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Değerli iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve arkadaşlar, 
2020 senesi itibari ile Softline Group olarak Global’de 27. Türkiye’de de 11. yılımızı tamamlamış 
bulunuyoruz. 
Softline olarak önceliğimiz, firmanızın ihtiyaç duyduğu sistemler ile işlerinizi kesintisiz sürdürmeniz 
için gerekli “Bilgi Teknolojileri” planlaması ve altyapısının hazırlanması konusunda sizlere destek 
olmaktır. Ayrıca güncel teknolojik gelişmelerin karlılığınızı arttıracak ve şirketinize değer katacak 
şekilde işletmenize uygulanması en temel hedeflerimizdendir. İşlerinizin kesintiye uğramadan, bilgi 
kaybı yaşanmaksızın ve risklerden zarar görmeden büyüyerek sürdürülmesi asıl amaçtır.
2020 nasıl şekillenecek?
Yapay zekâ bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan güvenlik tehdidini de beraberinde 
barındırıyor. Bu sebepten 2020 yılında global pazarda güvenlik çözümlerine ilgi tahmin edilenden 
yüksek olacak.
Siber saldırılar, veri sızıntıları ve yanlış gizlilik uygulamalarının giderek yaygınlaşması ve zarar 
verecek duruma gelmesiyle, bilgisayar üzerindeki varlıklarımızın güvenliğini sağlamak için her za-
mankinden daha çok çaba sarf etmemiz  gerekecektir. Bu, bilgi güvenliği uygulamalarının üç temel 
özelliği ve hedefi olarak; bilgisayar sistemlerinin ve verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanıla-
bilirliğini korumayı amaçlamaktadır. Bunu göz önünde bulundurarak, tüm izlenimlerimiz arasında 
ortak bir görüş varsa, bu da veri koruması ve gizliliğine odaklanılması gerekliliğidir. Var olan siber 
tehlikelerin şiddetlenmesi dışında yeni risklerin de ortaya çıkacağı aşikardır. 2020’de şirketlerin 
ayakta kalmak için siber güvenliğe daha fazla önem vermekten başka çaresi bulunmamaktadır.
Softline olarak Bilgi Teknolojileri alanında uzman danışmanlarımızla siz müşterilerimizin ihtiyaçla-
rını analiz ederek, en uygun teknoloji ve hizmetleri kullanımlarına sunmak, verilerinin güvenliğini 
oluşturmak, kendi işlerine odaklanmalarını sağlayarak, verimliliklerini artırmak ve tüm BT süreçleri-
ni onlar adına yönetmek misyonumuzdur.
Dergimizin bu sayısında yukarıdaki başlıklar ile alakalı detaylı çözüm önerilerimizi bulabileceksiniz. 
Bunlar ve daha fazlası için sizleri Softline ile iş birliğine davet ediyor ve başarılı bir yıl diliyorum!

Erdal İpek
Softline Türkiye CEO
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SOFTLINE
DIGITAL
TRANSFORMATION

& CYBERSECURITY
SOLUTION SERVICE

PROVIDER
• İşletmelerin ve kamu sektörünün dijital dönüşüm süreçlerine destek veren 

global bir hizmet şirketiyiz. 
• Müşterilerimizin iş akışlarını en son teknolojilerle daha verimli hale getirmelerine 

yardımcı oluyoruz: RPA, ML, AI, Iot, büyük veri vb.
• Küresel varlığa odaklanan tek Rus şirketi
• Eşsiz küresel şube ağı avantajı
• Şirket içi akıllı ürün ve hizmetler, So�line bulut ve Iot platformları
• KOBİ'ler, büyük işletmeler ve devlet kuruluşları için siber güvenlik. Geniş ürün ve 

hizmet yelpazesi.

60.000
KURUMSAL MÜŞTERİ

+

En Yüksek Ortaklık Statülerimiz

3.000+
YAZILIM VE DONANIM 
PARTNERİ

So�line Misyonu
Müşterilerimize, en gelişmiş bilgi teknolojileri ve siber güvenlik 
araçlarıyla çalışan dijital dönüşüm yoluyla işlerini geliştirme 
konusunda yardımcı oluyoruz. Şirketimiz tüm dünyadaki 
işletmeler için, güvenilir bir ortak ve dürüst bir çözüm/servis 
sağlayıcısıdır. 

So�line Değerleri 
Değerlerimiz, çalışmalarımızda bizi yönlendiren ilkelerimizdir. Ortaklarımız, müşterile-
rilerimiz, diğer piyasa oyuncuları ve meslektaşlarımız ile ilişkilerimizi yönetmemize 
yardımcı olurlar. 

1. Liderlik
İşimizin temel çizgisinde 1 numara olmak için çalışıyoruz. Verdiğimiz söz ve 
eylemlerimizin sorumluluğunu üstleniyoruz.

2. Müşteri odaklılık
Müşterilerimizi dinliyor ve onlar için iş değerleri yaratıyoruz. Yalnızca görevlerini 
anlama ve çözme ile ilgileniyoruz.

3. Takım, işimizin özüdür.
Takım başarısı herkesin başarısıdır. Biz tek bir küresel ekibiz - One So�line.

4. Yenilikler
Piyasa trendlerini biliyor ve öngörüyoruz. Büyüme fırsatlarını aramaya odaklanı-
yoruz. En son teknolojilere ve yenilikçi projelere büyük önem veriyor ve
önemli yatırımlar yapıyoruz. 

5. Sorumluluk
Kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve sağlıklı yaşam tarzını destekliyoruz. 
Yasaları ve iş ahlakını dikkatle her ülkenin geleneklerine saygı duyuyoruz.
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İnsanları bir araya getirmek ve sınırları aşmak konusunda teknoloji çözümlerinin olağanüs-
tü gücüne inanıyoruz. Bu nedenle küresel iş ve operasyon ağımız dünya çapında 50 ülkeye 
ve 95 şehre uzanıyor. Müşterilerimize her Softline şubesinin gereksinimlerine uygun en 
etkili BT çözümlerini sunacağına dair garanti veriyoruz.

GLOBAL ÇÖZÜM VE 
SERVİS SAĞLAYICISI

SOFTLINE — GLOBALLY MANAGED 
MICROSOFT PARTNER

95+ ŞEHİR

50+ÜLKE

+26%  
BÜYÜME LATAM 2018

+46%  
BÜYÜME APAC 2018
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$1,36+19% BÜYÜME (USD) 
2017/2018 GRUP ŞİRKETLERİNDE

+32% BÜYÜME (RUB) 
2017/2018 GRUP ŞİRKETLERİNDE

MİLYAR 2018 GELİRİ 
GRUP ŞİRKETLERİNDE
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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 seg-
mentinde lider şirket olma hedefini, müşteri memnuniyeti ilkesi ve 
güçlü referanslarıyla sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. Başarımızın en 
önemli kanıtı — projelerini bize emanet eden — saygın müşterilerimizin 
güvenidir. BT ihtiyaçlarında SOFTLINE’ı tercih eden bazı firmaları aşa-
ğıda bulabilirsiniz. 

REFERANSLARIMIZ
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REFERANSLARIMIZ
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GLOBAL  
IT ALLIANCE

“Global Düşün, Yerel Hareket Et” motto-
suna sahip olan program, ortak müşteri-
lerimizin iş ihtiyaçlarına sıkı sıkıya odaklı, 
yüksek verimli bir BT ürün ve çözümleri 
ağıdır. Tüm ortakları kapsamlı BT portfö-
yünü, akıcı iş süreçlerini ve yüksek kaliteli 
hizmeti garanti eder. 
GITA; Baltık, İskandinavya, BDT, Avrupa, 
Meksika, ABD, Japonya, Avustralya ve 
Güneydoğu Asya’da 11 ülkeden servis 
sağlayıcıları içerir. Global çözüm ve 
hizmet sağlayıcıların deneyim ve yetkin-
likleri sayesinde, beş kıtada müşterilerine 
hizmet vermek üzere oluşturulmuştur. 
İttifak katılımcıları, kendi aralarındaki 
etkili iletişimden dolayı küresel müşteri-
leri destekleme fırsatlarını her geçen gün 
genişletmektedirler. 

Avantajlar
• Ortak fiyatlandırma, müşteriye ek bir 

maliyet yok
• Yerel faturalama, yerel teslimat kolay-

lığı
• Global müşterilerin finansal verileri ve 

onay konusunda ortak işbirliği
• Her ortakta özel  hesap yöneticileri ile 

tam müşteri işbirliği 
• Kolay yürütülen donanım, servis ve 

yazılım satış süreci
• Tüm büyük üreticilerle, üst seviye 

partnerlik avantajlarıyla çalışabilme 
imkanı

GITA, uyumlu hizmet yelpazesi, müşteri memnuniyetine bağlılık ve üretici 
ortaklıklarının çeşitliliği ile önde gelen uluslararası BT sağlayıcılarının bir 
ittifakıdır. 
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Softline Türkiye – Global IT Alliance tecrübesi
Softline Türkiye 2015 yılından bu yana GITA kapsamında 300’den fazla başarılı proje yürütmüş olup, 
6M $’ın üzerinde proje büyüklüğüne sahiptir. Bu projeler kapsamında 30’dan fazla uluslararası ve yerli 
üreteciyle çalışılmıştır. 

Acer, Adobe, APC, Apple, Aruba, Autodesk, Beek, CAB, Cannon, Cisco, Dell, Digitus, Epson, HP, Hikvi-
sion, Jabra, Ubiquity. Kingston, Lande, Landesk, Lenovo, Lexmark, LG, Logitech, Microsoft, Mobotix, 
Plantronics, Polycom, Ruckus, Samsung, Seagate, Sketchup, Snom, Toshiba, Veeam, VMware, Zebra
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Office 365
Office 365, günümüzün çalışma yöntemlerine en uygun araçları bir araya 
getiren, bulut tabanlı bir abonelik hizmetidir. Office 365, Excel ve Out-
look gibi sınıfının en iyi uygulamalarıyla OneDrive ve Microsoft Teams 
gibi güçlü bulut hizmetlerini bir araya getirerek herkesin dilediği yerde 
dilediği cihazla istediklerini oluşturup paylaşmasına olanak sağlar. Office 
365 ile en iyi çalışmanızı oluşturabilirsiniz. Word, Excel, PowerPoint ve 
Outlook gibi uygulamaların premium sürümlerini edinebilir, her yerden 
tüm cihazlarınızda çalışabilir ve her zaman en yeni, güncel uygulamalara 
sahip olabilirsiniz. Ek olarak 1 TB OneDrive depolama alanı elde edebilir-
siniz.

Microsoft 365
İçerdiği Office 365, Windows 10 ve Enterprise Mobility + Security ürün-
leri sayesinde güvenli bir şekilde yaratıcı olma ve birlikte çalışma gücü 
sunan eksiksiz, akıllı bir çözümdür. İşletmeniz için özel olarak tasarlanan 
tek bir çözümle ekibinize güç katabilir, işletmenizi koruma altına alabilir 
ve BT yönetimini basitleştirebilirsiniz. Çalışmalarınıza her yerden güvenli 
bir biçimde erişebilirsiniz. İnternet erişiminiz olmadığında bile sorunsuz-
ca çalışabilir ve daha sonra eşitleyebilirsiniz. Microsoft 365’i Windows, 
iOS, Android, Mac cihazlarda ve web tarayıcıları aracılığıyla kullanabilir-
siniz.

Microsoft Azure
Microsoft Azure, kuruluşunuzun iş zorluklarını aşmasına yardımcı olacak 
şekilde tasarlanmış, sayısı her geçen gün artan bulut hizmetlerinden olu-
şur. En sevdiğiniz araçları ve çerçeveleri kullanarak çok büyük, küresel bir 
ağda uygulama oluşturma, yönetme ve dağıtma özgürlüğü sunar. Azure 
gibi bulut bilişim platformları, genellikle maliyet, güvenlik, güvenilirlik ve 
esneklik açısından şirket içi sunuculara göre daha avantajlıdır. Bulutta 
donanımın akım, hırsızlık veya hasar nedeniyle çalışmaması durumuyla 
hemen hiç karşılaşılmaz. Azure’da işlem ve depolama kaynaklarınızın 
ölçeğini ihtiyaç duyduğunuz anda hemen artırıp azaltabilirsiniz. Ayrıca, 
genelde sadece kullandığınız hizmetler için ödeme yaparsınız. Böyle bir 
rahatlığa ve maliyet kontrolüne şirket içi altyapılarla ulaşmak neredeyse 
imkansızdır.

Buluta dayalı hizmet ve çö-
zümlerin önemi tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de hızla 
farkına varılıyor. Microsoft’un 
piyasaya sürdüğü Microsoft 
Azure ve Office 365 gibi bu-
lut 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 cihaz-
lara yatırım yapmaya devam 
ediyor.

MICROSOFT

10 +90 216 373 44 07 www.softlineyazilim.com.tr



Microsoft OneDrive
Çalışmalarınızı güvenliği risk altında bırakmadan paylaşıp işbirli-
ği yapabilmeniz için OneDrive, Office 365’teki tüm dosyalarınıza 
bağlanabilmenizi sağlar. Kurumunuz içindeki veya dışındaki herkes-
le daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde çalışabilirsiniz. Word, Excel 
ve PowerPoint’i web üzerinde, mobil cihazlarda ve masaüstünde 
kullanarak gerçek zamanlı ve güvenli bir şekilde dosya paylaşabilir ve 
birlikte çalışabilirsiniz. OneDrive, dosyalarınızı korumanıza yardımcı 
olur. Yanlışlıkla silinen veya kötü amaçlı saldırılara uğrayan dosyaları 
kolayca kurtarabilirsiniz. Ayrıca yöneticiler, bilgilerinizin güvende 
kalmasına yardımcı olan güvenlik ilkelerini yönetebilir.

Microsoft Teams
Microsoft Teams, eksiksiz bir toplantı ve arama çözümüdür. Kurulu-
şunuzun içinde veya dışındaki herkesle sesli ve görüntülü konferans-
lara ve web konferanslarına ev sahipliği yapabilirsiniz. Zamanlama 
yardımcısı, not alma, masaüstü paylaşımı, dosyaları karşıya yükleme 
ve sohbet iletileri gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Kullanıcıdan 
kuruluşa kadar her alanı kapsayan uçtan uca güvenlik, denetim ve 
uyumluluk özelliklerine sahip olabilirsiniz. Bunların tümü, Office 
365’in sunduğu isteğe bağlı ölçeklendirme ve yönetilebilirlik olanak-
larıyla güçlendirilmiştir. Karmaşıklığı artırmadan BT seçeneklerinizi 
genişletmek için, Microsoft Bulut’un gücüyle Sunucu dağıtımınızı 
geliştirebilirsiniz. Karma dağıtım, şirketinize ölçeklendirilebilir, çok 
yönlü ve ekonomik özelliklerden oluşturulmuş eksiksiz bir özellik 
kümesi sağlar.

Windows 10
Güncel kalmayı kolaylaştırmak için tasarlanan Windows 10, yeni özel-
likleri ve güncelleştirilmiş güvenliği düzenli bir şekilde ve ek ücret ol-
madan sunuyor. Virüsten koruma, güvenlik duvarı, internet koruma-
ları ve daha fazlasını içeren kapsamlı uçtan uca güvenliği ile Windows 
10 şu ana kadar geliştirilmiş en güvenli Windows’tur. Bu, gelecekteki 
tehditlere karşı korunmanıza yardımcı olacak daha fazla güvenlik 
özelliğine, pano ekranlarına ve sürekli güncelleştirmelere hiçbir ek 
ücret ödemeden, yerleşik olarak sahip olabileceğiniz anlamına gelir. 
Windows 10 yüklü bilgisayarlar ortalama %28 daha hızlı başlatma, 
yerleşik güvenlik ve sevdiğiniz uygulamaları sunar. Katı hal sürücüleri 
(SSD) ve en son teknolojiler sayesinde modern bilgisayarlar daha faz-
la hız, güvenlik ve dayanıklılığın yanı sıra harika tasarımlar sunuyor.

Exchange Online
Exchange, önemli belgeleriniz üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı 
olmanın yanı sıra önemli iletileri önceliklendiren ve çalışma şeklinize 
uyum sağlayan odaklanmış bir gelen kutusu sağlayarak daha fazla 
işi hızla yapmanıza olanak tanır. Yardımcı özellikler ve e-postaları 
görüntüleyip bunlarla etkileşime geçmenin daha akıllı ve düzenli bir 
yolunu sunan, daha fazla kişiselleştirilmiş bir gelen kutusuna erişim 
sağlayabilirsiniz. Arama geliştirmeleri daha hızlı ve eksiksiz sonuçlar 
sunar. Eklentilerle güçlü özelleştirme ve genişletilebilirlik elde ederek 
modern hizmetlere ve iç iş kolu uygulamalarına bağlanabilirsiniz. 
Office 365, her yerden yeni kullanıcı e-postaları ayarlamanızı, silinmiş 
hesapları geri yüklemenizi, özel betikler oluşturmanızı ve daha faz-
lasını yapmanızı mümkün kılan kolaylaştırılmış bir yönetim merkezi 
sunar. Ayrıca kötü amaçlı yazılımlara karşı sektörün öne çıkan koruma 
ve istenmeyen posta önleme filtrelemesi ile e-posta tehditlerine karşı 
savunma sağlarsınız.
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Autodesk, insanların daha 
iyi bir dünya hayal etmele-
rine, bunu tasarlamalarına 
ve hayata geçirmelerine 
yardımcı olan yazılımlar 
üretiyor. Bu yazılımlar ile 
her ayrıntıyı tasarlayabilir, 
TrustedDWG teknolojisi 
ile çalışabilir ve masaüs-
tü, bulut ve mobil araçlar 
arasında işbirliği yapabilir-
siniz.

