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Öncelikle Softline Türkiye ailesi olarak ülkemizdeki 10. yılımızı doldurmanın gururu ve heyecanı ile yeni katalo-
ğumuzu beğeninize sunuyoruz. Bu yıllar içerisinde saygın müşterilerimiz tarafından bize emanet edilen projeleri 
başarıyla tamamladık. BT çözüm ihtiyaçlarınızda şirketimize olan güveniniz ve tercihiniz için sizlere teşekkürü bir 
borç biliriz.  Bu iş birlikteliklerin Softline’ın genişleyen profesyonel yetkinlik alanları ile artarak devam edeceğine 
inancımız tamdır.

Ülkemizde ve global düzeydeki siyasi & ekonomik çalkantıların, birçok farklılığın yaşanmakta olduğu günümüz dün-
yasında risklerin fazlalaşarak çeşitlendiğini görmekteyiz. Bu tehditlerin başında hepimizin malumu olan SİBER GÜ-
VENLİK tehdidi yer almaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim, siber uzay olarak adlandırılan yeni 
bir dünyanın kapılarını açmıştır. Siber güvenlik, her yıl şirketler, organizasyonlar ve kurumlar için daha da önemli 
bir konu haline gelmeye başladı. Son dönemdeki siber tehditler ve buna bağlı istatistikler, bu güvenlik sorununun 
küresel boyutta giderek büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Ülkemizde de bu seviyedeki zararlar gittikçe arttığı için 
Siber Güvenlik farkındalıkları oluşmuş durumda. Kurumunuzun bütünlük ve güvenliğiyle ilgili görünürlüğü nasıl edi-
neceğinizi, kimlikleri ve erişim ayrıcalıklarını nasıl denetleyeceğinizi ve yol gösterici bilgilerin güvenlik duruşunuzu 
nasıl sağlamlaştırabileceğini yetkin Softline güvenlik danışmanlığında edinebilirsiniz.

Büyük ve küçük ölçekli işletmelerde işlerin yönetilmesi ve stratejilerin geliştirilmesinde kullanılan veri işleme, ofis 
otomasyonu, iletişim ve diğer teknolojilerde büyük değişimler olmaktadır. Geliştirilen yeni bilişim teknolojileri ile 
yöneticiler daha doğru kararlar vermekte ve zamanlarının büyük kısmını sayılara harcamak yerine onların yoru-
muna ayırabilmektedir. Hayati bir önem kazanan teknolojiyi yakın takip ederek değişime ayak uydurma, firmaların 
yaşamlarını idame ettirme amaçlarıyla örtüşmektedir. Değişime ayak uydurmada Bilişim Teknolojileri’nin en önemli 
anahtar olduğuna inanıyoruz. Esnek ve hızlı bir şekilde maliyet düşürmek, yanlış kararları önlemek, büyümek veya 
sahneyi terk etmek arasındaki ince çizgiyi belirliyor.

Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde, bulutun sağladığı avantajların hayatı ciddi ölçüde kolaylaştırdığını gö-
rüyoruz. Bulut, büyük şirketler için sunucu işletimi ve veri depolama işlemlerini daha cazip hale getirirken, küçük 
işletmeler için de büyük avantajlar sağlıyor.
Ülkemizde yaklaşık 3,5 Milyon kadar KOBİ var ve bunların büyük çoğunluğu, yaklaşık 3,3 milyonu 1-9 arası kul-
lanıcıya sahip ve bu işletmelerin teknoloji yatırımları oldukça az. Bu yatırımları yapmamalarının en büyük sebe-
bi, geçmişte bunun için çok büyük donanım maliyetlerinin olmasıydı. Ancak günümüzde bulut teknolojilerinden 
faydalanarak, sabit yatırım maliyetli servis altyapıları kurmak yerine, aylık kullandığın kadar öde sistemleriyle hiçbir 
donanım/yazılım masrafı olmadan geleceği yakalamaları ve işlerini, işletmelerini daha da geliştirebilmeleri mümkün. 
Türkiye’de bulut kullanan küçük işletme sayısının artması birçok avantajları açısından çok değerli. Buluta geçen 
işletmeler Maliyet Avantajı, Güvenlik, Otomatik Ölçeklendirme, Felaket Kurtarma, Destek gibi birçok alanda kaza-
nacak, rakiplerinin bir adım önünde olacak.

