Office araç 
ve uygulamaları paketiyle tam anlamıyla 
tümleşiktir ve istemci arabirimleri iş 
uygulamalarına eklenebilir. 
OCS, tüm modlarda sorunsuz iletişim 
sağlayarak, tüm UC paketiyle tümleşik 
konferans özelliği sunar.  

Microsoft Office 
Communicator (MOC) hem 
OCS şirket içi hem de 
Live Meeting barındırılan 
hizmetlerle tutarlı bir şekilde 
birlikte çalışır.  
Polycom CX5000, benzersiz 
ve üst düzeyde etkili bir 
toplantı odası konferans 
aracıdır ve fiyat olarak da 
sınıfının en iyisidir.  

Her Yerden 
Erişim 

[5] OCS ve Live Meeting’in her ikisi de güvenli, 
şifrelenmiş IP iletişim araçları yoluyla her 
konumdan erişime olanak tanımaktadır. 
Müşteriler, iş ortakları ve diğer kişiler hemen 
konferanslara eklenebilir. OCS 2007 R2’de 
çevirmeli konferans erişimi desteklenir. 
OCS 2007 R2’yle ses ve görüntü güvenlik 
duvarlarından geçebilir ve kullanıcıların 
VPN kullanmalarına gerek kalmaz. 

Şirket dışından kullanıcıların 
OCS veya Live Meeting’e 
davet edilmek için bir 
hesapları olması gerekmez 
ve bunlar toplantılara tüm 
popüler web tarayıcılarından 
erişebilir. 

Kurumsal 
İşlemlere 
Yönelik 
Uygulamalar 

[4] OCS ve Live Meeting, konferans 
yazılımının kurumsal uygulanmalarla 
tümleştirilmesine yönelik API’ler sunmaktadır. 

Microsoft, çözümlerini 
geliştirmek veya eklemek için 
herkesin kullanabileceği açık 
API’ler yayımlamıştır. 

Esnek Dağıtım 
Seçenekleri 

[4] Şirket içi tabanlı OCS, tek bir tümleşik 
yazılım ortamı kullanılarak küçük bir 
dağıtımdan (tek sunucuda 10 kadar kullanıcı) 
çok büyük dağıtımlara (birçok sunucuda 
100.000’in üzerinde kullanıcı) kadar 
ölçeklendirilebilir. Optimum esneklik elde 
etmek için Barındırılan ve Şirket İçi çözümler 
karma kullanılabilir. OCS şirket içi çözümü 
endüstri lideri UC (UC) işlevselliğine 
de sahiptir. 

Microsoft çözümü artık HD 
görüntü sağlasa da, var olan bir 
konferans ortamına dağıtımda 
protokol dönüştürmesi için ağ 
geçitlerine veya üçüncü taraf 
tümleşik çözümlerine gerek 
duyulacaktır. 
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Ölçüt 
Değerlendirme ve Derecelendirmeler 

(5=en yüksek)  Açıklamalar 
Tek Satıcı 
Desteği 

[4] Microsoft konferansı, Office çözüm 
paketinin tam anlamıyla tümleşik bir öğesidir. 
Destek, çoğu durumda ilk bağlantı noktası ve 
Microsoft desteği aracısı olarak Sistem 
Tümleştiricisini içerir. 
Yazılım Güvencesi lisansı sürekli yazılım 
ve güvenlik güncelleştirmeleri sağlar. 

 

Mimari ve Yol 
Haritası 

[5] Yazılım tabanlı konferans kuşkusuz gelecek 
için doğru mimaridir. Microsoft’un yol haritası 
tüm Microsoft Office paketiyle tutarlıdır. 

Microsoft’un uç nokta 
seçeneklerini ve HD 
işlevlerini geliştirmesini ve 
genişletmesini bekliyoruz. 

Toplam Sahip 
Olma Maliyeti 
(TCO) 

[5] Hem OCS hem de Live Meeting hizmetleri 
ekonomik çözümlerdir. Yazılım tabanlı tam 
anlamıyla tümleşik OCS paketi şirket içi 
konferansın maliyetini önemli ölçüde 
düşürmüştür. Tutarlı karma dağıtım seçeneği 
optimum TCO’yu destekler. 