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 Modellemesinin 
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 dokü-
manlara yansır.

- Tasarım süreci boyunca toplanan tüm veriler, daha sora kullanılmak üzere sakla-
nır. Bu sadece projeyi yapanın değil, yüklenici ve yapı sahibinin de kullanabile-
ceği bir bilgi deposu oluşturur.

Yapı Bilgi Modellemesi, daha kaliteli tasarımların, daha kısa sürede ve daha az mali-
yetle gerçekleştirilmesini sağlar. Mimar ve mühendislerin aynı yapı modeli üzerinde 
eşzamanlı çalışabilmesini sağladığı için disiplinler arası koordinasyon eksikliğinin 
yol açtığı hataları önlemede yardımcı olur.

AUTODESK REVIT
Autodesk Revit, Autodesk’in son yıllardaki amiral gemisi olan, mimari ve mühen-
dislik yazılımlarının birleştirildiği, parametrik bir BIM yazılımıdır. Revit Architecture, 
Revit Structure ve Revit MEP tek bir arayüzde birleştirilmiştir. Revit, tasarımın tüm 
aşamalarını, bir bina projesi için gereken tüm mimari çizimleri ve metraj listelerini 
destekler. Bina için gerekli olan tüm veriyi toplar ve projenin diğer tüm gösterimle-
rine yansıtır. 2B ve 3B çizim unsurları bir arada kullanılır. Birden çok disiplinin yer 
aldığı iş akışlarını destekler.

AUTODESK
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AUTOCAD LT
AutoCAD LT 2D CAD yazılımı, kullanımı kolay taslak çizim araçlarıyla hassas 2B 
çizimler oluşturmanıza yardımcı olur. Ürüne dahil AutoCAD web uygulaması ile 
istediğiniz yerden çalışabilirsiniz. CAD çizimlerini basit bir kullanıcı arabiriminde 
görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz. AutoCAD LT 2020 yazılı-
mının yeni Bloklar paleti, kullanıcı arabiriminde yapılan geliştirmeler masaüstü, 
web ve mobil arasında iş akışları gibi en yeni özellikleri içerir. TrustedDWG, yük-
sek çözünürlüklü ekran desteği, taşıma araçları ve AutoCAD masaüstü uygula-
ması gibi en yeni teknolojileri edinebilirsiniz.

AUTODESK NAVISWORKS MANAGE
Autodesk Navisworks Manage yazılımı proje bilgilerinin çözümlenmesi, simü-
lasyonu ve koordinasyonu için kullanılan kapsamlı bir gözden geçirme çözümü-
dür. Farklı disiplinlerden gelen tasarım verileri tek bir entegre proje modelinde 
birleştirilerek çakışma tespitinin yapılmasını sağlar. İnşaat sektöründe çalışan 
profesyonellerin, potansiyel problemleri henüz inşaat çalışmaları başlamadan 
öngörmelerine ve engellemelerine yardımcı olur.

AUTOCAD 2020
AutoCAD artık mimari, makine mühendisliği, elektrik tasarımı ve daha fazlası 
için sektöre özgü özellikler ve akıllı nesneler içeriyor. AutoCAD 2020 yazılımı; 
özel araç setleri, gelişmiş iş akışları ve “Bloklar paleti” gibi yeni özellikleriyle kar-
şınızda. Masaüstü, web yada mobil gibi tüm cihazlarınızda AutoCAD çizimleri-
nizi görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz. AutoCAD’de tüm DWG 
dosyalarınıza önde gelen bulut depolama sağlayıcılarının yanı sıra “Autodesk 
Bulut Depolama” sistemi ile erişebilirsiniz.

AUTODESK FORMIT
Tasarım ve modellerden fotogerçekçi görüntüler, gezilebilir, etkileşimli pano-
ramalar, güneş enerjisi çalışmaları ve aydınlatmalar oluşturmanızı sağlayan 
yazılım.

AUTODESK 3DS MAX
3ds Max, tasarım görselleştirmeye, oyunlara ve animasyona yönelik 3B mo-
delleme ve görüntüleme yazılımıdır. Oyunlar için devasa dünyalar, tasarım 
görselleştirme için çarpıcı ortamlar ve ilgi çekici sanal gerçeklik deneyimleri 
oluşturabilirsiniz. 3ds Max araç setlerini kullanarak detaylı ortamlar, nesneler 
ve karakterlere şekil verebilir ve bunları tanımlayabilirsiniz. Her türlü kişiyi, yeri 
ya da nesneyi modelleyebilirsiniz. Önde gelen görüntüleyicilerin çoğuyla çalışan 
3ds Max, tasarım görselleştirme ve daha fazlası için ileri teknoloji sahneler ve 
göz alıcı görseller oluşturur. Çalışırken doğru ve detaylı önizlemeler için arabi-
rim aracılığıyla etkileşimli görüntüleme deneyimi yaşayabilirsiniz.

AUTODESK MAYA
Autodesk Maya 3B animasyon, modelleme, simülasyon ve görüntüleme yazı-
lımı, sanatçılara entegre ve güçlü bir araç seti sunar. Maya’yı animasyon, ortam-
lar, hareketli grafikler, 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 görüntüleyebilirsiniz. 
Maya, mevcut iş akışlarındaki geliştirmeler ve yeni araçlarla her zamankinden 
daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur.

AUTODESK CIVIL 3D
Yol, demiryolu ve kanal tasarımlarının yanı sıra, tesviye, hafriyat ve parselasyon 
çalışmaları yapmak için güçlü ve verimli araçlar sunan bir inşaat mühendisliği 
yazlımı.
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SEKTÖREL ÇÖZÜM PAKETLERİ
Autodesk Sektörel Çözüm Paketleri, hem şimdi hem de gelecekte projelerinizde karşılaşacağınız tüm zorlukların üstesinden 
gelmenize yardımcı olacak kapsamlı bir araç seti sunar. Cazip bir fiyata sunulan bu paketlerin her birinde sektörünüz için 
önemli ürünlerin yanı sıra özelleştirilmiş çözümler de yer alır. Çözüm paketleri, günümüzün karmaşık projelerindeki talepleri 
karşılayan yazılımlara daha kolay erişebilmenizi sağlayarak size araçlarınızı her projeye özgü ihtiyaçlara göre özelleştirme 
esnekliği tanır; üstelik tüm bunları tek bir pakette sunar. Birden fazla ürün lisansını yönetmenin neden olduğu zorlukları azal-
tabilir, ürün kullanımına ilişkin bilgiler edinerek gereksinimlerinize uygun ürünleri kolayca indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

1. Autodesk Mimarlık, Mühendislik 
ve İnşaat Çözüm Paketi

 Revit, AutoCAD ve Civil 3D’yi de 
içeren entegre BIM araçları seti 

 Revit, Civil 3D, AutoCAD, Infraworks, 
Navisworks Manage, 3DS Max, 
Recap Pro, Advance Steel, Fabrica-
tion, Cadmep, Insıght, Rrevit Live, 
Structural Bridge Design, Dynamo 
Studio, Formit Pro, Robot Structural 
Analysis Professional, Vehicle Trac-
king, Autodesk Rendering, Autodesk 
Drive 

2. Autodesk Ürün Tasarım ve Üretim 
Çözüm Paketi

 Inventor ve AutoCAD’de yerleşik
 profesyonel CAD/CAM ara.ları seti 
 Inventor, AutoCAD, Inventor Nast-

ran, Inventor Tolerance Analysis, 
Inventor Nesting, Inventor Cam, Fa-
ctory Design Utilities, Vault, Fusion 
360, Navisworks Manage, 3DS Max, 
Recap Pro, Hsmworks, Autodesk 
Rendering, Autodesk Drive

3. Autodesk Medya ve Eğlence  
Çözüm Paketi

 3ds Max ve Maya’yı da içeren,
 eğlence içeriği oluşturmaya yönelik
 araçlar seti 
 Inventor, Maya, 3DS Max, Arnold, 

Motionbuilder, Mudbox, Sketch-
book, Character Generator, Recap 
Pro, Autodesk Rendering

BIM 360
Projelerinizi bağlayın, düzenleyin ve optimize edin.
BIM 360, proje ekiplerinizi ve verilerinizi gerçek zamanlı olarak, tasarımdan in-
şaata, karar vermeyi destekleyerek daha öngörülebilir ve karlı sonuçlara götüren 
birleşik bir platformdur. 
Riski azaltın, kaliteyi yükseltin, zamanında ve bütçeye uygun projeler sunun.
Maliyetleri kontrol edebilmeniz ve programa devam edebilmeniz için güvenlik teh-
likelerini tahmin edin, kaliteyi proaktif olarak yönetin, görevleri otomatikleştirin ve 
yeniden çalışmayı azaltın.
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BIM 360 DESIGN
Tasarım İşbirliği Yazılımı
Başarılı proje sonuçları, her proje aşamasında ekiple tutarlı 
iletişime bağlıdır. Üretkenliği artırmak, yeniden çalışmayı 
azaltmak ve proje teslimini hızlandırmak için ekipler ve 
bilgileri buluttaki merkezi bir proje yerinde bağlayın.

BIM 360 DOCS
İnşaat Doküman Yönetimi Yazılımı
BIM 360 Docs, proje bilgilerini proje ekibine ne zaman 
ve nerede ihtiyaç duyduklarında erişilebilir kılarak, belge 
yönetimini gerekli bir görevden proje başarısının temeli 
haline getirir.

Üretimi Arttırın
Gerçek Zamanlı Revit iş paylaşımı, 
ekiplerin aynı model üzerinde çalışabi-
leceği ve büyük dosyaların yüklenme-
sini, senkronize edilmesini, aktarılma-
sını ya da beklemenin zaman kaybını 
durdurabileceği anlamına gelir.

Tüm proje bilgilerini merkezileştirin
Tüm proje bilgilerini bulut tabanlı tek 
bir platformda toplayın.

Proje Verimliliği
Yeni tasarımın mevcut işe nasıl etki 
ettiğini görün ve iş tekrarını, gecikme-
leri azaltın.

Hızlı Proje Teslimatı
Tek bir bulut tabanındaki proje verileri 
onayları kolaylaştırır.

Tasarımdan inşaata
Tasarımdan inşaata bilginin kolay ve 
kontrollü bir şekilde aktarılmasına izin 
verin.

Riski Azaltmak
Herkesi mevcut doküman setinden 
çalışmaya devam ettirerek iş tekrarı 
risklerini azaltın.
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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 ulaş-
tırmaya teşvik ediyor.

Creative Cloud; video, tasarım, fotoğraf 
ve web için dünyanın en iyi uygulama-
larını ve hizmetlerini sunar. Yerleşik 
eğitimler ve şablonlar sayesinde kullan-
maya başlamak kolaydır. İster başlangıç 
düzeyinde bir kullanıcı ister profesyo-
nel olun, ilham aldığınız her yerde tüm 
hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için 
ihtiyacınız olan her şey elinizin altında.

Ekipler İçin Creative Cloud
Ekipler için Adobe Creative Cloud, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm yaratıcı 
araçları ve hizmetleri sunuyor. Adobe Photoshop CC, Illustrator CC ve InDe-
sign CC de dahil olmak üzere dünyanın en iyi masaüstü uygulamalarını ve 
ekibinizin her yerde herhangi bir aygıtta verimli şekilde çalışmasını sağlayan 
bulut hizmetlerini edinebilirsiniz. 

Eğitim İçin Creative Cloud 
Adobe, eğitim alanında herkes için olağanüstü değer sağlayan, sektörde 
öncü çözümler sunuyor. Photoshop, Illustrator ve Premiere Pro gibi dünya-
nın en iyi yaratıcı uygulamalarını sunan Adobe Creative Cloud, öğrencilerin 
sınıfta ve kariyerlerinde başarıya ulaşmaları için gereken dijital becerilerde 
en yüksek düzeye gelmelerini sağlıyor. Creative Cloud, yüksek okulunuz 
veya üniversitenizin Adobe’nin sektörde önde gelen yaratıcı uygulamaları 
ve hizmetlerinin en son sürümlerine sınırsız şekilde erişmesini ve yönetim 
işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmesini sağlar, ayrıca eğitim kurumları 
için uygun fiyatlar ve öğrenim ortamınıza uygun şekilde tasarlanmış lisansla-
ma olanağı sunar.

ADOBE CREATIVE CLOUD

ADOBE
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Acrobat Pro DC
En iyi PDF araçları şimdi en çok bağ-
lantı seçeneğini de sunuyor.
Document Cloud hizmetleriyle donatı-
lan Acrobat DC, günümüzün çok aygıtlı 
dünyası için en eksiksiz PDF çözümüdür. 
Bu çözüm sizi belgelerinize, ekibinize ve 
favori PDF araçlarınıza bağlar. İhtiyacınız 
olduğu zaman, ihtiyacınız olan yerde ya-
nınızdadır ve istediğiniz aygıtta işbirliği 
yapmayı kolaylaştırır. 

Kolayca işbirliği yapın
Çünkü yaratıcılık gücünü ekip çalışma-
sından alır.
Yaratıcı ekipler, müşteriler ve acentelerle 
güvenlik duvarının içinde ve dışında, 
masaüstü ve mobil aygıtlarda, güvenli 
bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz. Bir 
InDesign veya Illustrator dosyasını 
kolayca paylaşabileceğiniz bir PDF’ye 
dönüştürebilir, incelemeye katılan farklı 
kullanıcılara gönderebilir ve yorumları 
çevrimiçi ortamda, tek bir dosyada top-
layabilirsiniz.

E-imzalar
Ne işiniz ne yaratıcılığınız aksasın.
Sözleşmeleri, teklifleri ve yaratıcı özetleri 
çevrimiçi ortamda, güvenli bir şekilde 
saklayabilir ve bu belgelere istediğiniz 
aygıttan erişebilirsiniz. Gizlilik anlaşma-
ları ve tedarikçi sözleşmeleri gibi yaratıcı 
sürecinize güç veren belgeleri, e-imza 
çözümümüzle yasal olarak bağlayıcı 
şekilde onaylatabilirsiniz.

Photoshop CC
Hayalinizde ne varsa dünyanın en iyi 
görüntüleme ve grafik tasarım yazılı-
mı Photoshop ile gerçeğe dönüştüre-
bilirsiniz. Fotoğraflar, illüstrasyonlar 
ve 3B resimler oluşturup geliştirebi-
lir, web siteleri ve mobil uygulamalar 
tasarlayabilirsiniz. Videoları düzenle-
yebilir, gerçek tabloların simülasyo-
nunu hazırlayabilir ve daha fazlasını 
keşfedebilirsiniz. 

Illustrator CC
Sektörde bir standart haline gelmiş 
vektör grafiği yazılımı; baskı, web, 
video ve mobil için logo, simge, çizim, 
tipografi ve illüstrasyonlar oluşturma-
nıza olanak sağlar. Illustrator vektör 
tabanlı bir yazılımdır, bu sayede bo-
yutları mobil ekranlara göre küçültülüp 
reklam panolarına göre büyütülebilir 
ancak her zaman canlı ve mükemmel 
görünür. 

Premiere Pro CC
Premiere Pro; film, TV ve web için 
önde gelen video düzenleme yazı-
lımıdır. Güçlü yaratıcı araçlar, diğer 
Adobe uygulamalarıyla entegrasyon 
olanağı ve Adobe Sensei’nin gücü 
sayesinde sorunsuz ve bağlı bir iş 
akışı içerisinde hızlıca etkileyici işler 
ortaya çıkarabilirsiniz. Aboneliği-
nize dahil olan yeni Premiere Rush 
sayesinde ise çekim yapıp çekiminizi 
dilediğiniz yerde veya dilediğiniz 
aygıtta düzenleyebilirsiniz. 

InDesign CC
Sektörde önde gelen sayfa tasarım 
yazılımı ve mizanpaj uygulaması, 
basılı ve dijital medya için mükemmel 
belgeler oluşturmanızı, ön kontrol-
lerini yapmanızı ve yayınlamanızı 
sağlar. InDesign; posterler, kitaplar, 
dijital dergiler, e-Kitaplar, etkile-
şimli PDF’ler ve daha pek çok içerik 
oluşturmak için ihtiyacınız olan her 
şeyi sunuyor. İster basılı ister dijital 
medyada çalışıyor olun, InDesign 
sayfanızı öne çıkaracak mizanpajlar 
oluşturmanıza yardımcı olur.

