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Teknoloji insanları bir araya getirerek sınırları bulanıklaştırır. Bizim bakış açımıza göre bu iyi bir şeydir. Dünya çapında
30 ülke ve 88 ilde faaliyet gösterme
nedenimiz de budur. Dünyanın neresinde olursanız olun, tüm ofislerimizden
etkili BT çözümleri alacağınızdan emin
olabilirsiniz.
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YBBO %37
11 yıl için yıllık bileşik
büyüme oranı
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BT ÇÖZÜM ANATOMİSİ
ABONELİK:
SERMAYE
YATIRIMLARI
OLMADAN
Yazılımları abonelik ile kullanma
modeli, BT yatırım sermayelerinin, işletme maliyetlerinin içerisine katılmasına olanak sağlıyor.
Şimdi abonelik sistemini donanımda da kullanabilirsiniz!
BT donanım aboneliği, size geri
alım hakkı ile uzun vadeli kiralama seçeneği sunar. Bu finansal
araç işletme sermayenizde belirgin bir gerileme olmadan işinizi
modernize etme olanağı sağlar.
Abonelik kredi ile karşılaştırıldığında önemli avantajlara sahiptir.
İlk olarak, ürün halen finansal
abonelik sağlayıcısına ait olduğundan, teminat gerektirmez. Ve
ikinci olarak, vergi avantajı sağlar.

Mükemmel bir BT projesi, salt teknolojik görevlerin çözümünden çok daha fazlasıdır. Gerçek amaç, ilerleme için
büyüme fırsat noktalarının yaratılmasıdır. Böyle bir projeyi
gerçekleştirmek için uygulanabilir bir görev akışı kurgulamak gerekir. Ancak bu şekilde olası tüm detay ve sınırlamaları hesaba alabilir, makul teknik çözümler sunabilir ve
yeni ve mevcut iş süreçlerini iyileştirebiliriz.

DONANIM
Donanım her türlü IT altyapısının temelidir. Softline her türlü karmaşık bilgi
sistemine donanım sağlamak için gerekli kaynaklara sahiptir. Mühendislerimizin
yetkinliği ve donanım üreticileriyle kurmuş olduğumuz kuvvetli bağ her ölçekteki projeleri yürütmek için bize olanak sağlar – toplu PC tedarikinden, anahtar
teslimi bazında bir veri merkezi inşa etmeye kadar.

YAZILIM
ÜRETİCİ
ALTERNATİFLERİ
Pek çok kuruluş, özellikle kamu,
bugün yabancı kaynaklı BT
çözümlerini; yerel ya da makul
maliyetli olanlarla değiştirme
gerekliliği ile karşı karşıya. Çoklu
sağlayıcı bir firma olmamız sebebiyle, piyasadaki birçok ürünü
iyi tanıyor olmak bu konudaki en
büyük avantajımız. Ve tabii ki,
müşterilerimizin gereksinimine en
uygun çözümleri bulmak konusunda yardımcı olmak için daima
hazırız.

Yazılım tedariki, uzun bir süre Softline’nın ana faaliyet alanı olmuş ve bugün
de uzmanlığımızın önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Günümüzde
3.000’den fazla üreticinin yazılım çözümler sunmaya devam ediyoruz. Toplu
lisanslama ve abonelik sistemine dair bilgi birikimi ve tecrübemiz, müşterilerimiz
için maliyetleri en aza indirmemizde bize yardımcı olur.

BULUT
Hem kendi bulut altyapımız ve uygulamalarımız, hem de dünyanın önde gelen
sağlayıcılarının sunmuş olduğu olanaklarla, bulutta her türlü karmaşık bilgi
sistemini kurmak ya da entegrasyon için bulut altyapısına henüz sahip olmayan firmaların geçişini gerçekleştirmek için gerekli donanıma sahibiz. İşletme
maliyetlerinde tasarruf sağlayabilmek için, bulut bilişimi nerede ve ne şekilde
kullanmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz.

SERVİSLER
Bilgi teknolojileri şirketin ana faaliyet alanı değilse, mevcut sistemlerinin uygulanması, bakım ve modernizasyonu için kurumsal kaynak harcamanın mantıklı
olmadığına inanıyoruz. Her türlü görevin kolayca üstesinden gelmek için sürekli
IT dünyasını tarıyor ve uzmanlık düzeyimizi artırıyoruz – salt denetimden, karmaşık bir sistem için gerekli teknik desteğe kadar.
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PARTNERLERİMİZ
Softline uzmanlığı, BT sağlayıcılarının en yüksek seviye iş
ortaklıkları ve dünya çapında 60.000’den fazla müşterisi
ile onaylanmıştır.

Microsoft

GLOBAL LSP

Softline Microsoft ekosisteminde en önemli lisans çözüm sağlayıcılarından biridir

#1
21
Softline ülkesinde

Lisanslama Çözüm
Sağlayıcısı – Rusya

LSP statüsü

#1
Oﬀice 365
Partneri 2014 – Rusy
Microsoft
Yılın Partneri
2015 –
Venezuela
Microsoft Partner
Ödülleri 2015 –
Rusya’da “Learning ve
SAM (Software Asset
Management)”
kategorilerinde birincilik
ödülü
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Referanslarımız
2008’den bu yana İstanbul Ofisiyle Türkiye’de faaliyet gösteren SOFTLINE, 20’den fazla sektörde yazılım lisanslama, danışmanlık ve teknik destek konularında hizmet vermektedir. SOFTLINE
kendi segmentinde lider şirket olma hedefini, müşteri memnuniyeti ilkesi ve güçlü referanslarıyla sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. Başarımzın en önemli kanıtı — projelerini bize emanet
eden — saygın müşterilerimizin güvenidir. BT ihtiyaçlarında SOFTLINE’ı tercih eden bazı firmaları
aşağıda bulabilirsiniz.
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Microsoft
Çözümleri

Buluta dayalı hizmet ve çözümlerin önemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla fark ediliyor. Microsoft ’un piyasaya sürdüğü Microsoft Azure
ve Office 365 gibi bulut tabanlı yazılım hizmetleri de bu platformda büyük
rol oynuyor. Microsoft da; bulut bilişim, büyük veri, mobilite ve sosyal
ağlardan oluşan yeni trendler etrafında kurgulanan ürün, çözüm, servis ve
cihazlara yatırım yapmaya devam ediyor.
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Microsoft Office 365

Microsoft Azure

Office 365, şimdi yepyeni Office 2016 ile birlikte işletmeniz
için hazırlandı. Bu bildiğiniz Office ve artı olarak birlikte
daha iyi çalışmanıza yardımcı olan araçları var; böylece istediğiniz yerde, istediğiniz zaman daha fazla iş yapmanıza
olanak sağlıyor. Microsoft Office araçları, ister ofisinizde
ister hareket halinde çalışın, tanıdık, birinci sınıf üretkenlik
araçlarına sahip olmanızı sağlıyor. Office uygulamaları, her
zaman en son sürümleriyle PC/Mac bilgisayarınızdan ya
da iOS, Android veya Windows cihazlarınızdan belgeleri
oluşturmanıza, düzenlemenize ve herkesle gerçek zamanlı
olarak paylaşmanıza olanak tanıyor. Office 365, kullanıcı
başına 1 TB depolama alanıyla, tüm dosyalarınız için bol
bol yer imkanı sunuyor. Dosyalarınız çevrimiçi depolandığından, nerede çalışıyor olursanız olun, gereken zamanda
şirketinizin içindeki ve dışındaki kişilerle kolayca paylaşabiliyor ve ayrıca çok taraflı HD video, içerik paylaşımı
ve paylaşılan takvimlerle, ekibinizle her zaman eşitlenmiş
durumunuzu koruyabilmenize imkan sağlıyor.

Microsoft Azure, daha hızlı hareket etmeye, daha fazlasını başarmaya ve tasarruf etmeye yönelik analiz, işlem,
veritabanı, mobil, ağ, depolama ve web gibi tümleşik bulut
hizmetlerinin giderek büyüyen bir koleksiyonudur. Herhangi bir geliştirici ya da BT uzmanı Azure ile verimli olabilir.
Tümleşik araçlar, önceden oluşturulmuş şablonlar ve
yönetilen hizmetler, hem sahip olduğunuz becerileri hem
de bildiğiniz teknolojileri kullanarak kurumsal uygulamalar,
mobil uygulamalar, Web uygulamaları, Nesnelerin İnterneti
(IoT) uygulamaları oluşturmanızı ve bunları yönetmenizi
kolaylaştırır. Microsoft ayrıca, Gartner Magic Quadrants
sınıflandırmasında Hizmet Olarak Bulut Altyapısı, Hizmet
Olarak Uygulama Platformu ve Bulut Depolama Hizmetleri için iki yıl üst üste Lider olarak konumlandırılan tek
satıcıdır.
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Microsoft OneDrive

Windows 10 ile tanışın

OneDrive, istediğiniz öğeleri bulmanızı, başkalarıyla
birlikte belge yazmanızı, dosya ve fotoğraflarınızı düzenli
bir şekilde saklamanızı sağlayan güçlü özelliklere sahiptir.
Windows 10’da önceden yüklü olan OneDrive, belge ve
fotoğraflarınızı OneDrive’a otomatik olarak kaydetmenizi
sağlar. OneDrive’a kaydedilen fotoğraflar görsel özelliklerine göre otomatik olarak etiketlenir ve OneDrive albümleri
bunları düzenli ve aranabilir bir şekilde saklamanızı sağlar.
iOS cihazınızdaki PDF ek açıklamaları, OneDrive’ınızdaki
tüm PDF dosyalarında vurgulama, çizim ve imzalama işlemi
yapmanızı sağlar. Gerçek zamanlı bildirimler size bir belgenin ne zaman ve kim tarafından düzenlendiğini bildirir.

Windows 10, güçlü ve modern cihazlarda hayat bulan
harika yeni özelliklerle doludur. Şimdiye kadarki en iyi
Windows, size işleri hızlı bir şekilde halletmenin yenilikçi
yollarını sunar. Windows daha fazla dahili güvenlik özelliği
ve daha güvenli kimlik doğrulama özelliği sunar. Şimdiye
kadarki en güvenli Windows olan Windows 10, cihazınızın
desteklenen ömrü boyunca virüs koruması, güvenlik duvarı, Defender ve kimlik avından korunma teknolojileri dahil
olmak üzere eksiksiz korumaya sahip olmanıza olanak sunar. Organize olmanıza, fikir bulmanıza, çevrimiçi işlemler
yapmanıza ve işleri hızlıca halletmenize yardımcı olan daha
yenilikçi araçlarla üretkenliğinizi ikiye katlamanızı sağlar.

Skype for Business

Exchange Online

Office uygulamalarınıza entegre edilmiş Skype for Business ile profesyonel işbirliği ve toplantılar gerçekleştirebilirsiniz. Skype for Business ile nerede olursanız olun,
çevrimiçi ortamda kolayca buluşabilir ve 250 kişinin katılmasına olanak veren çevrimiçi toplantılar, mesaj alışverişi,
çağrılar ve görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz. Böylelikle
daha fazla iş yapabilir, seyahate daha fazla zaman ve para
harcamadan projelerinizin bütçesine uyabilirsiniz.