Dergimizin bu sayısında yukarıdaki başlıklar ile alakalı detaylı çözüm önerilerimizi bulabileceksiniz. Bunlar ve daha 
fazlası sizleri Softline ile iş birliğine davet ediyor ve başarılar diliyorum!

Saygılarımla,
Erdal İpek 

CEO of Softline TURKEY

Sevgili iş ortaklarımız, meslektaşlarımız ve arkadaşlar
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Mükemmel bir BT projesi, salt teknolojik görevlerin çözümün-
den çok daha fazlasıdır. Gerçek amaç, ilerleme için büyüme fır-
sat 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 iyileş-
tirebiliriz. 

DONANIM

Donanım her türlü IT altyapısının temelidir. Softline her türlü karmaşık bilgi sistemi-
ne 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

Yazılım tedariki, uzun bir süre Softline’nın ana faaliyet alanı olmuş ve bugün de uzman-
lığımızın 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 indirme-
mizde bize yardımcı olur.

BULUT

Hem kendi bulut altyapımız ve uygulamalarımız, hem de dünyanın önde gelen sağlayıcı-
larının sunmuş olduğu olanaklarla, bulutta her türlü karmaşık bilgi sistemini kurmak ya 
da entegrasyon için bulut altyapısına henüz sahip olmayan firmaların geçişini gerçekleş-
tirmek 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 uygulanma-
sı, 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. 

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 se-
bebiyle, piyasadaki birçok ürünü 
iyi tanıyor olmak bu konudaki en 
büyük avantajımız. Ve tabii ki, 
müşterilerimizin gereksinimine en 
uygun çözümleri bulmak konu-
sunda yardımcı olmak için daima 
hazırız. 

ABONELİK:  
SERMAYE 
YATIRIMLARI 
OLMADAN

Yazılımları abonelik ile kullanma 
modeli, BT yatırım sermayeleri-
nin, işletme maliyetlerinin içeri-
sine katılmasına olanak sağlıyor. 
Şimdi abonelik sistemini dona-
nımda da kullanabilirsiniz! 
BT donanım aboneliği, size geri 
alım hakkı ile uzun vadeli kirala-
ma seçeneği sunar. Bu finansal 
araç işletme sermayenizde belir-
gin bir gerileme olmadan işinizi 
modernize etme olanağı sağlar. 
Abonelik kredi ile karşılaştırıldı-
ğında önemli avantajlara sahiptir. 
İlk olarak, ürün halen finansal 
abonelik sağlayıcısına ait oldu-
ğundan, teminat gerektirmez. Ve 
ikinci olarak, vergi avantajı sağlar.

BT ÇÖZÜM ANATOMİSİ
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Akabinde gelecek “SON KULLANICI BİLGİLERİ” sayfasında bulunan 
sütunları eksiksiz ve doğru bir şekilde girip kayıt oluyorsunuz.
 

Tüm seçimleriniz sonrasında onayınızla birlikte “KART BİLGİLERİ” 
bölümünü eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurtuktan sonra “DÜZENLİ 
ÖDEME TALİMATINI ONAYLA” butonuna tıklayarak siparişinizi oluş-
turmuş oluyorsunuz. 

Sonrasında satın almaya karar verdiğiniz hizmetin “SATIN AL” buto-
nuna basıp, “TARİFENİZİ SEÇİN” kısmında “SEPETE EKLE” butonuna 
tıklıyorsunuz.
 

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra sepetinizde bulunan ürünü almak 
için karşınıza gelen ekrandaki “ÇÖZÜM PAKETLERİ” bölümünden 
“ADET” kısmını da revize edebilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz hizmeti “AY-
LIK yada YILLIK” olarak seçebilirsiniz.
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SEKTÖREL ÇÖZÜM 
PAKETLERİ
Uygun fiyatla en gerekli araçlar bir ara-
da. Yeni sektörel çözüm paketleri daha 
iyi değer ve daha fazla esnekliğin yanı 
sıra Autodesk yazılımlarına abone olma-
nın ve bu yazılımları yönetmenin daha 
kolay yollarını sunarak birden fazla Au-
todesk ürününe erişim sağlamanız için 
tasarlanmıştır. Sektörel çözüm paketleri, 
değişen iş ihtiyaçlarınızı gelişmiş iş akış-
larıyla 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 entegre BIM araçları.