After Effects CC
Sektörde önde gelen hareketli grafik 
ve görsel efekt yazılımı After Effects 
ile her türlü fikrinize hareket kazandı-
rabilirsiniz. Animasyon ve kompozis-
yon sanatçıları ile tasarımcılar After 
Effects’i kullanarak filmler, TV, videolar 
ve web için hareketli grafikler ve gör-
sel efektler oluşturuyor. Animasyonla 
hareket kazandırılmış başlıklar, te-
şekkür yazıları ve alt bantlar oluştu-
rabilirsiniz. After Effects, çevirmeden 
kaydırmaya kadar metninizi hareket 
ettirebileceğiniz çok sayıda yol içerir.

Adobe Stock
Yalnızca Adobe’nin sunabileceği stok 
varlıkları.
Doğrudan Adobe Creative Cloud 
uygulamalarının içinden kolaylıkla 
yüksek kaliteli varlıklar arayıp lisans-
layabilir ve olağanüstü çalışmalar 
yapabilirsiniz. Adobe Stock varlık-
larını doğrudan Adobe Photoshop, 
Illustrator, InDesign ve Premiere’nun 
içinden arayıp lisanslayın ve hiçbir 
şeyi kaçırmayın. Filigranlı görüntüleri 
kullanarak içeriklerin nasıl göründü-
ğüne bakabilirsiniz. 
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Hızlı, Güvenilir ve Şu Ana Kadarki En Akıllı  
SketchUp ile Tanışın!
Trimble Connect ile projelerinizin bulut ortamında yayınlanması, paylaşılması ve 
depolanması yetilerini de içerecek şekilde, klasik masaüstü yazılımımız, tamamen 
yeni web modelleyicimiz ve yıllar içinde talep ettiğiniz pek çok şeyin bir kombinas-
yonunu oluşturduk.
LayOut, 3D Warehouse, Extension Warehouse, Trimble Connect ve Viewer ile 
ihtiyacınız olan tüm 3D araçları SketchUp ekosistemi ile bir araya geliyor. Artık bu 
ekosistemin bir parçası olmak için kalıcı lisanslamanın yanı sıra kiralama yöntemi-
ni de kullanabilirsiniz.

SketchUp Pro’yu  
Ücretsiz Deneyin!
Daha fazla bilgi almak, ücretsiz 
denemek, eğitim filmlerini izlemek, 
için sitemizi ziyaret edin.
www.fga.com.tr/sketchup

SketchUp Pro
Dünyanın En Çok Sevilen Modelleme 
Aracı
SketchUp Pro, hantal bir yazılımdan 
daha çok bir kalem gibi, elinizin uzantısı 
olacak şekilde tasarlandı. Amaç şimdi ve 
ileride de, istediğinizi istediğiniz şekilde 
çizebilmeniz için yolunuzdan çekilmek.

LayOut
İşlerinizi 2 Boyutlu Sunumlara Dönüş-
türün
SketchUp Modellerinizi Taramalar, 
Kaplamalar, Ölçüler ve Tüm Detaylarıy-
la, Kendinize Özel Otomatik Antetler 
Oluşturarak, her zaman Kullandığınız 
Tefrişleri Tek Tıklamayla Yerleştirerek 2B 
sunumlara dönüştürün.

3D Warehouse
Dünyanın En Büyük Ücretsiz 3B Model 
Kütüphanesi
3D Warehouse’daki 4 milyonun üze-
rindeki modeller arasından istediğinizi 
bulun, direkt olarak kendi projenize ek-
leyin. Markaların oluşturduğu modelleri 
ve orijinal BIM objelerini direkt üretici-
sinden indirin.

Extension Warehouse
İş Akışınızı Kendinize Özel Şekillendirin
İş Akışınızı Hızlandırmak ve Size Özgü 
Bir Çalışma Alanı Haline Getirmek için 
1400’ün Üzerinde Ücretli veya Ücretsiz 
Ek Yazılım arasından İstediğinizi kulla-
nın. Endüstrilere özel araçları keşfedin.

Trimble Connect
Bulut Depolama ve Ortak Çalışma Plat-
formu
Birçok Platformdan Birçok Dosya 
Türünü Eşzamanlı Olarak İnceleyin, 
Revizyonlar Ekleyin & Görevler Atayın; 
Trimble Connect ile SketchUp’la Bağlan-
tılı Çalışın. Sınırsız Depolama Alanına 
İstediğiniz Kadar Proje Ekleyin ( sadece 
1 yıllık kiralama versiyonunda ).

SketchUp Viewer
3D Modellerinizi VR, XR ve Mobil ile 
Görüntüleyin
3B Dünyaya Girin ve Modellerinizi 
Kendi Oluşturduğunuz Dünya İçinde 
İnceleyin. Artırılmış Gerçeklik Kullana-
rak Sunum Yapın. Hazırladığınız İşleri 
Özgürce Paylaşın. Artırılmış Gerçeklik 
Uygulaması ile Sizin ve Müşterinizin 
Projenizin İnşa Edilmiş Halini Deneyim-
lemesini Sağlayın

SKETCHUP Yaptığınız İşi Seviyorsu-
nuz. Şimdi Yapma Şekli-
nizi de Sevin!
Yenilenen SketchUp ile Hayalinizdekini 
Gerçeğe Dönüştürmek Artık Daha Hızlı, 
Daha Sezgisel ve Daha Kolay.
Oturum açın, ve modellemeye başlayın! 
SketchUp ortamı ile yaptığınız her şey, 
modelleme, görüntüleme, hesap yöne-
timi ve çok daha fazlası, kesintisiz bir 
süreçte bir araya getirildi.
2019 ile tamamen yeni, SketchUp Pro & 
LayOut: Katmanların artık kesikli çizgi 
tanımlamaları var. Uzun zamandır talep 
edilen bu özellik ile daha etkin iletişim 
için çizimlerinizi sadeleştirebilirsiniz.
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Mimarlar için Hızlı Render
Lumion, mimarlara özel, dünyanın en hızlı 3D render yazılımıdır. Saniyeler içe-
risinde, CAD modellerinizi bir videoya veya foto gerçekçi çevreler ve sanatsal 
dokunuşlarla görsellere dönüştürebilirsiniz.
Modelinizi Revit, 3ds Max, SketchUp, AutoCAD, Rhino, Cinema 4D, Allplan veya 
ArchiCAD’den, ve pek çok diğer modelleme programından aktarın, ve Lumion 
tasarımlarınıza gerçekçi peyzaj elemanları, stil efektleri, içerik ve binlerce kütüp-
hane obje ve malzemesi ile hayat versin.
Eğitime ihtiyacınız olmadan, sadece 15 dakika içerisinde, son derece hızlı bir 
şekilde kaliteli görseller, animasyonlar ve 360 panoromik görüntüler oluşturabi-
lirsiniz.

Tasarım için Daha Fazla, Render için Daha Az 
Zaman
Render, bir zamanlar yavaş ve zahmetli bir süreçti. Lumion ile, tüm bunlar geç-
mişte kaldı.
Bir CAD modelinin aktarılmasından, etkileyici sunumlar elde edilmesine geçen 
süreç, artık sadece birkaç saat içerisinde tamamlanabiliyor. Ve çalışırken bir gör-
seli güncelleştirmeniz gerekirse, modelinizi yeniden bağlayın, ayarları düzenleyin 
ve dakikalar içerisinde müşterinize tamamen yeni bir alternatifi sunun.
Lumion modelleme yaparken render, render çalışırken modellemenizi eş zamanlı 
yapabilmeniz için Revit, SketchUp, ArchiCAD ve Rhino ile canlı, senkron bağlantı 
da sunmaktadır. 
Yapınızı inşa ederken görün!

Mimarların Lumion’u Sevmeleri için Öne Çıkan 4 Neden
1. Her Şey Çok Kolay ve Hızlı
 Binlerce ağaç eklemek ve yapılara 

doku kaplamadan, poster büyüklü-
ğünde görseller elde etmeye, Lumi-
on, diğer görselleştirme ve sunum 
programlarından çok daha hızlı iş 
akışları sunar.

2. Etkileyici Görseller
 Foto gerçekçi ve konsept sonuçlar 

elde etmek için kullanılan özellikler, 

efektler ve araçlar ile, Lumion, mi-
mari pazarlama, müşteri toplantılar 
ve çok daha fazlası için görseller, 
animasyonlar ve 360 panoramalar 
oluşturur.

3. Görselleri Kendiniz Oluşturun
 3D görselleştirme deneyiminiz yok 

mu? Sorun değil! Lumion detaylı 
bir eğitime gerek duymaksızın göz 
alıcı görseller, animasyonlar ve 

panoramalar oluşturmanıza yardım 
edecektir.

4. Geniş İçerik Kütüphanesi
 3D modelinizi gerçek dünya ortamı 

içeriğinde görün. Lumion kütüpha-
nesinde bulunan gerçekçi malzeme-
ler ve binlerce yüksek kaliteli obje 
ile, projelerinizde gerek duyduğunuz 
içeriği rekor sürelerde oluşturabilir-
siniz.

LUMION
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HP ProBook 440 G5 Dizüstü Bilgisayar
Büyüyen işletmenizin ihtiyaçları güç, tarz ve avantaj.
Tam özellikli, ince ve hafif HP ProBook 440, profesyonellerin ofiste veya ha-
reket halindeyken üretken kalmalarını sağlar. Şık tasarım, lineer hassasiyet ve 
yumuşak eğimli hatların yanı sıra isteğe bağlı Dört Çekirdekli performans ve 
uzun pil ömrü, bu ProBook’u günümüzdeki işgücü için vazgeçilmez hale getirir.
Güçlü işlemci
• İsteğe bağlı 7’inci Nesil Intel® Core™ i3/i5 veya 8’inci Nesil Core™ i5/i7 

Quad Core™ işlemciler ve isteğe bağlı NVIDIA® GeForce® ayrık grafik kart-
larıyla teslim saati odaklı, çok görevli iş gününüzün üstesinden gelin.

Sürükleyici deneyim
• HP Audio Boost, HP Noise Cancellation özellikli Skype Kurumsal Sertifikalı 

HP ProBook 440 ile canlı sesli iletişim ve kolay konferans deneyimi yaşayın.
• Windows 10 Pro işletim sisteminin yeni özelliklerini ince, hafif, isteğe bağlı 

dokunmatik HP ProBook 440 ile keşfedin.

HP ProBook 450 G6 Dizüstü Bilgisayar
Büyüyen işletmenizin ihtiyaçları güç, stil ve değer.
Tam özellikli, ince ve hafif HP ProBook 450, profesyonellerin ofiste veya 
hareket halindeyken üretken kalmalarını sağlar. Şık tasarım, isteğe bağlı dört 
çekirdek performansı ve uzun pil ömrü, bu HP ProBook’u günümüz çalışanları 
için vazgeçilmez bir hale getirir.
Güvenlik, dayanıklılık, bağlanabilirlik.
• Büyüyen işletmenize iş sınıfı özelliklere sahip bir bilgisayar gerekir. Güvenli 

HP ProBook 450, çeşitli güvenlik özellikleriyle geliştirilmiş ve dayanıklı bir 
kasanın yanı sıra ihtiyaçlarınıza göre özel olarak şekillendirilebilen bağlana-
bilirlik özellikleriyle tasarlanmıştır.

Güçlü işlemci
• En yeni isteğe bağlı 8’inci Nesil dört çekirdekli Intel® Core™ işlemci, isteğe 

bağlı NVIDIA® GeForce® ayrık grafik kartı ve uzun pil ömrüyle sunulan HP 
ProBook 450’yi kullanarak teslim tarihlerine dayalı, çoklu görev gerektiren 
işlerin üstesinden gelin.

HP EliteBook x360 1030 G2
Baştan çıkarıcı. Güvenli. Yeni yol arkadaşınız.
Beş modla 360° çok yönlülük, eşsiz güvenlik ve 16 saat 30 dakikaya kadar pil 

ömrü sayesinde ince ve hafif HP EliteBook x360 1030, sürekli hareket ha-
lindeki profesyoneller için mükemmel bir bilgisayardır. İş ya da keyif amaçlı 
olarak nereye giderseniz gidin, standartları siz belirleyin.

HP
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Üstün koruma
• HP’nin en güvenli ve yönetilebilir bilgisayarlarından biriyle uçtan uca koruma 

elde edin. HP Sure Start Gen34 BIOS saldırılarına karşı koruma sağlarken is-
teğe bağlı HP Sure View tümleşik gizlilik ekranı5 tek bir düğme dokunuşuyla 
ekran hırsızlarını uzak tutar.

• 3M gizlilik teknolojisine sahip isteğe bağlı HP Sure View5 tümleşik gizlilik 
ekranı ile görsel korsanlığa karşı anında koruma sağlayın. Tek bir düğmeyle 
siz tüm içeriğinizi net bir şekilde görmeye devam ederken ekranınız etrafı-
nızdaki kişiler tarafından görülemez.

HP Z İş İstasyonları 
Profesyoneller için sektör çözümleri 
HP İş İstasyonları en karmaşık veri-
ler, tasarımlar, 3D modeller, analiz ve 
bilgilerle başa çıkmanıza yardımcı olur. 
HP, donanımla sınırlı kalmıyor, sektöre 
liderlik etmenin uygulama performan-
sında, güvenilirliğinde ve kararlılığında 
da en iyiyi gerektirdiğini biliyor. İşte bu 
yüzden HP, işinizin ihtiyaç duyduğu 
profesyonel üstünlüğü sağlamak için 
önde gelen yazılım ve donanım ortakla-
rıyla birlikte çalışıyor.
HP iş ortaklığı ekosistemi
HP iş istasyonlarının mühendislik, mima-
ri, profesyonel video düzenlemesi, 3D 
animasyon, sağlık bakımı ve jeo-uzamsal 
haritalama dahil olmak üzere işinizin bağ-
lı olduğu uygulamalar için test edilmiş, 
kanıtlanmış ve sıklıkla sertifikalanmış ol-
duğunu garanti etmek adına kapsamlı bir 
iş ortağı ekosistemine yatırım yapmış ve 
bunu geliştirmiştir. HP ve iş ortakları, iş 
istasyonunuzun, uygulamaların ve diğer 
önemli çözüm unsurlarının kutularından 
çıkar çıkmaz kusursuz biçimde çalışması 
için işbirliği içindedir.

HP Z4 G4 İş İstasyonu
HP’nin en popüler iş istasyonu, mühen-
dislik ve görselleştirme için idealdir ve 
çeşitli uygulamalar için çığır açan bir 
performans sunar. Geniş özellik yelpa-
zesi sayesinde, ihtiyacınız olan her şeye 
sahip olabilirsiniz.
Çok özellikli işlevler
Z4, diğer tek işlemcili HP iş istasyon-
larına göre daha fazla standart özellik-
lerle zamanın ötesinde ilerliyor. Birçok 
yapılandırma seçeneği arasından per-
formans gereksinimlerinize en uygun 
mükemmel bileşen kombinasyonunu 
seçebilirsiniz.
Görselleştirme merkezi
3D CAD, görüntü alma ve simülasyon 
uygulamaları arasında sorunsuz şekilde 
geçiş yapma olanağı sayesinde projenizi 
dilediğiniz zaman görselleştirin. Z4, yük-
sek frekanslı işleme gerektiren görevle-
rin, birden fazla çekirdeğin ve çok güçlü 
GPU’ların üstesinden kolayca gelerek 
iyileştirilmiş bir tasarım süreci sağlar.
HP’nin en güvenli iş istasyonları
Gelişmiş güvenlik özellikleri her Z4 mo-
delinde standarttır. HP Client Security 

Suite Gen3[2] ve kendi kendini onaran 
bir BIOS sunan HP Sure Start Gen3[10] 
gibi güvenlik yazılımları ile aygıtınızın, 
kimlik bilgilerinizin ve verilerinizin ko-
runduğundan emin olabilirsiniz.
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Dell Precision 5820 Tower 
Yenilikçi ve kompakt bir tasarımda yük-
sek performans sunan Precision 5820 

Tower ile daha geniş kapsamlı düşünün. 

Dell Precision 7730
Dell’in en güçlü 17 inç mobil iş istasyo-
nu — şimdi daha ince, daha hafif ve VR 

uyumlu.

Dell UltraSharp 27  
4K Monitör — U2718Q

Büyüleyici renkleri ve ayrıntıları nere-
deyse çerçevesiz bir ekranda görün.

DELL

Mühendislik dalında diğer tüm mesleklerden daha fazla deha bulunur. Her gün yüksek 
karmaşıklık içeren projeler gelir ve mühendisler kendi düzeylerine eşdeğer performans ser-
gileyen bir iş istasyonuna ihtiyaç duyarlar. Ayrıca yazılım tercihleri, yeni nesil CAE ve CAT 
uygulamalarının yanı sıra henüz beta aşamasındaki deneysel uygulamalardan yanadır. Ren-
derleme, simülasyon ve analizler gibi yüksek düzeyde bilgi işlem ağırlıklı projeler üzerinde 
çalışırlar. İşlemci ve bellek piyasanın en hızlısı olmalıdır. Daha ötesi yok. 

