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İnternet kitapçılığında dünya
standartlarını hedefleyen
babil.com, alt yapısını Dora’ya
emanet etti.

Libronet babil.com hakkında
babil.com yıllar süren bir düşünme süresinin ardından,
Mayıs 2013’te kuruldu. Aylar süren fikir, tasarım, yazılım ve
içerik çalışmalarının sonunda 2 Nisan 2014’te okurlarla
buluştu. babil.com’da kitap ve e-kitap mağazalarının
yan ısıra sinema, müzik, güzel şeyler mağazaları
bulunmaktadır.
babil.com’un sadece satış değil, okur ve içerik odaklı bir
çizgisi var. Kitapları doyurucu bilgilerle, zengin görsellerle,
güçlü bir içerikle okura sunuyor. Çünkü babil.com’un da
dahil olduğu Libronet’in temel hedeflerinden biri Türkiye’de
internet kitapçılığını dünya standartlarında bir hizmet ve
içerik kalitesine ulaştırmak.

Özet
Libronet büyük bir kitap eko sistemi olarak,
bünyesinde birçok marka ve yayıncılık konsepti
barındırmaktadır. Bütün bu eko sistemin temelinde ise
e-ticaret sitesi olan “babil.com” var. babil.com ön
planda online bir kitap-müzik-film mağazası olan, ama
arka planında ve geleceğinde büyük bir yayıncılık
anlayışı yükselen, Türkiye’de internet kitapçılığında
ses getirecek dünya standartlarında bir e-ticaret
portalıdır.

“Dorabase hizmet kalitesi ve sağladığı güvenin yanı
sıra, kısa sürelerde ihtiyaçlarımıza uygun çözümler
geliştirebiliyor olması işimizi oldukça hızlandırıyor.
babil.com için zaman zaman gerçekleştirdiğimiz
reklam çalışmalarında veya kampanya süreçlerinde

Beklenti

Dorabase’in hızlı ve dinamik bir şekilde sağladığı
kapasite artışı bizim için oldukça büyük önem

babil.com kurulduğu zaman yazılımlarını test

taşımaktadır. Gelen taleplere kesintisiz ve

ortamında kullanmış ve yazılımını test ettiği

performanslı bir şekilde cevap vermesi, desteğe

ortamlardan istediği verimliliği ve performansı

ihtiyacımız olduğu anlarda 7/24 sorunsuz

alamamıştır. Hızlı çözüm üretebilecek ve yarı yolda

ulaşılabiliyor olmamız ve çözüm sağlanması bizim

bırakmayacak, ne istendiğini hızlı ve kolay anlayacak

için kritik önem taşımaktadır”

bir firma arayışına giren babil.com, beklentilerine
cevap alması sebebiyle Dorabase’i tercih etmiştir.

Halim Kaan GÜLER, Libronet IT Koordinatör

Butik hizmet anlayışı, müşterilerine gösterdiği önem,
hızlı ve dinamik yapısı, sahip olduğu güçlü alt yapısı
ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek hizmet yelpazesi
Dorabase’in tercih edilmesinde ki en önemli etkenler
olmuştur.

Sonuç
babil.com’un da dahil olduğu Libronet’in temel
hedeflerinden biri Türkiye’de internet kitapçılığını
dünya standartlarında bir hizmet ve içerik kalitesine

Çözüm

ulaştırmaktır.

E-Ticaret alanında faaliyet göstermesi sebebiyle

“Dünya standartlarına ulaşma sürecinde Dorabase

babil.com’un hattında ve sunucularında bir kesinti

tarafından ihtiyaçlarımızın doğru analiz edilmesi,

veya problem yaşanmaması oldukça büyük önem

doğru ve hızlı çözüm üretilmesi ve geliştirilebilir bir

taşımaktadır. E-ticaret sitelerinden alış veriş yapan

alt yapıya sahip olmamız bizim için çok büyük bir

müşteri kitlesi yavaşlığa ve kesintiye tahammülsüzdür.

avantaj olmuştur. Bu sebepten Dorabase ile olan iş

Dorabase ile çalışmanın memnuniyetini “Dorabase ile

birliğimiz sağlam temellere dayanmaktadır ve uzun

çalışmaya başladıktan sonra kesintisiz ve sorunsuz

soluklu olacaktır. “

bir bir yapıya sahip olduk ve oldukça memnunuz.”
diye belirten Libronet IT Koordinatörü Halim Kaan
GÜLER, Dorabase ile olan iş birliklerini ve hizmet
yelpazesini gün geçtikçe büyüttüklerini vurguladı.
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