Revit, AutoCAD Civil 3D, InfraWorks, 
AutoCAD, Advance Steel, AutoCAD Arc-
hitecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD 
Map 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 
3D, AutoCAD Raster Design, AutoCAD 
Mobil uygulaması, Bulutta depolama 
(25 GB), Dynamo Studio, Fabrication 
CADmep, FormIt Pro, Insight, Na-
visworks Manage, ReCap Pro, Autodesk 
Rendering, Revit Live, Robot Structural 
Analysis Professional, 3ds Max, Revit 
için Structural Analysis, Structural Brid-
ge Design, Vehicle Tracking

Autodesk Ürün Tasarım 
ve Üretim Çözüm 
Paketi
Ürün ve fabrika tasarımı için 
gerekli tasarım ve mühendislik 
araçları tek bir sette.

Inventor Professional, AutoCAD, Auto-
desk Nastran In-CAD  (Yalnızca çözüm 
paketinde mevcuttur), Inventor HSM  
(Yalnızca çözüm paketinde mevcuttur), 
AutoCAD Electrical AutoCAD Mechani-
cal, AutoCAD mobil uygulaması, Auto-
CAD Mimarlık, Fusion 360, Navisworks 
Manage, Vault Basic, HSMWorks, Recap 
Pro, Autodesk Rendering, 3ds Max, 
Factory Design Utilities, Bulut depolama 
(25 GB)

Autodesk Medya ve 
Eğlence Çözüm Paketi
Eğlence içeriği oluşturmaya 
yönelik kapsamlı yaratıcı araçlar 
tek bir sette. 

Maya, 3ds Max, MotionBuilder, Sketch-
Book for Enterprise, Mudbox, Character 
Generator, ReCap Pro, Autodesk Rende-
ring, Bulutta depolama (25 GB)

üretilen (ki çoğu otomatik olarak 
üretilir) tüm dökümanlara 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 gerçekleştirilme-
sini sağlar. Mimar ve mühendislerin 
aynı yapı modeli üzerinde eşza-
manlı çalışabilmesini sağladığı için 
disiplinler arası koordinasyon eksik-
liğinin yol açtığı hataları önlemede 
yardımcı olur.
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AUTOCAD
2B ve 3B CAD tasarımı için AutoCAD yazı-
lımı gelecek için tasarlanmıştır. AutoCAD 
yazılımı yenilikçi üretim araçlarıyla olağa-
nüstü tasarımlar oluşturup iş birliğinizi 
geliştirir ve tüm detayları tasarlamanıza 
yardımcı olur. TrustedDWG teknolojisi 
ile çalışabilir, masaüstü, bulut ve mobil 
araçlar arasında işbirliği yapabilirsiniz. 3B 
modelleme ve görselleştirme araçları ile 
hemen her tasarımı oluşturabilir ve sergi-
leyebilirsiniz. Verimliliği artırmaya ve CAD 
standartlarını uygulamaya yardımcı olması 
için AutoCAD'i özelleştirebilirsiniz. PDF ve 
DGN dosyaları, Navisworks, Bing Maps ve 
AutoCAD mobil uygulamasından verilerini-
zi paylaşabilirsiniz.

AUTOCAD 2019
AutoCAD 2019 yazılımı, harici referans 
yolu onarımı ve SHX yazı tipi dosyalarının 
tanınması gibi geliştirmeleri ve yeni özellik-
leri içerir. PDF'den bir çizime SHX yazı tipi 
dosyaları dahil geometri, dolgular, raster 
görüntüleri ve TrueType metnini aktarabi-
lirsiniz. Harici referans dosyaları için bozuk 
yolları düzelten araçlarla zamandan tasar-
ruf edebilir ve çalışma kesintisini en aza 
indirebilirsiniz. AutoCAD 2019 ile 4K ve 
daha yüksek çözünürlüklü ekranlarda dahi 
mümkün olan en iyi görüntü deneyiminin 
tadını çıkarabilirsiniz.