1 Kaynak: Çalışanların %66’sı yeni bir iş teklifini değerlendirirken kullanılan teknolojiyi de göz önüne alıyor.” Kaynak: Dell ve Intel Geleceğin İş Gücü Araştırması 
Global Raporu, Araştırma Penn Schoen Berland tarafından yürütülmüştür, 2016, slayt 35 
2 Dell’in isteği üzerine hazırlanan Principled Technologies Raporuna göre, Mayıs 2016. Test sonuçları 10 adet sistem kurulumuna dayanır. Şirket içinde yapılan 
manuel kuruluma kıyasla daha büyük kuru lumların sağladığı zaman tasarruflarının yansıtılması amaçlanan testlerde, 10 sistem için toplam görüntü oluşturma 
süresi ölçülerek şirket içinde manuel görüntü oluşturmayla karşılaştırılmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterir.

Üretkenliğinizi Sürdürün
7/24 destek ve kazalar için kapsam
sağlayan ProSupport Plus’ı edinin.

ProDeploy ile yeni PC’lerin dağıtımını %35’e kadar2 
daha hızlı ve daha zahmetsiz bir şekilde yapın

En iyi çalışanların %66’sı teknolojinin iş tercihleri üzerinde etkili olduğunu söylüyor. 1

PARLAK ZEKALAR AYNI ÖLÇÜDE PARLAK  
BİLGİSAYAR İSTER
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Üstün tasarıma sahip, daha ince ve daha hafif Precision 
mobil iş istasyonları ile sınır tanımayan inovasyonun tadını 
çıkarın. En yeni 8. Nesil Intel® Core™ i7+ vPro™ ve Xeon™ 
6 çekirdekli işlemciler, baş döndürecek kadar hızlı bellek ve 
profesyonel grafik kartına sahip Precision mobil ürün ailesi, 
becerilerinize yaraşır bir güçle hayat buldu.

FİKİRLERİNİZ KADAR 
BÜYÜK BİR GÜÇ
DELL PRECISION MOBİL İŞ İSTASYONLARI

YENİLİKÇİ
TASARIM

GÜÇLÜ
PERFORMANS

OLAĞANÜSTÜ
GÜVENİLİRLİK 
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LENOVO

24 +90 216 373 44 07 www.softlineyazilim.com.tr

Lenovo, “Dünyanın En İyi 500 Süper Bilgisayarla-
rı” listesinin 1 numaralı sağlayıcısı oldu
Listede Çin’in sistem sayılarındaki üstünlüğü 219 ile kendisini gösterdi. Çin’i 116 
ile Amerika takip etti. Markalardan da listede en fazla sistemi bulunan teknoloji 
devi Lenovo, 173 sistemle en fazla sistemi bulunan teknoloji şirketi oldu.

Lenovo Game On’a 1 yılda 23 bini aşkın ziyaretçi
Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo’nun isim ve tekno-
loji sponsorluğunda ve Beşiktaş JK’nın ev sahipliğinde oyun severlerle buluşan 
‘Lenovo Game On’, 1. yılında İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birinde 
tüm ziyaretçilerine üstün teknolojiyi deneyimleme imkanı veriyor. Beşiktaş JK 
ve Lenovo iş birliği ile hayata geçirilen ve dünyada bir spor kompleksi içinde yer 
alan ilk gerçek kapsamlı oyun alanı olan Lenovo Game On, 1. yılını geride bırakır-
ken 23 bini aşkın oyun severi ağırladı. Sadece 1 yılda 85 farklı etkinliğin ve 367 
özel turnuvanın gerçekleştirildiği Lenovo Game On, ziyaretçilerine son teknoloji 
cihazlarla, üstün performanslı ürünler sunmakla kalmıyor, Türkiye’deki ilk ve tek 
artırılmış gerçeklik deneyimini de sunuyor.

Güçlü performansıyla heyecan verecek Lenovo 
Legion Y530 hediye edin
Teknoloji devi Lenovo’nun kusursuz grafik performansı, güçlü sesi ve şık tasarımı 
ile nefes kesen oyun bilgisayarı Legion Y530 yüksek performansıyla hayran-
lık uyandırıyor. Çift kanallı termal sistemiyle uzun saatler sessiz ve ısınmadan 
çalışarak, bambaşka bir oyun deneyimi yaşatıyor. 8. nesil Intel® Core™ mobil 
işlemci hızı, ince kenarlı 15.6 inç ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü keskin FHD 
ekran ve arkadan beyaz aydınlatmalı, yüksek duyarlıklı klavye şıklığı sunan Le-
gion Y530, Harman® Dolby Audio hoparlörler™ sayesinde güçlü bir ses kalitesi 
yaşatıyor. 

En güvenli dizüstü bilgisayar deneyimi için 
ThinkPad T ve X
Sıfırdan tasarlanan yeni ThinkPad T ve X modelleri, son kullanıcıların en iyi 
güvenli dizüstü bilgisayar deneyimi beklentilerini karşılayacak pek çok özellikle 
donatıldı. Bugüne dek 140 milyondan fazla satan ThinkPad serisinde her zaman 
tasarım ve mühendisliğe odaklanarak birinci sınıf güvenlik ve dayanıklılık sunan 
Lenovo, bu sayede son kullanıcıların güvenini kazandı ve birinci sınıf bir dizüstü 
bilgisayar deneyimi yarattı. Lenovo, 2019 yılı için mühendisliği temelden ele ala-
rak “Akıllı Bağlantı” prensiplerini benimsedi. Bu bağlamda şirket, kullanıcı deneyi-
mini tüm yönleriyle analiz ederek, değer katan yeniliklere odaklandı. 

ThinkShield ile nerede 
olursanız olun güvende-
siniz
Diğer yandan kullanıcılar; kişisel bilgi-
lerinin, kimliklerinin ve verilerinin, yeni 
cihazlarında kutudan çıkar çıkmaz güven-
de olmasını istiyorlar. Lenovo da, nerede 
olursanız olun güvende kalmanız için 
ThinkShield’ı geliştirdi. ThinkShield, Mat-
ch-on-Chip parmak izi okuyucu, biyomet-
rik görüntünün çip dışına çıkmasına izin 
vermeyerek parmak izi bilgilerini koruyor 
ve bu sayede kullanıcı girişi ve çevrimiçi 
işlemlerde daha güvenli kimlik doğrulama 
sunuyor. 



Cisco Webex
Birlikte çalışmayı olması gerektiği gibi sezgisel hale getirir. Bir yandan çözüm yö-
neticilerinin istediği huzuru sağlarken diğer yandan ekiplerin her zamankinden 
daha hızlı, daha akıllı ve daha etkili çalışabilmesini sağlar.

Daha sezgisel çalışma şekli.
Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve iş ortaklarınızın farklı zaman dilimlerinden 
veya bir konferans masasından istedikleri zaman istedikleri konumdan bağlana-
bilmeleri ve işbirliği yapabilmeleri gerekir.
Bu iş yerleri, sanal toplantıları gerekli kılan mobil ve bulut kullanımının da des-
teğiyle her zamankinden daha hızlı bir şekilde genişlemektedir. Ölçeklenebilir 
ve güvenli ses, video ve içerik paylaşımı sayesinde gerçek zamanlı işbirliği her 
yerden gerçekleştirilebilir. Bağlı kalmak, müşteri hizmetlerinin daha iyi olmasının 
yanı sıra üretkenliğin artmasını ve daha hızlı kararlar almayı sağlayabilir. Ancak 
bu yalnızca teknoloji sorunsuz bir deneyim sunarsa ve kullanıcıların benimseme-
sini sağlayacak düzeyde sezgiselse gerçekleşir.
Cisco Webex, çözümü ilk kez kullanan kullanıcılar için bile toplantıları kolay-
laştıran özel deneyimler sunmak üzere ses, video ve içerik paylaşımını bir araya 
getirir. Webex, doğru özellikler ve farklı cihazlarda sorunsuz kullanıcı deneyimi 
de sağlar. Böylece, ekipler teknolojiyle ilgili engellere takılmadan doğrudan işleri-
ne odaklanabilir.

Cisco Webex Meetings
Her ay 130 milyon profesyonel işbirliği yapma ve projeleri daha hızlı iletme ko-
nusunda Webex’e güveniyor. Ve ekipler tarayıcı, mobil ve video cihazlardan ya-
rarlanarak herkesle çalışabiliyor. Webex Meetings, buluttan ileri düzeyde güvenli 
web toplantıları yoluyla tümleşik ses, video ve içerik paylaşımına olanak veriyor.

Her cihazda basitlik
Web toplantılarını erkenden veya hemen planlayıp başlatabilir ve tümleşik ses, 
video, içerik paylaşımıyla masaüstünüzden, tarayıcınızdan, videodan ya da mobil 
cihazdan katılabilirsiniz. Herhangi bir dosya indirilmesi veya eklenti kurulumu 
gerekmez.

Deneyim odaklı yenilikler
Kesintiye neden olan arka plan seslerini algılayan dahili zeka sayesinde daha az 
kesinti ile en iyisini sunabilir ve web toplantınızı bir video odası cihazıyla eşleşti-
ren dahili cihaz zekasıyla sanal toplantılara daha hızlı katılabilirsiniz.

Endüstride lider güvenlik
Web toplantılarınızın yolunda gitmesini sağlamak ve tartışmalarınızı korumak 
için kişisel odanızı kilitleyebilirsiniz. Cisco’nun endüstride lider uzmanlığının 
sağladığı çok katmanlı güvenlikle, kullanıcı deneyiminden ödün vermeden web 
toplantılarıyla ilgili endişeleri ortadan kaldırabilirsiniz.

CISCO
Cisco Webex Teams 
Sezgisel ekip işbirliğiyle çalış-
mayı ileriye taşıyın
Kapsamlı bulut işbirliği hizmetleri plat-
formunun bir parçası olan Cisco Webex 
Teams, istediğiniz zaman, istediğiniz 
yerden ve istediğiniz cihazdan bağlana-
bilmenizi sağlayan eksiksiz bir araç seti 
sunar. Webex
Teams, Webex Meetings’in avantajlarını 
geliştirir. Böylece, konuşmayı toplantı-
dan önce, toplantı sırasında ve top-
lantıdan sonra sürdürerek etkileşimde 
bulunmaya ve yenilik yapmaya devam 
edebilirsiniz.
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Fortinet (NASDAQ: FTNT) dünya çapında 
en büyük kurumların, servis sağlayıcıların 
ve kamu organizasyonlarının güvenliğini 
sağlamaktadır. Günümüzde ve gelecekte 
sınırları ortadan kalkan ve sürekli kapasite 
ihtiyacı artan iletişim ağlarında genişleyen 
atak yüzeylerine karşı akıllı ve entegre 
koruma sunmaktadır. Fortinet, sunduğu 
Security Fabric mimarisi ile kurumsal ve 
bireysel veri nerede olursa olsun; ağ, uygu-
lama, bulut mimarileri veya mobil kullanım-
da, en kritik güvenlik ihtiyaçlarını perfor-
manstan ödün vermeden sağlar.  Fortinet 
tüm dünyada kurulu en fazla güvenlik 
cihazına sahip üreticidir; dünya genelinde 
400 binden fazla müşteri ticari faaliyetleri-
ni korumak için Fortinet’e güvenmektedir. 

Fortinet Security Fabric
Fortinet Security Fabric, karmaşık tehdit-
lere karşı üstün koruma sağlayarak tüm 
ağınızı koruma altına alır. Dijital saldırı or-
tamında geniş farkındalık ve koruma sağlar. 
Kurumsal saldırıların % 25’inden fazlasının, 
2020 yılına kadar IoT cihazlarını hedefle-
mesi bekleniyor. Ayrıca, bulut ortamların-
daki uygulamalar, tehditleri durdurmayı 
daha da zorlaştırıyor. Fortinet Security 
Fabric, tüm cihaz ve uygulamalarda gerçek 
zamanlı görünürlük sağlar. Gelişmiş tehdit-
lere karşı entegre algılama ve yanıt sistemi-
ne sahiptir. İşletmeler, fazla sayıda güven-
lik ürünü bulundurmakta, bu sistemlerin 
yapılandırılması ve uyumluluk süreçleri çok 
fazla zaman almaktadır. Fortinet Security 
Fabric, farklı güvenlik çözümleri arasında-
ki iletişimi kolaylaştırır, algılama süresini 
kısaltarak, tehditlere karşı erken önlem 
alınmasını sağlar. Tek bir arayüz üzerinden 
otomatik işlemler ve analizler yapabilmek-
tedir. Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi 
(ML) gibi gelişmiş siber atak teknolojileri, 
Sistem ihlali ile Saldırı arasındaki süreyi kı-
saltmaktadır. Bu, şirketlerin tehditleri daha 
hızlı tespit etmeleri gerektiği anlamına gelir. 
Fortinet Security Fabric ile, genişletilmiş 
ağınızda herhangi bir yerde tespit edilen 
tehditlere karşı otomatik yanıtları ve dü-
zeltmeleri yönetebilirsiniz.

FORTINET
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YATIRIMLARINIZI SATIN ALMAK YERİNE KİRALAYIN!
GRENKE 1978 yılından beri yatırımlarını satın alarak sermayelerini bağlamak yerine ekono-
mik biçimde operasyonel kiralamayla desteklemek isteyen şirketler için güvenilir bir iş orta-
ğıdır. Uluslararası faaliyet gösteren kiralama uzmanı olarak size en yüksek esneklik ve plan-
lama güvencesine sahip konseptler sunuyor.

GRENKE

GRENKE operasyonel kiralama teklifleriyle şirketiniz için her zaman 
en iyisini yaşama geçirme özgürlüğüne sahipsiniz. İsteklerinizi er-
telemeyin, optimum donanım vizyonlarınızı gerçekleştirin. Çünkü 
kiralamadığımız neredeyse hiçbir şey yok. Bunlar bir yandan asıl 
ticari faaliyetimizin alanlarını oluşturuyor, örneğin IT, büro donanımı, 
kopyalama ve telekomünikasyon teknolojisi. Diğer yandan başka 
birçok faaliyet alanında da GRENKE’nin desteğinden yararlanabilir-
siniz. Hatta size ilk bakışta alışılmadık gelecek nesneleri dahi kiralay-
abilirsiniz. 



SECURITY 

So�line olarak global ölçekte siber güvenlik konusunda 
profesyonel ve kalabalık bir ekibe sahibiz. Yüksek statüde-
ki uluslararası iş ortaklıklarımız sayesinde; kurumlara, her 
gün gelişen ve yenilenen siber saldırılara karşı ihtiyaç 
duydukları güvenlik desteğini marka bağımsız olarak vere-
biliyoruz. Uluslararası platformda her yıl yüzlerce projeyi 
hayata geçiriyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde 
bulunduruyor ve yüksek kalite ve uygun maliyetli uygula-
ma / bakım hizmetlerini garanti ediyoruz. 

So�line’da Siber Güvenlik 

15+ ŞEHIR

50+MÜHENDİS

Güvenlik Hizmeti 
(Security as a Service)
• Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)

• Yönetilen Güvenlik Hizmetleri (MSS)

• Sabit proje maliyeti ve şartlarıyla hazırlanmış 
paket hizmetler

Yazılım
• Kilit güvenlik sağlayıcılarının en yüksek statüde 
iş ortaklığı

• Hem pazar liderlerinin ürünleri, hem de kişiye 
özel tasarlanan yazılım çözümleri

Sistem entegrasyonu
• 2005 yılından bu yana gizli bilgilerin teknik 
olarak korunma lisansı

• 2010'dan beri 1500'den fazla siber güvenlik 
projesi 

Eğitim Merkezi
• Kurumsal eğitim pazarında pazar lideri

• 100'den fazla bilgi güvenliği kursu

• Rusya'nın 11 şehrinde ve 12 EE&CA şehrinde 
test merkezleri

• Herhangi bir şehirde yerinde ve uzaktan eğitim

Bilgi Sistemi Sertifika 
Laboratuvarı
• 2015'ten beri sertifikalandırılan 180'den fazla 
sistem

• Kurumsal test sitesi

• FSS ve FSTEC lisanslarının alınması konusunda 
danışmanlık

Servis Merkezi
• 7/24 teknik destek

• 200'den fazla tedarikçi

• 150'den fazla sertifikalı mühendis ve yönetici 

Lisanslarımız
• Gizli bilgilerin teknik olarak korunması ve sertifika 
verilmesi için FSTEC lisansı

• Şifreleme bilgi koruma araçları için FSS lisansları

• Ticari sır koruması için FSTEC ve FSS lisansları

• FSTEC akreditasyon yetkilisinden akreditasyon 
sertifikası 

So�line, ISO 27001 uyumluluk denetiminden (sağlanan 
hizmetlerin bilgi güvenliği) geçti.

CYBER

GÜVENLİK OPERASYON MERKEZİ
Dijital ekonomi, yüksek hızlı internet ve mobil cihazlar çağında, güvenlik araçlarını kurmak ve kara 
listeye alınmış web sitelerine erişimi önlemek yeterli değildir. Siber güvenlik araçları sürekli izlenmelidir; 
aksi takdirde alınan önlemler sadece etkisiz olmakla kalmayacak, aynı zamanda tehlikeli bir güvenlik 
yanılsaması yaratacaktır. Bu durum; olayları, anormallikleri ve kullanıcı eylemlerini kayıt ve analiz eden 
akıllı sistemler olan "Güvenlik Operasyon Merkezleri" ile çözülebilir. SOC, teknolojileri, süreçleri ve belirli 
bilgi ve deneyime sahip insanları bir araya getirir. 

