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Cloud ve CDN teknolojileri
ile Evidea operasyonunun
hızı ve kalitesi arttı.

Evidea, 2008 yılında Timur Tandoğar ve Tuğberk Keselioğlu
tarafından kuruldu. 2010-2011 döneminde e-tohum fonunun
kurucusu Burak Büyükdemir, Mynet kurucusu Emre Kurttepeli
ve dünya üzerinde Yandex, Groupon, One Kingslane, Trendyol
gibi çok hızlı büyüyen şirketlerde hisse sahibi olan Tiger
Global Management fonu ile ortaklık yapısını genişletti.
Türkiye’nin en büyük ev ürünleri sitesi Evidea, kuruluşundan
bu yana 5 yıldır sunduğu %100 güvenli alışveriş imkanı ile her
gün 1000 adet paketi müşterilerine sorunsuz olarak teslim
ediyor.

Özet
Türkiye’nin en büyük ev ürünleri e-ticaret sitesi Evidea,
kuruluşundan bu yana 5 yıldır sunduğu %100 güvenli alışveriş
imkanı ile her gün 1000 adet paketi müşterilerine sorunsuz
olarak teslim ediyor. Evinizi Baştan Yaratın sloganıyla bir evin
ihtiyacı olan her şeyi kapınıza teslim ediyor. Duvar
boyasından tabloya, banyo bataryasından abajura kadar
evinizi baştan yaratabilecek tüm yapısal ve dekoratif ürünleri
en iyi fiyat garantisiyle Evidea’da bulmak mümkün.
E-ticaret alanında faaliyet göstermesi sebebiyle sitenin
uptime süresi, performansı, hızı oldukça kritik önem arz eden
Evidea, hızla büyüme aşamasında cidddi bir çözüm ortağı
arayışına girdi.
Beklenti
E-ticaret alanında faaliyet gösteren Evidea’nın web sitesinin
düşük performansta çalışması, sayfa ve imaj
yüklemelerindeki yavaşlık iş verimliliğini olumsuz etkiliyordu.
Söz konusu hizmetler için Evidea, hizmet ve teknik destek
kalitesi üst seviyede olan, ileri teknoloji çözüm sunabilen,
taleplerine çok hızlı reaksiyon verebilen ve pozitif yaklaşım
sergileyen iş ortağı arayışına girdi.
Arayış esnasında “Sunuculara gelen yüksek loadlara
sorunsuz cevap verebilme, sunucu konfigrasyonları üzerinde
özgürce değişiklik yapabilme, fotoğraf, video gibi medya
dosyalarımızı yüksek hızlarda müşterilerimize ulaştırabilme”
gibi bir çok değerli avantaja sahip olmak istediklerini ileten
Evidea CTO’su Engin Yuvaktaş, aynı zamanda uygun maliyet
ile sitelerine daha yüksek trafik çekme ve daha geniş bir
kitleye ulaşma beklentilerinin olduğunu da iletti.
Çözüm
Dora ile çalışma nedenleri hakkında bilgi veren Evidea
CTO’su Engin Yuvaktaş, “Hizmet ve teknik destek kalitelerinin
üst seviyede oluşu, ileri teknoloji çözümleri, taleplerimize çok
hızlı reaksiyon verebilmeleri ve pozitif yaklaşımları sebebi ile
Dora’yı tercih ettik.” ifadelerini kullandı.
Site üzerindeki geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve
ziyaretçilere daha hızlı bir web sitesi sunabilmek için iş
ortağı arayışına girdiklerini aktaran Yuvaktaş, “Alanlarındaki
uzmanlıkları, güçlü altyapıları, çözüm odaklı yaklaşımları, en
yeni teknolojilere hakim olmaları, yaptıkları işe ve
müşterilerine yaklaşımları, sundukları hizmetin ve verdikleri
teknik desteğin kalitesi seçimimizde etkili olmuştur”
açıklamasında bulundu.
Dora ile Evidea İşbirliği Sonucu
• Evidea web sitesinin uptime oranı artmıştır
• Ortalama sayfa açılma hızı iki katına çıkmıştır
• Ziyaretçilerin sayfada kalma oranı artmıştır
• CDN hizmeti ile sunucular üzerine düşen yük azalmıştır
• Web sitesindeki fotoğraf ve video yükleme süreleri
kısalmıştır

Sonuç
Dora tarafından sağlanan cloud, cdn, load balancer,
colocation ve email hosting hizmetlerini kullanmadan
önceki durumu ve yaşanan zorlukları dile getiren Yuvaktaş,
“Cloud ve cdn hizmetlerinden önce, anlık trafik yükü
artışlarına ve sunuculara gelen istekleri hızlı karşılama,
data yedekleme, hızlı teknik destek alma gibi
avantajlardan faydalanamıyorduk. Bu çözümleri
kullanmaya başladığımızdan bu yana yoğun trafik
aldığımız anlarda bile sayfa görüntüleme hızlarımız çok
iyi. Site performansının gelişmesiyle ziyaretçiler sitede
daha çok sayfa geziyor ve aradıkları ürünlere daha kolay
ulaşıyorlar. Yedek alma konusunda da eskisine oranla çok
daha hızlı ve sorunsuz bir süreç yaşıyoruz. Bu iş ortaklığı
ile birlikte iş verimliliğimiz artarken, dönüşüm oranlarımız
da üst seviyelere çıktı” dedi.
“Dora’dan aldığımız hizmetler sayesinde pazarlama
tarafında rahat hareket ediyor, sitemizde yoğunluk
yaratacak kampanyalar düzenlemekten çekinmiyoruz”
Yapılan işbirliğinin pazarlama konusuna bakışlarını olumlu
yönde değiştirdiğini ve daha geniş çaplı kampanyalar
düzenleyebileceklerini vurgulayan Yuvaktaş, şunları
söyledi. “Dora’dan cloud ve cdn hizmeti kullanmaya
başladıktan sonra online ve offline marketing alanlarında
daha rahat davranıyoruz. Artık ön göremeyebileceğimiz
oranda yüksek trafik getiren kampanyalar kurgulamaktan
çekinmiyoruz.”
“Ev ürünleri alanında e-ticaret lideri Evidea, Dora ile
gerçekleştirdiği iş ortaklığı sayesinde servis kalitesini
maksimuma çıkardı. Tüm ürünlerinde en iyi fiyat garantisi
sunan Evidea, Dora’nın hizmetleriyle güçlendirdiği
altyapısı sayesinde sayfa hızlarında %100’e yakın iyileşme
sağladı.”
Engin YUVAKTAŞ - CTO,Evidea
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