AUTOCAD LT 
AutoCAD LT 2D CAD yazılımı, 2B 
çizimleri daha hızlı ve daha hassas bir 
şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. 
Windows ve Mac ile kullanılabilir. 
AutoCAD mobil uygulamasını içerir. 
AutoCAD LT 2019 ile TrustedDWG, 
yüksek çözünürlüklü ekran desteği, 
taşıma araçları ve Autodesk Desktop 
uygulaması gibi en yeni teknolojileri 
edinebilirsiniz. Kapsamlı çizim, düzen-
leme ve ek açıklama araçları seti ile 2B 
belgeler ve çizimler üretebilirsiniz.

AUTODESK REVIT
Autodesk Revit, Autodesk’in son yıl-
lardaki amiral gemisi olan, mimari ve 
mühendislik yazılımlarının birleştiril-
diği, parametrik bir BIM yazılımıdır. 
Revit Architecture, Revit Structure ve 
Revit MEP tek bir arayüzde birleştiril-
miştir. Revit, tasarımın tüm aşamala-
rını, bir bina projesi için gereken tüm 
mimari çizimleri ve metraj listelerini 
destekler. Bina için gerekli olan tüm 
veriyi toplar ve projenin diğer tüm 
gösterimlerine yansıtır. 2B ve 3B çizim 
unsurları bir arada kullanılır. Birden 
çok disiplinin yer aldığı iş akışlarını 
destekler.
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AUTODESK 
NAVISWORKS 
MANAGE
Autodesk Navisworks Manage yazılımı 
proje bilgilerinin çözümlenmesi, simülas-
yonu ve koordinasyonu için kullanılan 
kapsamlı bir gözden geçirme çözümüdür. 
Farklı disiplinlerden gelen tasarım verileri 
tek bir entegre proje modelinde birleş-
tirilerek çakışma tespitinin yapılmasını 
sağlar. İnşaat sektöründe çalışan profes-
yonellerin, potansiyel problemleri henüz 
inşaat çalışmaları başlamadan öngörme-
lerine ve engellemelerine yardımcı olur.

AUTODESK 3DS MAX
3ds Max 3B modelleme ve görüntüleme ya-
zılımı ile sanal gerçeklik motorunun gücünü 
kullanarak, sürükleyici mimari görselleş-
tirmeler oluşturabilir, yeni ve gelişmiş eğri 
araçlarını kullanarak pek çok sezgisel yolla 
geometriler oluşturup hareketlendirebilirsi-
niz. Revit'te tasarımınızı ve yerleşim düzeni-
nizi modelleyip son dokunuşları eklemek 
için 3ds Max'i kullanabilirsiniz. 3ds Max, 
Revit projelerinde oluşturulan model geo-
metrisini, ışıkları, malzemeleri ve diğer meta 
verileri korur. 3ds Max, oyunlar için devasa 
dünyalar, tasarım görselleştirme için çarpıcı 
ortamlar ve ilgi çekici sanal gerçeklik dene-
yimleri oluşturmanızı sağlar. 

AUTODESK MAYA
Autodesk Maya 3B animasyon, modelleme, 
simülasyon ve görüntüleme yazılımı, sanat-
çılara entegre ve güçlü bir araç seti sunar. 
Maya'yı animasyon, ortamlar, hareketli gra-
fikler, sanal gerçeklik ve karakter yaratma 
için kullanabilirsiniz. Maya ile Adobe After 
Effects arasında canlı bağlantı oluşturarak 
gerçek zamanlı değişiklikler yapabilir ve 
ortamları eş zamanlı olarak görüntüleyebi-
lirsiniz. Maya, mevcut iş akışlarındaki geliş-
tirmeler ve yeni araçlarla her zamankinden 
daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur.
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HP’nin CAD kullanıcıları için 
tasarlanan ilk mini iş istasyonu

CAD kullanıcıları için küçük ve zarif tasarımıy-
la çığır açan güç ve çok yönlülük sunan devrim 
niteliğinde bir mini bilgisayar üretildi. Tasarım 
uzmanları tarafından tasarım uzmanları için 
üretilen Z2 Mini, en iyi CAD deneyimi için hem 
performans hem de güvenilirlik sunar.