Güvenlik Operasyon Merkezi Hizmeti
Bir şirket içi SOC'nin oluşturulması düşüncesi olasıdır, ancak bu tür merkezlerin inşası, işletilmesi ve 
geliştirilmesi çok pahalı olduğundan sadece birkaç büyük işletme için mümkündür. Dahası, toplanan 
verileri 7 gün 24 saat incelemek için bir analist ekibine ihtiyaç duyulur. Bu sebeple tüm dünyada, çoğu 
tüketici mevcut SOC'lere bağlanmayı tercih ediyor. So�line olarak, dünyada çeşitli noktalarda müşterile-
rimiz için bir Güvenlik Operasyon Merkezi olan Infosecurity SOC'yi (ISOC) sunmaktayız. 24 saat 
güvenlik izleme, gelişmiş danışmanlık ve çevrimiçi ana bilgisayar analizi sayesinde, yalnızca olayın 
nedenlerini tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunları ortadan da kaldırıyoruz. 

VERİ KAÇAĞI ÖNLEME
Artan bilgi maliyeti nedeniyle, işletmelerin korunmasına daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.  Müşterile-
rimizin, kullanıcı deneyimine zarar vermeden yeni iş fırsatları yaratmak için iş akışlarını düzene koymala-
rına yardımcı oluyoruz.
Şirketlerin ihtiyaçları ve iş süreçleri genellikle çok farklıdır. Bu nedenle, çözüm portföyünü çok iyi bilen 
ve müşterinin doğru seçimi yapmasına yardımcı olabilecek bir partnerle işbirliği yapmak en etkili 
çözümdür. Bazı şirketlerin sadece olayları zamanında tespit etmesi ve dahili soruşturmalar yürütmesi 
yeterli olurken, diğerlerinin olayların gerçekleşmesini önlemesi gerekebilir. Size en uygun yaklaşımı ve 
teknik çözümü seçmenize yardımcı olabiliriz. 

ŞİFRELEME 
Depolama veya aktarma sırasında kriptografik veri koruma ihtiyacı çeşitli alanlarda ortaya çıkar. Ayrıca, 
finans ve sigorta gibi bazı endüstrilerde kişisel veri koruma ve işleme yöntemleri ve araçları kanunla 
düzenlenmiştir. 

So�line, farklı bilgi sistemlerini, sunucuları, kurumsal iş istasyonlarını ve mobil cihazları koruyabilen 
çeşitli senaryolar için kriptografik çözümler sunar. Davetsiz misafirler cihazlara erişse veya trafiğe 
müdahale etse bile gizli verileri okuyamazlar. Çözümlerimiz uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun-
dur ve sertifikalandırılabilir.

GÜVENLİK OPERASYON MERKEZİ (Security Operation 
Center – SOC)

Dijital ekonomi, yüksek hızlı internet ve mobil cihazlar çağında, güvenlik araçlarını kurmak ve kara 
listeye alınmış web sitelerine erişimi önlemek yeterli değildir. Siber güvenlik araçları sürekli izlenmelidir; 
aksi takdirde alınan önlemler sadece etkisiz olmakla kalmayacak, aynı zamanda tehlikeli bir güvenlik 
yanılsaması yaratacaktır. Bu durum; olayları, anormallikleri ve kullanıcı eylemlerini kayıt ve analiz eden 
akıllı sistemler olan "Güvenlik Operasyon Merkezleri" ile çözülebilir. SOC, teknolojileri, süreçleri ve belirli 
bilgi ve deneyime sahip insanları bir araya getirir. 

Güvenlik Operasyon Merkezi Hizmeti (SOC as a Service)

Bir şirket içi SOC'nin oluşturulması düşüncesi olasıdır, ancak bu tür merkezlerin inşası, işletilmesi ve 
geliştirilmesi çok pahalı olduğundan sadece birkaç büyük işletme için mümkündür. Dahası, toplanan 
verileri 7 gün 24 saat incelemek için bir analist ekibine ihtiyaç duyulur. Bu sebeple tüm dünyada, çoğu 
tüketici mevcut SOC'lere bağlanmayı tercih ediyor. So�line olarak, dünyada çeşitli noktalarda müşterile-
rimiz için bir Güvenlik Operasyon Merkezi olan Infosecurity SOC'yi (ISOC) sunmaktayız. 24 saat 
güvenlik izleme, gelişmiş danışmanlık ve çevrimiçi ana bilgisayar analizi sayesinde, yalnızca olayın 
nedenlerini tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunları ortadan da kaldırıyoruz. 

VERİ KAÇAĞI ÖNLEME (Data Leak Pevention – DLP)

Artan bilgi maliyeti nedeniyle, işletmelerin korunmasına daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.  Müşterile-
rimizin, kullanıcı deneyimine zarar vermeden yeni iş fırsatları yaratmak için iş akışlarını düzene koymala-
rına yardımcı oluyoruz.

Şirketlerin ihtiyaçları ve iş süreçleri genellikle çok farklıdır. Bu nedenle, çözüm portföyünü çok iyi bilen 
ve müşterinin doğru seçimi yapmasına yardımcı olabilecek bir partnerle işbirliği yapmak en etkili 
çözümdür. Bazı şirketlerin sadece olayları zamanında tespit etmesi ve dahili soruşturmalar yürütmesi 
yeterli olurken, diğerlerinin olayların gerçekleşmesini önlemesi gerekebilir. Size en uygun yaklaşımı ve 
teknik çözümü seçmenize yardımcı olabiliriz. 

ŞİFRELEME (Encryption)

Depolama veya aktarma sırasında kriptografik veri koruma ihtiyacı çeşitli alanlarda ortaya çıkar. Ayrıca, 
finans ve sigorta gibi bazı endüstrilerde kişisel veri koruma ve işleme yöntemleri ve araçları kanunla 
düzenlenmiştir. 

So�line, farklı bilgi sistemlerini, sunucuları, kurumsal iş istasyonlarını ve mobil cihazları koruyabilen 
çeşitli senaryolar için kriptografik çözümler sunar. Davetsiz misafirler cihazlara erişse veya trafiğe 
müdahale etse bile gizli verileri okuyamazlar. Çözümlerimiz uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun-
dur ve sertifikalandırılabilir.
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So�line olarak global ölçekte siber güvenlik konusunda 
profesyonel ve kalabalık bir ekibe sahibiz. Yüksek statüde-
ki uluslararası iş ortaklıklarımız sayesinde; kurumlara, her 
gün gelişen ve yenilenen siber saldırılara karşı ihtiyaç 
duydukları güvenlik desteğini marka bağımsız olarak vere-
biliyoruz. Uluslararası platformda her yıl yüzlerce projeyi 
hayata geçiriyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde 
bulunduruyor ve yüksek kalite ve uygun maliyetli uygula-
ma / bakım hizmetlerini garanti ediyoruz. 

So�line’da Siber Güvenlik 

15+ ŞEHIR

50+MÜHENDİS

Güvenlik Hizmeti 
(Security as a Service)
• Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)

• Yönetilen Güvenlik Hizmetleri (MSS)

• Sabit proje maliyeti ve şartlarıyla hazırlanmış 
paket hizmetler

Yazılım
• Kilit güvenlik sağlayıcılarının en yüksek statüde 
iş ortaklığı

• Hem pazar liderlerinin ürünleri, hem de kişiye 
özel tasarlanan yazılım çözümleri

Sistem entegrasyonu
• 2005 yılından bu yana gizli bilgilerin teknik 
olarak korunma lisansı

• 2010'dan beri 1500'den fazla siber güvenlik 
projesi 

Eğitim Merkezi
• Kurumsal eğitim pazarında pazar lideri

• 100'den fazla bilgi güvenliği kursu

• Rusya'nın 11 şehrinde ve 12 EE&CA şehrinde 
test merkezleri

• Herhangi bir şehirde yerinde ve uzaktan eğitim

Bilgi Sistemi Sertifika 
Laboratuvarı
• 2015'ten beri sertifikalandırılan 180'den fazla 
sistem

• Kurumsal test sitesi

• FSS ve FSTEC lisanslarının alınması konusunda 
danışmanlık

Servis Merkezi
• 7/24 teknik destek

• 200'den fazla tedarikçi

• 150'den fazla sertifikalı mühendis ve yönetici 

Lisanslarımız
• Gizli bilgilerin teknik olarak korunması ve sertifika 
verilmesi için FSTEC lisansı

• Şifreleme bilgi koruma araçları için FSS lisansları

• Ticari sır koruması için FSTEC ve FSS lisansları

• FSTEC akreditasyon yetkilisinden akreditasyon 
sertifikası 

So�line, ISO 27001 uyumluluk denetiminden (sağlanan 
hizmetlerin bilgi güvenliği) geçti.

CYBER

GÜVENLİK OPERASYON MERKEZİ
Dijital ekonomi, yüksek hızlı internet ve mobil cihazlar çağında, güvenlik araçlarını kurmak ve kara 
listeye alınmış web sitelerine erişimi önlemek yeterli değildir. Siber güvenlik araçları sürekli izlenmelidir; 
aksi takdirde alınan önlemler sadece etkisiz olmakla kalmayacak, aynı zamanda tehlikeli bir güvenlik 
yanılsaması yaratacaktır. Bu durum; olayları, anormallikleri ve kullanıcı eylemlerini kayıt ve analiz eden 
akıllı sistemler olan "Güvenlik Operasyon Merkezleri" ile çözülebilir. SOC, teknolojileri, süreçleri ve belirli 
bilgi ve deneyime sahip insanları bir araya getirir. 

Güvenlik Operasyon Merkezi Hizmeti
Bir şirket içi SOC'nin oluşturulması düşüncesi olasıdır, ancak bu tür merkezlerin inşası, işletilmesi ve 
geliştirilmesi çok pahalı olduğundan sadece birkaç büyük işletme için mümkündür. Dahası, toplanan 
verileri 7 gün 24 saat incelemek için bir analist ekibine ihtiyaç duyulur. Bu sebeple tüm dünyada, çoğu 
tüketici mevcut SOC'lere bağlanmayı tercih ediyor. So�line olarak, dünyada çeşitli noktalarda müşterile-
rimiz için bir Güvenlik Operasyon Merkezi olan Infosecurity SOC'yi (ISOC) sunmaktayız. 24 saat 
güvenlik izleme, gelişmiş danışmanlık ve çevrimiçi ana bilgisayar analizi sayesinde, yalnızca olayın 
nedenlerini tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunları ortadan da kaldırıyoruz. 

VERİ KAÇAĞI ÖNLEME
Artan bilgi maliyeti nedeniyle, işletmelerin korunmasına daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.  Müşterile-
rimizin, kullanıcı deneyimine zarar vermeden yeni iş fırsatları yaratmak için iş akışlarını düzene koymala-
rına yardımcı oluyoruz.
Şirketlerin ihtiyaçları ve iş süreçleri genellikle çok farklıdır. Bu nedenle, çözüm portföyünü çok iyi bilen 
ve müşterinin doğru seçimi yapmasına yardımcı olabilecek bir partnerle işbirliği yapmak en etkili 
çözümdür. Bazı şirketlerin sadece olayları zamanında tespit etmesi ve dahili soruşturmalar yürütmesi 
yeterli olurken, diğerlerinin olayların gerçekleşmesini önlemesi gerekebilir. Size en uygun yaklaşımı ve 
teknik çözümü seçmenize yardımcı olabiliriz. 

ŞİFRELEME 
Depolama veya aktarma sırasında kriptografik veri koruma ihtiyacı çeşitli alanlarda ortaya çıkar. Ayrıca, 
finans ve sigorta gibi bazı endüstrilerde kişisel veri koruma ve işleme yöntemleri ve araçları kanunla 
düzenlenmiştir. 

So�line, farklı bilgi sistemlerini, sunucuları, kurumsal iş istasyonlarını ve mobil cihazları koruyabilen 
çeşitli senaryolar için kriptografik çözümler sunar. Davetsiz misafirler cihazlara erişse veya trafiğe 
müdahale etse bile gizli verileri okuyamazlar. Çözümlerimiz uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun-
dur ve sertifikalandırılabilir.

GÜVENLİK OPERASYON MERKEZİ (Security Operation 
Center – SOC)

Dijital ekonomi, yüksek hızlı internet ve mobil cihazlar çağında, güvenlik araçlarını kurmak ve kara 
listeye alınmış web sitelerine erişimi önlemek yeterli değildir. Siber güvenlik araçları sürekli izlenmelidir; 
aksi takdirde alınan önlemler sadece etkisiz olmakla kalmayacak, aynı zamanda tehlikeli bir güvenlik 
yanılsaması yaratacaktır. Bu durum; olayları, anormallikleri ve kullanıcı eylemlerini kayıt ve analiz eden 
akıllı sistemler olan "Güvenlik Operasyon Merkezleri" ile çözülebilir. SOC, teknolojileri, süreçleri ve belirli 
bilgi ve deneyime sahip insanları bir araya getirir. 

Güvenlik Operasyon Merkezi Hizmeti (SOC as a Service)

Bir şirket içi SOC'nin oluşturulması düşüncesi olasıdır, ancak bu tür merkezlerin inşası, işletilmesi ve 
geliştirilmesi çok pahalı olduğundan sadece birkaç büyük işletme için mümkündür. Dahası, toplanan 
verileri 7 gün 24 saat incelemek için bir analist ekibine ihtiyaç duyulur. Bu sebeple tüm dünyada, çoğu 
tüketici mevcut SOC'lere bağlanmayı tercih ediyor. So�line olarak, dünyada çeşitli noktalarda müşterile-
rimiz için bir Güvenlik Operasyon Merkezi olan Infosecurity SOC'yi (ISOC) sunmaktayız. 24 saat 
güvenlik izleme, gelişmiş danışmanlık ve çevrimiçi ana bilgisayar analizi sayesinde, yalnızca olayın 
nedenlerini tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunları ortadan da kaldırıyoruz. 

VERİ KAÇAĞI ÖNLEME (Data Leak Pevention – DLP)

Artan bilgi maliyeti nedeniyle, işletmelerin korunmasına daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.  Müşterile-
rimizin, kullanıcı deneyimine zarar vermeden yeni iş fırsatları yaratmak için iş akışlarını düzene koymala-
rına yardımcı oluyoruz.

Şirketlerin ihtiyaçları ve iş süreçleri genellikle çok farklıdır. Bu nedenle, çözüm portföyünü çok iyi bilen 
ve müşterinin doğru seçimi yapmasına yardımcı olabilecek bir partnerle işbirliği yapmak en etkili 
çözümdür. Bazı şirketlerin sadece olayları zamanında tespit etmesi ve dahili soruşturmalar yürütmesi 
yeterli olurken, diğerlerinin olayların gerçekleşmesini önlemesi gerekebilir. Size en uygun yaklaşımı ve 
teknik çözümü seçmenize yardımcı olabiliriz. 

ŞİFRELEME (Encryption)

Depolama veya aktarma sırasında kriptografik veri koruma ihtiyacı çeşitli alanlarda ortaya çıkar. Ayrıca, 
finans ve sigorta gibi bazı endüstrilerde kişisel veri koruma ve işleme yöntemleri ve araçları kanunla 
düzenlenmiştir. 

So�line, farklı bilgi sistemlerini, sunucuları, kurumsal iş istasyonlarını ve mobil cihazları koruyabilen 
çeşitli senaryolar için kriptografik çözümler sunar. Davetsiz misafirler cihazlara erişse veya trafiğe 
müdahale etse bile gizli verileri okuyamazlar. Çözümlerimiz uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun-
dur ve sertifikalandırılabilir.



1. SOC 
Güvenlik sistemlerinin evriminde yeni bir adım. SOC (Güvenlik Operasyonları 
Merkezi), kurumsal bilgi güvenliği düzeyini artırmak için teknik ve insan kay-
naklarını birleştirir. Softline uzmanları sadece danışmanlık işlevlerini yerine 
getirmez: öncelikli görevleri herhangi bir sorunun nedenlerini tespit etmek ve 
mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırmaktır. Softline’ın ISOC’si, diğer 
ticari sistemlere veya şirket içi araçlara kıyasla birçok temel avantaja sahip-
tir. Açık motorlar, ürünün sürekliliğini ve esnekleştirilmesini sağlarken, açık 
kaynak kodu uyarlanabilirlik sağlar. 

2. Kritik BT Altyapısı Güvenliği
Tüm dünyada kasıtlı sabotaj, endüstriyel casusluk ve küresel BT olayları, 
yalnızca iş dünyasında maddi ve itibarsal zarara değil, aynı zamanda insan 
kaynaklı felaketlere de neden olabilir. Kritik altyapı koruma önemli bir strate-
jik gerekliliktir. 

3. Penetrasyon testi
Bir bilgi güvenliği çevresinin gücünü kontrol etmenin tek bir yolu vardır: 
hacklemeye çalışmak! Mevcut sistemleri test etmek, veri sızıntısı veya itibar 
hasarının sonuçlarıyla uğraşmaktan çok daha ucuzdur. Bir penetrasyon testi, 
çeşitli siber saldırılar, sistem korsanlığı, sosyal mühendislik ve çok daha fazla-
sının kullanımını ve simülasyonunu içerir. Pentestler, ek kaynak harcamadan 
şirketin varlıklarının korunmasına yardımcı olur. Bilgisayar korsanlarından 
veya rakiplerinden önce güvenlik açıkları belirledikten sonra, derhal önleyici 
önlemler alabilir ve kapsamlı bir bilgi güvenliği değerlendirmesine dayanan 
net bir güvenlik yatırımı yol haritası hazırlayabilirsiniz. 