Para açısından değeri 
düşünüldüğünde, 
Microsoft’un çözümleri 
maliyet yönünden ikna 
edicidir. 

İşlem, Yönetim 
ve Uyumluluk 

[5] Microsoft Konferansı günlük, kayıt, 
güvenlik ve erişim denetimleriyle bu alanda 
lider konumundadır. 

Microsoft çözümlerini 
geliştirirken güvenlik ve bakım 
kolaylığı sağlamak için ciddi 
bir çaba harcamıştır. 

 
Özetle, yazılım tabanlı Microsoft konferans çözümü tüm kategorilerde en üst sıralarda yer 
almaktadır. 4,63 ortalama puan, 2009’da endüstrideki en yüksek derecedir ve endüstri yazılım 
tabanlı çözümlere yönelme eğilimi göstermektedir. Microsoft OCS 2007 R2 ve Live Meeting’in, 
kurumsal konferans sistemleri ve hizmetlerine yapılacak bir yatırımda ciddi olarak dikkate 
alınmayı garanti ettiği açıkça görülmektedir. 
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Konferansın Avantajlarını Gösteren Etkileyici Kanıtlar 
Aşağıdaki gerçek son kullanıcı müşterileri, Microsoft’un konferans ve işbirliği çözümleri olan 
Office Live Meeting ve OCS 2007 R2’nin ölçülebilir bir iş değeri sağladığını kanıtlamaktadır (diğer 
kanıtlar için bkz. http://www.microsoft.com/communicationsserver/en/us/case‐studies.aspx). 

 Intel – Intel, 38,3 milyar ABD Doları tutarındaki 2007 gelirleri temel alındığında dünyanın 
en büyük yarı iletken yonga üreticisidir. 86.000 çalışanıyla bu şirket, dünya çapındaki 
işlemlerinde verimli bir işbirliğine katkıda bulunacak bir UC çözümü arıyordu. Intel, 
gereksinimlerini karşılayacak en iyi çözüm olarak Microsoft Office Communications Server 
2007’yi seçti ve tüm çalışanlarını İletişim Durumu, Anlık İleti ve eşler arası iletişim için 
Office Communicator’la donattı. Belirli rollerdeki çalışanlar, hem masa telefonlarının yerine 
geçmek üzere hem de şirket içi sesli konferans özelliğinden yararlanmak için OCS’nin 
Konferans ve Kurumsal Ses özelliklerini de kullanmaktadır. Operasyonun ilk yılında, Intel 
sesli konferans maliyetlerinde %20’lik bir düşüş yaşadı ve hem seyahat/lojistik maliyetlerini 
hem de seyahatin ortam üzerindeki etkilerini azalttı. 
 

 Lionbridge ‐ Lionbridge, dış kaynaklara yönlendirilen dil, içerik ve teknoloji hizmetlerinin 
lider konumundaki sağlayıcılarından biridir. 26 ülkeye yayılmış 4.600 çalışanıyla şirket, 
çalışanların birbiriyle iletişimini kolaylaştırırken telefon ve konferans maliyetlerini de 
düşürmek istiyordu. Lionbridge, Microsoft® Office Communications Server 2007, Office 
Communicator 2007 ve Exchange Server 2007’nin dağıtımını yaparak tüm çalışanlarının IP 
üzerinden tümleşik ses, Web konferansı, iletişim durumu, anlık ileti, e‐posta ve sesli posta 
kullanabilmesini sağladı. Lionbridge’in vurgulamak istediği noktalardan biri de çözümün  
“… (OCS) Lionbridge’deki çoğu kişinin kullandığı uygulamalarla doğrudan tümleşmesidir”. 
Bu nokta, bu makalenin Kullanıcı Deneyimi karar alma ölçütünde vurguladığı önemli 
değerler arasındadır. Ayrıca, Lionbridge yalnızca Konferans alanında yıllık 1,3 milyon 
ABD Doları veya kullanıcı başına yıllık yaklaşık 300 ABD Doları tasarruf tahmininde 
bulunmaktadır ve bu rakam yatırım getirisine çok ciddi anlamda pozitif katkı sağlar. 
 