Yeni güç düzeyi

Son derece küçük bir aygıtla sunucu dü-

zeyinde güç elde edebilirsiniz. Intel Xeon 
işlemciler ve NVIDIA Quadro grafik kartı 
yaratıcılığınızın hızına ulaşır.

Endüstri lideri güvenilirlik

Teknik sorunlar sizi asla durdurmamalıdır. Z2 
Mini, 368.000 saat test edildi ve en popüler 
CAD yazılımları için sertifika aldı. 30 yılı aşkın 
mühendislik çalışmalarının etkisini taşıyan ve 
3 yıl standart sınırlı garantiyle desteklenen 
bir iş istasyonu kullanarak kendinize güvene-
bilirsiniz.

Güvenli yeni yol arkadaşınız

Beş modla 360° çok yönlülük, eşsiz güven-
lik ve 16 saat 30 dakikaya kadar pil ömrü 
sayesinde ince ve hafif HP EliteBook x360 
1030, sürekli hareket halindeki profesyonel-
ler için mükemmel bir bilgisayardır. İş ya da 
keyif amaçlı olarak nereye giderseniz gidin, 
standartları siz belirleyin.

İkonik Elite tasarımı

Güzellik, dayanıklılık ve işlevsellik daha önce 
hiç olmadığı şekilde bir araya geldi. Çarpıcı 
güzellikteki HP EliteBook x360 hassas 
kesilmiş bir yekpare CNC alüminyum kasaya 

ve MIL-STD 810G testlerini geçmek üzere 
tasarlanmış elmas kesim vurgulara sahiptir.

Bir deneme sürüşü yapın

360° esneklikle her duruma hazır olun. 
Beş kullanım modu; Çalışarak, paylaşa-
rak, sunum yaparak, konferans görüşmesi 
yaparak ve yazarak işbirliği ve üretkenliğe 
yeni bir hayat veren modern çok yönlülüğe 
kavuşun.

Üstün koruma

HP'nin en güvenli ve yönetilebilir bilgisayar-
larından biriyle uçtan uca koruma elde edin. 

HP EliteBook x360 1030 G2

HP Z2 Mini G3 İş İstasyonu

HP Z4 G4 İş İstasyonu

Gürültüsüz güç

Yeni nesil akustik tasarım sessiz bir perfor-
mans sunar. Çok çekirdekli yüksek frekanslı 
işlemcinin 3D CAD ve render yazılımlarının 
gerekliliklerini tam kapasiteyle karşılaması 
sayesinde, tasarım sürecinde fikirlerinizi dile-
diğiniz anda görsellere dönüştürebilirsiniz.

Çok özellikli işlevler

Z4, diğer tek işlemcili HP iş istasyonlarına 
göre daha fazla standart özelliklerle zamanın 
ötesinde ilerliyor. Birçok yapılandırma seçe-
neği arasından performans gereksinimlerini-
ze en uygun mükemmel bileşen kombinasyo-
nunu seçebilirsiniz.

HP'nin en çok satan yüksek 
performanslı iş istasyonu

Mühendislik alanı için mükemmel bir iş 
istasyonu olan Z4, çok çeşitli uygulamalar 
için üstün performans sunuyor. Sunucu sınıfı 
işlem gücü ve eksiksiz bileşenler sayesinde 
tam ihtiyacınız olanı elde edebilirsiniz.

Dünyanın en güvenilir iş istasyonları

Gelişmiş güvenlik özellikleri her Z4 modelinde 
standarttır. HP Client Security Suite ve mü-
dahale algılama özelliğiyle sektördeki kendi 
kendini onaran ilk BIOS yazılımı olan HP Sure 
Start gibi güvenlik yazılımları ile aygıtınızın, 
kimlik bilgilerinizin ve verilerinizin korundu-
ğundan emin olabilirsiniz.