4. Marka koruması
Ekonomik suç, black PR, yaptırımlar ve vergi riskleri, ortakların yükümlülük-
lerini yerine getirmemesi, dürüst olmayan çalışanlar ya da “iç ihlalciler”, fikri 
mülkiyet hırsızlığı ve ürün sahteciliği gibi yükümlülüklerin yerine getirilmeme-
si... Tüm bu tehditler şirkete ciddi zararlar verebilir ve/veya marka itibarını 
bozabilir. Softline’ın “Marka Koruması” hizmet paketi ile “Dış Tehditler ve 
İstihbarat Merkezi”ne (ETHIC) erişebileceksiniz. Böylece kimlik avı kaynakları, 
web sitesi metinleri, video barındırma platformları ve sosyal ağlardaki tüm 
marka referanslarınızı takip edebilirsiniz.

SİBER GÜVENLİK 
HİZMET PAKETLERİ
Dijital teknolojiyi işin her alanına entegre etme süreci, 
dijital güvenlik konusunu her zamankinden daha önemli 
hale getiriyor. Bunu göz önünde bulundurarak müşte-
rilerimiz için, ilgili güvenlik süreçlerini kapsayan hizmet 
paketleri hazırladık. 

5. Dış Kaynak Kullanımı
Bu çözüm, operasyonların maliyetini azaltır, 
bütçeyi korur ve birçok sıradan iş sürecinin 
kalitesini artırır. Avukatların veya sistem yö-
neticilerinin personel içinde tutulması, yasal 
destek ve BT destek hizmetlerinden dış kay-
naktan temin etmekten çok daha pahalıdır. 
Softline Outsourcing ile maaş, vergi, İK kayıt 
yönetimi, İK yönetimi ve performans izleme 
benzeri hesaplama ve ödeme gibi görevleri 
çözebilirsiniz. Dış kaynak kullanımı yeterlilik 
sıkıntısı sorununu çözmeye yardımcı olur: 
Softline uzmanları mükemmel becerilere ve 
zengin bilgi birikimine sahiptir.

6. Teknik Destek
Softline’ın uzaktan teknik desteği, herhangi 
bir donanım ve yazılım çözümü ve sistemi 
için danışmanlık ve teknik yardım içerir. BT 
departmanınızın verimliliğini rutin görevler-
den kurtararak artırın. Hızlı, düşük maliyetli, 
iş açısından kritik öneme sahip teknolojiler 
konusunda çok deneyimli uzmanlar (afet 
kurtarma ve yedekleme gibi)... Bu, her şirket 
için vazgeçilmez bir kaynaktır. Teknik des-
teği dış kaynaklardan sağlayarak, işletmeye 
dair birçok rutin görevi yerine getirirken, BT 
altyapısı üzerinde tam kontrol sahibi olur.

7. Yönetilen Baskı 
  Hizmetleri
Kopyalama ekipmanını basmak ve kullan-
mak maliyetli bir işlemdir. Kağıt, yedek par-
ça, yazıcı, tarayıcı, MFP’ler, ekipman bakımı 
ve onarım için ödeme yapmanız gerekir. 
Baskı yönetimi süreçlerinizi Softline’a ataya-
rak, derhal birkaç avantaj elde edebilirsiniz: 
gelişmiş baskı kalitesi, düşük sarf malzemesi 
maliyeti, azaltılmış bakım süresi ve garantili 
güvenlik. Softline çok çeşitli ofis ekipmanı 
ve destek hizmetleri sunmaktadır. Şirketini-
zin şubelerinin büyüklüğüne ve coğrafyası-
na bakılmaksızın uygun herhangi bir hizmet 
biçimini seçebilirsiniz.
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Positive Technologies çözümlerini kullanarak sorunsuz bir şekilde çalışabilir, gü-
venlik duvarınızı güçlendirebilir ve siber suçluların girmesini engelleyebilirsiniz. 
Aynı zamanda uygulamalar, veritabanları, ağlar ve endüstriyel kontrol sistemleri 
içindeki güvenlik açıklarını ve yapılandırma hatalarını belirleyebilirsiniz.

PT ISIM
Endüstriyel ağlar ve SCADA için yeni nesil siber güvenlik
PT ISIM, endüstriyel ağdaki güvenlik ihlallerini ve siber saldırıları tespit ediyor. 
Personel ve müteahhit faaliyetlerinin izlenmesine ve olay soruşturma sürecinin 
yapılmasına yardımcı oluyor. 

PT Uygulama Güvenlik Duvarı
Uygulamalar, API’ler, kullanıcılar ve altyapı için uyarlanabilir ve hassas WAF 
koruması
PT Application Firewall, OWASP Top 10, WASC, L7 DDoS, otomatik saldırılar ve 
sıfır günlük kullanımları içeren web tehditlerine karşı koruma sağlayan doğru 
ve uyarlanabilir bir WAF çözümüdür. Başka hiçbir WAF’de bulunmayan olay 
korelasyon yetenekleri, gelişmiş makine öğrenmesi ve gerçek zamanlı kullanıcı 
davranışı analizi dahil olmak üzere, sağlam bir güvenlik araç seti sağlar.

PT Uygulama Müfettişi
Uygulamalardaki zayıf noktaları ve kusurları tespit etmek için kullanışlı SDL ve 
DevSecOps dostu AST çözümü
PT Uygulama Müfettişi, uygulamalardaki güvenlik açıklarını ve belgelenme-
miş özelliklerin belirtilerini tespit etmek için uygun bir yol sunar. Kesin nokta 
doğruluğu, statik, dinamik ve etkileşimli analiz, ayrıca kusurları doğrulamak için 
benzersiz soyut yorumlama ve test sorguları (kötüye kullanmak) oluşturma gibi 
titiz yöntemlerle sağlanır.

PT Telekom Saldırı Keşfi
SS7 ve Çap sinyal ağları için hedeflenmiş koruma
PT Telekom Saldırı Keşfi, SS7 ve Çap sinyalizasyon ağlarına yönelik hedefli ko-
ruma sağlar. Kişisel verilerin ihlalini, çağrı ve SMS müdahalesini, abone konum 
takibini, sinyal sahtekarlığını ve hizmet reddi saldırılarını önler.

MaxPatrol
Güvenlik açığı ve uygunluk yönetimi
MaxPatrol, uygulamalarınızdaki, veritabanlarınızdaki, ağlarınızdaki ve işletim 
sistemlerinizdeki güvenlik açıklarının ve yapılandırma hatalarının aracısız, düşük 
ayrıcalıklı, kara kutu ve beyaz kutu tanımlamasını sağlar. 

POSITIVE  
TECHNOLOGIES
Positive Technologies, güvenlik açığı ve uyumluluk yöneti-
mi, olay ve tehdit analizi ve uygulama koruması konuların-
da lider bir kurumsal güvenlik çözümleri sağlayıcısıdır.

MaxPatrol SIEM
Gerçek zamanlı olay tespiti
MaxPatrol SIEM güvenlik olaylarını izler 
ve gerçek zamanlı olarak olayları tespit 
eder. Altyapınızı olayların analizi, varlık 
envanterleri, bilinen ve yeni tehditlerin 
otomatik algılanmasıyla güvence altına 
alır.

PT MultiScanner
Kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı çok 
katmanlı koruma
PT MultiScanner, kurumsal altyapının ta-
mamındaki kötü amaçlı etkinlikleri algılar 
ve engeller. PT MS, birden çok yöntemin 
gücünü birleştirerek nesneleri tarar; bir-
den fazla virüsten koruma yazılımı, statik 
analiz ve Positive Technologies tarafından 
sağlanan itibar listeleri.

SERVİSLER
Uluslararası bankalar ve telekomüni-
kasyon şirketleri ile birlikte ulusal kamu 
kuruluşları ve hükümetler düzenli olarak 
en zorlu sorunlarını çözmek için Positive 
Technologies’yi tercih etmektedir.
Positive Technologies eksiksiz bir güven-
lik hizmetleri yelpazesi sunuyor:
• ICS / SCADA Güvenliği
• Hücre Ağı Güvenlik Değerlendirmesi
• ATM Güvenlik Hizmetleri
• Web Uygulaması Güvenlik Hizmetleri
• Mobil Uygulama Güvenliği Hizmetleri
• Özel Uygulama Güvenliği Hizmetleri
• SSDL Uygulaması
• Penetrasyon testi
• Adli Soruşturma Hizmetleri
• Gelişmiş Sınır Kontrol Servisi
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Kaspersky Endpoint  
Security Cloud
Kaspersky Endpoint Security Cloud, küçük ve 
orta ölçekli işletmeler için şifreleyiciler, fidye 
yazılımları ve diğer saldırılar dahil, bilinen ve 
bilinmeyen tüm tehditlere karşı zahmetsiz ve 
kapsamlı koruma sağlıyor. Bunu zamanınızı veya 
bütçenizi zorlamadan yapıyor, çünkü küçük 
işletme kaynaklarının ne kadar kısıtlı olabilece-
ğini biliyor!

Kaspersky Endpoint  
Security for Business Select
Linux sunucuları ve uç noktalar dahil olmak 
üzere çok çeşitli platformlar için Yeni Nesil 
teknolojiler ve HuMachineTM tabanlı koruma 
sağlar. Şüpheli davranışları tespit eden çok kat-
manlı güvenlik sunar ve fidye yazılımları dahil 
olmak üzere tehditleri engeller. Bulut destekli 
kontroller, saldırılara maruz kalma ihtimalinizi 
azaltır. Mobil yönetim özellikleri ise mobil plat-
formlarınızı korumanıza yardımcı olur.

KASPERSKY
BÜYÜMEKTE OLAN İŞLETMELER 
İÇİN KOLAY SİBER GÜVENLİK
En iyi güvenlik, BT departmanlarının işini zorlaştırmaz, aksine 
kolaylaştırır. İşletmeniz hızlı bir şekilde büyüyorsa veya dijital 
dönüşümün ortasındaysa büyük ihtimalle kaynaklarınız sürekli 
ucu ucuna yetiyordur. Bu sebeple anında koruma sağlayan ve 
ihtiyaç duyduğunuzda ölçeklendirilebilecek uç nokta çözümle-
rini tercih etmek gibi akıllı kararlar vererek çalışmanız gerekir. 
Kaspersky’nin geliştirdiği uç nokta çözümleri, en gelişmiş 
tehditlere karşı dahi koruma sağlayarak işletmenizin dönüşü-
münde size yardımcı olur. Kaspersky Endpoint  

Security for Business  
Advanced
Çok katmanlı güvenliği özellikleri genişletilmiş 
kontrol araçlarıyla bir araya getirir. Bu sayede 
yeni tehditlere karşı koruma sağlamak için hız-
lı bir şekilde uyarlanabilen çevik bir güvenlik 
çözümü sunar. Ek savunma katmanları, işlet-
melere güvenlik açıklarını ortadan kaldırma ve 
hassas verileri korumak için daha çok önlem 
alma imkanı sunar. Bu işlevlerin tamamı, 
kullanımı kolay tek bir yönetim konsolundan 
kontrol edilir.

Kaspersky Total Security  
for Business 
Kaspersky’nin en kapsamlı güvenlik çözümü-
dür. Yeni nesil teknolojileri ile altyapınızın 
daha geniş bir kısmını koruduğu için tehditleri 
engelleyebilir ve web trafiğini merkezi olarak 
veya uç noktalarda filtreleyebilir. Bu sayede 
güvenliğinizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlama-
nıza ve eski sistemler dahil olmak üzere tüm 
BT varlığınızda performansınızı yönetmenize 
yardımcı olur. Güçlü kontrollere sahip olarak 
ek koruma sağlar ve bu işlevlerin tamamı tek 
bir konsoldan yönetilir. 
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TRAPS
Gelişmiş Uç Nokta Koruması
Palo Alto Networks Traps, bilinen ve 
bilinmeyen kötü amaçlı yazılımlar ve 
güvenlik açığı istismarları bir sistemi 
tehlikeye atma fırsatı bulamadan uç 
noktaları onlara karşı güven altına 
alan çok yöntemli bir önleme yaklaşı-
mıyla geleneksel antivirüslerin yerini 
alıyor. Traps, kritik varlıklar tehlikeye 
uğradıktan sonra algılama ve yanıt 
vermenin aksine güvenlik ihlallerini ve 
başarılı fidye yazılımlarını önler.

GLOBALPROTECT
Siber Güvenlik İhlallerini Önleyin ve 
Mobil İş Gücünü Güven Altına Alın
Palo Alto Networks’ün uç noktalar için 
GlobalProtect ağ güvenliği istemcisi, 
Yeni Nesil Güvenlik Platformu’nu ko-
numdan bağımsız olarak tüm kullanı-
cılara kadar genişleterek kuruluşların 
mobil iş gücünü korumasını sağlar. 
Uygulama kullanımını anlamak, trafiği 
kullanıcılar ve cihazlarla ilişkilen-
dirmek ve yeni nesil teknolojileriyle 
güvenlik politikaları uygulamak için 
platformun yeteneklerini kullanarak 
trafiğin güvenliğini sağlar.

PANORAMA
Güvenlik kurulumları karmaşıktır; 
karmaşık güvenlik kuralları ve birden 
çok kaynaktan gelen veri yığınları 
nedeniyle BT ekiplerinin aşırı yüklen-
melerine neden olabilir. Panorama 
ağ güvenliği yönetimi, size kurulumu 
kolay, birleştirilmiş politika oluşturma 
ve merkezi yönetim özellikleri sağlar. 
Güvenlik duvarlarını, sektör lideri 
işlevsellik ve etkili bir kural tabanı ile 
merkezi olarak kurup denetleyebilir ve 
ağ genelindeki trafik ve tehditlere ait 
bilgi edinebilirsiniz.

PALOALTO
Yeni nesil bir güvenlik şirketi olan Palo Alto Networks, 
dünya çapında on binlerce kurumda uygulamaları güvenli 
bir şekilde etkinleştirip güvenlik ihlallerine karşı koruya-
rak siber güvenlik alanında yeni bir döneme liderlik ediyor. 
Yenilikçi yaklaşımı ve çeşitlendirilmiş siber tehdit koruma 
yetenekleri, devrim yaratan güvenlik platformu eski veya 
mevcut ürünlerden çok daha üstün bir güvenlik sağlıyor, 
günlük iş operasyonlarının güvenli bir şekilde yürümesini 
sağlıyor ve kurumların en değerli varlıklarını koruyor.

Cortex XDR
Cortex XDR, güvenlik ekiplerinin gelişmiş saldırıları tespit edip durdurmalarına 
ek olarak savunma hatlarını sürekli geliştirme ve ileride karşılaşılabilecek siber 
saldırıları önlemelerini sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır. 
Cortex XDR, sektördeki tek açık ve tümleşik yapay zeka tabanlı sürekli güvenlik 
platformu olan Cortex üzerinde kullanıma sunulan ilk uygulamadır. Cortex XDR, 
siber güvenlik ekiplerini ayıran ve olaylara yanıt verme süresini uzatan veri silola-
rını ortadan kaldırır. Gelişmiş ağ, uç nokta ve bulut verileri arasında yerel olarak 
bağlantı kuran Cortex XDR, makine öğrenmesi ve analiz süreçleriyle güvenlik 
operasyonlarının tüm aşamalarında iyileştirme sağlar.

Bulut Güvenliğinde Yeni Bir Dönem
AWS, Azure ve Google Cloud dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında sını-
fında en iyi uyumluluk ve güvenlik standartlarını sunmak üzere, alanında öncü 
olan Evident ve RedLock ürünlerini birleştirerek üstün özellikli tek bir ürün haline 
getirdik. Palo Alto Networks şu anda birleştirilmiş tek bir ürün üzerinden geliş-
miş görünürlük, yapılandırma izleme, sürekli uyumluluk güvencesi ve otomatik 
düzeltme özelliklerine sahip tehdit algılama işlevleri sunan tek satıcıdır.
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Wi-Fi 6 için Hazır Mısınız?

Yüksek Performanslı Kurumsal Wi-Fi 6
802.11ac dalga 2 teknolojisinin sunduğu performans gelişimlerinin avantajlarından 
tam anlamıyla yararlanmak için tasarlandı, 802.11ax cihaz kapasitesini yükseltmek 
ve mevcut Wi-Fi spektrumundan daha fazla güç çekerek verimliliği arttırmak için 
gerekli kilit teknolojiyi hücreselden alıyor.

En iyi Kullanıcı Deneyimi için RF Optimizasyonu
ExtremeAI ve SmartRF, dinamik RF ortamlarında bile en iyi kapsama alanı ve en üs-
tün kullanıcı performansı sağlamak için Wi-Fi sinyallerini izleyen ve otomatik olarak 
ayarlayan AI/ML teknolojisini kullanır.