Exchange Online gelişmiş özelliklerle bilgilerinizi korumanıza yardımcı olur. Kötü amaçlı yazılım önleme ve istenmeyen posta filtreleme özellikleri posta kutularını korur.
Veri kaybı önleme özellikleri, kullanıcıların hassas bilgileri
yanlışlıkla yetkisiz kişilere göndermelerini önler. Dünya
genelinde yaygın sunucular, birinci sınıf olağanüstü durum
kurtarma özellikleri ve Exchange Online’ı aralıksız olarak
izleyen bir güvenlik uzmanı ekibiyle verilerinizi korumaya
almanızı sağlar. %99,9 kesintisiz çalışma garantisi ve mali
destekli hizmet düzeyi sözleşmesiyle e-posta hesaplarınızın sürekli çalışır halde olmasını sağlar.
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Autodesk
Autodesk ürünleri ile daha hızlı ve verimli çalışın. Autodesk AutoCAD 2017 yazılımı ile basitleştirilmiş dokümantasyon araçlarını kullanarak hassas çizimleri paylaşabilir, TrustedDWG teknolojisi
sayesinde bağlantılı masaüstü ve mobil çözümlerle çalışabilirsiniz. AutoCAD LT yazılımı ile en iyi
çizimlerinizi yaratabilir, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için yaratılmış araçlar ile detaylı tasarımlar oluşturabilirsiniz. Yeni Sektörel Çözüm Paketleri (Collections) ile ise en gerekli Autodesk
yazılım ve hizmetlerini bir araya getiren geniş kapsamlı tek bir çözüm paketine basit ve rahat bir
şekilde erişebilirsiniz.

YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), akıllı 3D modeller yaratılması ve kullanılmasını içeren
bir bina tasarlama, inşa etme ve işletme yöntemidir. Yapı Bilgi Modellemesi, proje
kararlarının geliştirilmesi ve projeler üzerinde fikir alışverişi yapılabilmesi için 3D
modeller oluşturmanıza ve kullanmanıza olanak sağlar. Yapı Bilgi Modellemesi’nin üç
temel özelliği vardır:

Yapıyı tanımlayan tüm verilerin tutulduğu bir sayısal veri tabanı ile çalışır.
Revizyonlar bu veri tabanında yapıldığı için, herhangi bir dokümanda yapılan
bir değişiklik, veri tabanından üretilen (ki çoğu otomatik olarak üretilir) tüm
dokümanlara yansır.
Tasarım süreci boyunca toplanan tüm veriler, daha sora kullanılmak üzere
saklanır. Bu sadece projeyi yapanın değil, yüklenici ve yapı sahibinin de kullanabileceği bir bilgi deposu oluşturur.
Yapı Bilgi Modellemesi, daha kaliteli tasarımların, daha kısa sürede ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesini sağlar. Mimar ve mühendislerin aynı yapı modeli üzerinde
eşzamanlı çalışabilmesini sağladığı için disiplinler arası koordinasyon eksikliğinin yol
açtığı hataları önlemede yardımcı olur.
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SEKTÖREL ÇÖZÜM PAKETLERİ (COLLECTIONS)
Uygun fiyatla en gerekli araçlar bir arada. Yeni sektörel çözüm paketleri daha iyi değer
ve daha fazla esnekliğin yanı sıra Autodesk yazılımlarına abone olmanın ve bu yazılımları yönetmenin daha kolay yollarını sunarak birden fazla Autodesk ürününe erişim sağlamanız için tasarlanmıştır. Sektörel çözüm paketleri, değişen iş ihtiyaçlarınızı gelişmiş iş
akışlarıyla karşılamak için yeni uygulamalara ve bulut hizmetlerine erişim sağlamak üzere sürekli gelişecek ve işletmenizin değişen gereksinimlerini destekleyerek, yeni çıkan
teknolojilere erişim imkanına sahip olabileceksiniz. Böylelikle yılda bir kere kullanıma
sunulan yeni bir ürünü beklemek zorunda kalmayacaksınız.

Autodesk Mimarlık,
Mühendislik ve İnşaat
Çözüm Paketi
Yapı tasarımı, inşaat altyapısı ve inşaat
için gerekli BIM araçları tek bir sette.
Revit, AutoCAD Civil 3D, InfraWorks360,
AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Map 3D ,AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD
P&ID, AutoCAD Raster Design, AutoCAD
360 Pro, AutoCAD Utility Design, Bulutta
depolama (25 GB), Formit 360 Pro, Insight
360, Navisworks Manage, ReCap 360 Pro,
A360 ile görüntüleme, 3ds Max, Revit için
Structural Analysis, Vehicle Tracking

Autodesk Medya ve
Eğlence Çözüm Paketi

Autodesk Product Design
Collection

Eğlence içeriği oluşturmaya yönelik
kapsamlı yaratıcı araçlar tek bir sette.
Maya, 3ds Max, MotionBuilder, Mudbox, Character Generator, A360 ile
görüntüleme, ReCap 360 Pro, Bulutta
depolama (25 GB)

Ürün ve fabrika tasarımı için gerekli
tasarım ve mühendislik araçları tek bir
sette.
Inventor Professional, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical,
AutoCAD Mechanical, AutoCAD 360
Pro,Bulutta depolama (25 GB), Factory
Design Utilities,Fusion 360, Navisworks
Manage, ReCap 360 Pro, A360 ile görüntüleme, Vault Basic, 3ds Max
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AutoCAD
AutoCAD yazılımı yenilikçi üretim araçlarıyla olağanüstü tasarımlar oluşturup
iş birliğinizi geliştirir ve tüm detayları tasarlamanıza yardımcı olur. Basitleştirilmiş dokümantasyon araçlarını kullanarak hassas çizimleri paylaşmanıza,
TrustedDW teknolojisi sayesinde bağlantılı masaüstü ve mobil çözümlerle
çalışmanıza olanak sağlar. AutoCAD, Line Fading gibi görsel geliştirmeler
sayesinde tasarımlarınızı çok daha net bir şekilde görüntülemenize, çevrimiçi
haritalara doğrudan tuval içinden erişmenize ve daha fazlasına olanak sağlar. AutoCAD 2017’nin yenilikçi araçları ve özellikleri, ürünü daha kişiselleştirilebilir, özelleştirilebilir ve kullanımı kolay hale getirir. Yeni özellikler, tasarım
görünümlerinizi bulut üzerinden paylaşmanıza, bir PDF dosyasını AutoCAD
nesnesi olarak içe aktarmanıza ve AutoCAD’i gittiğiniz her yere götürebilmenize olanak sağlar.

YENİLİKLER
(AutoCAD 2017)
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AUTODESK REVİT

Mevcut BIM modelleri bağlamında tasarım yapabilir, 2B CAD çizimlerinizi mobil cihazınızda taslak
haline getirebilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. 2B ve 3B CAD çizimlerinizi buluta yayınlayabilirsiniz. Özel ayarlarınızı ve dosyalarınızı
kolaylıkla taşıyabilir, güncellemelerinizin tümünü
tek bir uygulamayla yönetebilirsiniz.

Autodesk Revit, tasarım fikirlerini modellemenize, analiz etmenize, tasarım, belgeleme ve inşaat sürecinde vizyonunuzu daha
doğru şekilde sürdürmenize yardımcı olur. Sürdürülebilir tasarımı,
uyumsuzluk tespitini, inşaat planlamasını ve üretimi desteklemek
üzere bilinçli tasarım kararları vermek için bilgi açısından zengin
3B modellerden faydalanmanızı sağlar. Yaptığınız her tasarım değişikliği projenizin tamamında güncellenerek tasarım ve dokümanların koordineli ve daha güvenilir olmasını sağlar.

AutoCAD LT

AUTODESK NAVISWORKS MANAGE

Kullanımı kolay yazılımla 2B çizimler oluşturun.
Akıllı 2B taslak çizim araçları tekrarlanan görevleri en aza indirerek çok daha hızlı ve verimli çalışmanıza yardımcı olur. Yeni AutoCAD LT 2017 ile
PDF dosyalarını içe aktarabilir, tasarım görünümlerinizi paylaşabilir ve yazılım güncellemelerinizin
tümünü tek bir uygulamayla yönetebilirsiniz.

Autodesk Navisworks Manage yazılımı proje bilgilerinin çözümlenmesi, simülasyonu ve koordinasyonu için kullanılan kapsamlı bir gözden geçirme çözümüdür. Farklı disiplinlerden gelen
tasarım verileri tek bir entegre proje modelinde birleştirilerek
nesnelerin kesişme yada iç içe girme durumlarının yönetimi ve
çatışma tespitinin yapılmasını sağlar. İnşaat sektöründe çalışan
profesyonellerin, potansiyel problemleri henüz inşaat çalışmaları
başlamadan öngörmelerine ve engellemelerine yardımcı olur.
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AUTODESK VAULT

AUTODESK MAYA

Sayısal modelleme çözümü parçası olan Autodesk Vault veri
yönetimi yazılımı ailesi, tüm sayısal tasarım verilerinizi takip
etmenize yardımcı olur. Verileri merkezi bir yerde güvenli biçimde
saklayarak ve yöneterek ekiplerin Sayısal Modelleme bilgilerini
hızla oluşturmalarına, paylaşmalarına ve tekrar kullanmalarına
yardımcı olur. Autodesk Vault, tasarım verilerini riske atmadan
proje üzerinde diğer kişilerle yakın bir şekilde çalışmanızı sağlar.
Çoklu kullanıcı işlevi tasarım verilerine erişimi kontrol etmenizi
sağlar, böylece yöneticilerden mühendislere ve tasarımcılara
kadar bütün çalışma grubu tasarım sürecine katılabilir. Autodesk
Vault ürün ailesi, verileri hızlı bir şekilde izlemenize, bulmanıza ve
düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanan işlevler ile üretkenliği artırmanıza yardımcı olur.

Autodesk Maya 3B animasyon, modelleme, simülasyon ve görüntüleme yazılımıdır. Maya tek bir hızlı, yaratıcı araç seti ile
hikayelerinizi anlatmanıza, zorlayıcı karakter
yaratma ve dijital animasyon yapımlarının
üstesinden gelmenize yardımcı olur. Sağlam,
genişletilebilir bir CG üretim hattı temelinde
güçlü ve entegre 3B araçları elde etmenize
olanak sağlar. Autodesk Maya fikirlerinizi
büyük veya küçük ekranda görüntülere
dönüştürmenize yardımcı olur. Maya ile son
derece gerçekçi görüntüler ve stilize çizgi
filmler yaratabilirsiniz. Maya yazılımı son
derece özelleştirilebilir ve uzatılabilir olduğu
için üretim hattı entegrasyonuna yönelik
pek çok alan sunar. Özel komut dosyaları
ve eklentiler yaratabilir, gelişmiş iş akışlarını
kullanabilir ve özel araçlar ile veri setlerini
yönetebilirsiniz.

AUTODESK 3DS MAX
Autodesk 3ds Max eğlence ve tasarım uzmanlarına yönelik 3B
modelleme, animasyon ve görüntüleme yazılımıdır. 3ds Max yazılımı, profesyonel kalitede 3B animasyonlar, görüntüler ve modeller
üretmenize olanak sağlar. Verimli bir araç seti ile daha kısa sürede
daha iyi 3B içerikleri oluşturmanıza yardımcı olur. 3ds Max 2017,
3ds Max ve 3ds Max Design’ın sunduğu özellikleri tek bir üründe
bir araya getirir. Yeni özellikler, eğlence veya tasarım sektörlerinde
çalışıyor olmanız fark etmeksizin daha etkili bir şekilde iş birliği ve
modelleme yapmanızı sağlar.
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Adobe
Adobe’nin sunduğu dijital deneyimler dünyayı değiştiriyor. Kreatif
çalışma, pazarlama ve belge çözümleri ile yeni sanatçılardan küresel
markalara kadar herkesi dijital kreasyonları hayata geçirmeye ve en
iyi sonuçlar için bu çalışmaları doğru zamanda doğru kişilere ulaştırmaya teşvik ediyor.

ADOBE CREATIVE CLOUD
Creative Cloud; Adobe Photoshop ve
Illustrator gibi sevilen yazılımlardan
Adobe Experience Design CC (Önizleme) gibi yeni araçlara kadar masaüstüne yönelik yaratıcı uygulamaların
hepsini içerir. Ayrıca dilediğiniz şeyi,
dilediğiniz yerde oluşturabilmeniz için
harika mobil uygulamalar da sunar.
Fotoğraflarınızı dönüştürmek, grafik ve
çizim tasarlamak, video düzenlemek,
kullanıcı deneyimi tasarımları oluşturmak ve daha fazlası için ihtiyacınız olan
tüm araçları sağlar.

14

EKİPLER İÇİN CREATIVE CLOUD
Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve departmanlar için en iyi plan. Ekibiniz ilham
aldığı her şeyi artık dilediği yerde üretime hazır tasarımlara dönüştürebilir.
Adobe Stock görüntüleri de dahil gerek duydukları tüm uygulama ve varlıklara
masaüstü ve mobil aygıtlardan anında erişebilirler. Uzman düzeyinde eğitimler,
ileri düzey destek ve sorunsuz dağıtım olanakları sunan ekipler için Creative
Cloud 2015 sürümü, ekiplerin kolaylıkla bir arada çalışarak muhteşem işler ortaya koymasını sağlar.

ADOBE STOCK
Adobe Stock ile 55 milyon varlık doğrudan Creative Cloud uygulamalarınızda
yerleşik olarak sunuluyor. Milyonlarca görüntü, grafik ve videoyu doğrudan
Photoshop, Illustrator ve sık kullandığınız uygulamalarda yerleşik olarak sunan
Adobe Stock, arama yaparak harcadığınız zamanı tasarımlarınız için kullanmanızı
sağlar. Doğru varlığı, doğru zamanda bulmanıza ve muhteşem bir ürün ortaya
çıkarmanıza yardımcı olur.
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ADOBE PHOTOSHOP CC

ADOBE ILLUSTRATOR CC

Dünyanın en iyi görüntü ve tasarım uygulaması olan
Adobe Photoshop CC neredeyse her yaratıcı projenin
çekirdeğini oluşturuyor. Adobe Photoshop CC masaüstü
ve mobil aygıtlarda çalışarak fotoğraflar, web ve mobil uygulama tasarımları, 3B resimler, videolar ve diğer içerikleri
oluşturup, geliştirmenizi sağlar.

Sektörde bir standart haline gelmiş olan vektör grafiği
uygulaması Adobe Illustrator CC web, baskı, etkileşimli
ortam, video ve mobil için logo, simge, eskiz, tipografi ve
karmaşık illüstrasyonlar oluşturmanıza olanak sağlar.

ADOBE INDESIGN CC

ADOBE ACROBAT DC

Adobe InDesign CC, Sektörde önde gelen sayfa tasarım
ve mizanpaj araç seti, masaüstünde ve mobil aygıtlarda
çalışarak basılı kitap ve broşürlerden dijital dergiler, iPad
uygulamaları, e-Kitaplar ve etkileşimli çevrimiçi belgelere
kadar her tür içeriği oluşturmanızı, ön kontrolünü yapmanızı ve yayınlamanızı sağlar.

Adobe Acrobat DC, dünyanın en iyi PDF araçlarıyla en mükemmel çalışmalarınızı ortaya çıkarmanızı sağlar.

ADOBE PREMIERE PRO CC

ADOBE AFTER EFFECTS CC

Sektörde önde gelen video prodüksiyonu araç setiyle tüm
masaüstü ve diğer aygıtlarda çalışarak her türlü ortamı yerel
formatında düzenleyebilir ve film, TV ve web için canlı renkler
içeren profesyonel prodüksiyonlar hazırlayabilirsiniz.

En son sürüm film, TV, video ve web için olağanüstü hareketli grafikler ve görsel efektler yaratmanıza yardımcı olur.
İlk konseptten bitmiş kompozisyona her zamankinden daha
hızlı ulaşmanızı sağlar.
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Neden HP Z is
Istasyonları?
HP Z İş İstasyonları, 30 yıldan daha uzun süreden beri pazardadır. HP Z İş İstasyonları uçtan uca endüstriye öncülük eden teknolojiler ve en yeni inovasyonlarla yüksek
performans ve güvenilirlik sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. HP Z İş İstasyonları’nın,
araç gerektirmeksizin servis edilebilen kasa özelliği, kolay açılabilen erişim kapakları
ve kolaylıkla erişilebilir yapısı daha fazla bellek ve depolama ile giriş-çıkış modüllerinin eklenebilmesini kolaylaştırıyor. Çoklu yuva ve esnek depolama bölmeleri size
sabit diskler, SSD, optic sürücüler, RAID yedekleme çözümlerini ve daha fazlasını
rahatlıkla konumlandırabilme imkânı sunar.

HP Z İş İstasyonları sessizdir. Modüler iç düzeni hava akımını maksimize ederek işlemcilerin ve grafik kartlarının en ideal performansla çalışmasını sağlar. HP Z İş İstasyonları, ayrıca yüksek performanslı hava
soğutma gibi endüstriye liderlik eden akustik teknolojisiyle konsantrasyonunuzun hiç bir zaman kesintiye uğramamasını sağlar.
HP Z İş İstasyonları ve içindeki parçaları, 115 bin saat boyunca HP
Toplam Test Süreci kapsamında çeşitli zorlu testlere tabi tutuldu ve
HP ZBook’lar MIL-STD_810G standardı testlerine girdi. İyileştirilmiş
bir performans sağlamak için, sıcaklık, şok, damlama, titreşim, toz gibi
daha birçok testler yapıldı.
En iyi işlemci ve grafik performansı işiniz için gereklidir. Yüksek performanslı, çok çekirdekli Intel Xeon ve Core işlemcileri, işlemciye olağanüstü performans sağlamak amacıyla iş istasyonu sınıfına dahil uygulamalar çerçevesinde HP ve Intel tarafından test edilmiş ve dayanıklılıkları
doğrulanmıştır.
NVIDIA ve AMD ile birlikte çalışan HP, sertifikalı bağımsız Yazılım üreticilerinin 2D’den3D’ye iş istasyonu grafiklerini, NVIDIA QUadro ve AMD
Firepro ‘yu kapsayacak şekilde sunar.
HP Remote Graphics Software (RGS) de yine tüm HP Z İş İstasyonları’
na ön yüklü olan bir yazılımdır. İş İstasyonu grafiklerine kusursuz uzaktan erişim sağlar.
HP Z Mobil iş istasyonları modellerinde isteğe bağlı konfigure edebildiğiniz dreamcolor panel ve HP Z Dreamcolor monitörlerde bulunan HP
Dreamcolor Teknolojisi, detayları tüm berraklığı ile ortaya koyuyor. Bir
milyardan fazla renk paleti ile dijital işinizin tamamında kusursuz renk
doğruluğunu ve devamlılığını sağlayabilirsiniz.
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AutoCAD
Sertifikalı HP Z Serisi
İş İstasyonları
Autodesk HP ile işbirliği yaparak inşaat,
imalat, medya ve eğlence sektörleri için
tasarım çözümleri sunuyor. Bütün HP İş
İstasyonları Autodesk sertifikalıdır.
AutoCAD için kaya gibi sağlam, performansı sertifikalı bir bilgisayar mı arıyorsunuz? HP Z serisi iş istasyonlarından
başkasına bakmanıza gerek yok. Bütün HP
iş istasyonları AutoCAD ve diğer Autodesk
ürünleri için kapsamlı bir şekilde test
edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Autodesk de HP Z iş istasyonlarını onaylayıp,
AutoCad’in yanda gördüğünüz resmi
sertifikasyon logosunu kullanma yetkisi
vermiştir.

www.softlineyazilim.com.tr

“İhtiyaçlarınız doğrultusunda oluşturulacak
sınırısız konfigürasyon
alternatifleri ve fiyat
teklifi talepleriniz için
bize ulaşabilirsiniz”

Giriş seviyesi: Z240 Serisi
AutoCAD Lt, Revit LT ve
AutoCAD vb kullanıcıları için

Orta Seviye: HP Z440
Serisi

• T4K58ES 1245v5 işlemcili

AutoCAD, Revit, Navisworks
ve 3ds Max vb kullanıcıları için

• Intel Xeon E3-1245v5 3.5 8M GT2
4C TWR

• Intel Xeon E5-1650v4 3.60GHz
15MB 2400 6C CPU

• 8GB DDR4-2133 ECC (1x8GB)
RAM

• 32GB DDR4-2400 (2x16GB) Registered RAM

• 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD

• NVIDIA Quadro M4000 8GB
4xDP 1st No cable included Graphics

• NVIDIA Quadro K620 2GB 1st
GFX
• 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW
1st ODD
• Win10 Pro 64 downgrade to Win7
Pro 64
• HP USB Keyboard, HP USB
1000dpi Laser Mouse
• HP Z240 TWR 400W 92 percent
eff. Chassis

• HP Z Turbo Drive G2 256GB PCIe
1st SSD
• 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard
Drive
• Win10 Pro 64 downgrade to Win7
Pro 64
• HP USB Business Slim Keyboard
TURK – HP USB 1000dpi Laser
Mouse
• 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW
1st ODD
• HP Z440 700W 90 Percent Efficient Chassis

+90 216 373 44 07

Üst Seviye: HP Z840 serisi
AutoCAD, Revit, Navisworks ve
3ds Max vb kullanıcıları için
• Intel Xeon E5-2687Wv4 3.0 2400
12C1stCPU
• Intel Xeon E5-2687Wv4 3.0 2400
12C2ndCPU
• 32GB DDR4-2400 (2x16GB) 2CPU
RegRAM
• NVIDIA Quadro M5000 8GB
DL-DVI(I)+4xDP 1st No cable included
Graphics
• HP Z Turbo Drive G2 1TB PCIe 1st SSD
• 3TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
• Win10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro
64
• HP USB Business Slim Keyboard
TURK – HP USB 1000dpi Laser Mouse
• 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st
ODD
• HP Z840 1125W (1450W/200V) 90
Percent Efficient Chassis

www.softlineyazilim.com.tr
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SketchUp Pro
SketchUp Pro | Layout

SketchUp Pro’nun bir parçası olan LayOut,
güzel sunumlar, tescil talepleri, uygulama
çizimleri ve diğer ölçülendirilmiş çizimleri
oluşturmanız için SketchUp modellerini yazılar ve 2D vektörel çizimlerle birleştirir.
• Profesyonel çizim setlerini LayOut ile
üretin
LayOut, SketchUp modellerinden uygulama çizimleri ve sunumlar oluşturmak için
kuvvetli ölçülendirme, çizim ve sayfa düzenleme araçları sağlar. Çizimler, herhangi
bir CAD programında kullanılmak için
DWG/DXF dosyaları olarak gönderilebilir.
• Ölçülendirme, yazı ve grafikleri bir
araya getirin
Pafta tutarlılığı için logo ve antetlerinizi
LayOut şablonlarına ekleyin. SketchUp
model görünümlerine LayOut’dan ayrılmadan farklı çizim ölçekleri atayın ve ayrı
bir CAD aracı kullanmadan ölçülendirin.
• 3D modellere dinamik bağlı çizimler
SketchUp modelleri LayOut dosyanıza
dinamik olarak bağlıdırlar: SketchUp içerisinde yapacağınız değişiklikler otomatik
olarak çizimlerinize yansır. Buluttaki
dosyalara Dropbox, Google Drive veya
Trimble Connect ile bağlanın.

HERKES İÇİN 3D
Her hafta, milyonlarca tasarımcı, fikirlerin 3D ortamda geliştirilmesi
ve sunulması için, dünyanın en popüler modelleme aracı, SketchUp
Pro’yu kullanarak çalışmaktalar. Platform, herkesin 3D projelerini
oluşturmaları, paylaşmaları ve dağıtabilmeleri için sezgisel ve hızlı
bir ortam sunar.
• Eksiksiz 3D projeler oluşturun
Fikirlerinizi 3D olarak kuvvetli ve doğru, ancak gene de basit
araçlarla geliştirin. Boş bir sayfayla başlayın veya resimleri, CAD
dosyalarını veya 3D Warehouse’dan hazır modelleri transfer
edin. SketchUp elinizin bir uzantısı gibi davranmak üzere tasarlanmış, en sezgisel ve kolay öğrenilen çizim aracıdır.
• Sunun ve dokümante edin
SketchUp Pro, tümü SketchUp dosyaları ile dinamik bağlantılı
profesyonel çizim setleri, uygulama çizimleri ve ekran sunumları
oluşturulmasını sağlayan kuvvetli bir 2D çizim uygulaması olan
LayOut’u barındırır.
• Veri gönderin ve paylaşın
Görsel ve animasyonları yayınlayın, VR için veri gönderin, teknik
çizimler ve IFC referansları ile BIM raporları oluşturun. Tasarımlarınızı diğer uygulamalarda DXF, DWG, OBJ, 3DS, DAE, ve pek
çok diğer formatta veri göndererek geliştirin.
• Esnek bir platform
Extension Warehouse, SketchUp’ınıza ekleyebileceğiniz 400’den
fazla eklenti sunar. Render, analiz ve 3D baskı gibi endüstri-özel
iş akışları için ücretli ve ücretsiz eklentiler bulunmaktadır.

• Basım ve sunum için tek dosya
Tek bir LayOut dokümanı hem basım hem
ekran sunumunda kullanılabilir. Yüksek
çözünürlüklü büyük formatta baskılar
oluşturun.
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Lumion 7

LUMION 7 İLE MEKANI HİSSEDİN
Yüzeyleri sarmaşıkla kaplayın, eskitme veya şeffaflık ekleyin. Alan ışıkları veya bant ışıklar ekleyin. Herhangi bir modeli gerçekçi bitkilere dönüştürün. OpenStreetMap ile modelinizi haritaya oturtun.
Tüm yapıların bozulmamış veya mükemmel görünmelerinin gerekmediğinin farkındalığıyla, Lumion 7 steril duvar ve heykelleri sarmaşıklı,
düzensizlikleri ve doğal yıpranmaları olan, gerçekçi, yaşayan yüzeylere
dönüştürür.
Bu yeni özellikler, bilgisayar tarafından oluşturulan görsellerin soğukluğunu, kenarlardaki yıpranmalar gibi özellikleri uygulayıp, objelerin bir
müddettir orada bulunuyormuş gibi görünmelerini sağlayarak ortadan
kaldırır.
Malzemeleri yapraklarla kaplayın veya eskitme yaşlandırma ve şeffaflık
ekleyin. Sadece tek tuşla bant ve alan ışıklar ekleyin, bir duvarı binlerce
yapraktan oluşan bir çalılığa dönüştürün veya sarmaşıkların zeminden
yukarı tırmanmasını sağlayın.

Alan ve Bant Işıklar
Yeni alan ve bant ışık seçenekleri, spot ışıkların ötesine geçen aydınlatma olanakları ile hem iç hem dış mekan aydınlatmalarında, heyecan
verici yeni olanaklar sağlamaktadır. Saniyeler içerisinde gizli aydınlatmalar oluşturabilir, yüzey arkasında bant ışıklarla odaya sıcaklık ekleyebilir
veya bir pencerede parlayarak içeri süzülen ışığı canlandırabilirsiniz.

Malzemeler İçin Şeffaflık ve Geçirgenlik
Lumion 7 içerisinden ışık geçecek tül perdeler için ideal olacak şekilde
malzemelere şeffaflıklar atayabilmenize olanak tanır. Şeffaf duvarların
ötesini görerek, modelinizin içerisine bakabileceğiniz görseller de oluşturabilirsiniz. Yeni, cilalılık özelliği, subsurface scattering olarak isimlendirilen bir teknik kullanır. Mermer gibi, cilalı görünen ve arkadan gelen
ışığın bir kısmını öne aktarabilen geçirgen malzemelerde kullanılır. Tipik
Lumion stili ile, bu özellik, sadece basit bir kaydırma çubuğu ile eklenir
ve kontrol edilir.
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Yeni İçerik Zengin ve tam görsele ulaşmada
son derece değerli bir kaynak olan Lumion
içerik kütüphanesi, satın alınan her Lumion
ile satın alınan paket içeriğine göre gelir.***
Lumion 7 ile, kütüphane, yeni ağaçlar, karakter modelleri, ışıklar ve pek çok yeni elemanla
genişletilmiştir.
Yeni HD içeriğin eklenmesi, daha detaylı, daha
net dokuları olan ve daha kaliteli yüzey gölgelemeleri ile tasarımlarınızın gerçekçiliğini
arttırmaya odaklanmıştır.
Lumion 7 Pro içerik kütüphanesine 771 yeni
obje eklenmiştir. Bunlar:
• 172 yeni ağaç ve bitki çeşidi, tüm dünyadan, şekil varyasyonları ve boyutları ile
• 193 iç mekan objesi,mutfak aletlerinden
büro mobilyasına ve çok daha fazlası
• 346 dış mekan objesi– yol işaretlerinden
bahçe mobilyasına, park banklarından
otobüs duraklarına ve çok daha fazlası
• 39 yeni karakter poz ve animasyonu,
erkek, kadın ve çocuk figürleri içerecek
şekilde
• 19 yeni araç modeli, Japon arabaları ve
kaykaylar içerecek şekilde.
• 2 yeni ışık tipi
İç ve dış mekan kütüphanesinde bulunan 216
obje, HD kalitesindedir ve bu yeni objeler
Lumion 7 içerik kütüphanesini 3666 sayısına
ulaştırmıştır.
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Kaspersky
Kasperksky Anti — APT (Advanced
Persistent Threats)
APT saldırıları özellikle Kamu Kurumları, kritik altyapıları, büyük şirketleri, finans sektörünü ve telekom
operatörlerini hedef almaktadır. Kaspersky Lab’in Anti-APT çözümü, güvenlik istihbaratını gelişmiş tehdit
algılamasına yönelik kanıtlanmış bir yenilikçi yaklaşımla bir araya getirir. Sık güvenlik değerlendirmesi ve
güncellemelerin yanı sıra küresel güvenlik istihbaratı
raporlamasından bilgileri içeren bir güvenlik mimarisi;
engelleme, algılama ve düzeltmeyi içeren tehdit süreci
genelinde mevcut en kapsamlı korumayı sunar.
Bir işletme saldırı altında olduğunu ne kadar kısa sürede öğrenirse saldırganı da o kadar kısa sürede engelleyip ilgili maliyetleri ve toparlanma süresini azaltabilir.
İstihbarat ve algılama, kötü amaçlı bir yazılımın işletmenize yönelik gelişmiş bir saldırının parçası olup olmadığını belirlemede çok önemlidir. Algılama konusunda
Kaspersky Lab’in yaklaşımı, dağıtılmış bir sensör mimarisini içerir. Ağınızın önemli noktalarına yerleştirilen
sensörlerin sunduğu kapsamlı, eyleme geçirilebilir bilgilerle algılama iyileştirilir ve koordine edilir.

Kaspersky DDOS Protection
Kaspersky DDOS Koruması şirketinizin her tür DDOS
saldırısına karşı korunmasını ve saldırıların etkilerini
ortadan kaldırması için gereken her şeyi sunar.
Kaspersky DDOS Koruması, işletmenizi DDOS saldırılarına karşı savunmanın her aşamasıyla ilgilenir. Şu
işlevleri sunar:
• İnternet trafiğinizi 7 gün 24 saat analiz eder
• Olası bir saldırı konusunda sizi uyarır

Kasperksy CyberSafety Awareness
Bir dizi farkındalık eğitimi yoluyla müşterilerinizin güvenlik ve İK ekiplerinin yönetiminde bir Siber Güvenlik
Kültürü oluşturmalarına yardımcı olur. Eğitim programları, oyunlaştırmayı kullanır ve kuruluş yapısındaki tüm
düzeyleri ele alır.
Bu eğitimler özellikle aşağıda belirtilen kişilere faydalı
olacaktır.
• İşletme Yöneticileri
• Bölgesel BT Güvenlik görevlileri
• Önemli veriler ve dış bağlantılar ile çevrim içi çalışan herkes
Kaspersky Lab CyberSecurity Awareness eğitimleri şu
şekilde çalışır:
• Bireyin güvenli çalışmaya bağlılığını uyarıcı, “Herkes siber güvenliğe dikkat ediyor, o halde ben
de etmeliyim” düşüncesiyle gelişen bir kurumsal
yapının kurulması
• Motivasyona yönelik bir yaklaşım, oyunla öğrenme
teknikleri, tasarlanmış saldırılar ve derinlemesine
etkileşimli siber güvenlik becerileri eğitimini birleştirmek

Kurs İçeriği
Kaspersky Lab CyberSafety Awareness eğitimi birbirine
bağlı dört bileşenden oluşur. Bu bileşenler ayrı ayrı kullanıldıklarında da tamamen etkindir.
• Online Skills Training Platform (Online Yetenek Geliştirme Platformu)
• CyberSafety Games
• CyberSafety Culture Assessment
• Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS)

• Trafiğinizi bir Temizlik Merkezine yönlendirir
• “Temiz” trafiği ağınıza döndürür
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Online Skills Training Platform
(Online Yetenek Geliştirme Platformu)
Bilgiler ve becerilerin üzerine yenilerini eklemek önemlidir. Bu yüzden çevrimiçi veriler platformuna katılımcıların tipik senaryo ve durumlar üzerinde çalışıp daha
fazla bilgi kazanmasını sağlamak, olası tehditleri anlayarak bunlarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için
esastır. Kaspersky CyberSecurity Awareness Training
eğitiminin ana öğeleri şunlardır:
• Yetenek Değerlendirmesi
• Eğitim Modülleri

CyberSafety kültürü gelecek için odaklanılacak konuları tanımlamanız için tüm organizasyon çapında tüm
alanların değerlendirilmesini içerir:
• Zihniyet (güvenliğin kavranması ve ilkeler)
• Risk Yönetimi (rehberlik, geribildirim, gelişmeler)
• Bağlılık (güvenliğe karşı insan tutumu ve davranışı)
• İş Etkisi (İşletme güvenliği ve verimliliği arasındaki
denge)
Lütfen dikkat; CyberSafety Kültür raporu işletmenin
teknik güvenlilik yeterlilik seviyesinin değerlendirmesi
ya da güvenlik biriminin etkisinin ölçümü değildir.

Kaspersky İnteraktif Güvenlik
Simülasyonu (KIPS)

• Tasarlanmış Saldırılar
• Analiz & Raporlama

CyberSafety Games Eğitimi
Son derece interaktif bu atölye çalışması, Kaspersky
Lab’ın kalifiye eğitmenlerinden biri tarafından yönetilecek ve senaryoya dayalı bir yaklaşımla, adaylara güncel
siber tehditler konusunda temel bilgileri sağlamaktadır.
Günlük olayları en son saldırılar ve kötü amaçlı yazılımlara yönelik özgün etkileşimli pratik deneyimle keşfederek, sadece “yapmayın” örnekleri ile değil “nasıl
yaparsınız” temalı olumlu örnekler eşliğinde sunulmaktadır.

CyberSafety Kültür Değerlendirmesi
CyberSafety Kültür Değerlendirmesi, şirketin her kademesinde siber güvenliğe yönelik günlük tutum ve
davranışları analiz eder ve organizasyonunuzda çalışanların siber güvenliği nasıl farklı bakış açılarından
algıladığını gösterir.

Güvenliğin önündeki en büyük engellerden biri, farklı
üst yönetim görevlerinin siber güvenliği farklı açılardan
görmesi ve farklı önceliklere sahip olmasıdır.
• İşletmeciler, güvenliğin iş hedefleri yolunda karmaşık, aykırı olduğunu düşünebilir (daha ucuz, daha
hızlı, daha fazla, daha iyi)
• BT güvenlik yöneticileri siber güvenliğin altyapı ve
yatırım meselesi olduğunu ve kendilerini aştığını
düşünebilir
• Maliyet kontrolü görevini üstlenen yöneticiler,
siber güvenliğe yapılan harcamaların gelirlerle nasıl
bir ilişkisi olduğunu ve maliyet yaratmak yerine
maliyetlerin nasıl korunduğunu anlamayabilirler
Bu üçü arasındaki karşılıklı anlayış ve iş birliği, başarılı
bir siber güvenlik için kritik önemdedir. KIPS’in amacı;
farklı karar verme alanlarından bu üst düzey profesyonelleri bir araya getirip, işletmenin bir bütün olarak
çıkarları doğrultusunda çalışmaları esnasında birbirlerinin sorumluluklarını, amaçlarını ve endişelerini anlamalarını sağlamaktır.
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Trend Micro
CLOUD APP SECURITY

Bulutta kendinize daha fazla güvenerek iletişim kurun
ve işbirliği yapın

XGen Uç Nokta
güvenlik teknolojisi

Gelişmiş tehditlere karşı kum havuzu kötü amaçlı yazılım analizini kullanarak ve
veri kaybına karşı korumanın kapsamını artırarak Office 365 ve diğer bulut hizmetlerinin güvenliğini geliştirebilirsiniz.
Cloud App Security sayesinde, e-posta trafiğini yeniden yönlendirmeniz ya da bir
web proxy kurmanız gerekmez. Office 365 ya da diğer servislerle birlikte doğrudan buluttan buluta entegrasyonumuz, kullanıcı ya da yönetim işlevselliğinden
ödün vermeden güvenliği artırmanızı sağlar. Cloud App Security:

Trend Micro, XGen teknolojisi ile çok
hassas makine öğrenme teknolojisini
şirket ağlarındaki tüm bağlı cihazları
koruyan çözümlerine entegre ediyor.
Trend Micro bu yaklaşımıyla çok
katmanlı savunma teknolojilerine
tamamen yeni bir bakış açısı sunuyor.
Uygulama kontrolü, güvenlik açığı
engelleme, davranış analizi, makine
öğrenmesi gibi gelişmiş teknolojiler
kullanan Trend Micro, hızlı ve isabetli
bir şekilde tehditleri saptayabiliyor.
Özellikle yazılı dokümanlar, arşiv ve
PDF dosyalarına gizlenen sinsi tehditler kolaylıkla fark edilebiliyor. Güvenli
dosyalara verilen yanlış alarmlar ya
da zararlı olduğu fark edilemeyen
dosyaların iş süreçlerini yavaşlatması
ve tehlikeye sokmasına neden olan
süreçler ortadan kalkıyor. Trend
Micro siber güvenlik alanında yüksek
duyarlılıklı makine öğrenmesini çözümlerine entegre eden ilk güvenlik
şirketi olarak öne çıkıyor. Kendine has
teknolojisi ile dosyaları yürütülmeden önce ve yürütme sırasında analiz
edebiliyor ve gürültü önleme özelliği
ile yanlış alarmların önüne geçiyor.

• Kum havuzu kötü amaçlı yazılım analizi, belge-yayılma algılama, veri kaybını önleme (DLP) ve web itibarı sayesinde tümleşik güvenliği geliştirir
• Bulut dosya paylaşımı ve işbirliği hizmetlerindeki hassas veri kullanımını
kontrol eder
• Belgelerde, sunumlarda ve tablolarda gizlenen gelişmiş kötü amaçlı yazılımları algılar
• Microsoft Exchange ve SharePoint®’i koruyarak geçen 15 yılda öğrenilen
uygulamaları kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkarır
• Koruma düzeyini artırmak için doğrudan buluttan buluta entegrasyondan
faydalanır
• Yüklenecek yazılımlar, kullanıcı ayar değişiklikleri, dağıtılacak proxy ve
değiştirilecek MX kaydı olmayan API’ler kullanılarak hızlı kurulur

Önemli avantajlar
• Kimlik avı amaçlı e-posta riskini azaltır ve dosya paylaşımını korur: Dosyaları sanal bir ortamda açmak için kum havuzu analizini kullanan modelsiz
kötü amaçlı yazılım algılama özelliğine sahip Microsoft ’un tümleşik kötü
amaçlı yazılımlara karşı korumasının kapsamını genişletir ve kötü amaçlı
davranışı algılar.
• Office dosyalarında gizlenen kötü amaçlı yazılımları ortaya çıkarır: Word,
PowerPoint® ve Excel® gibi yaygın Office dosya formatlarının içine gizlenen kötü amaçlı yazılımları bulmak için belge-yayılma algılamasını kullanır. Kısa bir süre önce yayınlanan bir rapora göre, Trend Micro bu sızıntı
yönteminin hedefe yönelik saldırıların %60’ında (PDF/İng.) kullanıldığını
belirlemiştir.
• Bulut dosya paylaşım hizmetlerinde uyumu sağlar: Box, Dropbox, Google
Drive, SharePoint Online ve OneDrive® for Business için 200’den fazla
önceden inşa edilmiş ve özelleştirilebilir uyum şablonuna sahip DLP koruması sayesinde hassas veri kullanımını kontrol eder.
• İşbirliğini sızıntılardan uzak tutar: Tehditlerin geçiş yapmak için şirket içi
e-postayı ya da bulut dosya paylaşım hizmetlerini kullanamayacaklarından
emin olacak şekilde uzaktaki çalışanlar ve ortaklar tarafından ve mobil
cihazlardan paylaşılan dosyaları tarar.
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Symantec
Symantec Güvenlik Teknolojileri, şirketinizin önemli bilgilerini koruma, sistemlere güvenli bağlantı sağlama, zararlı yazılımların sisteme erişmesi ve çalıştırılmasını engelleme gibi önemli teknolojiler sunan lider bir teknolojidir. Küçük
işletmelerden, dağınık sistem altyapısına sahip binlerce çalışanı olan büyük
şirketlere kadar farklı sektörlerde bulunan kurumlara çözüm ve hizmet sunmaktadır.
Endpoint Protection Enterprise Edition: Son kullanıcıların kullanmakta olduğu Windows, Mac ve Linux
işletim sistemli bilgisayarlar üzerinde uç koruması
sağlayan yazılımdır. Bu çözüm kullanıcı bilgisayarlarında virus, casus yazılım koruması, güvenlik duvarı,
atak önleme, uygulama ve cihaz kontrolü sağlamaktadır.
Endpoint Protection Small Business Edition.Cloud:
Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin yapısına uygun olan ve çalışanların bilgisayarlarında virüs, casus
yazılım ve benzeri zararlı yazılımlardan kullanıcı bilgisayarlarını koruyan bir yazılımdır. Antivirüs yazılımını,
bulut hizmeti üzerinden almak isteyen müşteriler için
uygun çözümlerdendir.
Symantec Messaging Gateway: Kurum ağı üzerinden yapılan e-posta yazışmalarında virüs ve spam
güvenliği sağlamaktadır. Kurum içinden dışarıya yada
dışarıdan kurum içine gönderilen e-postalar üzerinde kontrol imkanı sunmaktadır. E-posta sunucusu
ve güvenlik duvarı arasına konumlandırılan bir Mail
Gateway çözümüdür.
Mail Security for Exchange: Şirket içerisinde kullanılan Exchange mail sunucusu üzerine kurulan bir yazılımdır. E-posta’lar üzerinde spam ve virüs güvenliği
sağlamaktadır.
Symantec Endpoint Encryption: Kullanıcı bilgisayarları ve sunucu sistemlerinde kullanılan diskleri
komple şifreleyen bir yazılımdır.
Symantec Data Loss Prevention: Her kurum, gizli ve
önemli verilerini sistemlerinde depolamaktadır. Kritik
verilerin korunması şirketler için öncelikli görevlerden
birisidir. Symantec DLP, önemli ve gizli verilerin nerede olduğunu tespit eden, verilerin nasıl kullanıldığını
izleyen ve sonrasında belirlenen aksiyonları alan bir
yazılımdır
Data Insight: Data Insight ile paylaşımlı alanlardaki
veriler üzerinde yapılan tüm aktiviteler gözlemlenebilmektedir. Dosya sahibinin kim olduğu, okuma, yazma, silme, veriye erişim sıklığı gibi bilgileri detaylı bir
şekilde grafiksel olarak rapor halinde sunmaktadır.

Validation and ID Protection Service: Evden
yada dışardan çalışırken şirket kaynaklarına erişim
sağlamak için VPN bağlantısı yada OWA için girilen
kullanıcı bilgilerinin yetksiz kişilerin eline geçmesi
durumları ile karşılaşılabilir. Symantec VIP ile VPN
bağlantısı yaparken kullanıcı bilgilerine ek olarak,
sürekli yinelenen bir token girilmesi gerekmektedir.
Bu sayede şirket kaynaklarına daha güvenli erişim
sağlanmaktadır.
Symantec Advanced Threat Protection: Symantec, yeni nesil koruma teknolojisi olarak kullanıma
sunduğu ATP (Advanced Threat Protection) yazılımı
ile “Endpoint” (uç nokta-dizüstü,masaüstü,sunucu),
“Network” ve “E-mail” katmanlarında güvenliği ele almaktadır. Symantec ATP çözümünde birçok güvenlik
teknolojisi çalışmaktadır ki bunlardan en önemlisi,
Cynic teknolojisidir. Cynic yeni bir teknoloji olup, bulut tabanlı çalışan bir sandbox çözümüdür. Symantec
ATP; “Endpoint”, “Network” ve “E-mail” katmanlarında meydana gelen olayları izleme, tespit etme ve
gerekli aksiyonları alma (silme, analiz etme) konusunda merkezi yönetim imkanı sunmaktadır. Symantec
Email Security.cloud ve Office 365 entegrasyonu ile
istenmeyen ve zararlı içerik barındarın e-posta’lara
karşı koruma sağlayabilirsiniz.
Symantec Data Center Security: Windows, Unix,
Linux, AIX, HP-UX işletim sistemlerinde sıfırıncı gün
saldırılara ve sunucu sistemlerinin verimli çalışmasını
etkileyen çeşitli saldırı türlerine karşı koruma sağlayan bir yazılımdır.
Symantec Ghost Solution Suite: Windows, Mac ve
Linux işletim sistemlerine sahip masaüstü, dizüstü,
tablet ve sunucularda imaj alan bir yazılımdır.
Email Security.Cloud: İş sürekliliği, verimli ve kesintisiz çalışma için bulut hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Microsoft, Google ve diğer büyük şirketlerin
sunmuş olduğu bulut hizmetlerinden birisi olan mail
hizmeti, hızlı ve kolay bir şekilde iş süreçlerine adapte olmanızı sağlamaktadır.
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Veeam
Veeam, dünyanın çeşitli yerlerindeki her ölçekteki kurumun, 7/24 çalışması gereken AlwaysOn Business’ı etkinleştirirken karşılaştığı sorunları çözmek amacıyla yeni, Kesintisiz Çalışan
Kuruluşlar için İş Sürekliliği (Availability for the Always-On Enterprise) pazarına öncülük
etmektedir. Saatlerce veya günlerce süren kurtarma süresi (RTO) ve kurtarma noktası hedefleri (RPO) sağlayan “Geleneksel Yedekleme” çözümlerinin aksine Veeam, kurumların tüm
uygulama ve veriler için 15 dakikanın altında kurtarma zamanı ve noktası hedeflerine (RTPO)
ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Buna, yüksek hızlı kurtarma, veri kaybı önleme, doğrulanmış
koruma, kullanılabilir veri ve tam görünürlük sunan, yepyeni bir bütünsel çözüm sayesinde
ulaşılır.
Veeam Availability Suite
Kesintisiz Çalışan Kuruluşlar için İş
Sürekliliği
Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication’ın
sektörün önde gelen yedekleme, geri yükleme ve replikasyon
yeteneklerini, Veeam ONE’ın gelişmiş izleme, raporlama ve
kapasite planlama işlevleriyle birleştirir. Veeam Availability
Suite, VMware vSphere ile Microsoft Hyper-V ortamlarınızı
güvenilir şekilde elde etmek ve yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunarak, aşağıdaki olanaklar aracılığıyla size
yüksek kullanılabilirliğe sahip bir veri merkezi sağlar;
Yüksek Hızlı Kurtarma: Veeam Backup & Replication, sanal
makinelerin tamamı, farklı dosyalar ve uygulama öğeleri için
son derece hızlı ve güvenilir geri yüklemeyi parmaklarınızın
ucuna getirerek 15 dakikanın altında, düşük kurtarma zamanı
hedefleri (RTO) sağlar.
Doğrulanmış Kurtarılabilirlik: Veeam Backup & Replication
tüm vSphere ve Hyper-V yedek ve replikalarını her seferinde
otomatik olarak test eder. Dosyalarınızın, uygulamalarınızın
ve sanal sunucularınızın ihtiyaç duyduğunuzda geri yüklenebilmesini sağlar.
Tam Görünürlük: Veeam Backup & Replication ve Veeam
ONE ile yedeklerinizin ve sanal ortamınızın tamamının kontrolünü elinize alabilirsiniz. Veeam’in yedekleme ve sanallaştırma teknolojisinin tüm özellik ve yeteneklerini kullanarak,
sorunları Always-On Business ‘ınızı etkilemeden keşfedebilir
ve bunlarla ilgili uyarılar alabilmenizi sağlar.
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Veri Kaybı Önleme: Veeam Backup & Replication, kolaylaştırılmış felaket kurtarma ile iş yeri dışında güvenli ve basit
yedekleme sağlayarak 15 dakikanın altındaki kurtarma noktası
hedeflerine (RPO’lara) ulaşma yeteneği sağlar.
Kullanılabilir Veriler: Veeam Backup & Replication, üretimde
kullanılmaya başlanmasından önce, yedeklerinizi ve replikalarınızı üretim benzeri bir ortama alarak uygulamanın dağıtılmasıyla ilgili riskleri azaltmaya yardımcı olur.
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Acronis
Acronis; fiziksel, sanal ya da bulut ortamlarında bulunan, tüm kritik verilerinizi kurtarmanıza
ve güvenli bir şekilde taşımanıza yardımcı olur.
Birleştirilmiş Platformu ve yeni nesil teknolojisi
sayesinde, yönetim yükünü hafifletmek ve toplam maliyeti azaltmak üzere tasarlanmış yenilikçi çözümleri aynı zamanda kurtarma zamanı
hedeflerini de geliştirir
ACRONIS BACKUP 12
KOBİ’ler için geliştirilmiş yedekleme ve kurtarma çözümü
Şimdi Merkezi Yönetim opsiyonu ile!
Hızlı - en yakın rakibinden 2X daha hızlı
Kolay - 3 tıkla kurulum, yerinde ve buluta yükleme
Komple - 15 platformda koruma; VMware, Hyper-V, Azure,
Amazon vb
Güvenli - 4 şifreleme standartlarından birini seçin
Modern - Hyper-V RCT de dahil, Windows Server 2016 için
dünyanın ilk yedekleme sistemi

Ödüllü yedekleme teknolojisi – 1 basit adımda
her şeyi yakalayabilirsiniz
Görünmez bulut yedekleme – Güvenle hiçbir
ekstra adıma gerek kalmadan ultra-emniyetli
yerel veri merkezlerine veri gönderebilirsiniz
Esnek veri kurtarma – Tek bir dosyadan tüm
sunucuya herşeyi geri yükleyebilirsiniz
Tek adımda sistem dağıtım araçları – Hızlı ve
uygun maliyetli sistem bakım yapabilirsiniz

ACRONIS BACKUP ADVANCED
Çoklu sistem ortamları için birleştirilmiş yedekleme ve kurtarma çözümü
Tek bir kolay kullanımlı konsol tarafından yönetilen verimli iş
yedekleme çözümü ile tüm kritik sistemlerinizi (fiziksel/ sanal/
bulut) koruyun.
Gelişmiş iş ortamları için özel olarak tasarlanan, Acronis Backup Advanced karmaşıklık düzeyi ne olursa olsun, ortamınızdaki tüm sistemler için dünya standartlarında veri koruması
ve hızlı, esnek felaket kurtarma sağlar.

SİZİN İÇİN İDEAL BACKUP ÇÖZÜMÜNÜ
OLUŞTURUN
Acronis AnyDATA™ teknolojisi ile desteklenen Acronis Backup
Advanced ile her ortamda her türlü veriyi koruyabilirsiniz. Fiziksel Windows ve Linux sanal VMware, Hyper-V, Xen, RHEV,
KVM ve Oracle VM’in yanı sıra Microsoft Exchange, SQL,
SharePoint ve Active Directory de sistemler off-site olsa bile
koruma sağlanır.
Acronis Backup Advanced şimdi ya da gelecekte ihtiyacınız
olan her şeyi korur!

+90 216 373 44 07

Olağanüstü kullanım kolaylığı – Neredeyse sıfır
öğrenme eğrisi ile yedekleme başlayabilirsiniz
Ultra hızlı felaket kurtarma – Birkaç dakika
içinde yedekten dönebilir ve çalışabilirsiniz
Evrensel geri yükleme teknolojisi - Tamamen
farklı bir donanıma tam sistem geri yüklemesi
yapabilirsiniz
Çoklu Hedef desteği – (Acronis Cloud dahil)
her yere yedekleme verisi gönderebilirsiniz
Akıllı disk yönetimi araçları – BT görevlerini ve
sistem performans artırıcılarını düzenleyebilirsiniz
Merkezi yönetim – Tek bir kolay kullanımlı
pano aracılığıyla her şeyi yönetebilirsiniz

www.softlineyazilim.com.tr
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VMware
Bulut altyapısı ve kurumsal mobilite konusunda küresel bir lider olan VMware, müşterilerine dijital dönüşümlerini hızlandırma konusunda destek olmaktadır. VMware, kendisine
ait Cross-Cloud Architecture’ın yanı sıra veri
merkezi, mobilite ve güvenlik çözümleriyle kurumların iş süreçlerine ve BT’ye yazılım tabanlı
bir yaklaşım getirmelerine imkan tanımaktadır.

SDDC Platformu

Cloud Management Platform

Software-Defined Data Center (SDDC) birleşik platformu
VMware’in bilgi işlem, depolama ve ağ sanallaştırma çözümlerini özgün bir entegre yığında bir araya getirerek özel ve ortak
bulutlarda yaygın olarak kullanılan kurumsal kullanıma hazır
bulut altyapısı özellikleri sunar.

Karma bulut ortamında sunulan yaşam döngüsü hizmetlerinin
tamamını etkin bir şekilde yönetmenize olanak tanır.

Dijital Çalışma Alanı

Veri Merkezi Sanallaştırma ve Bulut
Altyapısı

Bitiş noktaları için sadeleştirilmiş birleşik yönetim ihtiyacını
desteklerken, aynı zamanda kullanıcılara tüm aygıtları genelinde
kuruluş uygulamaları sunabilmeleri ve yönetebilmeleri için daha
etkin bir model sağlar.

Veri merkezinizi esnek bir bulut altyapısına dönüştürmek için
sunucu sanallaştırmayı ve birleştirmeyi sağlar. Veri merkezinizi
tutarlı yönetim, akıllı işlemler ve yerleşik otomasyonla sadeleştirmenize ve otomatikleştirmenize olanak verir.

Masaüstü Bilgisayar ve Uygulama
Sanallaştırma

Ağ ve Güvenlik
Ağ ve güvenlik hizmetlerini ilke temelli bir yaklaşımla sanal makinelere eklemenizi ve fiziksel ağınızı NSX ile aktarım kapasitesi havuzu olarak kullanmanızı sağlar.

Depolama ve Kullanılabilirlik
Yazılım tanımlı depolama, sanallaştırmanın avantajlarını depolamaya taşır. Geleneksel ve hiper birleşik depolama genelinde uygulama başına depolama hizmetlerine ve ortak bir ilke
tabanlı yönetim mimarisine olanak tanır.

Hiper Birleşik Altyapı
Hiper yönetici merkezli mimarisi ile, donanım ve yazılım yığınını birleştirerek tek bir endüstri standardı x86 sunucu donanımı platformundan tümüyle birleştirilmiş bir altyapı sağlar.
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Sanal veri merkezleri, sanal makineler ve fiziksel aygıtlar genelindeki tüm son kullanıcılara basit ve güvenli bir şekilde Windows
masaüstleri, uygulamalar ve çevrimiçi hizmetler sunar.

Masaüstü ve Uygulama Sanallaştırma
Yönetimi
Yönetimi kolaylaştırmak, kontrolü birleştirmek, teslimi otomatik
hale getirmek ve kullanıcı bilgi işlem kaynaklarını korumak için
geliştirilmiştir.

Uç Nokta Güvenliği
Yeni nesil tehdit algılama ve düzeltme teknolojisi ile eksiksiz bir uç
nokta görünürlüğü ve kontrolü sağlar.

Kurumsal Mobilite Yönetimi
İş gücü verimliliğini ve işin büyütülmesini yeni düzeylere taşımak
için tüm mobil aygıtları, mobil uygulamaları ve içeriği tek bir birleşik platformda yapılandırmanızı, izlemenizi ve yönetmenizi sağlar.

+90 216 373 44 07
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Citrix
Citrix, uygulama ve veri sunumunu güvence
altına almanızı, mobilize ve optimize etmenizi sağlar. BT’yi yönetmek için tek bir çözüm
sunan herhangi bir aygıttan, herhangi bir ağ
üzerinden uygulamalara, masaüstlerine, veri
ve hizmetlere kolay ve güvenli şekilde erişmek
için iş gücünüzü mobilize etmenize yardımcı
olur.

CITRIX WORKSPACE SUITE’TE YER
ALAN PAZAR LİDERİ TEKNOLOJİLER

CITRIX WORKSPACE SUITE

Güvenli mobil çalışma alanları için uygulama
ve veri sunun

XenApp ve XenDesktop
Hareketli bir iş gücüne sanal Windows ve Linux uygulamaları ve masaüstü sağlayın.

XenMobile
Güvenlikten ödün vermeden BYO, kurumsal mobil aygıtlar
ve uygulamaları yönetin ve destekleyin.

Kurumsal Sharefile
Kurumsal dosyaları güvence altına alın, senkronize edin ve
paylaşın.

NetScaler Tümleşik Ağ Geçidi
Herhangi bir aygıttan XenApp, XenDesktop ve XenMobile’e
güvenli uzaktan erişim sağlayın.

BT’yi yönetmek için tek bir çözüm sunan herhangi bir aygıttan, herhangi bir ağ üzerinden uygulamalara, masaüstlerine, veri ve hizmetlere kolay ve güvenli şekilde erişmek için iş gücünüzü mobilize edin.

Mobil iş gücünüzü etkinleştirin
Citrix Workspace Suite, çalışanların mobil çalışma alanlarına erişim,
her yerden ulaşılabilir uygulamalar, verilerin tamamını, masaüstlerini
kapsayan her zaman kullanılabilir, taşınabilir bir ortam sağlar. Çalışanlar çalışma masalarında, seyahat sırasında veya uçakta çalışıyor
olsalar da, artık işle ilgili uygulamalara, verilere ve masaüstlerine
ihtiyaç duydukları performans, kişiselleştirme ve mobiliteyle güvenli
erişime sahiplerdir.

Güvenlikten ödün vermeden iş mobilitesi
sağlayın
Nerede bulunuyor olurlarsa olsunlar, uygulamalara ve verilere güvenli
ve uyumlu şekilde kurumsal seviyede güvenlik sağlayabilirsiniz. Citrix
Workspace Suite ile kurumlar, uygunluk kurallarını karşılayabilir, fikri
mülkiyet kaybını en aza indirgeyebilir, veri merkezindeki uygulama ve
verilerin merkezileştirilmesiyle ve doğrudan cihaz üzerinden şifreleme
ve uzaktan silme gibi güvenlik teknolojilerinden faydalanarak verileri
koruyabilir.

Verimliliği ve çalışan memnuniyetini arttırın
Citrix Workspace Suite çalışanların aygıt fark etmeksizin tüm uygulama ve verilerine erişmelerini sağlıyor. Bu paket; e-posta, takvim ve
notlar gibi işlerinizi tamamlamanızı hızlandıracak mobil üretkenlik
uygulamaları da içeriyor. Hızlı hareket eden çalışanlar tek seferde tüm
uygulamalara, verilere ve masaüstlerine giriş yaparak zorlanmadan,
hatta düşük bant genişliği bağlantıları üzerinden daha fazla işi halledebiliyorlar.

+90 216 373 44 07
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Barracuda
Çözümleri
Barracuda Essentials, çok katmanlı güvenlik, arşivleme ve yedekleme gibi
Office 365 için kritik olan görevleri yerine getirir ve kurumların daha hızlı ve
etkili bir biçimde hazırlanmasını, taşınmasını ve çalışmasını sağlar. Eposta,
veriler ve bulut altyapılarını eksiksiz bir şekilde koruyan Barracuda Essentials ile içiniz rahat etsin.

BARRACUDA’NIN AVANTAJLARI

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

• Taşınma öncesinde eski epostaları yönetebilme

• SaaS modeli

• Kötü amaçlı yazılımlara karşı kapsamlı eposta güvenliği

• Şifreleme ve DLP ile bulut tabanlı eposta güvenliği

• İşlem günlüğünü eDiscovery ve mevzuata uygunluk
amacıyla arşivleme
• Office 365’i yedekleme ve kurtarma
• Bulut tabanlı merkezi yönetim

Eposta Tehditlerine Karşı
Kapsamlı Koruma
Günümüzün IT profesyonelleri, verileri
kimlik avı, kötü amaçlı yazılımlar ve fidye
yazılımlara karşı koruyan, kolay yönetilebilir bir eposta güvenliği çözümüne
ihtiyaç duyuyor. Çok katmanlı eposta
güvenliği de sunan Barracuda Email Security Service eposta trafiğinizin devamlılığını sağlıyor ve veri sızıntılarını engelliyor.
Barracuda Email Security Service ile beraber gelen Advanced Threat Detection
özelliği, şüpheli eposta eklerini ayırıyor ve
kötü amaçlı yazılımlara karşı tarıyor. Şüpheli ve hatalı URL’leri yeniden yönlendirebilen Link Protection özelliğiyle alıcıların
kötü amaçlı farkında olmadan yazılımları
indirmesinin önüne geçebilirsiniz.
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• eDiscovery ve mevzuata uygunluk amacıyla bulut tabanlı
arşivleme
• PST yönetimiyle taşınma kolaylığı
• Verileri kazara veya kötü amaçlı kişilerce silinmeye karşı
koruma (OneDrive for Business dahil)

Mevzuata Uygunluk İçin
Arşivleme

Barracuda Cloud Email Archiving Service,
Office 365 ile entegre çalışarak ayrıntılı
saklama politikaları, kapsamlı arama,
denetleme/izin verme, veri tutma yanında
eDiscovery ve veri saklamayı kolaylaştıran dışa aktarma özelliklerine sahip
olan bulut tabanlı, indekslenmiş bir arşiv
sunar.
Epostalarınız, herhangi bir dava süreci
sona erene veya ilgili dava düşünceye
kadar değiştirilmeye veya silinmeye karşı
güvence altındadır. Yerleşik ve mobil
uygulamaların arayüzleri sezgisel olup
eposta hizmeti çalışmıyor olsa bile yazışmaların kolayca bulunabilmesini sağlar.
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Yedekleme ve Kurtarma

Office 365, doğal ve mekanik sorunları ortadan kaldıracak ölçeklenebilir ve
yedek yapılar isteyen şirketler için etkili
bir seçenek olsa da verilerin bulutta saklanması bazı riskleri beraberinde getirir.
Kişilerin kasıtlı olarak veya yanlışlıkla
verileri silmesi hala olası bir risktir, çünkü
bulut uygulamalarındaki veriler de kalıcı
olarak silinebilir.
Barracuda’nın Microsoft Office 365’e yönelik geliştirdiği Cloud-to-Cloud Backup
hizmeti, Exchange Online ortamındaki
epostalarınız ile OneDrive for Business’ta
sakladığınız dosya ve klasörleri yanlışlıkla
silinmeye karşı korur.

www.softlineyazilim.com.tr

BULUT
ÇÖZÜMLERI
Softline aracılığı ile, aylık faturalama ve hızlı aktivasyon
çözümleriyle, işinize verimlilik katacak uygulamalara tek
noktadan ulaşın.

Yeni Bulutum.com platformu ile sizlere, ihtiyaçlarınıza
göre değişen çözümleri, kurulum ve bakım masrafları
olmadan, düşük maliyetlerle ve yatırım yapmadan sunuyoruz. Kullandıkça öde yöntemi ile ekstra masraflara gerek
kalmadan, ihtiyacınız kadar kullanıcı sayısı ile çalışma
imkanı sağlıyoruz.
Artık Microsoft Office 365, Windows 10, Kaspersky Endpoint ve Sanallaştırma Güvenliği, Trend Micro ve Acronis çözümleri gibi dünyada yaygın olarak kullanılan iş ve
güvenlik yazılımlarının yanı sıra, yerel ve sektörel ürün
çözümlerine de yıllık yerine aylık kullanım ve kredi kartı ile
ödeme olanağı ile sahip olabilirsiniz.

Aylık Ödeme Kolaylığı
Yıllık yerine kredi kartıyla aylık ödeme
olanağı ile kolay satış.

Çözüm Ortağı
Global ve yerel ürünleri birarada sunarak müşterilerinizin tüm ihtiyaçları için
çözüm odağı olacaksınız.

Güçlü Destek
Müşterinizin her türlü sorununda uzman kadromuz yanınızda

AŞAĞIDAKİ ÇÖZÜMLERE KOLAYCA
ULAŞABİLİRSİNİZ;
Office 365, tanıdığınız Office sürümleri ile birlikte artı olarak birlikte daha iyi çalışmanızı sağlayacak araçlara sahiptir; Böylelikle istediğiniz her yerde, istediğiniz
zaman işinizin başında olacaksınız. Office 365’e aylık yada yıllık ödeme seçenekleri ile sahip olabilir ve en güncel sürümleri hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Kaspersky Security for Virtualization, hem sanal sunucuları hem de VDI’yı
korumak için tek çözüm sunar. VMware vSphere, Citrix XenServer, Microsoft
Hyper-V ve KVM dahil olmak üzere en yaygın şekilde kullanılan platformların
tümünü desteklediğinden Kaspersky Security for Virtualization, heterojen
ortamlar için idealdir. Bu çözüm, uzman sanallaştırma güvenliği konusunda iki
farklı yaklaşım sunar ve her ikisini de eş zamanlı olarak altyapınızın farklı bölümlerinde yürütebilirsiniz.
Binlerce kişiye ulaşabilme ihtimali, elektronik posta haberleşmesini cazip bir saldırı ortamına dönüştürüyor. Microsoft Exchange Online, One Drive for Business
ve Microsoft Office 365 ile birlikte Barracuda’ nın korumasını, arşivlemesini ve
gelişmiş arama motorunu tercih etmek isterseniz, Barracuda sizler için harika bir
çözüm sunmaktadır.

+90 216 373 44 07
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ıhtiyacınız olan
tüm çözümler
Softline da!
Global BT çözüm ve hizmet sağlayıcısı
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Donanım

Servis & Hizmet

Softline aracılığıyla yalnızca yazılım değil; donanım ve
bileşik BT çözümleri de dahil olmak üzere tüm bilişim
teknolojileri ihtiyaçlarınıza en uygun şartlar ile tek elden ulaşabilirsiniz.
Hem global yapısı hem de 20 yılı aşan sektörel tecrübesiyle Softline, dünyanın önde gelen donanım
sağlayıcıları ile en yüksek ortaklık statülerine sahiptir.
Bu bize herhangi bir karmaşıklık seviyesindeki bilgi
sistemlerine gerekli tüm temel donanım hizmetlerini
sağlamak için gerekli kaynakları sunar. Gerek mühendislerimizin kalifikasyonu, gerekse sağlayıcılar ile geliştirmiş olduğumuz yakın ilişkiler sayesinde; pc tedariğinden, anahtar teslimi veri merkezi inşaatına kadar
tüm ölçekli projeleri gerçekleştirebilmekteyiz.
Sunduğumuz çözümlerle müşterilerimizin; salt anlık
ihtiyaçlarını gideriyor olmayı değil, BT altyapı gelişimlerine kapsamlı bir yaklaşım sunmayı ve bakım giderlerini azaltmalarını da hedefliyoruz.

Birçok firma, etkin BT stratejisi oluşturma konusunda spesifik desteğe ihtiyaç duyar. Bu durumda alınacak profesyonel
bir destek, düzgün tasarlanmış bir altyapı garantisi sağlar. İyi
bir altyapı; iş süreçlerinin otomatize edilmesi ve verimliliğin
artırılmasında önemli rol oynadığı gibi başarının da ana faktörlerinden biridir.
Softline’dan altyapınızı kurma, uygulama, bakım ve mevcut
sistemlerin modernizasyonu, sanallaştırma, yedekleme ve BT
danışmanlığı konularında destek alabilir, spesifik ihtiyaçlarınız için etkin çözüm önerilerimizden faydalanabilirsiniz.

Eğitim
Günümüz iş dünyasının dinamik ve değişken özelliklerinin
sonucu olarak, uzmanlık gereken konular hızla değişiyor. Bununla birlikte farklı eğitim ihtiyaçları da ortaya çıkıyor. Şimdi
bu tür ihtiyaçlarınızı da “Softline Kurumsal Eğitim” programlarıyla çözmek mümkün.
Softline aracılığıyla; Autodesk ve Microsoft başta olmak üzere, onlarca farklı markanın lOO’den fazla ürün eğitimine, başarısı kanıtlanmış yöntemler ve uygun maliyetler ile tek bir
kanaldan ulaşabilirsiniz.

+90 216 373 44 07

www.softlineyazilim.com.tr

199 $
+ KDV’den
başlayan
fiyatlarla

Periyodik
bakım ve
teknik servis
BT ihtiyaçlarınız için Softline’ı seçin, karlı çıkın

Geniş hizmet yelpazesinde ve farklı coğrafyalarda edinilmiş bilgi ve
tecrübemiz ışığında, sizleri Softline’nın uluslararası servis standartlarıyla
tanıştırmak istiyoruz. Size en uygun maliyetlerle faydalanabileceğiniz
Softline Yıllık Bakım ve Onarım Anlaşması hizmetlerini sunuyoruz.

Periyodik bakım hizmeti
- Belirlenen gün ve saatlerde sistem bakım ve onarımı gerçekleştirilir.
- Bilgisayar, yazıcı, modem ve diğer ürünlerin bağlantı ve fonksiyon
testleri
- Virüs kontrolü ve temizleme - Hdd temizleme - Verim artırmaya
yönelik düzenlemeler

Kurulum ve Altyapı Hizmetleri
Softline’dan almış olduğunuz yazılım ve donanım ürünlerinin kurulumlarını kapsar. Ayrıca talebe istinaden hazırlanan projeye uygun altyapı
çalışması yapılır.

Yerinde destek hizmeti
Soruna yerinde müdahale edilerek gerekli onarım yapılır

Uzaktan destek hizmeti
Soruna internet üzerinden uzaktan erişim ile çözüm sağlanır

Telefonda acil destek hizmetleri
Acil durumlarda soruna en hızlı ve etkili çözüm sağlanır

Teknik analiz ve danışmanlık hizmeti
İhtiyaçlarınıza uygun efektif çözüm ve proje önerileri geliştirilir

+90 216 373 44 07

Yıllık Bakım ve Onarım Anlaşması; işletim
sistemleri, donanım, ana bilgisayar, sunucu, ağ
yapısı, çevre birimlerinin bakımı, güncellemesi,
kontrolü ve yedeklenmesi işlemlerini içerir.
Periyodik bakımlar dışında oluşabilecek sorunlar için en kısa sürede bilgisayarlara müdahale
edilip, sorunların giderilmesi hizmetlerini
kapsar.
Yıllık Bakım ve Onarım Anlaşmasını Kimler
Yaptırmalıdır?
İşletmesinde bulunan bilgisayar, notebook,
sunucu, yazıcı, tarayıcı vb. sayısı 3 ve üzerinde
olan, bilgisayarlarında sorun meydana geldiğinde, acil çözüm gereken, tüm işletmeler bu
anlaşmayı yaptırabilirler.
Yıllık Bakım ve Onarım Anlaşması Yaptırmanın
Avantajı Nedir?
Yerinde, Uzaktan ve Acil Telefon Destek hizmetlerimizden, sorunu en hızlı çözebilecek
olan yöntem tercih edilerek gerekli müdahale
yapılır. Yıllık Bakım ve Onarım Anlaşması
sayesinde verilerinin yedekleri güncel olan
müşterilerimiz, sistemleri bozulduğu için
iş kaybına uğramazlar. Herhangi bir yazılım
ve donanım ürünü aldıklarında da çok özel
ödeme koşulları ve ıskontolardan faydalanırlar.
Soruna internet üzerinden uzaktan erişim ile
çözüm sağlanır.

www.softlineyazilim.com.tr
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Türkiye,
İstanbul

OUR ADDRESSES. WORLDWIDE
Arjantin,
Buenos Aires

Kamboçya,
Phnom Penh City

Hindistan,
Gurgaon

Argentina, Buenos Aires,
Carlos Pellegrini 1023,
4th Floor
+54 (11) 5680-2600

16 floor, Phnom Penh
Tower, #445 Monivong
Blvd (St.93/232),
Phnom Penh
+855 2399-0039

S-15, Vatika Triangle,
M.G. Road, Gurgaon –
122002
+91-124-4418650.

Ermenistan,
Yerevan

Şili, Santiago

Azerbaycan, Baku

San Sebastian 2807,
Flat 914, Las Condes,
Santiago, Chile,
7550180
+56 (2) 2653-7430

Suleiman Ragimov Street
23, Baku, AZ1009
+994 (12) 597-30-58

Kolombiya,
Bogota

Akopyan Street 3, off.
16-18, Yerevan, 0033
+ 374 (11) 555-115

Belarus, Minsk
Bogdanovicha Street
155, off. 1215, Minsk,
220040
+375(17) 290-71-80

Belarus, Brest
Sovetskaya Street 12,
off. 310, 313, Brest,
224016
+375(162) 22-03-84

Belarus, Gomel
Sovetskaya Street 29,
Room 437, Gomel,
246050
+375(232) 71-00-75

Belarus, Vitebsk
Zamkovaya Street 4, off.
215, Vitebsk, 210000
+375 (212) 35-95-78

Belarus, Mogilev
Pervomayskaya Street
29, off. 327, Mogilev
+375 (222) 23-02-67

Brezilya,
Salvador
Av. Tancredo Neves,
620, 33rd Floor, Edificio
Mundo Plaza, Salvador
+55 (71) 2202-6035

Brezilya,
Sao Paulo
R. James Joule 65,
70 andar, Torre Sul,
04576-080 —
Sao Paolo
+55 11-5188-8100
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Colombia, Bogotá,
Autopista Norte
No. 103 — 34,
Edificio Logic 2.
Oficina 704
+57 (1) 489-04-44

Kolombiya,
Medellin
Carrera 43A No.15 sur –
15, Edificio Xerox
Oficina 801
+574 326 7000

Kosta Rika,
San Jose
Centro Corporativo
Plaza Roble, Edificio Las
Terrazas, Lado A, Escazu, Costa Rica
+506 2505 5756

Gürcistan, Tiflis
Chavchavadze Avenue
29A, Tbilisi, 0179
+999 (32) 36-52-70

Hindistan,
Bangalore
Level 11, UB City, Canberra Block, 24 Vittal
Mallya Road, Bangalore
560001
+91 080 — 67205555

Hindistan,
Mumbai
The Capital, 602 A,
Plot No. C-70, G -Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai
400051
+91 022 — 4502 3900

Kazakistan,
Almaty
Bogenbai Batyr st.,
150, off. 14, 15, Almaty,
050000
+7 (727) 330-98-88

Kazakistan,
Aktobe
Maresiev Street 95-A,
off. 11, Aktobe, 030000
+7 (7132) 59-46-94

Kazakistan, Astana
Dostyk Street 20,
Saint-Petersburg Business Center, off. 1501,
Astana, 010000
+7 (7172) 99-99-01

Kazakistan,
Karaganda
Nurken Abdirov Avenue
5, off. 530, Karaganda,
100000
+7 (7212) 58-91-11

Kırgızistan, Bişkek
Razakova st., 19, Business Center Russia, off.
802 Bishkek, 720040
+996 (312) 91-00-00

Malezya,
Kuala Lumpu
Menara UOA Bangsar, A-33A-02, No.5,
Jalan Bangsar Utama 1,
Bangsar, 59000 Kuala
Lumpur.
+603 2302-1600

Moldova, Kişinev
Stefan Cel Mare Street
202, Kentford Business
Center, Chisinau, MD2004
+373 (22) 85-50-42

Moğolistan,
Ulan Bator
БаянзYрх дYYрэг 26
хороо, СYмбэр Орд
603-6, Улаан-Баатар
+976 (11) 701-107-65

+90 216 373 44 07

No:7/1/A D:2 34742
Kozyatağı Mh. Şakacı
Sk. Omega İş Merkezi Kozyatağı,
İstanbul
+90 (216) 373-44-07

Moscow
Softline Headquaters

115114, Derbenevskaya
embankment 7, building 8
Novospassky Dvor Business Center
+7 (495) 232-0023 / info@softline.ru

Education Center
119333, Moscow, Gubkina street 8
+7 (495) 221-10-70 / edu@softline.ru

Peru, Lima

Vietnam, Hanoi

Calle Las Camelias 585,
San Isidro, Lima 27
+51 (1) 637-12-00

Skyline Offices —
Prime Center, 17th Floor,
Room 1716-1718
53 Quang Trung Street,
Hai Ba Trung District
Hanoi, Vietnam
+84 (4) 710-80999

Romanya, Bükreş
Str. Vulturilor 98, sector 3, etaj 8, Cladirea
Grawe – Aripa De Vest,
Bucuresti 030857
+40 (21) 555-27-00

Tacikistan,
Duşanbe
Ayni Street 24-A, off.
406, Dushanbe, 734012
+992 (44) 600-60-00

Türkiye, İstanbul
No:7/1/A D:2 34742
Kozyatağı Mh. Şakacı
Sk. Omega İş Merkezi
Kozyatağı, İstanbul
+90 (216) 373-44-07

Türkmenistan,
Aşkabat
Garashsyzlyk Street 8,
Ashgabat, 744000
+993 (12) 48-22-86

Venezuella,
Karakas
Av. Francisco de Miranda, Edificio Provincial;
Torre A, piso 7 – oficina
71A Municipio Chacao,
Caracas
+58 (212) 750-63-23

Vietnam,
Ho Chi Minh City
Kumho Asiana Plaza,
13th Floor, Room 1350,
39 Le Duan Street,
Ben Nghe Ward,
District 1, HCMC,
Vietnam
+84 (8) 62-885-526/ 527

Ukrayna, Kiev
Antonovicha st., 33-B,
floor 5, Business Center
Maxim, Kiev, 01033
+38(044) 201-03-00

ABD, Miami
150 SE 2nd Ave,
Suite # 1102 Miami —
FL 33131
+1 (786) 607-1237

Özbekistan,
Taşkent
Mustakillik av., 75,
Business center Inkonel,
100000
+998 (71) 120-49-09

www.softlineyazilim.com.tr