HP Sure Start Gen3 BIOS saldırılarına karşı 
koruma sağlarken isteğe bağlı HP Sure View 
tümleşik gizlilik ekranı tek bir düğme doku-
nuşuyla ekran hırsızlarını uzak tutar.
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Dell Precision 5520 Mobil İş İstasyonu; InfinityEdge ek-
ranlı dünyanın en ince, en hafif ve en küçük 15 inçlik mobil 
iş istasyonu, 14 inçlik dizüstü bilgisayar boyutlarında bir 
15,6 ” PremierColor 4K görüntüleme sunuyor.
Dell Precision 3520 Mobil İş İstasyonu; Bir iş istasyonu-
nun gücünü PC'ye benzer bir fiyata sunuyor. Verimliliği ve 
mobiliteyi iyileştirmeye odaklanan geliştirilmiş yeni tasa-
rım, 5 kg'dan daha az ağırlığında ve daha kompakttır.

Tüm Dell Precision Mobile İş İstasyonlarında 
Öne Çıkanlar:

• ISV Sertifikaları ve Dell Precision Optimizer 
• 7. Nesil Intel® Core ™ veya Intel® Xeon® işlemcilere 

kadar profesyonel işlemciler
• Ready for VR veya AMD FirePro ™ grafikler içeren Profes-

yonel NVIDIA Quadro® ekran kartları
• Ultra hızlı PCIe SSD depolama seçenekleri 
• Thunderbolt ™ 3 teknolojisi 
• Yeni DDR4 bellek

Dell Precision 5720 Hepsi Bir 
Arada İş İstasyonu 
Dünyanın en güçlü ve ilk VR All-in-One iş istasyonu. Pre-
cision 5720, stüdyo kalitesinde prodüksiyon, düzenleme 
ve çalma için kanal başına 50 W üreten dijital dinamik 
amplifikatörlerin desteklediği, önden ve alttan çıkışlı on ho-
parlör içeren, benzerlerinden farklı tümleşik ses çubuğuyla 
inanılmaz bir ses sistemine sahiptir. Hepsi inanılmaz tek bir 
iş istasyonunda sağlanır.

Tüm Dell Precision Masaüstü İş İstasyonlarında Öne 
Çıkanlar
• ISV Sertifikaları ve ücretsiz Dell Precision Optimizer 

yazılımı
• Özel Dell Intel CAS-W önbellek hızlandırma yazılımı
• Intel® Core® veya en yeni Intel® Xeon® işlemci Ölçeklen-

dirilebilir işlemci ailesi
• Profesyonel AMD Radeon Pro ™ veya en yüksek perfor-

manslı NVIDIA Quadro® grafikleri ile VR seçenekleri
• 5000 ve 7000 Serisi Kuleler için harici olarak erişilebilen 

sabit sürücüler ve güç kaynakları ile kolay kurulum için 
akıllı şasi tasarımı

Dell Precision Masaüstü İş 
İstasyonları ile tanışın 
Benzersiz ve Üstün Performans 

Dell Precision 7920 Rack Tipi İş İstasyonu; 2U Rack iş is-
tasyonunuzu, hem güvenli olan hem de ağ üzerinden %100 
erişilebilen bir merkezi ortama yerleştirdiğinizde, verileri-
niz/IP'niz ana bilgisayar iş istasyonundan hiç ayrılmaz.
Dell Precision 7920 Tower İş İstasyonu; Vizyonunuzun 
ulaştığı her noktaya kadar büyütebilmeniz için çok yönlü 
tasarımla en üstün depolama ölçeklenebilirliğini bir araya ge-
tirir. Yeni nesil çift soketli performansla en karmaşık ve zorlu 
uygulamalarınıza hızla ve verimli bir şekilde güç sağlayın.
Dell Precision 7820 Tower İş İstasyonu; Tek veya çift iş-
lemcili kompakt tasarımda olağanüstü performans, 500W'a 
kadar grafik gücü desteği ile VR profesyonel grafikler için 
hazırlanmıştır.
Dell Precision 5820 Tower İş İstasyonu; En yeni Intel 
Xeon işlemci en zorlu uygulamalarınıza güç sağlar. Şimdi 
maksimum 10 çekirdekle yeni nesil tek soketli mimarisi 
sayesinde, en büyük fikirleriniz için maksimum performans 
elde edebilirsiniz.