802.11ax Teknolojisi
802.11n teknolojisinin önceki nesillerine göre, 802.11ac dalga 1 ve 2 her biri önceki 
standardın üstüne inşa edilen gelişim nesilleri olarak değerlendirilebilir, 802.11ax’in 
yeni PHY teknolojisi, Wi-Fi ağlarını tamamen başka bir boyuta taşıyan yeni bir tek-
noloji seviyesini de beraberinde getiriyor.

EXTREME 
NETWORKS

Yüksek Performanslı Kurumsal Wi-Fi 
6 Teknolojisinde Yeni Standartlar
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Ağınızın Tamamını Yönetmeniz İçin Daha İyi Bir Yol

BT Personelinizin  
Hayatını Kolaylaştırın

Extreme Extended Edge (VPEX) Çözümü
• Tek IP ile 48 adet cihazın merkezi yönetimi ve kontrolü
• Birden fazla ağ katmanını tek bir mantıksal katmana daraltır
• Binlerce genişletilmiş uzak bağlantı noktasını destekleyen ölçeklenebilir, 

esnek, düşük maliyetli ağlar
• Kampüs boyunca genişletilmiş şasi benzeri çözüm İdari Görevleri Azaltın

 Rutin görevleri otomatik hale getirir 
ve tüm ağınızda politika yayınlamayı 
kolaylaştırır.

 Uyarı ve Olay Zekası ile Potansiyel 
Sorunlarınızı Öğrenin

 Belirlenen eşik değerlerine göre BT 
ekibini sorunlar ile ilgili uyarır ve çö-
züldüğünde bu uyarıları temizler.

  Ağınızı tüm vendorlar ile uyumlu 
hale getirin

 Ağınızın tamamen heterojen bir yapı-
ya sahip olabilmesi için her markadan 
cihazı yönetir.

Kurumsal Ağlar

Şasi Alternatifi

Otomatik Konfigürasyon
Sanal Şasi

Servisler Çalışırken Upg-
rade

Orta / Yüksek Eğitim

Genişletilebilir Kenarda 
Politika Uygulama

Uygun Maliyetli 
Tamamen Yedekli

Perakende / Üretim

Kat Kabinleri Dışında

Dağıtık Ağlar
Kolay Kurulum ve İş 

Akışları
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Veri kullanımının büyük bir hızla artmasıyla birlikte şirketlerin dijital varlıklarını 
yönetme ve saklama yaklaşımları tepeden tırnağa değişiyor. Yüksek hacim oluş-
turan ve zengin formatlara sahip olan büyük veriyi saklamanın en verimli yolu 
buluttan geçiyor. Bulut üzerinde saklanan verinin olası hatalardan ve aksama-
lardan tümüyle arındırılması ise ancak güvenilir bulut yedekleme çözümleriyle 
mümkün oluyor. “Türkiye’nin Bulutu” Bulutistan içinde bulut yedekleme ve dijital 
arşivleme odaklı veri bankası olarak hizmet veren BulutBroker, bu çatı altında 
elde ettiği bilgi birikimi artırarak bölgesel bir uzmanlık merkezine dönüşmek için 
Bulutistan’ın kardeş şirketi olarak yeniden yapılandı.  15 Şubat’ta Raffles Hotel 
İstanbul’da özel bir toplantıyla duyurulan yeni yapılanmada BulutBroker, sektö-
rünün öncüsü müşterileriyle oluşturduğu hacmi sayesinde yılbaşı itibarıyla 10 
PetaByte veri büyüklüğüne ulaşarak Türkiye’nin en büyük veri bankası olarak iş 
hayatına kesintisizlik sunuyor. 

Türkiye’nin Kurumsal Verisi, BulutBroker’ın Veri 
Yedekleme Platformuna Emanet
Bulut yedekleme ve arşivleme süreçlerine odaklı hizmet veren BulutBroker ko-
nusunun lideri olmak için yeni yılda yoluna bir grup şirketi olarak devam ediyor. 
NetApp Gold Partner ve Veeam Bulut Servis Sağlayıcı iş ortağı olmanın yanında 
bölgesel açılımlar sağlamasına değer katan konusunda dünya lideri iş ortaklıkları 
ile ekosistemini büyütüyor. Bu ekosistem ile Türkiye’de sakladığı kurumsal veri-
nin tercih edilmesi durumunda bir kopyasını da MS Azure, AWS gibi küresel bu-
lutlarda, hibrit altyapılar ile saklanmasına aracılık ediyor. BulutBroker, kurumsal 
mega projeler ile Türkiye’de oluşturduğu “10 PetaByte (yaklaşık 10 milyar GB)” 
ölçek ekonomisi ile işletmelerinin veri yedeklemesi, arşivlemesi, felaket yönetimi 
ve iş sürekliliği ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılıyor.

Dijital varlıkların “kasko sigortası”
Dijital varlıklara yönelik saldırılar her geçen gün artarken, kritik kurumsal veriyi 
korumak için ek önlemler almak kaçınılmaz oluyor. BulutBroker, bulut yedekle-
me ve arşiv özelinde çalışarak, üretilen ve işlenen her verinin farklı bir lokasyon-
da kopyasının bulunmasını sağlıyor. Böylelikle veri, tıpkı kasko sigortası yapılmış 
bir araç gibi her an güvence altında oluyor. BulutBroker’ın ön yatırım gerektir-
meyen, “kullandığın kadar öde” modeliyle sunulan hizmetleri, bulut yedekleme 
ve arşivleme teknolojilerine geçişi kolaylaştırıyor. Böylelikle Türkiye’nin en büyük 
veri bankasını her ölçekte şirket kendi bütçelerine uygun koşullarla rahatça 
kullanıyor.

Yasal düzenlemelerle uyumlu, güvenilir, bilişim maliyetlerini 
iyileştiren bulut yedekleme ve dijital arşivleme platformu 
ile artık kurumsal veriler ikinci adresinde.

Uçtan uca bulut  
yedekleme hizmetleri
BulutBroker’ın sunduğu katma değerli 
hizmetler bulut arşivleme, bulut yedekle-
me, bulut replikasyon ve yönetilebilir hiz-
metler olarak sıralanıyor. Yüksek maliyetli 
depolama yatırımlarının önüne geçen 
bulut tabanlı arşivleme, veriye duyulan 
ihtiyaca göre saniyeler mertebesinde geri 
yükleme süreleriyle çalışıyor. Yedekle-
me sistemine entegre olarak arşivleme 
yapabilen BulutBroker çözümleri, ayrıca 
medya sisteminden arşivleme yaparak 
süreçleri kolaylaştırıyor. 

TÜRKİYE’NİN EN  
BÜYÜK VERİ BANKASI 
HİZMETE AÇILDI
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Acronis Backup 12.5
Acronis’in kurumsal yedekleme çözümüdür. Windows/Linux fiziksel, VMware/
Hyper-v/Oracle VM/KVM/RHV sanallaştırma platformları, MAC, Office 365, G 
Suit, IOS ve Android gibi 21’den fazla platformu tek bir konsoldan yedeklemeyi 
destekler. Yedekleri VM olarak çalıştırma, otomatik VM’e dönüştürme, VM rep-
likasyonu, yedeklerin VM olarak çalıştırılıp test edilmesi gibi gelişmiş sanallaş-
tırma özelliklerine sahiptir. Web tabanlı ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. 
Türkçe dahil 23 farklı dil desteği vardır. Kalıcı lisans veya yıllık abonelik şeklinde 
satılabilir. Lisanslama fiziksel sunucu başınadır, soket/core/VM sayısına bakıl-
maz. 
Acronis Cyber Cloud : Acronis’in MSP/SP çözümüdür. İş modeli “aylık kullandı-
ğın kadar öde” şeklindedir. İş ortağı ve müşteri için bir ilk yatırım maliyeti yoktur. 
İş ortağı, distributor ile bir sözleşme imzalayıp minimum 100$’lık bir tahhüt vere-
rek çalışmaya başlayabilir. Sistem multitier-multitenant yapıdadır. Acronis Cyber 
Cloud kapsamında aşağıdaki hizmetler verilebilir; 
• Backup Cloud : Bulut yönetim konsolu ile Windows/Linux fiziksel, VMware/

Hyper-v/Oracle VM/KVM/RHV sanallaştırma platformları, MAC, Office 365, 
G Suit, IOS ve Android gibi 21’den fazla platformu tek bir konsoldan yedek-
lemeyi destekler. SP, müşterileri için yedeklenecek makine sayısını (fiziksel, 
sanal, o365 mailbox vb.) ve buluta yedeklenecek alanı sınırlayabilir.

• Disaster Recovery Cloud: İş sürekliliğini sağlamak amacıyla Acronis veri 
merkezinden verilen bir hizmettir.

• Files Cloud : Müşterilere dosya senkronizasyon ve paylaşım hizmeti verme-
ye yaran bir servistir.

Acronis Files Advanced : Kurumsal dosya senkronizasyon ve paylaşım çözümü-
dür. Dropbox, OneDrive gibi bulut tabanlı dosya paylaşım çözümlerini güvenlik 
veya regülasyonlar nedeniyle kullanmak istemeyen müşteriler için tamamen 
on-premise çalışan bir çözümdür. Tüm senkronizasyon işlemleri kurum içindeki 
Files Advanced sunucusu aracılığıyla lokal disklere veya NAS cihazlarına şifrele-
nerek yapılır. Daha sonra kullanıcı, senkronize ettiği dosyalara web arayüzünden, 
mobil clientlardan erişebilir.

ACRONIS

Acronis Snap Deploy : Yüksek adette 
PC/Laptop kullanan müşterilerin, ge-
rek yeni PC/Laptop alımlarında gerekse 
günlük bozulan ve sıfırlanması gereken 
makinelere standard imaj atma işlemlerini 
kolaylaştıran bir çözümdür.
Acronis Files Connect: MAC’lerin 
Windows ortamlarına entegrasyonunu 
sağlayan bir üründür. Kullanım amacı da 
Apple MAC cihazlarının kullandığı AFP ile 
Windows’un kullandığı SMB protokolü-
nün tam olarak uyumlu olmaması nede-
niyle ortaya çıkan problemleri gidermektir.
Acronis Cyber Infrastructure : Yazılım 
tabanlı Hyperconverge çözümü olan 
Cyber Infrastructure, marka bağımsız 
sunucularla scale-out yapıda çok amaçlı 
storage yapısı oluşturmayı sağlar. Cyber 
Infrastructure ile yedekleme, ISCSI, NAS 
ve S3 object storage servisleri oluşturula-
bilir. Sistem düşük maliyetli yedek/arşiv 
amaçlı veya yüksek performanslı storage 
oluşturmak için yapılandırılabilir ve PB’lar 
seviyesinde ölçeklenebilir. Üzerinde gelen 
KVM tabanlı sanallaştırma özellikleri 
ile de test/geliştirme veya production 
ortamlar için altyapı sağlar. Ayrıca VXLAN 
desteği ile de network sanallaştırma des-
teği sunar.

Acronis; fiziksel, sanal ya da bulut ortamlarında bulunan, tüm kritik verilerinizi  kurtarma-
nıza ve güvenli bir şekilde taşımanıza yardımcı olur. Birleştirilmiş Platformu ve yeni nesil 
teknolojisi sayesinde, yönetim yükünü hafifletmek ve toplam maliyeti azaltmak üzere tasar-
lanmış yenilikçi çözümleri aynı zamanda kurtarma zamanı hedeflerini de geliştirir.
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VEEAM
Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication’ın 
sektör lideri yedekleme, geri yükleme ve replikasyon yete-
neklerini, Veeam ONE’ın sunduğu gelişmiş izleme, rapor-
lama ve kapasite planlama işlevleriyle birleştirir. Veeam 
Availability Suite tek yönetim konsolundan sanal, fiziksel 
ve bulut tabanlı TÜM iş yükleri için Hiper Erişilebilirlik 
sağlayarak tüm BT hizmetlerinin, ilgili uygulamaların ve 
verilerin dakikalar içinde kurtarılmasına olanak sağlar. Bu 
ürün, VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V için destek 
sayesinde tüm uygulama, veri ve bulutlarda Hiper Kesinti-
siz Çalışan Kuruluşlar için Akıllı Veri Yönetimi sağlar.

Veeam Availability Platform, kuruluşların veri yönetimini daha “akıllı” ve özerk 
hale getirmek ve verilerin her bulut altyapısında erişilebilir olmasını sağlamak 
adına kural tabanlı yönetimden davranış tabanlı yönetime yükseltmesine yar-
dımcı olan en eksiksiz çözümdür. Veeam Availability Platform daha iyi işletme 
sonuçları elde etmek için gelişmiş veri yönetimine giden yolda müşterilere yar-
dım sağlayan en eksiksiz çözümdür.
Veeam Availability Suite tek bir yönetim konsolundan sanal, fiziksel ve bulut 
olmak üzere tüm iş yükleri için Kesintisiz Erişilebilirlik sunuyor. Veeam, büyüyen 
kuruluşların günümüz hizmet düzeyi ve veri merkezi Kesintisiz Erişilebilirlik he-
deflerini karşılamalarına yardımcı olur. Veeam Availability Suite; tüm iş yükleri-
nin bütüncül şekilde kapsanması için Veeam Backup & Replication’ın güçlü veri 
koruma özellikleri ile Veeam ONE’ın gelişmiş izleme ve raporlama yeteneklerini 
sağlayan üstün çözümdür.

Tüm BT Ortamınız için 
İzleme ve Analiz
Veeam Availability Suite’in bir parça-
sı olan Veeam ONE sanal ve fiziksel 
ortamlarınız için kapsamlı bir izleme 
ve analiz çözümü sunar. Hem Vee-
am Backup & Replication ile Veeam 
Agent’lar hem de VMware vSphere ve 
Microsoft Hyper-V için sunduğu des-
tek sayesinde Veeam ONE, etkileşimli 
araçlarla kapsamlı, akıllı izleme, rapor-
lama ve otomasyon sunar. Bu sayede 
siz de operasyonlarınız etkilenmeden 
sorunları proaktif bir yaklaşımla çöze-
bilirsiniz.

VMware ve Hyper-V 
için System Center’ın 
gücünü ortaya çıkarın
System Center için Veeam Manage-
ment Pack (MP); VMware vSphere, 
Microsoft Hyper-V ve Veeam Backup 
& Replication uygulamadan donanıma 
yönetim için en kapsamlı ve kullanı-
mı kolay System Center uzantısıdır. 
Eyleme geçilebilir izleme, raporlama 
ve gerçek zamanlı analiz ile Veeam MP 
BT karar alıcıların daha hızlı ve daha 
doğru karar vermesine yardımcı olur.

Sektör lideri yedekleme, 
kurtarma ve replikasyon-
dan yararlanabilirsiniz
Veeam Backup & Replication, kuruluşla-
rın sanal, fiziksel ve bulut tabanlı olmak 
üzere tüm iş yükleri için kapsamlı bir 
veri koruması elde etmesine yardımcı 
olur. Tek bir konsoldan tüm uygulama 
ve verileriniz için hızlı, esnek ve güvenilir 
yedekleme, kurtarma ve replikasyondan 
faydalanabilirsiniz.

Sanal, fiziksel ve bulut-
taki Tüm iş yükleri için 
Backup Essentials
Veeam Backup Essentials; VMware 
vSphere, Microsoft Hyper-V ve Nutanix 
AHV ile AWS ve Azure dahil olmak üzere 
fiziksel ve bulut iş yükleri için güçlü, 
uygun maliyetli ve kullanımı kolay ye-
dekleme, kurtarma, izleme ve raporlama 
özellikleri sağlar.
Küçük ölçekli işletmelere yönelik bu 
yedekleme çözümü 250’den az çalışanı 
olan ve en fazla 6 CPU soketi veya 50 
Instance’ı olan ortamlar için tasarlanmış-
tır. Bununla birlikte Veeam Backup Essen-
tials, %60’a varan tasarruflarla Veeam 
Availability Suite ile kurumsal düzeyde 
aynı işlevleri sunar.
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Bulut Bilişim 
Hibrit bulut, çoklu bulut ve modern uygulamalarla buluta geçi-
şini hızlandırmak isteyen kurumlar, VMware Cloud sayesinde 
tutarlı altyapı ve operasyonlarla tüm uygulama portföylerini 
her türden bulut ortamında sorunsuz ve güvenli bir şekilde 
yönetebilir. VMware Cloud, bulutta hem geleneksel hem yeni 
uygulamaları çalıştırmanıza izin verir ve bu sayede hem mev-
cut yatırımınızdan hem de genel buluttan faydalanabilirsiniz. 
vSphere ürünleri ile Veri Merkezi ve Bulut Altyapısı konuların-
da danışmanlık alabilirsiniz. 

Ağ İletişimi ve Güvenliği Dönüşümü
Geleceğin yazılım tanımlı ağlarına hazırlık yapmayı hedefleyen 
kurumlar, VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmuş Sanal 
Bulut Ağı ile işlerini bir adım daha ileriye taşımak için ihtiyaç 
duydukları güvenli ve istikrarlı temele sahip olur. VMware, 
NSX Veri Merkezi, NSX Cloud, SD-WAN by VeloCloud ürün-
leriyle, müşterilerine çalıştıkları her yerde uygulamaları ve 
verileri birbirine bağlayan tek bir ağ oluşturma imkanını sunar. 
Ayrıca VMware, işletmelere altyapıya özgü bir güvenlik ve uç 
noktadan buluta kadar koruma sağlayarak, işletmelerin saldırı 
yüzeylerini azaltmalarına yardımcı olur ve güvenliği artırır.

VMWARE
Kurumsal yazılım alanının yenilikçi öncüsü 
VMware, kurumların BT stratejilerine paralel 
olarak, bulut, mobilite, ağ iletişimi, güvenlik 
ve dijital çalışma alanında sunduğu gelişmiş 
ürün ve çözümlerle dijital dönüşüm süreçle-
rini hızlandırmalarına destek olur. 

Dijital Çalışma Alanı ve Mobilite
Değişen dünya ve hızlı dijitalleşmeyle birlikte değişen çalı-
şan beklentileri doğrultusunda, VMware altyapısıyla inşa 
edilen entegre bir dijital çalışma alanında çalışanlar, her 
yerden, tüm cihazlardan, istedikleri anda iletişim kurabilir, 
uygulama ve hizmetlere güvenli ve kesintisiz bir şekilde eri-
şim sağlayabilir. VMware, dijital çalışma alanınızı güvenli bir 
ortam ve tüketici dostu kullanıcı deneyimi ile inşa etmek için 
Workspace ONE ve AirWatch ile Desteklenen Workspace 
ONE UEM çözümlerini sunuyor. 
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TeamViewer Uzaktan Destek Araçları Sizin İçin 
Ne Yapabilir?
BT destek hizmeti sağlayıcıları ve kurumsal yardım masası teknisyenleri, şu 
konularda TeamViewer uzak masaüstü desteğine güveniyorlar:
• Evden çalışanlara, uydu konumlarındaki personele, müşterilere veya or-

taklara, iş seyahatinde olanlara yardım
• Zamandan tasarruf eden ve seyahat giderlerini ortadan kaldıran yerinde 

işlem, yüz yüze servis aramaları ve bakım
 Onarıma gönderilen masaüstü ve dizüstü bilgisayarların nakliyede hasar 

görme riskinin azalması
• İlk çağrıda çözüm hızlarının iyileşmesi

TeamViewer Pilot
Günlük çalışma hayatınızda artırılmış gerçeklik
Artırılmış gerçeklik, ne kadar uzakta olursanız olun, ekranın ötesindeki 
sorunları çözmenize imkan verir. TeamViewer’ın artırılmış gerçeklik çözümü 
olan TeamViewer Pilot ile bağlantınızın diğer tarafını da görebilirsiniz. Akıllı 
telefon kamerası özelliği ile bir bakışla her türlü ekipmanı, makineyi, altyapı 
sorununu ve daha fazlasını gözlemleyebilirsiniz. Gerçek nesneler üzerine 3D 
işaretçiler yerleştirerek müşterinizi yönlendirebilirsiniz.

TEAMVIEWER
TeamViewer, masaüstü bilgisayarlara, mobil cihazlara ve 
IoT cihazlarına her an her yerde, uzaktan bağlanmanızı 
sağlar.

İhtiyacınız olduğu anda destek alın
Makinelerinizden biri aniden çalışmayı 
durdurdu. Bu işiniz için kritik bir an oldu-
ğu için hemen o an, anında yardıma ihti-
yacınız var. TeamViewer Pilot ile uzaktaki 
bir uzmana hızla erişebilir, sorunu akıllı 
telefonunuzun kamerasıyla gösterebilir 
ve sizi problemin çözümü için yönlendire-
bilmesini sağlayabilirsiniz.
Sorunları uzaktan çözerek zamandan 
ve paradan tasarruf edin
Müşterinizin bir yönlendirici ayarlaması 
gerekmektedir. Kendi kendilerine ayar 
yaparken tek ihtiyaç duydukları şey sizin 
bilginiz ve rehberliğinizdir. Sahada olmak 
uzun yolculuklar gerektirir ve şart değil-
dir. Müşterilerinize talimatlar verin ve 
kurulumu tamamlamalarını izleyin – tüm 
bunları ofisten, TeamViewer Pilot aracılı-
ğıyla bağlanarak yapın.
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Şirketinizdeki maliyet, fiyat, müşteri iletişim detayları gibi 
bilgilerin çalınmasını, rüşvet ve hırsızlık gibi mevzuat ve 
etik dışı davranışların farkedilmesine ve çalışan ile çalış-
mayan personelin tespitini yapabilmenize olanak sağlayan 
LumoGöz, iş yerinizde daha güvenli ve şeffaf bir çalışma 
ortamı yaratmanıza yardımcı olur.

LumoGöz’ün DLP (Veri sızıntısını önleme) özelliği ile dosya çıkışlarının oldu-
ğu e-postaları, tablo ve belge şeklinde dokümanların basıldığı yazıcıları analiz 
edilebilir; ziyaret edilen internet sitelerini, bilgisayarlarda kullanılan uygulamaları 
ve sosyal ağlardaki yazışmaları gözlemleyebilir ve şüpheli eylemleri tanımlayarak 
olası tehdit durumlarını önceden haber alıp bu aktiviteleri engelleyebilirsiniz. 
Böylece şirketinizin kurumsal sırlarının dışarı sızması ile oluşabilecek maddi ve 
manevi kayıpları önlemiş olursunuz. 

Çalışan takibi özelliği ile çalışanların iş sürelerinin kayıtlarını tutabilir, ziyaret etti-
ği web siteleri ve kullandığı programları tespit ederek orada yaptığı tüm aktivi-
teleri analiz edebilir, yazıcıya gönderdiği dokümanları izleyebilir ve baskı sayı-
sını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu özellik ile veri sızıntılarını önlemek için tüm 
dosyaların kime hangi kanal aracılığı ile gönderildiğini tespit edebilir ve sabit disk 
ile çıkarılabilir araçlardaki bilgilerin kopyalanmasını ve bunlar üzerinde gerçek-
leştirilen diğer hareketleri gözlemleyebilirsiniz. Böylece iş yerinizde en çok hangi 
uygulamaların kullanıldığını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, en çok 
hangi sitelerde ya da uygulamalarda vakit geçirildiğini, günün hangi saat dilimleri 
arasında en verimli çalışıldığını, hangi dosyalarda hangi işlemlerin yapıldığını 
şeffaf ve objektif bir şekilde öğrenirsiniz. 

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) özelliği ile elektronik kartların giriş çıkış 
saatlerini izleyebilir, çalışanın işe yerine giriş yaptıktan sonra çalışmaya gerçek-
ten ne zaman başladığını gözlemleyebilir, departman ve kişi bazında karşılaştır-
malı olarak çalışma saatlerini, erken işten çıkışları ve geç işe gelişleri analiz ede-
bilir, hangi departmanın fazla mesai yaptığını ölçümleyebilir, çalışan eylemlerinin 
tüm analizi ile başlatılan siteler ve programların kullanım sürelerini analiz ederek 
olası risk durumlarını önceden fark edebilirsiniz. 

LUMOGÖZ
Klavye yazım stili algılama özelliği ile 
de belirli bir belgeyi veya mesajı yazan 
personeli, ruhsal durumu değişen (kor-
ku, panik ve stres gibi) personeli, hangi 
bilgisayarda hangi personelin çalıştığını 
ve kurumsal ve özel bilgilerin sızıntıla-
rının ana kaynağını belirleyebilirsiniz. 
Bunların yanı sıra bu özellik ile bilgisa-
yarlara ve özel verilere kontrol dışındaki 
erişimi de engelleyebilirsiniz. Böylece 
duygusal durumlardan kaynaklanacak 
olası tehdit olaylarını önceden engeller, 
olası risk durumlarının ana kaynaklarını 
kişi bazlı inceleyebilirsiniz.
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MacBook Air
Yeni MacBook Air daha ince ve daha hafif. True Tone 
teknolojisiyle tasarlanan göz alıcı Retina ekrana, Touch ID 
özelliğine, en yeni nesil klavyeye ve Force Touch trackpad’e 
sahip. İkonik tasarıma sahip kasası yüzde 100 geri dönüş-
türülmüş alüminyumdan üretiliyor. Bu da onun bugüne 
kadarki en çevreci Mac olmasını sağlıyor. Tüm gün süren pil 
ömrüyle MacBook Air, kolay taşınabilen ve her şeyi yapabi-
len bir dizüstü bilgisayar.
Yeni MacBook Air yalnızca 1,25 kg hafifliğinde olmasına 
rağmen büyük bir güce sahip. Sekizinci nesil Intel Core i5 
işlemci, mail’lerinizi okumaktan internette gezinmeye, Key-
note sunumları oluşturmaktan iMovie’de kurgu yapmaya 
kadar günlük işlerinizin tümü için ihtiyacınız olan gücü 
sağlıyor. 16 GB’a kadar bellek sayesinde aynı anda birden 
çok uygulama üzerinde sorunsuzca çalışabiliyorsunuz. 

APPLE iPad Pro
Tam ekran tasarımıyla iPad Pro, onu hangi açıdan tutuyor 
olursanız olun ihtiyacınız olan her şeyi yapabilecek sihirli 
bir cam parçasına dönüşüyor. Gerçeğe en yakın renkler ve 
ProMotion teknolojisiyle her şey büyüleyici bir güzellikte ve 
hassasiyette.
Face ID özelliği şimdi iPad’de. iPad Pro’nuzu ister yatay 
ister dikey konumda tutun, Face ID kusursuzca çalışıyor ve 
ekran kilidiniz güvenli bir şekilde açılıyor.Üstelik kendisi bir 
tabletteki en güvenli yüz tanıma teknolojisi. Ve aynı zaman-
da bir bilgisayardaki.

MacBook Pro
Daha güçlü. Daha yetenekli. Daha profesyonel.
MacBook Pro, dizüstü bilgisayarlarda çıtayı yepyeni bir 
performans ve taşınabilirlik düzeyine yükseltiyor. Yüksek 
performanslı işlemcilere ve belleğe, gelişmiş grafiklere, ola-
ğanüstü hızlı depolama çözümlerine ve çok daha fazlasına 
sahip.
En yeni Intel Core işlemciler sayesinde, MacBook Pro’nun 
işlem performansı yepyeni bir seviyeye ulaşıyor. Şimdi 15 
inç modelde yer alan dokuzuncu nesil 8 çekirdekli Intel 
Core i9 işlemci, 5.0 GHz’e kadar Turbo Boost hızlarına 
imkan tanıyor. Bu da Autodesk Maya gibi 3D grafik uygu-
lamalarında önceki nesil 6 çekirdekli işlemciye göre yüzde 
40’a kadar, 4 çekirdekli bir işlemciye göre ise 2 kata kadar 
daha hızlı render almanızı sağlıyor.

iPhone 11 Pro 
Kullanım konusunda hiçbir karışıklığa yer vermeden tonlarca 
yetenekle donatılmış çığır açıcı üçlü kamera sistemi. Pil ömrü 
konusunda eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir adım. Ve 
yapay öğrenme odaklı, bir akıllı telefonun yapabileceklerini 
yeniden tanımlayan olağanüstü bir çip. Karşınızda Pro ismini 
hak edecek kadar güçlü ilk iPhone. 

Tüm Apple ürünleri kurumsal fiyat 
avantajlarıyla Softline’da!
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Biz Serisi:
Çağrı merkezlerinin yoğun ve zorlu çalışma koşullarına 
dayanıklı ve ofis ortamlarında da tercih edilebilen Jabra Biz 
Serisi, kişisel ve kurumsal kullanım tercihlerine yanıt verecek 
farklı takma stilleri ve mono, duo seçeneklerinin yanı sıra 
bilgisayar ve telefona bağlanabilecek alternatifler sunuyor. 
Biz 2400 II, hafifliği, 360° dönebilen kırılmaz mikrofon kolu, 
güçlendirilmiş kablosu ve üstün gürültü önleme özellikleri ile 
rakiplerinden sıyrılıyor.

Jabra Engage Serisi
Dünyanın en iyi profesyonel dijital kablolu kulaklığı olarak 
tasarlan kablolu ve kablosuz 3 model ve farklı kullanım 
stillerine hizmet eden versiyonları ile Jabra Engage Seri-
si, çağrı merkezleri ve ofis ortamlarına gelişmiş olanaklar 
getiriyor. Aynı anda 5 cihaza kadar bağlanma, 150 metreye 
kadar kapsama, aynı alanda kullanabilen kablosuz kulaklık 
sayısını 3 kata kadar çıkarma, 13 saate kadar konuşma süresi 
ve entegre meşgul ışığı gibi özellikleri  ile gün boyu yoğun 
telefon görüşmeleri yapılan kalabalık çalışma ortamlarının 
tüm gereksinimlerini karşılıyor.

Jabra Evolve Serisi
Açık ofis ortamlarında konsantrasyonu ve verimliliği artırmak 
amacıyla tasarlanan kapsamlı profesyonel kulaklık serisi 
Jabra Evolve, sınıfının en iyisi gürültü önleme teknolojisi 
ile aramalar ve müzik için sunduğu üstün ses kalitesi, kolay 

arama yönetimi ve tüm lider UC platformları ile uyumluluğu 
sayesinde kulaklık kullanımını kolay ve keyifli hale getiri-
yor. Serinin en yeni ürünleri Jabra Evolve 75/75e ve Evolve 
65e/65t modelleri ile gelen gerçek kablosuz özellikleri, ofis ve 
mobil kullanıcılarının hayatını kolaylaştırırken, özel yaşamda 
da kullanılabilirliği, personel memnuniyetini sağlıyor.

Bluetooth ve UC
Mobil kullanıcıların tercih edeceği, kullanımı kolay ve konfor-
lu, tüm Bluetooth cihazlar ve UC ile tam uyumlu, 6 ve 7 saate 
kadar kullanım süresi sağlayan Jabra Motion Serisi ve Ste-
alth UC farklı kullanıcı tercihleri için alternatif oluşturuyor.

Jabra Speak Serisi
Konferans görüşmelerini ve iş birliğini kolaylaştırmak için ta-
sarlanan Jabra Speak Serisi ile USB ya da Bluetooth bağlantı 
üzerinden konferans görüşmeler, saniyeler içinde başlıyor. 
Kristal berraklığında sesi ve kullanımı sezgisel hoparlör mik-
rofonlar sayesinde tekrarlama ve bölünmeler sona ererken, 
taşınabilir ince ve kompakt tasarımı ve tak-çalıştır özellikleri 
ile görüşmeler, her an her yerden gerçekleştirilebiliyor.

Jabra PanaCast
Uzaktan iş birliği çalışmalarına yönelik ürünleri ile öne çıkan 
Jabra portföyünün en yeni üyesi tak-çalıştır özellikli Jabra 
PanaCast çözümü, 13 megapiksel üç kamera ve gerçek za-
manlı video birleştirme teknolojisi ile 180° görüş açısı kazan-
dıran panaromik-4K video özellikleri sayesinde başta küçük 
toplantı odalarına insan gözünün aradığı doğallığı getiriyor.

JABRA
Yaklaşık 150 yıl önce kurulmuş GN Group’un parçası olan Jabra; günümüzde kulaklık, mikro-
fonlu profesyonel kulaklık ve işitme cihazı ürünlerini tek çatı altında sunan tek markadır ve 
bu kapasitesini kurum, kuruluş ve tüketiciler için hayatın ses kalitesini bir üst düzeye taşıma 
amacıyla kullanan bir dünya lideridir.
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Türkiye,  
İstanbul
No:7/1/A D:2 34742  
Kozyatağı Mh. Şakacı  
Sk. Omega İş Merkezi Kozyatağı,  
İstanbul
+90 (216) 373-44-07

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, Esca-
zu, Costa Rica
+506 2505 5756

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

Hindistan, 
Bangalore
Level 11, UB City, Can-
berra 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 Busi-
ness 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, Busi-
ness Center Russia, off. 
802 Bishkek, 720040
+996 (312) 91-00-00

Malezya,  
Kuala Lumpu
Menara UOA Bang-
sar, 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

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

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

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

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

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

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

Moskova
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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199 $
+ KDV’den  
başlayan  
fiyatlarla

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 ger-

çekleştirilir.

- Bilgisayar, yazıcı, modem ve diğer ürünlerin bağlantı ve 
fonksiyon testleri

- Virüs kontrolü ve temizleme - Hdd temizleme - Verim artır-
maya 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

Yıllık Bakım ve Onarım Anlaşması; işletim sistemleri, dona-
nım, 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 Yaptırmalı-
dır?
İşletmesinde bulunan bilgisayar, notebook, sunucu, yazıcı, 
tarayıcı vb. sayısı 3 ve üzerinde olan, bilgisayarlarında so-
run meydana geldiğinde, acil çözüm gereken, tüm işletme-
ler 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. Herhan-
gi bir yazılım ve donanım ürünü aldıklarında da çok özel 
ödeme koşulları ve ıskontolardan faydalanırlar. Soruna 
internet üzerinden uzaktan erişim ile çözüm sağlanır.

BT ihtiyaçlarınız için Softline’ı seçin, karlı çıkın

PERIYODIK  
BAKIM VE  
TEKNIK SERVIS
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