 Royal Dutch Shell ‐ Royal Dutch Shell, 130’dan fazla ülke ve bölgede etkinlik gösteren 
dünya çapında bir enerji ve petrokimya şirketleri grubudur. Shell’in çeşitli iş birimlerinde 
iletişim için çok sayıda sistemi ve kullanıcı arabirimi vardı. Bu karmaşık yapı nedeniyle, 
çalışanlar diğer iletişim modlarının gereksinimlerini karşılamaya daha uygun olabileceği 
durumlarda, çoğunlukla telefon görüşmelerine veya pahalı iş seyahatleri gerektiren yüz yüze 
toplantılara yöneliyordu. Shell, çalışma ortamını geliştirmek ve çalışanlarının üretkenliğini 
artırmak için Microsoft Office Communications Server 2007’yi seçti ve 150.000 çalışanına 
tüm gerçek zamanlı iletişimlerde tek bir kullanıcı arabirimi sağladı. Royal Dutch Shell 
kullanıcılara OCS Konferans yetenekleri sağlayarak, barındırılan sesli konferans hizmetinde 
doğrudan tasarruf yapmış oldu. Artık tanıdık Microsoft Office arabirimleri aracılığıyla 
konferans erişimi ve zamanlaması kolaylaşmıştır ve kullanıcılar sesli erişim için Microsoft 
Office Communicator’ı kullanarak konferansı hemen kabul edebilmektedir. Bunlara 
ek olarak, Royal Dutch Shell masaüstü konferansının kullanılmasıyla ve çoğu konferans 
odasında bulunan Polycom CX5000’le, var olan 600 özel donanımlı görüntülü konferans 
odasının sayısını azaltıp buradan önemli bir tasarruf elde etmeyi beklemektedir. 

http://www.microsoft.com/communicationsserver/en/us/case-studies.aspx�
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003527�
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003543�
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003524�
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Sonuç 
Şirketlerin tüm dünyaya dağılmış ekipleri ve çokuluslu müşteri tabanlarıyla gerçek zamanlı 
iletişim kurmak zorunda oldukları günümüz ekonomik koşullarında, konferans iletişim ve 
işbirliği için temel araçlardan biri haline geldi. İşletmeler işten elde edilen cazip sonuçlar, 
maliyet tasarrufları ve çevre açısından sürdürülebilirlik yönlerinden önemli bir değer olduğunu 
fark ettiler. 

Konferans, işbirliği ve iletişim bir bütün olarak büyük ve güçlü donanım çözümlerinden standart 
işletim sistemlerinin kullanıldığı hazır sunucularda çalışan esnek yazılım sistemlerine taşınıyor. 
Microsoft iki kurumsal sınıf konferans ve işbirliği çözümü geliştirdi: Microsoft Office Live 
Meeting service ve Microsoft Office Communications Server 2007 Sürüm 2’de bulunan iletişim 
durumunu destekleme yetenekleri. 

Barındırılan hizmetlerle şirket içi tabanlı bir çözüm arasında seçim yaparken, kullanıcı deneyimi, 
erişim yöntemleri, çözümü gündelik iş akışına ekleyebilme yeteneği, esnek dağıtım seçenekleri, 
mimari ve yol haritası, güvenlik ve uyumluluk ve kuşkusuz TCO gibi dikkate alınması gereken 
çeşitli faktörler vardır. Diğer faktörler arasında kuruluşun geçerli konferans ve seyahat 
maliyetlerinin yanı sıra, yeni çözüme geçiş için gereken ROI de sayılabilir. ROI’nin her zaman 
nakit dolar tasarruflarına dayanması gerekmez; ROI işletmelerin farklılaşan uzmanlığına ve en 
çok önem verdikleri ilgi alanlarına da bağlı olabilir. 