Dell Precision 3620 & 3420 İş İstasyonu; PC'ye benzeyen 
bir fiyata iş istasyonunun gücüne sahiptir. Precision Tower 
3000 Serisi İş İstasyonuyla küçük alanlarda güçlü perfor-
mans sağlayın. İki farklı boyutta sunulur.
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kiplerine k1yasla �ok daha h1zl1 ve kolay §ekilde dag1t1m 
olanag1 saglar ve �bzumleri ile dag1t1m suresini % 59'a 
kadar azalt1r. Ostelik kullanicilar tasarlanm1§ sistemlerin 
avantajlanni ogrendik�e zaman i�inde �al1§t1nlmas1 daha 
da kolayla§lr. 

Oracle Exadata On Premises 

Eksiksiz kontrol ve guvenlik i�in donanim1 satin alarak 
veri merkezinizde dag1t1m1ni yapabilirsiniz. 
Oracle Exadata Bulut Servisi 
Oracle Exadata �bzumunu Oracle Public Cloud Servi
ce'ten kullanabilir ve yalnizca ihtiyac1niz olanlar i�in 
bdeme yapabilirsiniz. 

Oracle Exadata Cloud at Customer 

Oracle Exadata �bzumunu guvenlik duvannizin ardinda
ki bir servis olarak kullanabilir ve eksiksiz esneklik adina 
yalnizca ihtiyac1niz olanlar i�in odeme yapabilirsiniz. 

Oracle Database Appliance 

Basit, Optimize ve uygun Fiyath 

Oracle Database Appliance, Oracle Database �bzumleri
niz ve uygulama yaz1l1mlanniz i�in performans ve ol�ek 
sunmak uzere optimize edilmi§ ve tasarlanm1§ tamamen 
entegre yaz1hm, bili§im, ag ileti§imi ve depolama �bzu
mudur. Karma§1kl1g1 azalt1r, zaman tasarrufu saglar ve 
h1zl1 bir §ekilde �ah§lr duruma getirir. Oracle Database 
Appliance hem §irket i�i hem de bulut ortamina uygun 
olarak haz1rlanm1§t1r. 

so line® +90 (216) 373-44-07

Dakikalar i�inde �ah�1r durumda 

Oracle Database Appliance sayesinde kaynak bulmadan 
dag1t1m ve yonetime kadar her §ey basittir. Basitlik ve 
daha h1zl1 degere dbnO§turmeye yonelik olarak tasarlan
m1§t1r. Standartla§tmlm1§, kanitlanml§ konfigurasyonla
ra dayanir; tahminlere ya da uzman becerilerine gerek 
yoktur. 

Oracle Database i�in ozel olarak 
olu�turulmu�tur 

Oracle Database Appliance, bzel olarak Oracle Database 
i�in tasarlanm1§t1r. Altyap1niz1 olu§turan tum donanim 
ve yazil1m unsurlan en yuksek performans i�in tamamen 
entegre ve optimize edilmi§tir. Veritabanlann1z1 Oracle 
uzmanl1g1 ve ideal uygulamalan kullanilarak olu§turulan 
Oracle Database Appliance uzerinde �ah§t1rarak her 
zaman en iyi §ekilde performans elde ettiginizden emin 
olabilirsiniz. 

% 25'e kadar tasarruf 

Oracle Database Appliance tamamen esnektir; haz1r oldu
gunuzda h1zl1 bir §ekilde depolama veya bellegi ol�ekle
yebilirsiniz. DO§Ok giri§ fiyat1 ve esnek lisans se�enekleri 
sayesinde BT kaynaklannizdan maksimum duzeyde donO§ 
elde edebilirsiniz. 

ORACLE®
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Üstün Destek

TeamViewer 13 ile BT teknisyenlerinin destek vakalarını 
daha hızlı çözmesine ve müşterilere olağanüstü bir destek 
deneyimi sunmasına imkan tanımak üzere mobil destek 
teknolojisinin ön saflarında yer alabilirsiniz.
 

iOS Ekran Paylaşma

İlk ve tek iOS Ekran Paylaşma uzaktan destek çözümünü 
deneyimleyin. BT teknisyenleri, iPhone’ları ve iPad’leri ilk 
defa gerçek zamanlı olarak uzaktan görebiliyor.
 

sistemlerden eski cihazlara ve eski işletim sistemlerine kadar en 
geniş cihaz ve işletim sistemi yelpazesinde çalışır.

Kolay anlaşılır
En yeni teknolojiler kullanılarak açık bir şekilde düzenlenmiş, 
basit, işletimi kolay ve hızlı kullanıcı arayüzünden yararlanabi-
lirsiniz.

Yüksek güvenlik
TeamViewer, RSA 2048 genel/özel anahtar değişimini, AES (256 
bit) uçtan uca oturum şifrelemeyi, tek seferlik erişim için rastge-
le şifreleri, isteğe bağlı iki öğeli kimlik doğrulamasını ve güve-
nilen cihazlar aracılığıyla erişim kontrollerini ve kara ve güvenli 
listeleri kullanır.

Test kullanımı ve kişisel kullanım ücretsizdir
TeamViewer’ı hiçbir kişisel bilgi vermek zorunda kalmadan 
ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Aynı zamanda, yazılımı kişisel 
kullanım için ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

 

Android Uygulaması Revizyonu

Gereksiz gezinmeyi önleyen, kusursuz bir deneyim 
sağlayan ve hızınızı iyileştiren güncel bir TeamViewer 
Uzaktan Kontrol Android uygulaması ile çalışmanın 
keyfini sürün.

Etkili Çözümler

BT departmanınızın kuruluşunuza daha iyi hizmet sun-
masına imkan tanımak üzere BT departmanınızı güvenli 
ve gelişmiş BT sistemleri kontrolü ile güçlendirebilirsiniz.

TeamViewer’ın Özellikleri
Çoklu platform
Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Evrensel 
Windows Platformu ve BlackBerry’i destekleyen değişik plat-
formlar arası bilgisayardan bilgisayara, mobilden bilgisayara, 
bilgisayardan mobile ve hatta mobilden mobile bağlantılar.

Yapılandırma yoktur
TeamViewer’ı çalıştırıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. 
TeamViewer güvenlik duvarları arkasında bile çalışır ve vekil 
sunucu yapılandırması varsa otomatik olarak tespit eder.

Uluslararası
TeamViewer 30’dan fazla dilde sunulur ve uluslararası klavye-
leri destekler; bu nedenle uluslararası kullanım için ideal bir 
çözümdür.

Maksimum uyumluluk
TeamViewer, en yeni işletim sistemini barındıran gelişmiş 

Güvenli ve güçlü

TeamViewer yapmak istediğiniz şeyleri zorluklar ve sıkıntılarla 
uğraşmadan yapmanıza olanak sağlar. Gizli veriler, konuşmalar 
ve toplantılar gizli olarak kalır. 

Zamandan ve paradan tasarruf edin
TeamViewer kullandığınızda ihtiyacınız olan her şey önünüz-
dedir. Kullanıcılara destek verebilir, karşılıklı etkileşime geçip 
onlarla birlikte çalışabilirsiniz. Tek bir araç yardımıyla yolculuk 

zamanı ve masrafları olmadan herkes aynı odadaymış gibi 
çalışabilir.

İşinize odaklanın, çalışma koşullarını 
sağlamaya değil
TeamViewer tüm cihazlarda birkaç saniye içinde çalışmaya 
başlamanızı sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Sorunları 
uzaktan giderebilir veya müşterileri ve çalışma arkadaşlarınızı 
karmaşık işlemlerle uğraşmadan veya zahmetli hazırlık süreleri 
harcamadan bir araya getirebilirsiniz. 

Neden TeamViewer?

TeamViewer
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Softline Services 
(LOCAL) 
Donanım, Servis

OUR ADDRESSES. WORLDWIDE

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

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

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

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

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

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

Kolombiya, 
Bogota
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, Canber-
ra 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

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

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, MD-
2004
+373 (22) 85-50-42

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

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

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 Kozya-
tağı 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 Muni-
cipio Chacao, Caracas
+58 (212) 750-63-23 

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

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, Bu-
siness center Inkonel, 
100000
+998 (71) 120-49-09

Türkiye, 
İstanbul
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
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