Konferans çözümü hakkında bu faktörlerin dikkate alındığı ve belirli iş gereksinimlerini 
karşılamak için en uygun çözüm önerilerinin yer aldığı bir kılavuz hazırladık. Sağlanan kanıtlar, 
gerçek şirketlerin konferans ve işbirliği çözümlerinin dağıtımını yaparak gerçek değerler elde 
ettiklerini göstermektedir. 

Live Meeting Service hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.livemeeting.com adresini 
ziyaret edin. 
OCS 2007 R2 hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.microsoft.com/ocs adresini ziyaret edin.  
Microsoft UC çözümleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.microsoft.com/uc adresini 
ziyaret edin. 

http://www.livemeeting.com/�
http://www.microsoft.com/ocs�
http://www.microsoft.com/uc�
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Ek: Yazarlar Hakkında  
 
E. Brent Kelly, Üst Düzey Analist ve Ortak, Wainhouse Research 

E. Brent Kelly, üst düzeyde teknik ürünleri geliştirme ve pazarlama 
alanında 20 yılı aşan bir deneyime sahiptir. Brent Wainhouse Research’e 
katılmadan önce hem büyük hem de küçük iletişim, imalat, yarı iletken 
testi ve petrol şirketlerinin üst düzey yönetiminde, pazarlama ve teknik 
bölümlerinde çeşitli pozisyonlar üstlenmiştir. IP iletişimine, tümleşik 
konferans ortamlarına, IP görüntülü ağ sağlayıcılarına ve konferans satış 
kanalına geçiş üzerine yazılmış raporları, makaleleri ve seminerleri vardır. 
Brent, IP iletişimi altyapısı, zengin medya konferansı satış kanalı 
ve stratejik danışmanlık alanlarında uzmanlaşmıştır. 

Brent Kelly mühendislik lisansını Brigham Young Üniversitesi’nde tamamlamış ve Texas A&M’den 
mühendislik alanında doktora derecesi almıştır. 

Wainhouse Research’ten birleşik iletişim ve işbirliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 
aşağıdaki bağlantılara bakın: 
Wainhouse Research White Papers 
Unified Communications Products Forecast 2008‐2013 
Unified Communications Services Forecast 2008‐2013 
Rich Media Conferencing Volumes 1 ‐ 3 
Mobile Unified Communications 
Microsoft’s Software‐Powered Unified Communications Strategy 
Collaboration Service Providers Market Intelligence Studies 
WebMetrics 
Rich Media Metrics 
 

Marty Parker, Müdür, UniComm Consulting, LLC 

Marty Parker, 1990’ların ortalarında Lucent ve Avaya’da ürün grubu 
sorumluluklarını üstlendiğinde kurumsal konferans çözümleriyle 
ilgilenmeye başlamıştır. 2001’de Birleşik İletişim’in (UC) yeni sürümlerin 
kullanıma sunulmasıyla, Marty UC ürün ve çözümlerinin tanımlanması ve 
oluşturulması alanlarında liderlik rolleri üstlenmiş, etkili UC paketlerinin 
çekirdek öğeleri olarak sesli, web ve görüntülü konferansların bir 
karışımının kullanılmasını savunmuştur. 2005’ten bu yana, Marty UC 
alanında uzmanlaşmış bağımsız bir danışman olarak çalışmaktadır. 

Marty Parker, Berkeley’deki California Üniversitesi’nin Haas İşletme 
Okulu’ndan İşletme alanında lisans derecesine sahiptir. 

http://www.wainhouse.com/whitepapers�
http://www.wainhouse.com/reports/WR_UC08prod_summary.pdf�
http://www.wainhouse.com/reports/WR_UC08serv_summary.pdf�
http://www.wainhouse.com/rmc/�
http://www.wainhouse.com/ucreports/index.html#mobile�
http://www.wainhouse.com/ucreports/index.html#msft�
http://www.wainhouse.com/csp/�
http://www.wainhouse.com/webmetrics/�
http://www.wainhouse.com/reports/WR_RichMediaMetrics.pdf�

