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Bulutlar elinizin
altında olsun.

BROCADE VDX ™
CLOUD NETWORKING NOW HAS AN ETHERNET FABRIC

2011 Brocade Communications Systems, Inc. Her hakkı saklıdır. Brocade ve B-wing simgeleri Brocade Communications Systems, Inc.'in tescilli markalarıdır. Bahsi geçen diğer tüm markalar, ürünler veya hizmet isimleri, marka sahiplerinin tescilli markaları veya hizmet markalarıdır. 

Bulut sistemler için optimize bir ağ, düşündüğünüzden çok daha yakınınızda 
olabilir. Brocade VCS teknolojisiyle yeni bir çığır açan Brocade® VDX ™ 6720 

Veri Merkezi Switch'leriyle mimarinizi ciddi anlamda basitleştirmenize ve 
yönetimi düzene sokmanıza yardımcı olabilecek, sektörün ilk gerçek 

Ethernet doku çözümünü elde edebilirsiniz. 

Eşsiz ağ performansına, eskisine oranla çok daha yüksek verimliliğe ve bulut 
sisteminize şe�af erişim imkanına sahip olabilirsiniz. 

• Tekilleşmiş Basit Katmanlı Mimari
• Uygulama ihtiyaçları düşünülerek geliştirildi
• Layer 2 bağlanabilirliğinde devrim (VCS)
• Sanal Makina performansı ve taşınabilirliği (VAL)
• Yönetim için ortak, tek platform
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Günümüzde her sektörden firma; küresel rekabet 
ve hızlı değişim ortamında, geleceği doğru 
öngörebilme, isabetli yönetsel kararlar alma, 

etkinlik sağlama amaçları doğrultusunda bilişim 
teknolojilerine gereksinim duyuyor. Çoğu zaman bir tercih 
konusu olan bilişim teknolojileri kullanımı, günümüz 
iş dünyası için zorunlu bir gereksinim oluyor. Bilişim 
teknolojileri; iş dünyası gerçekleri ve sınırları dışında 
kalmayı düşünmeyen firmalar açısından hız, kalite, azalan 
maliyetler, verimlilik ve koşulsuz müşteri memnuniyetinin 
temellerini oluşturuyor. Dolayısıyla işletmelerin tüm 
bölümlerinde sürekli oluşan ve dolaşan güvenilir veriye 

hızla ulaşma, bu veriyi kurumsal bilgiye 
çevirerek, karar alma sürecini güçlendirmeye, 
çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor.
 
Bilişim Teknolojilerindeki bu gelişimi 
yakalayabilmek de onu doğru anlamak, 
kendini yenileyebilen sistemleri kurmak ve 
değişimi yönetebilmekle mümkün oluyor. 

Biz, ihtiyaçlarınızı iyi anlamanın ve size değer katacak, 
işlerinizi rahatlatacak çözümleri sunabilmekte yattığını çok 
iyi biliyoruz. Teknoloji ortağı olmak, firmaların geleceğini 
şekillendirmek ile eş anlamlı olduğunun sorumluluğunu 
taşıyoruz. İhtiyacınıza uygun çözümleri sunabilmek, 
işlerinizi duraksatmadan devam ettirme gayretimiz 
almış olduğumuz sorumluluğun doğal neticesi olarak iş 
kalitemize yansıtıyoruz. 

Bilgi birikimimizin yanı sıra uluslararası pazarda marka 
kimliğini kanıtlamış firmalarla çözüm ortaklığı yapıyoruz. 
Sizlere teknoloji konusunda tam destek vermek için felaket 
yönetimi sistemlerinden veri depolama çözümlerine kadar 
geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. 

İşlerinizi daha ileriye taşımak adına uygun, ekonomik,  
güvenli ve güvenilir çözümler sunuyoruz. 

Çözüm ve hizmetlerimizi, sizin için yarattığımız değerlerin 
büyüklüğüyle sınamanın gurunu yaşıyoruz. 
Hepinize, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Ahmet Karasu
Genel Müdür
Matris Bilişim Teknolojileri

‘‘Çözüm ve hizmetlerimizi, 
sizin için yarattığımız değerlerin

büyüklüğüyle sınıyoruz.’’
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İş ve teknolojinin iç içe geçtiği günümüzde tüm şirketler 
kaynaklarını daha verimli kullanarak kesintisiz ve 
güvenilir sonuçlar almanın önceliğine odaklandılar. 

2003 yılından bu güne Matris Bilişim Teknolojileri olarak, 
iş dünyasının değişen dengeleri içinde müşterilerimizin 
beklentilerine ve önceliklerine uygun, bilgi temeli üzerine 
kurduğumuz, doğru, hızlı ve güvenilir hizmetlerimizle 
katma değer sağlayan  bilişim teknolojileri çözümleri 
sunuyoruz. 

“İş’te Çözüm, İş’te Hizmet” ilkesi ve yaklaşımını 
benimseyerek dünya genelinde güvenirliliği ve uygulama 

gücünü kanıtlamış uluslararası marka ve kurumların 
ürünleri ile şirketlerin kurumsal ihtiyaçlarına uygun 
hizmetler veriyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti 
esasına dayanan iş yaklaşımı ve bilgiye dayanan deneyim 
gücümüzle müşterilerimizin iş ortağı olarak hareket 
ediyoruz. 

İş ortağı olduğumuz uluslararası teknoloji üreticilerinden, 
NetApp, Citrix, Vmware, Microsoft, EMC, Fujitsu, 
Lenovo, IBM, HP, Brocade, DELL, Cisco, Epson, CA, 
Trend Micro, McAfee, ProCure ürün ve çözümleri ile; 
Sanallaştırma, Veri Depolama, Veri Yedekleme, İş Sürekliliği, 
Felaket Kurtarma, Tekilleştirme, Sunucular, Bakım ve Destek 
Hizmetleri, Sistem Kurulum ve Entegrasyon Hizmetleri, 
Danışmanlık ve Projelendirme Hizmetleri,  Bilgisayar, 
Notebook ve Çevre Birimleri, Lisanslama, Network ve 
Güvenlik Çözümleri sunuyoruz. Çözüm ortağı olduğumuz 
güçlü markalar, müşterilerimizle kurduğumuz güçlü ve 
sağlıklı iş ortaklığı, alanlarında tüm sertifikasyonlara sahip 
uzman çalışanlarımız ve yıllardır oluşturduğumuz bilgi 
birikimimizle Türkiye’de IT sektöründe, müşterilerimize 
kesintisiz hizmet sunuyoruz.

Müşterilerimizin;
IT yatırım maliyetlerini düşüren,  
iş verimi sağlayan, 
yönetim ve denetim masraflarını kazanca dönüştüren, 
rekabet avantajı sunan, 
şirketlere değer katan, 
bilginin güvenle saklanmasını ve korunmasını sağlayan 
teknoloji çözümleri ve hizmetleri sunuyoruz. 

İŞ’TE ÇÖZÜM,
İŞ’TE HİZMETH
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İş Ortaklarımız

Doğru, hızlı ve güvenilir 
hizmetlerimizle katma 

değer sağlayan 
bilişim teknolojileri 

çözümleri sunuyoruz. 
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Matris Bilişim; temeli bilgiye ve profesyonelliğe dayanan iş 
deneyimi, kurumların farklılaşması ve verimli sonuçlara 

ulaşmaları adına hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışıyor. 
Uzman ekibi ile birlikte, sunduğu çözüm ve hizmet hakkında 
farklı bakış açılarıyla hareket ediyor, muhtemel alternatifleri 
göz önüne alarak, kurumların tüm IT ihtiyaçlarını tek çatı 
altında karşılayan hizmetler sunuyor. Matris Bilişim; dünya 
standartlarındaki çözüm odaklı hizmet anlayışı, %100 müşteri 
memnuniyetine verdiği önemle, iddiasını ilk günkü heyecanı 
ile sürdürüyor. Sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle farklılığını 
ortaya koyarak, “işinizin rahat olması” için müşterilerine 
güvenilir,  kaliteli,  hızlı ve esnek çözümlerle hizmet veriyor. 
Matris Bilişim’in, yıllara dayanan deneyim ve uzmanlığı ihtiyaç 
duyduğunuz özel çözümleri üretmek için her zaman yanınızda. 

•	 IT	altyapınızın	güvenli	bir	şekilde	kesintisiz	çalışması	için			
 sistem  “ Bakım ve Destek” hizmetleri sunuyor. 

•	 İş	yapınıza	en	uygun	çözümleri	sunarak,	verimli	iş		 	
 süreçleri yönetimini oluşturmak için “Danışmanlık ve   
 Projelendirme” hizmeti veriyor.

•	 IT	alt	yapısını	“Sistem Kurulum” hizmetimizle daha üst   
 segmente taşıyor,  “Entegrasyon” çözümleri ile de tek   
 kaynaktan kapsamlı çözümler sunuyor. 

•	 Uluslararası	marka	bilinirliğini	kanıtlamış	firmalarla		 	
 çözüm ortaklığı yapıyor, “Yazılım”dan “Yazıcı”ya   
 “Sunucu”dan “Tarayıcı”ya kadar, IT katagorisinde   
 geniş ürün ve marka çeşitliliği sunuyor. 

•	 Fiziksel	veri	alanlarının	mantıksal	hale	getiriyor	ve	tüm		 	
 katmanlarda “Sanallaştırma” hizmeti veriyor.

•	 Verilerinizin	güvenliği	için,	“Veri Depolama, Veri   
Yedekleme” ürün ve yazılım hizmet ve çözümleri sunuyor.

•	 Her	ortamda	“İş Sürekliliği”nin sağlanması ve olası bir   
 “Felaket Kurtarma” durumunda profesyonelce   
 hazırlanmış planlar sunuyor.

•	 Mevcut	network	yapınızı	inceliyor,	“Network Çözümleri”  
 sunuyor.

•	 Firmanızı	tehdit	eden	yazılım	veya	sistemlere	karşı		 	
 “Güvenlik Çözümleri” sunuyor.

•	 Microsoft, Vmware, Citrix, Adobe, Trendmicro,   
 McAfee gibi dünya markalarının ürünlerini lisanslama   
 yetkisine Matris Bilişim, lisanslama işlemini sizin için en   
 uygun, en ekonomik ve en verimli şekilde olması için 
  “Lisanslama ve Çözüm”  hizmeti sunuyor.

Matris Bilişim; IT alanında ürün 
çeşitliliği ve rekabetçi fiyatlar 
sağlayan, son teknolojiden 
yararlanarak yeniliklerle farklılık 
yaratan, müşterilerine kaliteli hizmet 
veren, sektöründe ileri teknolojiyi 
kullanabilen, geniş bir vizyona sahip,  
geniş açılardan bakabilen bir firma 
olarak hizmet veriyor...

İŞİNİZE
DEĞER KATAN 
AYRICALIKLI ÇÖZÜM
VE HİZMETLER...H

A
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DA Matris Bilişim 
Teknolojileri 
Çözüm ve Hizmetleri; 
IT hizmetlerini tek çatı altında etkili 
ve ekonomik sonuçlar alacak şekilde 
planlıyor, uyguluyor ve çözümlüyor. 
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Bakım ve Destek Hizmetleri
Verimliliğinizi Matris’in Bakım ve Destek 
Hizmetleri ile Artırın…

Matris Bilişim, IT sistemlerinizin sürekli çalışır durumda 
olması ve IT sistemlerinizden en yüksek verimi alabilmeniz 
için ihtiyaç ve talepleriniz doğrultusunda Bakım ve 
Destek hizmetleri veriyor. IT alt yapısındaki tüm donanım, 
yazılım ve servislerin; kurulum, yönetim, işletim, bakım ve 
onarım hizmetlerini firmalarımızın işlerine katma değer 
sağlamak amacıyla çalışıyor. İşinde sertifikalı Mühendis ve 
uzman teknik ekibimiz ile sisteminizde çeşitli nedenlerle 
oluşabilecek arızalara karşı uzaktan veya yerinde müdahale 
ederek kesin çözümler sunuyor. Yetkin insan kaynağı, 
yenilikçi yapı ve teknolojik altyapısı ile satış öncesi sunduğu 
hizmetleri satış sonrasında da aynı özenle devam ettiriyor.

Sistem Kurulum ve 
Entegrasyon Hizmetleri
Şirketlere uygun çözümler Matris’te...

Firmaların IT altyapısının sürekli ve verimli bir şekilde 
çalışması, gelişen teknolojiye ayak uydurması, devamlılık 
için en temel ihtiyaçlardan birini oluşturuyor.  Hızla 
gelişen teknoloji sayesinde dilediğiniz yerde şirket ağınıza 
bağlanıyor ve tüm verilerinizi bir sunucu üzerinden 
kontrol edebiliyorsunuz. Ancak hayatınızı ve işlerinizi 
son derece kolaylaştıran bu sistemin hiç aksamadan 
çalışması gerekiyor. Matris Bilişim, hizmet verilen sektör 
gözetmeksizin IT altyapısında performans sağlayan Sistem 
kurulum ve Entegrasyon hizmetleri sunuyor. Müşteri 
ihtiyaçları doğrultusunda sunucu çözümleri üreterek, 
katma değerli hizmetler sunuyor, entegre edilebilen ve 
yüksek verimlilik sağlayan platformlar oluşturuyor.
Sisteminize entegre edeceğiniz yazılımsal ve donanımsal 
ürünlerin teminini, dünyada marka bilinirliğini kanıtlamış 
çözüm ortaklarından sağlıyor. Yapmış olduğu sistem 
kurulumundan sonra; alanında uzman IT personeli ile 
yetkili kişilere ürün kullanım eğitimi veriyor. 

Danışmanlık ve 
Projelendirme Hizmetleri 
Yapacağınız yatırımı iyi planlayın!

IT alanındaki hızlı gelişimin sonucu olarak firmaların iş 
süreçleri de hızla değişmektedir. Önemli olan çalışma 
şartlarımızı bu hıza uydurmak ve işletmemizde gelişimi, 
sadece bir kerelik yapılan yenilik olmaktan çıkarıp düzenli 
ve sürekli bir hale getirmenin önemini kavramaktır. 

Matris Bilişim; etkin danışmanlık ve proje kadrosu, 
çok sayıda proje referansı ve yıllara uzanan tecrübesi 
ile firmaların ihtiyacı olan profesyonel danışmanlık ve 
projelendirme hizmetlerini tek bir çatı altında sunuyor. 

Kaliteli hizmet alın, 
performansınızı artırın.

Matris Bilişim IT alanında, müşteri memnuniyeti odaklı 
hizmet anlayışı çerçevesinde kurumsal firmalara; Bakım 

Destek Hizmetlerinden Sistem Kurulum ve Entegrasyon 
Hizmetlerine, Danışmanlıktan Projelendirmeye kadar geniş 
yelpazede hizmet veriyor ve uluslararası ölçekte marka 
bilinirliğini kanıtlamış firmalarla işbirliği yaparak çözüm 
sunuyor.
Temeli bilgiye ve profesyonelliğe dayanan iş deneyimleriyle, 
kurumların farklılaşması, verimli sonuçlara ulaşmaları adına 
hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışıyor. Ekibiyle birlikte, 
sunduğu çözüm veya hizmetler hakkında farklı bakış açılarıyla 
hareket ediyor, muhtemel alternatifleri göz önüne alarak, 
kurumların tüm IT ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayan 
hizmetler sunuyor. 

IT alt yapınızı riske atmayın! 
Sunucu uygulamaları, Microsoft EXCHANGE, 
Microsoft SQL, Active Directory, 
Sanallaştırma, Veri Depolama, Felaket 
Kurtarma, İş Sürekliliği çözümlerinin sistem 
bakım ve destek hizmetlerini veriyor.

Kaliteli hizmet alın, 
performansınızı artırın.
Danışmanlık, uygulama alanındaki birikim 
ve deneyimiyle, Microsoft platformları, 
Cluster kurulumları, SAN/NAS sistemlerinin 
kurulumları ve entegrasyonunu sağlıyor. İŞ’TE HIZ,

İŞ’TE GÜÇH
İZ

M
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Hızlı, Esnek ve güvenilir 
çözümlerle güç kazanın

 Yeni fırsatlara 
 hızlı şekilde yanıt verin…
 Matris Bilişim; 
•	 Firmaların	çalışma	süreçleriyle	en	iyi	şekilde		
 koordinasyon sağlayan teknolojik altyapı 
 ve bilgi teknolojileri gereksinimlerinin   
 saptanması, 
•	 Beklenti	ve	ihtiyaçlara	uygun	çözümlerin		
 tanımlanması, tanımlanan bu çözümler için  
 donanım ve yazılım bileşenlerinin 
 tedarik edilmesi, 
•	 Uygulama	geliştirme	ve	sistemi	devreye	alma		
 evrelerinin belirlenmesi,
•	 Tüm	bu	süreçlerin	ulusal	ve	uluslararası			
 standartlara uygunluğunun denetlenmesine  
 yönelik danışmanlık ve projelendirme   
 hizmetleri veriyor. 
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Matris Bilişim olarak, firmaların ihtiyaçlarına 
ve beklentilerine uygun, kalıcı değer 

yaratmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla 
teknoloji alanındaki ürünlerimizle akıllı çözümler 
sunuyoruz. Geniş ürün yelpazemizden fiyat-
performans oranına, kalite güvencesinden 
sunduğumuz tüm hizmetlere kadar, müşteri 
memnuniyeti yaklaşımımızla, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına uygun, doğru çözümleri sunuyoruz. 

İŞ’TE 
AVANTAJÜ

RÜ
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İZ

Avantajlı fiyatlarla
değer yaratın

Sunucular
IBM
HP

Fujitsu
DELL

Veri Yedekleme 
Üniteleri

DAt 
Dlt 
Lto 

Library 
D2D

Veri Depolama 
Üniteleri

NetApp, EMC, IBM, HP, DELL

Bilgisayar& Notebook & ThinClient & All-in-ONE PC
IT alanındaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için hizmet veren Matris Bilişim, dünya markalarıyla çözüm ortaklığı yapıyor ve 
size özel çözümler sunuyor. Masaüstü bilgisayardan Notebook’a, ThinClient’den All-in-ONE PC’ye kadar bütün markaların 
ürünlerini temin ediyor.

Lenovo, DELL, HP, Fujitsu, Toshiba, Acer, Sony 

Çevre Birimleri 
Yazıcı/ Projeksiyon/ Barcod / Tarayıcı 
Kurumsal firmalara özel hizmetler sunmanın yanı sıra, uluslararası markalar ile yaptığı işbirlikleriyle çevre birimlerinde; 
yazıcı, projeksiyon, barcod, tarayıcı ürün ve çözümleriyle sizlere her zaman en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. 

Yazıcılar: HP, Xerox, Canon, Samsung, Epson, Brother 

Projeksiyon: Epson, Casio, Acer, BenQ, Mitsubishi, 
            Sanyo, Hitachi, Sony

Barcod: Zebra, Symbol, Datalogic, İntermek, Casio

Tarayıcı: Epson, HP, Canon, Kodak, Fujitsu, Xerox
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Teknoloji çağında şirketlerin ve organizasyonların 
başarısı büyük ölçüde teknoloji hizmetlerinin 

verimliliğine ve performansına bağlı olarak değişim 
gösteriyor. 

Bu sebeple, söz konusu teknoloji hizmetlerinden 
maksimum verimi alabilmek uygulamadan felaket 
kurtarımına, lisanslamadan güvenlik çözümlerine 
kadar pek çok konuda yeni ve farklı yaklaşımlara ihtiyaç 
duyuluyor. 

Başarılı iş ortaklıkları ve tecrübeli uzman kadrosuyla 
yenilikler sunan Matris Bilişim, şirketlere yenilikçi hizmet 
modelleriyle değer katan çözümler sunuyor. 

Şirketlerin en önemli sermayesi; bilgi...
Bilgisayarların ortaya çıkışıyla iş yüklerini hafifleten 

şirketler için vazgeçilmez olan bu teknoloji ürünlerinin 
kullanımı veya şirketlere artı değerlerinin yanı sıra üzerinde 
durulması gereken en önemli konu, içinde barındırdığı 
bilgidir. 

Şirketlerin başarısı, bilginin edinilmesi, yaratılması, 
saklanması ve etkin paylaşımıyla orantılıdır. Daha hızlı 
erişim, işlerin yapılma süresini kısalttığı gibi iş kalitesini 
de önemli ölçüde artırır. Hızlı ve doğru karar vermede 
kapsamlı bilgiye çabuk erişimin önemi çok büyüktür. 

Tüm bu bilgilerin toplandığı yeri de şirketin beyni diye 
adlandırabiliriz. Şirketin beynine yani bilgiye gereksinim 
duyulduğunda kolayca erişilebilir olmalıdır. Ancak alt 
yapıda yapılan yatırımlarda gözden kaçabilecek en küçük 
ayrıntı felaketlerin başlamasına ve bilgilerin kaybolmasına 
sebep olur… 
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Matris Bilişim’in Kurumsal Çözüm ve Hizmetleri
•	 Sanallaştırma	(Virtualization)

•	 Sunucu	Sanallaştırma	

•	 PC	Sanallaştırma	

•	 Uygulama	Sanallaştırma

•	 Masaüstü	Sanallaştırma	

•	 Veri	Depolama	(Storage)

•	 Veri	Yedekleme

•	 Veri	Yedekleme	Ürünleri	

•	 Veri	Yedekleme	Yazılımları

•	 Felaket	Kurtarma	(	Disaster	Recovery)	

•	 Replikasyon

•	 Tekilleştirme	(	Deduplication)

•	 İş	Sürekliliği

•	 Bulut	Bilişim	(	Cloud	Computing)

•	 Lisanslama	Hizmetleri	ve	Çözümleri

•	 Network	Çözümleri

•	 Güvenlik	Çözümleri	

IT alt yapısına yapılan yatırımlardan 
geri dönüşler alabilmek güvenli ve 
etkili çözümlerden geçiyor.
Matris Bilişim, IT alanının 
her noktasına profesyonelce 
yaklaşıyor. Şirketlerin ihtiyaçlarına 
özel çözümler ve yeni teknoloji 
avantajlarını sunuyor. 

İŞ’TE AKIL, 
İŞ’TE KALİTE
İş yükünüzü hafifletin,
Hizmet kalitenizi artırın

12 13



Sanallaştırma; İşletim sistemleri, veri tabanları, servisler ve 
ağ kaynaklarından herhangi birinin tek tek fiziksel sistemler 

yerine birden fazla aynı fiziksel kaynağı kullanan paylaşım 
sistemleridir. 

Sanallaştırma fiziksel kaynakların birden fazla operasyon için 
eşzamanlı olarak paylaştırılması ve paylaştırılmış kaynakların 
tek bir noktadan yönetilmesidir. Sanallaştırma sayesinde, tek bir 
fiziksel makinede birden çok sanal makine çalışır; her bir sanal 
makine tek bir fiziksel bilgisayarın kaynaklarını farklı ortamlarda 
kullanır. Farklı sanal makineler farklı işletim sistemleriyle 
çalışabilir, aynı fiziksel bilgisayarda birden çok uygulamanın 
çalışmasını sağlayabilir. Sanallaştırma teknolojisine geçerken, 
uygun yazılımı bulmak; doğru sunucu, veri depolama ve network 
altyapısını seçmek gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz. 

Sanallaştırma ile verimliliğinizi, Matris ile 
karlılığınızı artırın. 
Profesyonel hizmetler veren Matris Bilişim, şirket ihtiyacınıza 
uygun sanallaştırma çözümleri sunuyor. Rekabet ortamında, yeni 
zorluklara ve fırsatlara hızlı yanıt vermeniz gerektiğinin farkında 
olan Matris Bilişim, BT alt yapısı kullanan büyük veya küçük 
ölçekte şirketlerin aldıkları ürün veya sistemden ihtiyaçlarını tam 
karşılamaya yönelik yüksek performans almanızı sağlıyor. 

Uzmanlığını bilgiden alan Matris Bilişim, 
bilgi birikimi ve deneyimle size ideal 
çözümler sunuyor. 
Matris Bilişim sisteminizde oluşabilecek bir sorunu tespit 
ediyor ve sorunu kaynağında çözüyor. İhtiyaçlarınıza uygun 
öneriler sunan Matris Bilişim, sanallaştırma çözümleriyle toplam 
maliyeti düşürmenize ve güvenilir performans elde etmenize 
yardımcı oluyor. 
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Sanallaştırma ile 
rekabet avantajınızı artırın!

 Neden Sanallaştırma?
•	Şirketinizdeki	IT	alt	yapınızı	sanallaştırarak;	
 IT’ye harcadığınız masrafları minimuma indirirsiniz.
•	Maliyetlerinizi	düşürerek,	şirketinizin	verimliliğini		
 artırırsınız!
•	Şirketinizde	var	olan	donanımlardan	fiziksel		 	
 sınırları ortadan kaldırırsınız. 
•	Değişen	iş	ihtiyaçlarınıza	göre	veri	kaynak		 	
 yönetimini kolaylaştırır, bilgiye erişimi hızlı ve
 kolay hale getirirsiniz. 
•	IT	alt	yapınızda	kesinti	yaşamadığınız	için	iş		 	
 sürekliliği sağlarsınız. 
•	Her	katmanda	sanallaştırma	yaparak,	mevcut		 	
 yatırımlardan en yüksek faydayı sağlarsınız. 
•	Stratejik	yatırımlarda	ölçülebilir	geri	dönüşleri	ve		
 tasarruf sağlayacak yöntemleri uygularsınız.
•	İşlemci	hızına	bağlı	olarak	performansınızı	artırır,		
 yatırım maliyetlerinizi azaltarak rekabet avantajı  
 sağlarsınız. 

Sanallaştırmanın avantajları;
•	Sanallaştırma	ile	şirketinizin	verimini	artırın
•	Yönetim	ve	Denetim	masraflarınızda		 	 	
 kazanç sağlayın
•	Her	katmanda	sanallaştırma	yapın
•	Maliyeti	düşürün	veriminizi	artırın
•	Rekabet	avantajınızı	artırın
•	İş	gücü	kaybını	ve	maliyetleri	azaltın.
•	Yüksek	verimlilik	ve	esneklik	sağlayın.
•	Veri	merkeziniz	için	gerekli	olan	altyapı		 	 	
 ihtiyacını azaltın.
•	Fiziksel	sunucuların	sayısını	azaltın.
•	Konsolidasyon	sayesinde	daha	“çevreci”	bir		 	
 veri merkezi ve sunucu ortamı sağlayın.

İŞ’TE 
REKABET

Matris Bilişim’in şirket yapılarına 
uygun sanallaştırma çözümleri ile her 

geçen gün büyüyen data altyapınızı 
daha kolay yönetir, IT alanındaki artan 

maliyetlerden tasarruf edersiniz!
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Sunucu Sanallaştırma 

Veri merkezinde veya sunucu merkezinde tasarruf 
etmek için geliştirilen en önemli strateji sunucunun 

sanallaştırması...

Sanal sunucu sistemleri fiziksel olarak var olmayan, 
tamamıyla yazılımsal olarak oluşturulan, ancak üzerindeki 
donanımın tüm özelliklerini kullanan sistemlerdir. 
Sunucu sanallaştırması en basit ifade ile bir fiziksel 
sunucumuzun sahip olduğu bellek, ağ kartı, disk, işlemci 
gibi kaynaklarının paylaştırılması olarak tanımlayabiliriz. Bir 
sunucunun sahip olduğu fiziksel kaynaklar, sanallaştırma 
katmanı tarafından sanal kaynaklara dönüştürülmektedir.  
Sanal sunucu oluşturmayı sağlayan programlar birden 
fazla sanal sunucunun tek bir fiziksel donanım kaynaklarını 
paylaşarak kullanmasını sağlar.  

Sanallaştırma için strateji uzmanı Matris Bilişim.
Matris Bilişim, Citrix, Vmware, Microsoft çözüm ortakları 
ile birlikte, daha az sayıda sunucu kullanarak, daha fazla 
verimli iş yapmanızı sağlıyor. Ayrıca; enerji, sunucu 
bulundurma alanından tasarruf, uzaktan yönetim sistemleri 
ile kolay izlenebilirlik, kesintisiz çalışma imkanı ve düşük 
destek maliyetleri sayesinde daha fazla çalışma zamanın 
elde edilmesinde sunucu sanallaştırma hizmetleriyle katkı 
sağlıyor. 

PC Sanallaştırma Çözümleri 
Kurumlar için en önemli verimlilik alternatifini 
oluşturuyor...

PC sanallaştırma firmalar için en önemli verimlilik 
alternatiflerinden biri olarak kurumlara önemli açılımlar 
getirmektedir. Çünkü PC sanallaştırma, maliyet, zaman 
ve operasyonel yönetim gibi birçok avantaj sağlıyor. 
Matris Bilişim PC sanallaştırma hizmeti ile firmanızdaki 
tüm PC’leri sanal bir ortamda toplayarak, kullanıcıların 
kontrol edebilmesi ve bilgisayarlardaki rutin yapılan 
bakım, yönetim çalışmalarını tek merkezden yaparak size 
zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Matris Bilişim, PC 
sanallaştırmada Citrix, Vmware, Microsoft gibi dünya 
liderlerinin ürünleriyle çözümler sunuyor. 

Uygulama Sanallaştırma
Uygulama	Sanallaştırma	her	şirkette	kendini	
hissettiriyor.

Uygulama sanallaştırmanın önemi, büyük ölçekli, çok 
bölgeli veya çok şubeli  kurumlarda çok daha etkin bir 
şekilde hissedilmektedir. Kullanıcı veya bilgisayar sayısı 
arttıkça uygulama dağıtımı yapmak ve bilgisayarları kontrol 
altında tutmak zorlaşır. Zorlukların üstesinden gelebilmek 
için uygulama sanallaştırma teknolojisi kullanarak, 
uygulamaları kullanıcıların bilgisayarlarına yüklemeden, 
güvenli bir şekilde ve hizmet olarak dağıtabilmek olanaklı 
hale gelmektedir. 

Kesintisiz iş sürekliliğinde 
doğru çözüm ve hizmetler...
Matris Bilişim; masaüstü konsolidasyonu, sanal masaüstü 
bilgisayarlara uzaktan erişimin sağlanması, denetleme ve 
kontrol altına alma, uyumluluk ve versiyon çakışmalarının 

önlenmesi ve lisanslama maliyetlerinden belli ölçütler 
dahilinde tasarruf etmek amacıyla, çözüm ortağı olduğu 
Citrix ve Microsoft uygulama sanallaştırma teknolojisi ile 
firmalara faydalar ve yenilikler sunuyor. 

Masaüstü Sanallaştırma
İşletim	sistemlerinizi	daha	güvenli,	
kesintisiz ve kolay yönetin...

Masaüstü sanallaştırma daha geniş kapsamda bir 
kullanıcının masaüstünün tamamını veya belli bileşenlerini 
sanallaştırmayı sağlayan bir teknolojiler bütünüdür. 
İşletmelere, veri merkezindeki masaüstü sistemlerini 
sanallaştırma ve bunları herhangi bir lokasyondaki ofis 
çalışanlarına sunma imkanı verir. 

Uygulamaların belli bir hiyerarşi içinde olması ve versiyon 
geçişi ile güncellemelerinin tek bir merkezden tüm 
kullanıcılar için yapılmasını sağlar. Yeni uygulamaların 

tek bir kurulumla aynı anda tüm kullanıcılar için hizmet 
verebilmesini sağlar. Bu da kullanıcılara çok daha güvenli 
ve hızlı çalışma ortamı sağlarken bilgi işlem çalışanlarının iş 
yüklerini hafifleterek zamandan tasarruf sağlar. 

Masaüstü sanallaştırma ile donanım maliyetlerinizi 
ve sorunlarını minimuma indirin.
Matris Bilişim, masaüstü sanallaştırma teknoloji üreticileri, 
Citrix, Microsoft ile kullanıcıların veri güvenliğini, 
merkezi bilgi depolama, merkezden yönetim ve 
istenildiğinde kullanıcı kısıtlamalarını, paket olarak sunulan 
uygulamaların dışında masaüstü ürününe uygulayarak 
dağınık masaüstü uygulamaların önüne geçiyor.
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SANALLAŞTIRMA 
ALANLARI 

 Sunucu Sanallaştırmanın Faydaları;
• Sunucu kapasitesini yüksek verimle 
 kullanma imkânı sağlar.
• İhtiyaç duyulduğunda çok hızlı bir şekilde 
 yeni sunucu oluşturur.
• Donanım maliyetlerinde %50’ye varan düşüş sağlar.
• Herhangi bir problem anında, sanal sunucuları çok  
 hızlı bir şekilde yeniden çalışır duruma getirir. 
• Merkezi yönetim ile tüm sunucuları tek bir merkezden  
 izleme ve raporlama imkânı sağlar. 

 Masaüstü Sanallaştırmanın Faydaları;
• Bilgisayarlara uzaktan erişim sağlar, 
• Bilgisayarları denetim ve kontrol altında tutar.
• Lisanslamada maliyet avantajları sağlar. 
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Bilgilerinizi Güvenle Saklayın! 

İş dünyasında en önemli konu bilgidir. Bu bilgilerin 
nerede, nasıl tutulduğu, güvenilir olup olmadığı, bilgiye 

erişimin hızı, boyutu sürekli artan bilgilerin yönetimi, 
bilgilerin her zaman erişilebilir olması konuları, kurumların 
depolama ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemektedir. En değerli 
kaynağınız olan veriler iş sürecinize bağlı olarak zaman 
içerisinde giderek artmakta ve bunun doğal sonucu olarak 
verilerin güvenli bir şekilde depolanması gereksinimi 
ortaya çıkmaktadır. Firmaların bu bilgilere kesintisiz olarak 
ulaşması, sistemlerin çökmesi veya felaket durumlarında 
dahi,  iş sürekliliği sağlanması gereklidir. Bu noktada 
önemini daha da hissettiren sanallaştırma ile sunucu 
kaynaklarından en verimli şekilde yararlanma avantajı 
maliyetler açısından değer kazanıyor. Ancak bunun 
avantajlı veri merkezine tam olarak yansıyabilmesi için 
sunucular gibi veri sanallaştırılması gereklidir.

Daha azıyla daha fazlasını ve 
daha iyisini başarın!
Veri depolama alanındaki uzmanlığı ve tecrübesiyle Matris 
Bilişim, kurumsal firmaların ihtiyaç analizini yaparak, veri 
depolama özellikleri ile mevcut kapasiteyi daha verimli 
kullandırıyor. 

Matris Bilişim,  kurumsal firmaların ihtiyaç analizini 
yaparak veri depolama özellikleri ile mevcut kapasiteyi 
daha verimli kullandırarak, enerji maliyetlerinin 
düşürülmesine büyük katkılar sağlıyor. Bu alandaki 

NetApp, EMC, Fujitsu, IBM, HP, DELL gibi markaların 
sağladığı çözümleri sunarak sistemden en verimli ve en 
etkili sonuçların alınmasına olanak sağlıyor.

Verilerinizi yedekleyin, 
işlerinizi aksatmayın!
Matris Bilişim, olası bir veri kaybı durumunda veriye en 
hızlı şekilde ulaşmak için yenilikçi depolama ve yedekleme 
sistemleri sunuyor. NetApp, EMC, Fujitsu, IBM, HP, DELL 
ve Veri Yedekleme Yazılımlarında, NetApp, NetApp 
Snapmanager Ailesi, EMC, CA ArcServe, Symantec, 
HP Data Protector teknolojileriyle hizmet veriyor. Veri 
yedeklemelerinizde veya felaket kurtarma işlemlerinde iş 
sürekliliğini aksatmadan güvenli çözümlerle sağlıyor. 
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Maliyetleri düşürün 
veriminizi artırın

İŞ’TE 
VERİMLİLİK

Veri depolama alanındaki 
uzmanlığı ve tecrübesiyle 
Matris Bilişim, kurumsal 
firmaların ihtiyaç analizini 
yaparak mevcut kapasiteyi 
daha verimli kullandırıyor. 

•	 Şirket	değerlerinizin	farkına	varmanızı	sağlar.
•	 Bilginin	güvenle	saklanmasını	sağlar.
•	 Şirket	verilerini	doğru	biçimde	saklar	ve		 	 	
 değerlendirir. 
•	 Mevcut	kapasiteyi	daha	verimli	kullandırarak,		 	
 enerji maliyetlerini düşürür.
•	 Hızla	büyüyen	veri	artışında	kurumsal	bilgi		 	
 yönetimi sağlar. 
•	 Yüksek	kapasite	ve	performans	sağlar.
•	 Akıllı	özellikleriyle,	esnek	çözümler	sunar.
•	 Bilgiye	hızlı	ve	güvenli	bir	şekilde	ulaşmanızı	sağlar.

Veri	depolamanın	avantajları Veri	depolamanın	faydaları
•	 Verimliliğinizi	artırın.
•	 Hedefe	daha	çabuk	ulaşın.
•	 Riskinizi	yönetin
•	 İş	fırsatlarını	kaçırmayın.
•	 Enerji	maliyetlerinizi	düşürün.
•	 Alan	kullanımını	en	yüksek	seviyeye	çıkarın.
•	 Veri	yönetiminizi	kolaylaştırın	
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Şirketler verilerinin güvenliğini her ortamda iş 
sürekliliğini sağlaması adına koruması gerekir. Öte 

yandan bu altyapıdaki kayıp ve kesintiler çalışmaların 
durma noktasına gelmesine sebep olur ve onarılması 
zor olan kayıplara yol açabilir. Verilerin tek bir merkezde 
veya farklı bölgelerde tutulması ve konsolide edilmesinin 
ardından, iş sürekliliğinin temel adımlarından biri olan, 
felaket kurtarma yönetimi devreye girmektedir.

Profesyonelce hazırlanmış Felaket 
Kurtarma Planları...
Matris Bilişim, olası bir felaket durumuna karşı birçok 
nedenden dolayı zarar görerek tüm verilerin kaybolmasına 

karşı, profesyonelce hazırlanmış felaket kurtarma planları 
hazırlıyor. 
 
•	NetApp	MetroCluster
•	NetApp	Snapmanager
•	NetApp	SnapMirror
•	Vmware-Srm	(	Site	Recovery	Manager)	
•	NetApp	FAS	Serileri	
•	Vmware	-	Veeam	Backup	Replikasyon
•	CA	XOsoft	File	Server	Replikasyon	
•	Double-Take
•	EMC	Recoverpoint

çözümleriyle firmaların iş kaybına ve geri dönülmez bir 
zararla karşılaşmasının önüne geçiyor.
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İŞ’TE 
GÜVEN

Hangi durumda 
ne tür bir kayıpla 
karşılaşacağınızı 
önceden tespit edin, 
“Felaket Kurtarma” 
planınızı oluşturun!

•	 İş	gücü	kaybını	azaltır.
•	 Veri	kayıpları	yaşatmaz.
•	 İş	sürekliliğini	sağlar.	
•	 İşinizi	güvende	tutar.
•	 Felaketlerde	ayakta	kalmanızı	sağlar.

•	Doğal	veya	ani	durumlarda	verileriniz	kaybolmaz.
•	 Zaman	ve	kalite	açısından	katkı	sağlar.
•	 Verilere	her	an	ulaşılabilir	olma	güvencesi	sağlar.
•	 Verileriniz	için	sağlıklı	ve	güvenli	çözüm	sunar.
•	 Bütün	sistemlerle	entegrasyon	sağlar.

Felaket	kurtarmanın	avantajları Felaket	kurtarmanın	faydaları

İşinizi güvenle yapın
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Kurumların Hayatta Kalması İçin
“İş Sürekliliği”

Şirketler, en değerli varlıkları olan bilgiyi korumak ve 
varlıklarını sürdürebilmek için iş sürekliliği sağlamak 

zorundalar. İş dünyasında sürekli değişen rekabetçi iş 
ortamında iş sürekliliği kavramı, her zamankinden daha 
önemli hale geldi. İş sürecinizdeki herhangi bir aksama 
rekabet gücünüzün azalmasına ve şirketinize olan güvenin 
sarsılmasına ve ayrıca, hayati önem taşıyan verilerin bir 
kısmının veya tamamının kaybolmasına neden olur. 
Bu nedenle tüm şirketlerin iş sürekliliğine son derece özen 
göstererek, bu alana yatırım yapması gerekir.  

İşiniz Rahat ve Sürekli olsun!
Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve yüzlerce referansıyla 
Matris Bilişim, hangi sektörde olursanız olun, kritik iş 
fonksiyonlarının sürekliliğini sağlayan çözüm ve hizmetler 
sunuyor. Olası bir felaket senaryosu durumunda hayatta 
kalmanızı ve müşterilerinize kesintisiz hizmet vermenizi 
sağlıyor. İş sürekliliğinizi sağlamak adına komple plan 
oluşturarak, muhtelif planlama metadolojilerinin hayati 
önem taşıyan parçalarını bir araya getiriyor. 

Risk yönetimi, süreklilik planlaması ve felaket 
kurtarma operasyonları hizmetlerimizle iş sürekliliğinizin 
temel unsurlarını oluşturuyor. Entegre bir çözüm olan iş 
süreklilik çözüm ve hizmetini profesyonel olarak sunuyor. 
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İŞ’TE 
KAZANÇ

•	 İş	Sürekliliği	sağlar.
•	 İşinizi	güvende	tutar.
•	 İşinizin	değerini	artırır.
•	Kurumunuza	güven	kazandırır.
•	Her	zaman	ayakta	kalmanızı	sağlar.

•	Risk	yönetimi	ve	süreklilik	planlaması		
 yapmanızı sağlar.
•	Verilere	her	an	ulaşılabilir	olma	
 güvencesi sağlar.
•	 Tüm	iş	süreçlerinin	sürekliliğini	sağlar.
•	Müşteri	beklentilerine	yerinde	ve		 	
 zamanında hizmet sunmanızı sağlar.

İş sürekliliğinin avantajları İş sürekliliğinin faydaları

İşin değerini,
kazancın değerini artırın
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Günümüzün hızla değişen iş ortamı, kullanıcıların 
değişen masaüstü, uygulama ve veri erişim 

ihityaçlarını destekleyebilmek için dinamik bir altyapı 
talep etmektedir. Buna ilave olarak, modern çalışanlar, 
iş saatlerini evde ya da yolda genişletmek için, akıllı 
telefonlarını, tabletlerini, netbook ya da dizüstü 
bilgisayarlarını kullanmayı talep ettiklerinden, potansiyel 
olarak kurumsal ve kişisel veri birbirine karışmakta 
ve artık ofis ve ev arasındaki çizgi her geçen gün 
bulanıklaşmaktadır. Geleneksel ofis tabanlı iş ortamlarında, 
en iyi yönetilen ve standartlaştırılmış masaüstü 
yaygınlaştırmalarında bile, kullancılar yenileme, değiştirme, 
güncelleme ve yamalama işlemlerinden dolayı kesintiye 
uğrayabilirler. İleri görüşlü işverenler, değişen dünyada, 
masaüstü alternatiflerinin değerlendirilmesiyle, değişen 
dünyada üretkenliğin arttığını anlamışlardır.

Citrix XenDesktop
Citrix Xendesktop, Windows tabanlı masaüstü istemcilerini, 
herhangi bir kullanıcıya, herhangi bir yerde, herhangi bir 
cihaza teslim edilebilen, talep üzerine anında erişilebilir bir 
servis haline dönüştürür. Xendesktop herhangi bir tipte 
sanal masaüstü istemciyi, Windows, Web ya da SaaS tabanlı 
bir uygulamayı, hızlı ve güvenli bir biçimde tüm PC’ler, 
Macintosh, tabletler, akıllı telefonlar, ince istemciler, dizüstü 
bilgisayarlara yüksek çözünürlükte kullanıcı deneyimi ile 
teslim eder. Citrix Flexcast ile teslim teknolojisi sayesinde, 
IT, klasik sanal masaüstü altyapısı (VDI) sınırlarının dışına 

çıkarak, sanal masaüstü istemcileri her türlü kullanıcıya 
teslim edebilir. Bunlar mobil kullanıcılar, tek bir görev 
yapan kullanıcılar, gelişmiş kullanıcılar ve hatta kontratlı 
çalışanlar olabilir. Açık, ölçeklenebilir ve ispatlanmış 
mimari, sanal masaüstü istemci yönetimi, destek ve sistem 
entegrasyonu gibi işlemleri çok basit hale getirirken, 
performansı azamiye çıkarır, maliyetleri düşürür ve 
güvenliği arttırır.

Citrix Receiver ile Herhangi 
Bir Yerden Herhangi Bir Cihaz
Citrix Receiver’ı kaynak kullanımını asgaride tutan universal 
bir istemci olarak kullanarak, Xendesktop kullanıcıları 
masaüstü ve kurumsal uygulamalarına herhangi bir 
tablet, akıllı telefon, PC, Mac ya da ince istemci kullanarak 
erişebilirler. Bu, arttırılmış güvenlik ve kontrolün yanında,  
yeni sanal çalışma tarzları, iş sürekliliği ve mobiliteyi 
mümkün kılar.

Yüksek Çözünürlüklü Kullanıcı deneyimi
Xendesktop, rakiplerine oranla %90 oranında daha az bant 
genişliği kullanarak, her türlü ağ üzerinde, herhangi bir 
cihaza yüksek çözünürlüklü kullanıcı deneyimi sunar. Citrix 
HDX teknolojisi ile, multimedya, gerçek zamanlı iletişim ve 
hatta 3D grafiklerde bile masaüstü deneyimi, klasik PC ile 
rekabet etmektedir. Yüksek gecikmeli ağlarda bile, WAN 
optimizasyon yetenekleri ile ağ verimliliği ve performansını 
etkin kılmaktadır. 

Geleneksel dağıtık uygulama yaygınlaştırma işlemi, 
artık çok karmaşık ve maliyetli bir hale gelmiştir. 

IT sürekli bir biçimde, güncel kalabilmek için, yüzlerce 
belki binlerce cihazın üzerinde çalışan yeni uygulama 
sürümlerinin güncellenmesi ve yamalanması ile mücadele 
etmektedir. Bu nedenle birçok kullanıcı cihazı doğru 
bir biçimde güncellenememektedir. Bu arada kullanıcı 
cihazları üzerinde barındırılan uygulamalar ve verinin 
güvenli olmamasından doğan çakışmalar oluşmakta ve 
bu da  cihazların yavaşlamasına ve hatta bazen crash 
olmasına yol açmaktadır. Bu durum üretkenliği azaltmakta 
ve maliyetli yardım merkezi çağrılarına yol açmaktadır.  
Sonuç olarak, IT harcamaları sürekli artarken, verilen hizmet 
kalitesi düşmekte, yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi 
sağlanamamakta ve iş beklentileri karşılanamamaktadır.

Citrix XenApp
Citrix XenApp,uygulamaları, verimerkezinde yöneterek, 
kullanıcılara, anında, herhangi bir yerden ve kullandıkları 
herhangi bir cihaza teslim edebilen, talep üzerine uygulama 
teslim etme çözümüdür. XenApp uygulama yönetim 
maliyetlerini %50’lere varan seviyelerde azaltarak, dağıtık 
kullanıcılara uygulama yaygınlaştırmada IT’nin çevikliğini 
arttırmakta ve aynı zamanda uygulama ve veri güvenliğini 
de geliştirmektedir. XenApp, yüksek çözünürlükte bir 
deneyim sağlayarak, IT’nin uygulamaları merkezi olarak 
yönetmesine imkan verir ve uygulamaları kullanıcılara 
çevrim içi ya da çevrim dışı kullanılmak üzere teslim etmeyi 
mümkün kılar.  %99.999 oranlarında uygulama erişilebilirliği 
sağlayarak, dünyada üretim ortamında 25 milyon 
uygulama ve 100 milyonun üzerinde kullanıcı ile kendisini 
ispatlamıştır.

Ana Özellikler
Uygulamaların kullanıcılara artık servis olarak sağlanmaya 
çalışıldığı ve Bulut Bilişimin öne çıktığı günümüzde XenApp, 
SaaS platformlarının gerektirdiği tüm anahtar özellikleri 

barındırmaktadır. 

Selfservis uygulamalar
XenApp, kullandıkları cihazın yetenekleri, kullanıcı hakları, 
ağ performansı ve güvenlik profiline göre, kullanıcılara 
uygulamaların teslimi için en optimal ve güvenli metodu 
otomatik olarak seçer. Uygulamalar kullanıcılara 7x24 
erişilebilir ve tamamen kişiselleştirilebilir bir web arayüzü 
üzerinden teslim edilir.

Herhangi bir yerde, herhangi bir cihaz
XenApp, kullanıcılara, kullandıkları işletim sistemi ya 
da cihaz ne olursa olsun, kurumsal uygulamalarına ve 
verilerine anında ve güvenli erişim sağlar. PC, Macintosh, 
ince istemciler ve hatta iPhone, Android gibi mobil cihazlar...

Yüksek çözünürlüklü kullanıcı deneyimi
XenApp, her türlü ağ üzerinde yüksek performanslı 
ve yüksek çözünürlüklü deneyim sunar. XenApp HDX 
teknolojileri ile, uç noktadaki cihazın yeteneklerine 
bakmaksızın, hızlı, gelişmiş grafik ve multimedya 
performansı sağlanır.

Güvenli
XenApp, merkezden teslim etme özelliğinden dolayı, 
kullanıcılara uygulama teslim etmek için en güvenli 
mimariyi sunar. Gerçek veri, verimerkezinde saklanırken, ağ 
üzerinden kullanıcı ekranına sadece mouse klikleri, klavye 
tuşları ve ekran görüntüleri gider.

Enterprise sınıf ölçeklenebilirlik
XenApp, 100.000’den fazla kullanıcı desteği, 1.000’li sunucu 
sayılarıyla ölçeklenebilirliği ve %99.999 erişilebilirlik 
zamanlarıyla kendini ispatlamıştır. Enterprise sınıfı temeli 
ve merkezi yönetim, otomasyon ve izleme araçları biraraya 
geldiğinde, kullanıcı ve iş ihtiyaçlarına anında cevap 
verebilme imkanı yaratır. 

Citrix
MASAÜSTÜ 
SANALLAŞTIRMA 

Citrix 
UYGULAMA 
SANALLAŞTIRMA 
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NetApp veri depolama sistemi 
üzerinde çalışan Data ONTAP 
işletim ortamı, dünyanın 
en verimli veri depolama 
sisteminin temelidir.

NetApp Data ONTAP: 

Verimlilik için 
tasarlandı

 NetApp 
Gerçek Tümleşik 
Veri Depolama
(Unified Storage)

 Temel Data ONTAP® özellikleri:
•	Tümleşik	depolama	mimarisi	ile	eş	zamanlı		
 protokol erişimi
•	FlexVol®	ve	Thin	Provisioning
•	SnapShot®
•	Veri	tekilleştirme	ve	sıkıştırma
•	Başka	üreticilerin	veri	depolama	ürünlerini		
 sanallaştırma imkanı 
•	Servis	Kalite	Yönetimi	(FlexShare™)

 Avantajları:
•	Depolama	verimliliğinizi	arttırabilirsiniz
•	Çok	yüksek	kapasiteleri	çok	daha	az	sayıda		
 sistem yöneticisi ile yönetebilirsiniz 
•	Disk	alanlarını	daha	hızlı	oluşturabilirsiniz.	
•	Farklı	üreticilere	ait	disk	sistemlerinde	NetApp		
 özelliklerini kullanabilirsiniz 
•	Her	türlü	depolama	ihtiyacınız	için	tek	bir		
 çözüm kullanabilirsiniz

NetApp’ın öncülüğünü yaptığı tümleşik depolama 
mimarisi sayesinde tek bir platformda birden fazla 

depolama teknolojisi (NAS, SAN), bağlantı şekli (CIFS, NFS, 
iSCSI, FCP, FCoE) ve farklı yan faydalar ile daha gelişmiş ve 
kapsamlı çözümler sağlanabilmektedir. NAS yapıları TCP/IP 
ağ üzerinden Windows ve Unix işletim sistemleri için dosya 
seviyesinde erişim imkânı sağlarken, SAN yapıları sunuculara 
blok seviyesinde erişim imkânı sunar. NetApp, sahip olduğu 
tümleşik mimarisi ile bu iki teknolojiyi de aynı anda kullanım 
imkânı sağlarken, yönetim ve toplam sahip olma maliyeti 
açısından en akıllı çözümü sunmaktadır.
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IBM Depolama Çözümleri

IBM System Storage SAN 
Volume Controller 
(IBM Sistem Depolama SAN Birim Denetçisi)

Depolama altyapınız için 
basit ve merkezi yönetim

Bilgi patlamasını karmaşaya
mahal vermeden yönetin
Depolama gereksinimleriniz fazla mı hızlı büyüyor? 
Bu büyümenin getirdiği maliyet IT bütçenize gittikçe daha 
mı fazla yük oluyor? Altyapınızın basit yapısını bozmadan 
mevcut depolama sisteminizi daha iyi kullanmak ister 
misiniz? IBM System Storage® SAN Volume Controller 
(SVC) bu sorunları çözerek daha esnek, tepkili ve verimli bir 
depolama ortamına ulaşmanıza yardımcı olabilir. 
SVC, büyük kurumsal şirketlerden küçük şirketlere ve orta 
ölçekli kuruluşlara kadar her türlü ortamda depolama 
sanallaştırmanın faydalarını yansıtmak için tasarlanmıştır.

IBM® Storwize® Rapid Application 
Storage çözümleri:

Depolama Verimliliğini ve uygulama 
kullanılabilirliğini artıran bütünleştirilmiş 
çözümler

Verimli, bütünleştirilmiş ve güçlü 
depolama çözümleri

IBM® Storwize® Rapid Application Storage çözümleri, 
depolama verimliliğini ve uygulama kullanılabilirliğini 
iyileştirmek, var olan temel uygulamalar ile yüksek düzeyde 
bütünleştirilmek ve uygulamalar ve personel açısından 
en az kesintiye yol açacak şekilde devreye alınmak üzere 
tasarlanmıştır. 

IBM	Storwize	Rapid	Application	Storage	Manager	
ve	IBM	Storwize	Rapid	Application	Backup.	

Her iki olanak da, temel uygulamalar için neredeyse anında 
yedekleme ve kurtarma özellikleriyle devreye alınması, 
yetkilendirmesi ve yönetimi kolay depolama çözümleri 
sağlar.

IBM Veri Depolama 
IBM Veri Depolama, yalnızca büyük işletmelerdeki 
depolama sistemlerinde kullanılan IBM’in bazı üst düzey 
teknolojilerini bünyesinde barındırarak, orta ölçekli 
disk sistemlerindeki depolama verimliliği standardını 
yükseltiyor. 

Sektörde lider depolama teknolojilerini geliştirip sağlama 
sözüne olan bağlılığını sürdüren IBM, temel depolama 
verimliliği teknolojileri, olağanüstü kullanım kolaylığı ve 
performans gibi özelliklerin tamamını rekabetçi ve orta 
ölçekli bir fiyata sağlayarak, küçük boyutlu ve modüler 
tasarıma sahip IBM Veri Depolama çözümlerini yenilikçi 
depolama olanaklarıyla pazara sunuyor. 

IBM System 
Storage Avantajları

Veri alanında yaşanan patlamayla birlikte birçok 
kuruluş, bir yandan sektöre özgü mevzuat 

düzenlemelerine uyum sağlamaya çalışırken bir 
yanda da hızla büyüyen bilgi varlıklarını yönetmeye, 
korumaya, bunlara ilişkin riskleri azaltma ve bunların 
bakımını yapmaya çabalamaktadır. İş riskini azaltıp 
depolama yönetimi maliyetlerini iyileştirirken hizmet 
düzeylerini ve büyüme oranlarını denetim altında 
tutmak için güçlü bir bilgi altyapısı gerekir. 

IBM’in Dinamik Altyapı stratejisinin temel yönlerinden 
birini oluşturan güçlü bir bilgi altyapısı aynı zamanda, 
bir şirketin veri ve bilgilerini depolama, koruma, 
bunlara erişim, bunlardan yararlanma yöntemlerinin 
de omurgasını oluşturur.

IBM bilgi altyapısı çözümleri, bilgilerle ilgili mevzuat 
uyumluluğu, kullanılabilirlik, saklama ve güvenlik 
konuları çerçevesindeki temel yetenekleri ele almanıza 
yardımcı olarak, bilgi patlamasını yönetmenizi, 
maliyetleri azaltmanızı, hizmetleri iyileştirmenizi ve 
risklerinizi azaltmanızı sağlamak için tasarlanmıştır.  

	 Avantajlar:
•	 Kolay	uygulama
•	 iSCSI	sunucu	bağlantısı
•	 Sunucu	sanallaştırmanın	tamamlayıcı	parçası
•	 Kopyalar	için	gereken	depolama	kapasitesini	düşürün
•	 Yüksek	erişilebilirlik	için	gelişmiş	veri	taşınabilirliği
•	 Enerji	verimini	artırın
•	 Dinamik	altyapı	için	tasarlanmış	teknolojiye	sahip	olun

	 Avantajları:
•	Kolay
•	Hızlı
•	Verimli
•	Uygun	maliyetli

Hizmetleri 
iyileştirin, 
maliyetleri 
düşürün. 
Riskleri yönetin.
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Kapasite gereksiniminizi yarıya indirin!

Yeni HP 3PAR başlangıç kitleriyle işe koyulun. Uygun 
fiyatlarla sunulan verimlilikten siz de faydalanın. HP 3PAR 

başlangıç kiti, kapasite gereksiniminizi anında en az %50 
oranında azaltmanız için gerekli her şeye sahiptir:

HP 3PAR F200 300GB başlangıç kiti  
16x 300GB FC sürücüsü (4,8 TB ham veri)  
HP 3PAR F200 600GB başlangıç kiti
16x 600GB FC sürücüsü (9,6 TB ham veri)

Her başlangıç seti, şu bileşenlerle birlikte gelir:
•	Thin	Build	InTM	ASIC	dahil	olmak	üzere	F-Sınıfı,	iki	adet		 	
  3PAR kontrolör nodu,
•	Dört	adet	gömüşü	FC	host	portu,
•	İki	adet	disk	sürücüsü	şasisi	(toplam	32	sürücü	slotu),
•	16	adet	FC	disk	sürücüsü	(300	GB	veya	600GB’lık).

Dahil olan yazılım: HP 3PAR InForm İşletim Sistemi Yazılımı, 
Thin Süiti.
Dahil olan hizmetler: 3 yıllık HP Support Plus 24 ve kurulum 
hizmetleri.

Thin Built In özelliği olan herhangi bir HP 3PAR Depolama 
Sistemi satın alın ve geleneksel depolama dizinlerinizdeki 
tamamen ayrılmış disk bölümlerindeki kullanılmayan 
alanları çıkararak bunları, HP 3PAR dizini üzerindeki yeni 
“küçük” disk bölümlerine dönüştürmek için HP 3PAR 
Thin Conversion Yazılımını kullanın. Geleneksel kapasite 
gereksiniminizi en az %50 oranında azaltmayı ya da size ek 
disk kapasitesi, yazılımı veya desteği sunarak aradaki farkı 
telafi edeceğimizi garanti ediyoruz.

SSD’ler için HP LeftHand ve 
EVA Depolama Sistemi Desteği 

HP 3PAR Utility Storage ile kullanılabilen LeftHand ve EVA, 
artık SSD teknolojisini de destekliyor. Bu yeni sistemler, 
depolama kapasitesinin yüksek performanslı sunuculara 
yetişecek IOPS’ye sahip olmadığı durumlarda oluşan 
performans tıkanıklıklarını gideriyor. Uygulamaları 
çalıştırmak için gereken enerji ve yer ihtiyacını azaltırken 
uygulama performansını artırıyor.

HP LeftHand P4900 SSD Depolama Sistemleri: Sisteme 
yeni nod eklendiğinde IOP’de doğrusal bir artış sağlayan 
ölçeklenebilir benzersiz tasarımı sayesinde diğer SSD 
çözümlerinde karşılaşılan darboğazları ortadan kaldırın.

•	Küçükten	başlayıp,	uygulama	hacimlerinin	hareketliliğinde		
 hiçbir sıkıntı yaratmadan yüzlerce SSD’ye kadar büyüyün   
 depolama harcamalarını yalnızca kapasite değil,    
 performans açısından da optimize edin.
•	Seri	Bağlanan	SCSI	(SAS)	sürücülerine	kıyasla	onda	biri		 	
 gecikme süresiyle 10 kat fazla sayıda IOPS elde edin ve bu   
 sırada sadece onda biri kadar enerji harcayın.
•	Sürücülerin	hizmet	ömrünün	beklenmedik	bir	şekilde	sona		
 ermesini önlemek için SMARTSSD Wear Gauge™ ile her   
 bir SSD’nin beklenen hizmet ömrünün, kesin ve gerçek   

 zamanlı bir şekilde görüntülenmesini sağlayın.
•	Yer	ve	güç	kaynağı	açısından	sınırlı	veri	merkezlerinin		 	
 ihtiyaçlarına cevap vermek üzere depolama için gerekli   
 enerji ve enerji tüketimi ayak izini azaltın.
•	Kritik	görevler	yürüten	ortamlarda	sorunları	proaktif	bir		 	
 şekilde çözmek ve performansı optimum düzeye çıkarmak  
  için HP Proactive Select Service uygulamasını seçin.

 HP EVA P6000: Yeni SSD desteği ve VMware VAAI 
entegrasyonu sayesinde uygulama performansını 
artırın. Dünyanın dört bir yanında 100.000’den fazla 
sistemde kullanılan EVA’nın kullanım kolaylığı alanındaki 
liderliği, IOP’yi artıran ve ve kritik VMware ESX görevlerini 
yüklenen yeni özelliklerle artık çok daha güçlü bir şekilde 
destekleniyor.
•	SSD’ler,	güç	tüketimini,	standart	sabit	disk	sürücülerine		 	
 (HDD) kıyasla %35 oranında azaltır.
•	Sadece	HDD’ler	üzerine	kurulmuş	sistemlere	göre	daha	az			
 sayıda sürücü ile daha yüksek performans gösterir.
•	Uygulamada	aksaklıklara	neden	olmadan	“aktif”	hacimlerin		
 SSD’lere taşınması için dinamik çevrimiçi LUN veri geçişini   
 destekler. 
•	vSphere	5.0	ve	4.1	sistemleri	için	sağlanan	VMware	VAAI		 	
 desteği, VM yoğunluğunu ve performansını arttırmak için   
 yoğun bilgi işlem görevlerini , depolama birimine aktarır.
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HP Veri Depolama

Uygulamaları çalıştırmak 
için gereken enerji ve yer 
ihtiyacını azaltırken uygulama 
performansını artırıyor.
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 Özellikler 
Yüksek Kapasite ve Performans Sunmak Üzere 
Geleceğin Koşullarına Hazır Ölçeklenebilir Bir Tasarım
•	 HP	B6000	StoreOnce	Yedekleme	Sistemleri,	yedekleme		 	
 veri gereksiniminiz arttıkça kullanılabilir kapasitenizi   
 büyütmenizi sağlar. Ek sistemler almak yerine düşük   
 maliyetli bir alternatif olarak basit kapasite arttırımları ile   
 ham veri kapasitenizi 48 TB ile 768 TB (kullanılabilir   
 kapasite: 32 TB – 512 TB) arasında ölçekleyebilirsiniz.
•	 “Kendi	Kendine	Yeniden	Başlatma”	(Autonomic	Restart)		 	
 özelliğine sahip, yüksek düzeyde erişilebilir ilk büyük   
 çaplı veri tekilleştirme cihazı. Kendi Kendine Yeniden   
 Başlatma özelliği, herhangi bir sistem arızası veya hata   
 sonrasında yedekleme işlemlerinin, herhangi bir    
 personelin müdahalesi olmadan otomatik olarak yeniden   
 başlamasını sağlar. 

Dedupe 2.0 – Tüm Kurumda Tek ve Ortak StoreOnce 
Veri  Tekilleştirme Algoritması – Sadece HP’de
•	 HP	StoreOnce	veri	tekilleştirme	yazılımı,	yedekleme
 veri kümelerini 20 kata kadar azaltarak, 10 PB’tan
 fazla yedekleme verisi için aynı disk alanında daha
 uzun süreli (retention period) veri koruması sağlar.   
 HP Laboratuvarlarınca geliştirilmiş bir inovasyon olan  
 HP StoreOnce, tüm kurumunuzda birleşik ve yüksek   
 performanslı bir veri tekilleştirme platformu olarak hizmet  
 verir.
•	 StoreOnce	özelliği	ile	gerçekleştirilen	veri	kopyalama	işlemi	
 sayesinde, veri bloklarını tek tek düşük bant genişliğine   
 sahip ağ bağlantıları üzerinden verimli bir şekilde iletebilir,  
  verilerinizi tesis dışına aktarmak için gereken iletim   
 maliyeti ve zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.
•	 HP	StoreOnce	veri	tekilleştirme	özelliği	sayesinde,	yerinde			
 veri koruma, tesis dışı felaket kurtarma ve uzaki ofisler ile   
 şubelere ait verilerin merkezi koruması için disk bazlı   
 yedekleme ve veri kopyalama işlemleri daha düşük   

 maliyetli bir şekilde gerçekleştirilir.
•	 Birden	çok	uzak	ofis	ve	şubenizdeki	yedeklemeyi			 	
 merkezileştirebilirsiniz. HP B6000, tek bir tam    
 konfigürasyonlu hedef cihaza 384 adede kadar yedekleme  
 akışına olanak tanır. Couplet tabanlı lisanslama, veri   
 kopyalama maliyetlerini düşürür.

Kendi Kendine Yeniden Başlatma Özellikli, Yüksek 
Düzeyde Erişilebilir Veri Kopyalama – Sadece HP’den
•	 Yüksek	Düzeyde	Erişilebilirlik	–	Her	seviyede	mevcut		 	
 olan yedeklilik sayesinde yedekleme sürecinizde tekli hata  
  noktası yoktur.
•	 Kendi	Kendine	Yeniden	Başlatma	özelliğine	sahip	yüksek		 	
 düzeyde erişilebilir veri tekilleştirme cihazı “node failover”   
 özelliğine sahiptir. Aktif-aktif çalışan nodlardan birisinin   
 arızalanması durumunda ayakta kalan nod otomatik   
 olarak  “node failover” yapar. Yedekleme uygulaması, 
 başarısız olan işleri çalışan başka bir nod üzerinden   
 kendiliğinden yeniden gerçekleştirir.
•	 Çift	yollu	disk	dizisi,	çift	yollu	dahili	ağ	ve	çift	güç		 	 	
 kaynağına sahip yerleşik donanım yedekliliği. Buna ek 
 olarak, disk arızası nedeniyle veri kaybı riskini azaltmak için  
 donanım bazlı RAID 6 bulunur.
•	 Entegre	Ethernet	bağlantıları	ve	her	nodda	bulunan	çift		 	
 fiber kanallı port üzerinden yedekleme işleri için ikili sistem  
  desteği.

Yedekleme Sürecini Basitleştirip Sistem Yönetilebilirliğini 
Artırarak Veri Koruma Yükünüzü Azaltın
•	 Veri	koruma	süreçlerinizin	yönetiminde	harcadığınız		 	
 zamanı azaltmak için yedekleme süreçlerinizi birleştirin ve  
  otomatik hale getirin. Kendini yöneten bu cihaz, rutin   
 bakım gereksinimini azaltır ve kurumunuzda yedekleme   
 ve felaket kurtarma fonksiyonlarınızın yönetimini    
 kolaylaştırır.
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HP B6200 StoreOnce 
Yedekleme Sistemleri
HP	B6200,	gelecek	nesil	veri	tekilleştirme,	
ölçeklenebilir mimari, yüksek performans ve 
yüksek düzeyde kullanılabilirlik sunuyor. 

StoreOnce	sisteminin	uygun	maliyetli	
tekilleştirme, replikasyon ve kurtarma 
özellikleri sayesinde kurumunuzda büyüyen 
veri hacimleriyle başa çıkabilir, merkezi veya 
uzaktan veri yedekleme ile acil veri kurtarma 

zorluklarının üstesinden gelebilirsiniz.
Artık	pahalı	forklift	güncellemelerine	veda	
edebilirsiniz.	Zorlu	kurumsal	veri	merkezleri	
için	tasarlanan	HP	B6200,	BT	yöneticilerinin	
gerektiğinde depolama kapasitesi eklemelerine 
ve performansı arttırmalarına olanak tanır. 
B6200’in	yüksek	düzeyde	kullanılabilirliği,	
yedekleme işleminin sorun çıkması durumunda 
dahi gerçekleştirilmesi anlamına gelir.

yeni

Genel Bakış 
Uzun zamandır kurumunuzda yedekleme ve acil veri 
kurtarma sorunlarını çözmek mi istiyorsunuz? Bu 
durumda, ek yönetim yüklerini azaltan, depolama 
maliyetlerini düşüren ve büyüyen veri hacmine 
ayak uyduran, ölçeklenebilir bir disk yedekleme 
çözümüne ihtiyacınız var.

HP B6000 StoreOnce Yedekleme Sistemleri, HP 
StoreOnce teknolojosini kurumlara taşıyarak etkin 
ve uzun süreli yedekleme sağlar.  Merkezde veri 
saklama, uzak ofis verilerini koruma ve felaket 
kurtarma işlemleri için veri tekilleştirme ile verimli 
disk bazlı yedekleme olanağı sunar. Yüksek seviyede 
ölçeklenebilir bir sistem olan B6000, kurumsal 
performans gereksinimlerini karşılamak ve giderek 
daralan yedekleme pencerelerine uyum sağlamak 
için 768 TB’a varan kapasiteler ve maksimum 28 
TB/saat düzeyinde yazma ve okumaz hızları sunar. 
Tek hata noktası olmaksızın tasarlanan HP Tümleşik 
Depolama Sistemleri sayesinde, yedeklediğiniz 
verilerin erişilebilir olduğundan emin olabilirsiniz. 
Mevcut BT ortamınıza kesintisiz bir şekilde entegre 
olan B6000 Yedekleme Sistemleri, karmaşık ve 
dağıtık kurumsal organizasyonlar içerisinde veri 
yönetimini basitleştirerek veri korumayı tek bir 
ekrandan yönetebilmenizi sağlar.
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EMC VNX 
AİLESİ

EMC® VNX™ ailesi; dosya, blok ve nesne depolama 
alanında sektöründe lider yenilikleri ve kurumsal 

özellikleri esnek ve kolay kullanımlı çözümler içerisinde 
sunar. Bu yeni nesil depolama platformu, güçlü ve 
esnek donanımı gelişmiş verimlilik, yönetim ve koruma 

yazılımlarıyla birleştirerek günümüz şirketlerinin yüksek 
düzeydeki ihtiyaçlarına karşılık verir.

Her türlü kuruluş, ticari işlemleri gerçekleştirmek ve kararlar 
almak için bilgilere zamanında ulaşmak ister. Ortalama 
bir kuruluşun verileri çift haneli rakamlarla büyürken IT 
bütçeleri, çalışanlar ve geleneksel depolama özellikleri 
bu büyümeye ayak uyduramaz. Sonuçta IT kuruluşları, 
çalışan sayısını artırmadan daha etkili depolama stratejileri 
izlemek ve çalışanların yönetebileceği veri miktarını 
artırmak açısından sürekli baskı altındadır. Tıpkı sunucu 
sanallaştırmanın sunucu kaynaklarını bir havuzda 
toplayıp işlem gücünü şirket ihtiyaçlarına göre dinamik 
olarak dağıtarak çok daha yüksek verimlilik sunmasında 
olduğu gibi, müşteriler yine depolama sağlayıcılarından 
bu zorlukları aşmak için yenilik beklentisi içerisinde. 
Depolamadan asıl istenen yalnızca şirket faaliyetlerine göre 
dosyaları dinamik olarak taşımak değil, bu işin müdahale 
olmadan kendi kendine gerçekleşebilmesini sağlamak.
Tüm bunlar makul fiyatlı giriş seviyesi çözümlerinden 
yüksek performanslı, petabayt kapasiteli ve en çok 
kaynak tüketen uygulama gereksinimlerini karşılayabilen 
konfigürasyonlara kadar değişen geniş bir çerçevede 
mevcuttur. VNX ailesinde nispeten küçük ölçekli 
kurumların IT yönetimi için geliştirilen VNXe serileri ile 
orta ve büyük ölçekli şirketlerin yüksek performans ve 
adaptasyon ihtiyaçları için tasarlanmış VNX serileri bulunur.

Sade, verimli ve makul fiyatlı 
VNXe Serisi
IT yöneticileri için geliştirilen VNXe serisi, küçük ve 
orta çaplı işletmelere entegre depolama sistemi 
sağladığı gibi uzak ofisler ve büyük kurumsal şirketlerin 
departmanları için de hizmet sunmaktadır. 10.000 $’ın 

altındaki fiyatlardan başlayan VNXe serisi, uygulamalar ve 
depolama arasındaki sınırları kaldıran uygulama temelli 
eşsiz depolama güçlendirme yaklaşımını sunar. Paylaşılan 
depolama yönetimi için geliştirilen bu basit ve uygulama 
temelli yaklaşım sayesinde VNXe serisi, kısıtlı depolama 
uzmanlığına sahip IT yöneticileri ve uygulama adminleri 
için idealdir. VNXe serilerinde bulunan EMC Unisphere™, 
Microsoft® Exchange, dosya paylaşımı, iSCSI birimleri, 
VMware® ve Hyper-V™ için kolay ve sihirbaz mantığına 
dayalı depolama provizyonu sağlar. Tekrarlanan veri 
engelleme, sıkıştırma, sıkı provizyon gibi verim artırıcı 
entegre özellikler sayesinde işlemler sıralanarak belirgin 
depolama maliyetlerinden yüzde 50’ye kadar tasarruf elde 
edilebilir. Yedekleme, uzak veri koruma ve felaket kurtarma 
işlemlerini gerçekleştirme amaçlı yazılım paketlerinde 
kolay konfigürasyonlu uygulama suretleri gibi özellikler 
mevcuttur. 

VNXe serisi, o anda kullanılmayan bileşenlerin güç 
kaynaklarını, fanlarını ve depolama işlemcilerini faaliyete 
sokarak hem yüksek erişilebilirlik sağlar, hem de dinamik 
yük devretme ve yük devralma işlemlerini destekler. 
Ayrıca VNXe serisi, sistem yazılımı ve donanımlarını 
yükseltme işlemlerini sistem çalışırken gerçekleştirebilir. 
Hatta kapsamlı çevrimiçi dokümantasyon, eğitim, talimat 
videoları gibi bilgilerinizi artırabileceğiniz ve sorularınıza 
cevap bulabileceğiniz geniş çaplı kaynaklara tek tıkla 
erişim sağlar.

Sade, verimli ve güçlü 
VNXe Serisi
Eski usul blok depolama, dosya sunucuları, doğrudan bağlı 
uygulama depolama vb. güçlendirmek için sağlam bir 
platform olan VNX serisi sayesinde işletmeler dinamik bir 
biçimde büyüyebilir, paylaşım yapabilir, makul maliyetlerle 
çoklu protokol dosya sistemlerini ve çoklu protokol 
blok depolama erişimini yönetebilir. VNX işletim ortamı, 
Microsoft Windows® ve Linux/UNIX istemcilerin çoklu 
protokol (NFS ve CIFS) ortamlarda dosya paylaşımına 
imkân sağlar. Aynı zamanda yüksek bant genişliğine sahip 
ve gecikmeye duyarlı blok uygulamalar için iSCSI, Fiber 
Kanal ve FCoE erişimini destekler. EMC Atmos™ Virtual 
Edition (Sanal Sürüm) yazılımı ile VNX depolama bir 
araya geldiğinde, nesne temelli depolama destekleyerek 
müşterilerin EMC Unisphere üzerinden web uygulamalarını 
yönetmesine olanak tanır.

VNX serisi yeni nesil depolama platformu, Intel Quad Core 
Xeon 5600 serisi ve 6-Gb/s SAS sürücü altyapısı ile önceki 
neslin orta ölçekli depolama performansına kıyasla gözle 
görülür iyileşme sağlar:

•	Microsoft	SQL	ve	Oracle	yüzde	300	daha	hızlı	çalışır
•	 İki	dakikadan	kısa	bir	sürede,	sistemi	etkilemeden	2X		
  sistem performansı sağlar
•	Veri	ambarlarını	yüzde	300	daha	hızlı	çalıştırır

Depolama aktiflerinizi kolayca 
yönetin, denetleyin ve düzenleyin
EMC Unisphere sayesinde dağıtımlı depolama 
ortamlarındaki VNX sistemleri her yerden, sade ve 
entegre bir kullanıcı arayüzünden yönetilebilir. Unisphere 
ön paneli tek ekrandan anında yönetim ve raporlama 
sağlar, adminlerin tüm ortamda olup bitenlerle ilgili 
işlem verilerini anında elde etmelerine olanak verir. 
Unisphere anında oturum sistemi, ortamdaki tüm VNX, 
EMCCLARiiON®, EMCCelerra® ve EMC RecoverPoint SE 
kurulumlarını bularak kusursuz konfigürasyon sağlar.

Sistem performansını artırmak 
için flash optimize
Flash sürücü teknolojisindeki güncel gelişmeleri avantaja 
çevirecek şekilde tasarlanan VNX serisi, depolama 
performansını ve verimliliğini en üst düzeye çıkarırken 
gigabayt başına düşen maliyeti en aza indirir. Heterojen 
sürücüler arasında veri sıralaması yaparak en aktif verileri 
ön bellekte tutan eşsiz bir set olan EMC FAST Suite ile 
yalnızca birkaç Flash sürücü bir arada kullanıldığında dahi, 
müşteriler FLASH 1st stratejisinin faydalarından büyük 
ölçüde yararlanabilmektedir.
 

Sanallaştırılmış uygulamalar 
için optimize edilmiş yeni nesil 
birleştirilmiş depolama

Otomatik sıralama ile en yüksek sistem 
performansını ve en düşük depolama 
maliyetini aynı anda elde edin.

ANA	HATLAR
•	Dosya,	blok	ve	nesne	gibi	çok		 	 	
 protokollü birleştirilmiş depolama
•	6-Gb/sSAS	altyapılı,	çok	çekirdekli		 	
 yeni ve güçlü Intel işlemciler
•	EMC	Unisphere™	ile	kolay	yönetim
•	Üstün	performans	için	otomatik		 	
	 sıralama	özellikli	Flash	optimize	sistem
•	Dünyanın	1	numaralı	sanallaştırılmış		
 ortamda depolama sağlayıcısından* 
 kolay depolama provizyonu
•	10.000	$’ın	altından	başlayan	fiyatlarla		
 makul ve güçlü konfigürasyonlar

*Kaynak:	Enterprise	Strategy	Group,	ESG	Araştırma:	2010	Sunucu	
Sanallaştırma	Anketi	Sonuçlar,	Ağustos	2010

  500 Exchange e-posta kutusunun ya da 
bir terabaytlık VMware veri deposunun 
provizyon işlemini gerçekleştirmek, 
IT yöneticisinin yalnızca iki dakikasını alır.
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Yalnızca EMC’de mevcut olan FLASH 1st, teknolojisi 
sayesinde hiçbir müşteri, maliyet veya performans için 
ödün vermek zorunda kalmaz. En aktif veriler iki terabaytlık 
Flash sürücülerden, sistem yükünde önceden tahmin 
edilemeyen durumları dinamik olarak sindiren FAST 
Cache (Hızlı Önbellek) ile sunulur. Veriler eskiyip zamanla 
aktifliğini kaybettiğinde, FAST VP (Sanal Havuzlar için 
Tam Otomatik Depolama Sıralama) bu verileri yüksek 
performanslı sürücülerden yüksek kapasiteli sürücülere bir 
gigabaytlık parçalar hâlinde taşıyarak uygulama türü ve 
verilerin yeniliğinden bağımsız olarak düşük maliyet sağlar. 
Üstelik tüm bunlar müşterinin belirlediği prensiplere bağlı 
olarak otomatik olarak gerçekleşir, akıllıca ayarlanmış ön 
ve son provizyon takvimleriyle uygulama ve depolama 
adminlerinin bütçe ve zamanından tasarruf sağlar.

Otomatik görevlerle depolama 
kapasitesini daha verimli kullanın
VNX serisi; kullanılmayan, aktif olmayan ya da öngörülen 
verilerin değerli depolama kaynaklarını tüketmemesi 
adına entegre özelliklerle donatılmıştır. Yedek suretleri 
ve statik veri havuzları gibi nispeten durgun LUN’lar 
için geliştirilen blok sıkıştırma özelliği, verileri otomatik 
olarak sıkıştırarak müşterilerin boşa harcanan kapasiteyi 
geri kazanmasını ve veri izlerinin yüzde 50’ye kadar 
azaltılmasını sağlar. Dosya düzeyinde tekrarlanan veri 
engelleme/sıkıştırma teknolojisi, faal olmayan dosyaların 
kopyalarını silip sıkıştırarak kullanılan disk alanında yüzde 
50’ye kadar düşüş gerçekleştirir. Bu özellikler arka planda 
çalıştıklarından sistem performansından verilen ödün 
minimum değerdedir.

Sanal ortamlar için en iyi depolama
VNX serisi, sanallaştırılmış uygulama ortamları için ideal 
orta katman sistemdir. Müşterinin kullandığı ortam ister 

VMware, ister Microsoft Hyper-V, ister orXen temelli olsun, 
VNX tüm desteklenen protokollerde sanallaştırılmış 
altyapıların bütün uygulama aşamalarında başarılı servisini 
sağlar.

Artık depolama ve sunucu adminleri görünmez ortamlarla 
çalışmak zorunda değil. Unisphere ile VMware vCenter™’ın 
VAAI (Dizi Entegrasyonu için vStorage API’leri) vasıtasıyla 
gerçekleşen sıkı entegrasyonu, her iki adminin de tüm 
ortamı baştan sonra görebilmesini sağlar. Her iki admin de 
sanal ve fiziksel kaynakları görüntülemek, depolama için 
şeffaf provizyon gerçekleştirmek, eşleme entegrasyonu 
sağlamak ve tüm depolama fonksiyonlarına erişerek 
yük azaltmak için aşina oldukları yönetim arayüzünü 
kullanabilirler.

•	 Depolama	provizyonu,	VMware	vCenter’ın	içerisinden	
sadece iki tıkla gerçekleştirilir.
•	 VMware	için	EMC	VNX	eklentisi,	depolama	ve	VMware	
arasında en üst düzeyde kullanışlılık ve esneklik sunar.
•	 Donanımdan	güç	alan	Fast	Clones	(Hızlı	Klonlar)	
yeni sanal makinelerin provizyonunu saniyeler içinde 
gerçekleştirir.
•	 NFS	Datastore	için	istek	üzerine	VMDK	sıkıştırma	özelliği,	
depolama tüketimini yüzde 50’ye kadar azaltır.
•	 VMware	ile	ortak	geliştirilen	EMC	Proven™	çözümleri	
ve referans mimarileri, kritik görev uygulamalarının 
sanallaştırma sürecini hızlandırır.

Sektörün en kapsamlı depolama
yazılımı teklifleri
VNX serisi yazılımları iki kapsamlı paket içerisinde 
sunularak müşterilerin bilgilerini korumak ve yönetmek 
için tüm gerekli özelliklere sahip olması sağlanır. VNX 
Total Protection Pack (Tam Koruma Paketi) eşleme 
özelliklerini, kesin kurtarma için gerekli olan otomatik 
uygulama kopyaları ile bellek kopyası ve suretler gibi 
geriye dönük kurtarma özelliklerini ve bunların yanı 
sıra koruma prensipleriyle tam uyum için gerekli olan 
denetleme ve uyarı özelliklerini içerir. VNX Total Efficiency 
Pack (Tam Verimlilik Paketi) ise tüm koruma setlerinin 
yanı sıra “bir kere ayarla, bir daha dokunma” performans 
optimizasyonunu içerir. Tüm VNX yazılımları Unisphere 
üzerinden yönetilir.

VNX	yazılımları	aynı	zamanda	modüler	setler	
hâlinde	de	mevcuttur:

•	 FAST	Suite	(Hızlı	Set)	-	En	yüksek	performans	ve	en	düşük		
  depolama maliyeti için otomatik olarak optimize
•	 Security	and	Compliance	Suite	(Güvenlik	ve	Uyum	Seti)	-			

  Değişikliklere, silinmelere ve kötü niyetli faaliyetlere karşı  
 veri koruması
•	 Local	Protection	Suite	(Yerel	Koruma	Seti)	-	Güvenli	veri		 	
 koruma ve amaç yenileme
•	 Remote	Protection	Suite	(Uzaktan	Koruma	Seti)	-		 	
 Yerelleştirilmiş arızalara, kesintilere ve felaketlere karşı   
 veri koruma
•	 Application	Protection	Suite	(Uygulama	Koruma	Seti)	-		 	
 Uygulama kopyalamayı otomatikleştirme ve uyumluluk   
 sağlama 

İş sürekliliğini sağlamak için kesintisiz 
erişilebilirlik
VNX serisi mimarisi, kurumsal kritik görev ortamları için 
%99,999 erişilebilirlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. VNX 
erişilebilirlik ve yedek kullanım özelliklerinden bazıları 
şunlardır:

•	 Her	bir	depolama	işlemcisinin	hem	LUN	için	önbelleğe		 	
 alınmış birincil verileri hem de eş depolama işlemcisi   
 için önbellek kopyasını içerdiği, 12,8 gigabayt’a kadar   
 ikizlenmiş yazma önbelleği
•	 Düzgün	kapatma	ve	önbelleğin	sandık	disklere	geri		 	
 aktarılarak güç kesintisi durumunda verilerin korunması   
 için batarya yedekleme
•	 Farklı	koruma	gereksinimlerini	karşılamak	adına	her	biri		 	
  aynı dizide beraber yer alabilen 0, 1, 1/0, 3, 5, ve 6 RAID   
 koruma düzeyleri
•	 Sistem	dayanıklılığını	geliştiren,	maksimum	güvenilirlik		 	
 ve erişilebilirlik sağlayan proaktif favori yedekleme
•	 Tamamı	sistemin	gidişatını	etkilemeyecek	özellikte		 	
 yedek  veri yolları, güç kaynakları, sürücü    
 bağlantıları ve depolama işlemcileri
•	 Kesintisiz	sistem	denetleme,	evden	uyarı	sistemi	ve		 	
 gelişmiş uzak tanı özellikleri

  FAST (Hızlı)
  Security and Compliance (Güvenlik ve Uyum)
  Local Protection (Yerel Koruma)
  Remote Protection (Uzaktan Koruma)
  Application Protection (Uygulama Koruma)

VNX SERİSİ PAKETLERİ VNX SERİSİ SETLERİ

VNX TOTAL EFFICIENCY PACK 
(TAM VERİMLİLİK PAKETİ)

VNX TOTAL 
PROTECTION PACK 

(TAM KORUMA PAKETİ)

Setlerin ve Paketlerin özellikleri, sisteme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Detaylar için EMC VNX Series Total Efficiency Pack bilgi formunu inceleyin. 
VNXe Serisi Yazılım Paketleri basitleştirilmiş veri koruma imkânları sunar; daha fazla bilgi için EMC VNXe Serisi Yazılım Paketleri veri sayfasını inceleyin.

VNX Ailesi’nin faydalarını EMC Global 
Hizmetler ile en üst düzeye çıkarın
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İş dünyası IT odaklı çalışma yapısına yöneldiğinden beri 
IT departmanının yapılandırılması daha fazla ön plana 

çıkmaya başladı. Şirketler böylece maliyet tasarrufu 
yaparak, maksimum operasyonel verimlilik düzeyine 
ulaşıyor. Ancak felaket kurtarma, yedekleme, süreklilik, 
konsolidasyon gibi tüm talepleri en iyi şekilde ve uygun 
maliyetli karşılayabilmek kusursuz bir çözüm gerektiriyor.
Tüm bu çözümleri sunabilme özelliklerine sahip NetApp 
MetroCluster; esnek, hızlı, basit kullanım ve kolay 
yönetilebilirlik ile şirketlere verimlilik sağlıyor.
Daha az ödeyerek daha verimli sistemler kurarak, 
ekonomik belirsizlik ve bütçe problemlerinizi aşmanızı 
sağlayan NetApp MetroCluster, değişen iş ihtiyaçlarına 
kolay uyum ve tüm uygulamalar için süreklilik ve felaket 
yönetimi sağlar.

NetApp MetroCluster; tek bir depolama ünitesini aynı 
anda birbirinden farklı noktada konuşlandırarak, iş 
sürekliliğini sağlamak, sıfır veri kaybı sunmak ve olası bir 

durumda felaket yaşatmamak için tüm bu sistemleri içinde 
barındıran ve sorunsuz çalışan ideal bir çözümdür. 
Kolay kullanıma sahip olan NetApp MetroCluster’ın; 
geleneksel yedekleme birimlerinin aksine, tüm depolama 
alanında ekstra bir koruma katmanı vardır. Karmaşık 
yapılara ihtiyaç duymaz ve katlar, binalar, kampüs alanları 
ve hatta şehirlerarasında iş sürekliliği ve erişilebilirlik sağlar. 
NetApp MetroCluster, sistemi kapatmadan Upgrade ve 
Update etmenize olanak tanıyarak uygulamalarınızı her 
zaman çalışır kılar.

Normal Replikasyon yapılarında Replikasyon süresi 
içerisinde datalar felaket bölgesine belli zaman 
aralıklarında gönderilir ve felaket sisteminin devreye 
alınması belli bir zaman alır. MetroCluster yapısı ile verilerin 
iki farklı noktaya aynı anda depolanması ve sıfır zaman ve 
data kaybı ile sistemin sürekliliğinin sağlanması mümkün 
hale gelir. MetroCluster data hizmetinin kesintisiz bir 
şekilde devam etmesi ve lokasyon içi iş sürekliliği sağlar. 

NetApp MetroCluster

VERİMLİ DEPOLAMA 
VERİYİ OLUŞTURMA 
ESNASINDA BAŞLAR.
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İş Sürekliği ve Felaket Kurtarma:
Daha	Az	Maliyetlerle	İş	Sürekliliği	
ve	Felaket	Kurtarma
•	 Ekonomik	belirsizlikler	ve	bütçe	problemleri.
•	 Daha	az	ödeyerek	daha	verimli	sistemler	kurmak.
•	 Değişen	iş	ihtiyaçlarına	kolay	uyum	ve	tüm	uygulamalar			
 için süreklilik ve felaket yönetimi.

Kontroller Tabanlı Yedekleme 
Bölgesel	Hatalara	Karşı	Koruma	Sağlar
•	 Ekstra	yazılım	maliyeti	oluşturmaz.
•	 İki	kat	fazla	depolama	alanı
•	 Yönetim	karmaşasını	engeller;
   >Fazla depolama alanı yönetimi.
   >Tutarlılık sağlanması.
   >Felaket kurtarma operasyonları.

Süreklilik	ve	Felaket	Kurtarma
•	 Yüksek	erişilebilirlik	(HA)	donanımsal	hatalara	karşı		 	
 sistemlerin duraklama olmadan çalışabilmesidir.
   >RAID-DP
   >Active-Active controllers
•	 İş	sürekliliği	erişilebilirlik	kapsamını	genişleterek			 	
 güç, soğutma, network hataları zamanlı ve zamansız   
 kapanmaya karşı sistemlerin bölgesel hataya karşı   
 korunmasıdır. 
   >MetroCluster
•	 Felaket	kurtarma	bölge	genelinde	oluşacak	hatalara		 	
 karşı coğrafi olarak farklı bir bölgede istemlerin    
 erişilebilirliğinin sağlanmasıdır. 
   >SnapMirror

MetroCluster	İş	Sürekliliği	ve	Yüksek	Erişilebilirlik
MetroCluster diğer çözümlere göre %50 az maliyetle her 
ikisini de kapsar.
•	 Kur	ve	unut
•	 En	az	değişiklik
•	 Sıfır	zaman	kaybı	ile	çalışma
•	 80%	fazla	okuma	performansı	
•	 50%	düşük	maliyet	ve	tek	yönetim	modeli	ile	rakipsiz

MetroCluster	Kullanması	
En	Kolay	Sistemdir
•	 Kur	ve	unut
   >Kolay kurulum ve yapılandırma
•	 Kolay	yönetim
•	 Tek	komutla	felaket	Çözümü
   >İstenirse otomatik felaket çözümü mevcut
   >Uygulama ve işletim sistemi bağımsız
•	 Tek	noktadan	veri	yönetimi
   >Veriler otomatik olarak aynı anda iki yerde

MetroCluster	Planlı	ve	Plansız	
Durumlara Karşı Koruma Sağlar
•	 Sistemi	kapatmadan	upgrade	ve	update
•	 Uygulamalar	her	zaman	çalışır	durumda
•	 Upgrade	için	sistem	durma	zamanı	yok
•	 İstenirse	downgrade	imkanı

Geleneksel replikasyon uygulamalarında tüm alanlarla tek tek işlem 
yapılırken MetroCluster bu yönetimi otomatik olarak uygular.

NetApp MetroCluster 
Fayda ve Avantajları

MetroCluster Yönetimi Kolaylaştırır
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MetroCluster	esneklik	sağlar.
•	 MetroCluster	katlar,	binalar,		 	
 kampüs alanları ve hatta   
 şehirlerarası iş sürekliliği ve   
 erişilebilirlik sağlar.
•	 	FAS/V	Serileri

Sanal Ortamlarda Rakipsiz İş Sürekliliği ve Erişim 

Tüm Bölgelerde Entegre Süreklilik 

 NetApp MetroCluster’ın Avantajları
• %80 fazla okuma performansı sağlayın.
• %50 düşük maliyetle bütçenize katkıda bulunun.
• Tek noktadan kolayca yönetilir
• Tek Komutla veya otomatik olarak felaket kurtarın.
• İş sürekliliği sağlayın.
• Yedeklemeden yer kazanın.
• Verilerinizi tek noktadan yönetin.

 NetApp MetroCluster’ın Faydaları
• Sıfır veri ve sıfır zaman kaybı sağlar.
• Daha az maliyetlerle iş sürekliliği sağlar ve felaket kurtarır.
• Okuma Performansını Arttırır
• Her zaman her yerden verilere erişilebilirlik sağlar.
• Yönetim karmaşasını ortadan kaldırır.
• Her iki bölgede aktif data kullanımı sağlar.
• Yönetimi kolaylaştırır.
• Planlı ve plansız durumlara karşı koruma sağlar.

MetroCluster	diğerlerinden	%50	ucuza	iş	
sürekliliği ve yüksek erişilebilirlik sağlar.
•	 50%	daha	ucuz
•	 50%	daha	az	yönetim
   >Otomatik koruma sağlar
   >Karışık yapılara ihtiyaç duymaz
   >Upgrade ve bakım için durmaz

MetroCluster	ile	verimli	alan	kullanımı
•	 Tekilleştirme	alandan	tasarruf	sağlar
   >Hem kaynak hem hedef alanlar için tekilleştime
•	 Kullanıcı	kapasite	kullanımı
   >25-30% ortalama kazanç
   >50-90% sanal ortamlardaki alan kazancı
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NetApp 
SnapManager Ailesi
NetApp’ın depolama ürünleri ile entegre olarak 

geliştirdiği NetApp Snapmanager Ailesi; veritabanı, 
ve uygulamalar için hızlı yedekleme ve kurtarma 
entegrasyonu sağlayan aynı zamanda replikasyon 
destekli yedekleme ve yönetim yazılımlarıdır. NetApp 
Snapmanager Ailesi; felaket kurtarma ve iş sürekliliği 
sağlayan “en efektif esneklik ve uyumluluk alt yapısına 
sahiptir.

NetApp Snapshot ® altyapısını kullanarak, uygulamaların 
tutarlı olarak yedeklerinin alınmasını ve var ise otomatik 
olarak başka bir alana replikasyonunun yapılmasını sağlar. 
NetApp Snapmanager, çok hızlı yedek alma ve çok hızlı 
yedekten geri dönülmesini sağlayarak felaket kurtarma ve 
iş sürekliliğinde yüksek ve güvenli erişilebilirlik imkanı verir. 

Daha fazla veriyi korumak için veri tabanlarınızın tam 
tutarlı çevrimiçi yedeklerini ve veri tabanlarının kurtarma 
sürelerini kısaltarak, kurtarma gerçekleştirmek istediğiniz 
belirli bir anı seçerek, hızlı ve kolay geri dönüş yapmanızı 
sağlar. Tek bir geri yükleme işlemiyle, farklı kurtarma 
noktaları seçmenizi ve geri yükleme ihtiyacınızın türüne 
bağlı olarak geniş bir geri yükleme yelpazesi sunar. 
Exchange, SQL, Sharepoint, Hyper-V, Vmware esx, 
SAP, Oracle, gibi kurumsal yazılımların yedekleme ve 
Replikasyon çözümlerini içerir. Klasik yedeklemeden çok 
daha hızlı ve tutarlı yedek alma ve yedekten geri dönme, 
alınan yedekleri felaket bölgesine replike etme gibi 
gelişmiş özellikleri vardır. 

İşlevi:
•	 NetApp	Snapshot	altyapısını	kullanarak	uygulamaların		 	
 tutarlı olarak yedeklerinin alınmasını ve var ise otomatik   
 olarak başka bir alana replikasyonunun yapılmasını   
 sağlıyor. 

Faydaları: 
•	 Veritabanının	yedeğinin	tutarlı	bir	şekilde	alınmasını	ve		 	
 tüm uygulamalarla entegre olarak çalışır. 
•	 Tutarlı	yedek	alabilmek	için	özel	uygulama	yapmayı		 	
 sağlar. 
•	 Veri	yönetimini	geliştirir.
•	 Verilerinize	erişebilirliği	artırarak,	yedekleme	ve	kurtarma		
 işlemleri sırasında performans sağlar.
•	 Şirketlerin,	donanım	ve	ağ	oluşma	yatırımlarından	daha		 	
 fazla faydalanmalarını sağlar.
•	 Uygulama	işlemini	daha	kolay	ve	esnek	hale	getirir.
•	 Hızlı	yatırım	getirisi	elde	etmenizi	sağlar.
•	 İş	sürekliliği	sağlar.
•	 Felaket	kurtarma	ile	veri	güvenli	sağlar.

Avantajları: 
•	 Hızlı	yedek	alma.
•	 Hızlı	geri	dönme.
•	 Yedeklerin	Tekilleştirilerek	depolama	alanı	üzerinde	yer		 	
 kaplamamasını sağlar.
•	 Veri	erişebilirliğini	artırır.
•	 Verimliliği	geliştirir.
•	 Yedekleme	ve	geri	yükleme	işlemlerini	hızlandırır.

SnapManager Yazılımı 
•	 Vmware
•	 Hyper	V
•	 SQL
•	 Oracle	
•	 Exchange	
•	 Share	Point	
•	 SAP	
Sistemleri ile entegre olarak çalıyor. 

NetApp Snapmanager 
Ailesi; Yedekleme altyapısı 

ile felaket kurtarma ve 
iş sürekliliği sağlayan 

“en efektif esneklik 
ve uyumluluk” 

alt yapısına sahiptir.
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Kolay ve hızlı replikasyon: SnapMirror

Veri artışı hayatın bir gerçeğidir. Veri yayılmasını 
engellemek neredeyse imkansıza yakındır. Fakat 

tedarik verimsizliği düzeltilerek, test ve geliştirme, veri 
yedeği, veri yinelemesi için depo ayrılmasını yöneterek ve 
bu sayede veri artıklıklarını engellemek günümüz verimli 
depolama araçlarını kavrayan sistem yöneticileri ile pek 
tabi mümkündür. NetApp, alan-etkin depolama sağlayan 
ve daha az depo satın alımıyla sonuçlanan birçok ürün ve 
özellik temin etmektedir. 

Verimli	Veri	Replikasyonu
Dünya çapındaki firmaların doğal veya insan kaynaklı 
olağan üstü durumlar, operatör hataları, teknoloji ve 
uygulama hataları gibi durumlarda verilerini koruması 
ve hızlıca kurtarmaları gerekmektedir. Aynı zamanda 
bu firmalar, veriyi uzaktan konumlara ve/veya uzaktan 
konumlardan dağıtabilmek için alan-etkin metotlara 
ihtiyaç duyarlar. 

Etkin bir veri koruma ve dağıtım stratejisi olmadan işlemler 
sekteye uğrayabilir, bu da milyonlarca dolarlık gelir kaybına 
neden olabilir. 

Son derece güçlü ve bununla birlikte kullanımı ve 
yönetilmesi kolay NetApp SnapMirror®, olağan üstü durum 
kurtarma ve veri dağıtımı çözümlerini günümüzün dünya 
çapındaki firmalarına ulaştırır. SnapMirror yazılımı, LAN 

ya da WAN üzerinden yüksek hızlarda veri yineleyerek, 
önemli görevleri yürüten uygulamalar için mümkün 
olan en yüksek veri kullanılabilirliğini ve kritik görev 
uygulamaları için en hızlı kurtarmayı sağlar. 

SnapMirror yazılımı veriyi bir ya da daha çok NetApp 
depolama sistemine yansıtır ve olağan üstü durumlarda 
kurtarabilmek için replike edilmiş veriyi devamlı 
güncelleştirerek kullanılabilir tutar. 

SnapMirror yazılımının çekirdeğinde depolama-etkin 
tasarımı bulunmaktadır. İlk önce SnapMirror kaynağı 
ve SnapMirror varış noktası sistemleri arasında bir 
temel yansıtma yapılır. Sonra, kullanıcı tanımlı zaman 
aralıklarında, Snapshot kopyaları sistemin kaynağından 
alınır ve sadece yeni ve değişmiş bloklar aşamalı olarak 
ağ üzerinden varış noktası sistemine gönderilir. Veri varış 
noktasında alındığında, değişmiş bloklar var olan veri 
bloklarıyla birleştirilerek kaynak sistemin tam bir ayna 
kopyası elde edilmiş olur.
 
SnapMirror, sadece en son Snapshot kopyasından beri 
değişmiş veriyi yineleyerek ağ bant genişliği ihtiyaçlarını 
önemli ölçüde azaltır. Bu yazının devamında anlatılan veri 
ikizleme engelleme, kaynak sistemde, hedef sistemde 
ve bu iki sistem arasındaki veri transferi sırasında alan 
kullanımının daha da fazla azaltılmasına imkan sağlar. 
Sonuç olarak veri yineleme ve olağanüstü durumdan 
kurtarma için daha az alt yapı maliyeti sağlanmış olur.

SnapMirror gibi, ek tasarruflar için veri tekilleştirme 
engelleme (deduplication) SnapVault ile birleştirilebilir. 
Diskten diske yedeklemeler için fiziksel depo 
gereksiniminde çarpıcı bir düşüş sağlanmış olur. Diskteki 
dosyaların hızlı ve kolay onarımını sağlayan ve her takip 
eden yedekleme çok az bir disk alanı gerektireceği için 
yedeklerin diskte daha uzun süre muhafaza edilme 
seçeneğini sunan yararlar içerir.

NetApp 
SnapMirror

SnapMirror: 
Snapshot kopyaları 

kullanarak verimli veri 
replikasyonu sağlayan 

felaket kurtarma 
çözümüdür.

Felaket	Kurtarma	ve	İş	sürekliliği
 
Replikasyonda Esnek Olun: 
SnapMirror

NetApp, müşterilerinin veri depolama 
sistemine entegre, yönetimi kolay 
ve esnek replikasyon ihtiyaçlarını 
karşılamak için Snapmirror özelliğini 
geliştirmiştir.

 İşlevi:
NetApp sistemleri arasında veya 
heterojen ortamlarda senkron ve 
asenkron replikasyon çözümü sunar.
 
Faydaları:
Her türlü ortamda kaynakları efektif 
kullanan felaket kurtarma çözümlerine 
sahip olursunuz.
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NetApp V-Serileri ile büyük depolama 
sağlayıcılarınıza yapacağınız yatırımdan 
tasarruf ederken depolama kapasitenizi 
genişletin ve esnekliğinizi artırın.

V-Serileri sayesinde sahip olduğunuz depolama 
sistemini daha verimli ve esnek hâle getirebilirsiniz. 

Gelişmiş veri koruma, veri yönetimi ve verimlilik 
özelliklerimiz FC-SAN depolama sistemlerinizi baştan 
yaratacak.

Maliyeti	Önemli	Ölçüde	Azaltın!
NetApp tekrarlanan veri engelleme ve diğer depolama 
verimliliği özelliklerini kullanarak boşa giden disk 
kapasitenizi geri kazanın, yeni disk sürücüleri için yaptığınız 
harcamalardan tasarruf edin.

Veri	Korumasını	Artırın
Etkili ve makul fiyatlı SnapMirror® yazılımımız ile farklı 

sağlayıcılardan edindiğiniz depolama sistemlerindeki 
verileri felaket kurtarma amacıyla eşleştirin.

Esnekliği	Artırın
V-Serileri SAN ve NAS protokollerini doğrudan destekler. 
V-Serileri ile mevcut depolama sisteminizin kapasitesini 
artırarak ya da NetApp disk rafları ekleyerek artan veriye 
adaptasyon sağlayın.

NetApp	V-Serileri’nin	Avantajları;
•	 V-Serileri	ile	mevcut	depolama	yatırımlarınızı	geliştirin	ve		
 yetkinliğinizi artırın.
•	 Tekrarlanan	veri	engelleme	ve	diğer	depolama	verimliliği		
 özellikleri ile disk sürücüleri için yaptığınız harcamalardan  
 tasarruf edin.
•	 Daha	etkili	yedekleme	ve	kurtarmanın	yanı	sıra		 	 	
 makul fiyatlı ve etkili felaket kurtarma ile veri koruma   
 güvenilirliğinizi ilerletin.
•	 SAN	ve	NAS	protokollerine	doğrudan	destek	ile		 	 	
 esnekliğinizi artırın.

NetApp 
Tekrarlanan 
Veri Tekilleştirme 
ve Sıkıştırma

NetApp V-Serileri

NetApp tekrarlanan veri engelleme; sizlere gittikçe artan 
depolama taleplerine yanıt verme yarışında ciddi bir 

avantaj sağlamak adına granüler yapının, performansın ve 
esnekliğin faydalarından yararlanmanıza olanak sağlar.

NetApp veri sıkıştırma, NetApp FAS ve V-Series 
depolama sistemlerine yazıldığı anda verileri sıkıştıran 
yeni bir özelliktir. Tıpkı tekrarlanan veri engelleme gibi 
SAN ve NAS ortamlarında çalışan NetApp veri sıkıştırma, 
her türlü uygulama ve depolama dizisinde çalışabilir.

Ortalama bir UNIX® veya Windows® disk biriminde 
binlerce, hatta milyonlarca tekrarlanan ya da sıkıştırılabilir 
veri nesnesi mevcuttur. Yaratılan, dağıtılan, yedeklenen 

ve arşivlenen verilerin kapladığı alan tüm depolama 
dizilerinde kontrolsüz bir biçimde artar. Dolayısıyla veri 
depolama kaynakları verimsiz kullanılmış olur.

Bu veri azaltma özellikleriyle anında yakalanacak avantaj, 
depolama ömrünün sonuna kadar sürdürülebilir.

Temel	Faydaları:
•	 Sistem	kaynaklarını	olabildiğince	az	harcayın	-	birincil,		 	
 yedeklenmiş ve arşivlenmiş verilerin tekrarlanmasını   
 engelleyerek veri merkezi işlevlerine olabildiğince az yük  
  bindirin.
•	 Tekrarlanan	veri	engelleme	operasyonlarını		 	 	
 sistemin yoğun olmadığı zamanlara ayarlayarak    
 hem kritik performans yakalayın, hem de kapasite   
 ihtiyaçlarınızı ciddi anlamda düşürün.
•	 Sade	ve	komut	tabanlı	tekrarlanan	veri	engelleme		 	
 özelliğimizi dakikalar içerisinde kurun. Tekrarlanan veri   
 engelleme özelliği, etkinleştirme ve zamanlama dışında   
 hiçbir ek işlem gerektirmez.
•	 Araçlarımız	sayesinde	istediğiniz	veri	setlerini	seçerek		 	
 değerlendirin, hangi alanların en çok getiri sağlayacağını  
  öğrenin.
•	 Tekrarlanan	veri	engelleme	işleminde	kuşkuya	yer		 	
 bırakmamak adına, herhangi bir tekrarlanan veriyi   
 silmeden önce bayt düzeyinde doğrulama gerçekleştirin.

NetApp tekrarlanan veri tekilleştirme ve veri sıkıştırma teknolojileri, temel işletme mimarimiz 
olan Data ONTAP®’in olmazsa olmaz bileşenlerindendir. Bu yenilikçi veri boyutu düşürme 
özellikleri; birincil veriler, yedeklenen veriler ve arşivlenen veriler dâhil olmak üzere birçok 
uygulama ve depolama dizisi üzerinde, geniş çapta kullanılabilir.
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VMware vCenter 
Site Recovery 
Manager

vSphereReplicationyazılımı ilebirlikte

VMware vCenter Site Recovery 
Manager nedir? 
vCenter Site Recovery manager, sanallaştırılmış 
ortamlarda felaket kurtarmaya yönelik pazarın önde 
gelen yazılımıdır.

VMware vSphere ile birlikte çalışarak tüm sanallaştırılmış 
ortamlarınızda en kolay ve en güvenilir felaket kurtarma 
tecrübesini sunar. 

Site Recovery Manager; düşük maliyetli ve entegre 
vSphere Replication yazılımını beraberinde sunar, sanal 
makineleri ikincil sahalara eşleyebilmek için çok sayıda 
yüksek performanslı depolama temelli eşleme ürününü 
destekler. 

Site Recovery Manager; VMware vSphere, VMware 
vCenter Server ve esas eşleme ürünüyle tam entegre 
şekilde çalışarak baştan sona kurtarma sürecini 
otomatikleştirir. 

Tüm altyapı katmanlarında koordine edilen kurtarma 
planları hazırlamak için basit bir arayüz sunar, böylece 
geleneksel tarzdaki hataya açık iş düzenlerinin yerini alır. 

Kurtarma planları istenen sıklıkta ve asıl sistemi 
etkilemeyecek şekilde test edilebilir, bu sayede şirket 
hedeflerini karşılamakta yaşanabilecek sıkıntıların önüne 
geçilmiş olur. 

Herhangi bir sahada yük devretme veya taşıma 
işlemi yapılacağı zaman Site Recovery Manager hem 
devretme hem de devralma işlemlerini üstlenerek hızlı 
ve öngörülebilir kurtarma noktası hedefleri (RPO) ile 
kurtarma zamanı hedefleri (RTO) sağlar.

Site Recovery Manager Nasıl Çalışır?
Site Recovery Manager; esas eşleme ürünü, vSphere ve 
vCenter Server ile tam uyumlu çalışarak kurtarma sürecini 
baştan sona otomatikleştirir.

Site Recovery Manager, şu bileşenlere ihtiyaç duyar:
Sanal makinelerin ikincil bir sahaya eşlenmesi. Site 
Recovery Manager, sanal makine verilerini ikinci bir sahaya 
kopyalamak için bir eşleme ürününe gereksinim duyar. 

Eşleme işlemi vSphere Replication yazılımı ya da depolama 
temelli üçüncü parti bir eşleme yazılımı tarafından 
sağlanabilir. vSphere Replication, nispeten küçük sahalar 
ve Tier 2 uygulamaları için uygun maliyetli ve basit eşleme 
sağlar. Depolama temelli eşleme, genellikle şirket için kritik 
ortamlarda kullanılır.
Eşleme yazılımıyla entegrasyon. Site Recovery Manager, 
Depolama Eşleme Adaptörü (SRA) vasıtasıyla asıl eşleme 
ürünü ile entegre olur. 

Eşleme sağlayıcısı tarafından kodlanan bu yazılım 
sayesinde Site Recovery Manager hangi sanal makinelerin 
eşlendiğini görebilir ve eşleme katmanıyla birlikte 
kurtarma planlarının işletimini koordine edebilir.

vCenter	Server	ile	entegrasyon 
Site Recovery Manager, üretim ve yük devretme 
sahalarında farklı vCenter Server aşamalarına ihtiyaç duyar. 

Site Recovery Manager aşamaları her iki sahaya da aktarılır 
ve yerel vCenter Server aşamalarıyla doğrudan entegre 
olur.

Temel Özellikleri
•	Sektörün	ilk	barındırıcı	işletim	sistemi	temelli		 	 	
 eşleme sistemini güçlendirir, vSphere ve    
 Site Recovery Manager (Saha Kurtarma Yöneticisi) için   
 özel olarak oluşturulmuştur. 

•	Saha	Kurtarma	Yöneticisinin	tüm	sürümlerine	dâhil	olan		 	
 vSphere Replication (Eşleme) kullanımı sayesinde üçüncü  
  parti eşleme masraflarını ortadan kaldırır.

•	Farklı	sahalardaki	birbirinin	aynı	depolama	dizilerini		 	
 ortadan kaldırır.

•	Doğrudan	bağlı	depolama	dâhil	olmak	üzere	düşük		 	
  kapasiteli depolamayı destekler.

•	Eşleme	işlemlerini	doğrudan	vCenter	Server’da,	tekil	sanal		
 makine düzeyinde yönetir.

•	15	dakikadan	24	saate	kadar	esnek	RPO	sağlar.

•	Değişen	disk	alanlarını	izleyerek	ve	sadece	değişen		 	
 kısımları eşleyerek ağın verimli kullanılmasını sağlar.

•	Her	küme	için	yüzlerce	sanal	makineye	yayılım	sağlar.

GENEL	GÖRÜNÜM	
vCenter	Site	Recovery	manager,	sanallaştırılmış	
ortamlarda felaket kurtarmaya yönelik pazarın 
önde gelen yazılımıdır. Tüm sanallaştırılmış 
ortamlarınızda en kolay ve en güvenilir felaket 
kurtarma	tecrübesini	sağlar.	Site	Recovery	Manager;	
düşük	maliyetli	VMware	vSphere®	Replication	
yazılımını veya üçüncü parti depolama temelli 
eşleme yazılımlarını güçlendirerek kurtarma 
planlarının merkezi yönetimini sağlar, asıl sistemi 
etkilemeden testler gerçekleştirir, saha kurtarma ve 
taşıma işlemlerini otomatikleştirir. 

TEMEL	FAYDALARI	
•	Basit	ve	uygun	maliyetli	eşleme	için	vSphere			
	 Replication	yazılımını	sağlar.	

•	Büyük	ve	şirketiniz	için	önemli	ortamlarda	çok		
 sayıda depolama temelli eşleme ürününü   
 destekler. 

•	Geleneksel	ve	hataya	açık	iş	düzenlerini	ortadan		
 kaldırarak basit ve otomatikleştirilmiş kurtarma  
 planları sunar. 

•	Kurtarma	planlarının	asıl	sistemi	etkilemeyecek		
 şekilde ve sık sık test edilmesine olanak tanıyarak  
 şirket gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar. 

•	Saha	kurtarma	ve	taşıma	işlemlerini			 	
 otomatikleştirerek hızlı ve güvenilir kurtarma  
 sunar. 

•	Planlanmış	taşıma	ve	tedbiri	yük	devretme		 	
 işlemlerini düzene koyar. 
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EMC 
RECOVERPOINT
AİLESİ

ANA	HATLAR
•	 Uygulamalarınızın	veri	koruma	ve	felaket	
kurtarma niteliklerini üst düzeyde tutun
•	 Microsoft,	Oracle,	SAP,	VMware,	dosya	sistemleri	
ve diğer uygulamalar dâhil olmak üzere açık veya 
özel bulutlarda yer alan şirket uygulamalarınızı 
koruyun
•	 Her	türlü	geçmişe	dönük	kurtarma	işlemini	
gerçekleştirebilen	tek	eşleme	yazılımı	olan	EMC	
RecoverPoint	ile	verilerinizi	asla	kaybetmeyin
•	 EMC’deki	LUN	blokları	ile	EMCVMAXe,	EMC	VNX	
serileri,	EMCCLARiiON	ve	EMC	Celerra	birleştirilmiş	
depolama	dâhil	olmak	üzere	EMC	harici	depolama	
sistemlerinde veri koruma, eşleme ve felaket 
kurtarma için tek yazılım çözümü uygulayın
•	 Eşlenen	verilerinize	felaket	kurtarmanın	yanı	

sıra test ve veri amacı değiştirme gibi farklı 
işlemler için anında ulaşım sağlayın
•	 Sunucu	ve	depolama	güçlendirme	için	sanal	
ortam desteği ile sermaye maliyetini en aza 
indirgeyin
•	 VMware	vCenter	ve	vServer’a	entegre	edilmiş	
RecoverPoint	ile	VMware	altyapısını	koruyun
•	 Şirket	politikasına	özgü	bant	genişliği	düşürme,	
veri sıkıştırma ve tekrarlanan veri engelleme 
teknolojileri sayesinde altyapı maliyetini düşürün
•	 Yerel	veri	koruma	ve	felaket	kurtarma	için	
yerel olarak veya uzaktan herhangi bir noktaya 
Dijital	Kayıt	Cihazıyla	her	şeyi	hafızaya	almış	gibi	
geçmişe dönük kurtarma özelliğinden faydalanın
EMC	çözümleri,	depolama	dizileri	ve	yönetim	
yazılımı ile tam entegre çalışır

Yerel ve uzak veriler 
için düşük maliyetli 

veri koruma ve felaket 
kurtarma çözümü

Sadeleştirilmiş felaket kurtarma
Olması gerektiği gibi

EMC® RecoverPoint ile bir daha asla veri koruması 
hakkında endişelenmek zorunda kalmayacaksınız. 

RecoverPoint’in zamanda geriye giderek kararlı durumdaki 
verilerinizi kurtarabilmesi sayesinde veri kaybı geri dönüşü 
olan bir sürece dönüşür, verilerinizin her zaman güvende 
olduğuna emin olabilirsiniz.

EMC RecoverPoint/CL ana bilgisayar temelli ve dizi 
temelli çözümlerin avantajlarını sunarken aynı zamanda 
verilerinize herhangi bir SAN temelli diziden başka bir 
SAN temelli diziye Fiber Kanal veya IP ağı üzerinden 
hızlı, basit ve düşük maliyetli olarak; ana bilgisayar 
temelli, EMCVMAXe™ ve EMC VNX™ serileri temelli, EMC 
CLARiiON® temelli veya akıllı doku temelli yazma-ayırma 
seçeneklerinden herhangi bir kombinasyonu kullanarak 
eşleme yapar. 

	 Özellikleri:
•	 Artırılabilir	uygulama	entegrasyonu
•	 Korunan	verilere	anında	erişim
•	 Makul	fiyatlı	veri	koruma
•	 Sanallaştırılmış	uygulama	
 ortamları için baştan sona koruma
•	 Heterojen	destek
•	 Geçmişe	dönük	kurtarma
•	 Yerelde	ve	uzaktan	veri	koruma,	
 felaket kurtarma 
•	 Sahip	olduğunuz	her	şeyi	tek	
 ve çok daha iyi bir yöntemle koruyun.
•	 Yerel	veri	koruması	ve	uzak	eşleme	
 için tek çözüm
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GÜVENLİ 
İŞ KAYNAKLARI 
YARATIN, 
İŞİNİZ GÜVENDE 
OLSUN.
Matris Bilişim Teknolojileri, 
NetApp “Gold Partner” ve 

“Servis Partner” ünvanını 
alarak, güçlü bir işbirliği ile 

Türkiye’de birlikte katma 
değer üretmektedir. 

NetApp	Çözümleri;	
Sanallaştırma
Veri	Depolama
Veri	Yedekleme	
Felaket	Kurtarma	
İş	Sürekliliği	
Bulut Bilişim 

NetApp Çözümleri
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NetApp Yazılımları
ÖZELLİK İŞLEVİ FAYDALARI

FlexVol Elinizde ki disk havuzları üzerinde verileriniz 
için dinamik alanlar oluşturabilirsiniz

FlexVol ile fiziksel diskleri değil verilerinizi 
yönetirsiniz. Disk alanı ihtiyaçlarınızı hızlıca 
giderebilirsiniz.

Snapshot Her türlü veriniz için performansı 
etkilemeyen, anlık yedekleme çözümü

İstediğiniz sıklıkta ve istediğiniz veri için anlık 
yedekler alabilirsiniz

FlexClone Herhangi bir disk alanı kullanmadan 
verilerinizin klonlarını oluşturur

Test, raporlama ve yazılım geliştirme ortamlarınızı 
dakikalar içinde oluştururken kapasiteyi çok 
verimli kullanırsınız

SnapRestore®
Veri depolama üzerinde aldığınız 
Snapshotları aldığınız hızda geri dönmek 
için kullanılır

Bir dosyayı veya bütün verilerinizi istediğiniz ana 
saniyeler içinde geri dönmenize izin verir

SnapMirror®
NetApp sistemleri arasında veya heterojen 
ortamlarda senkron ve asenkron 
replikasyon çözümü sunar

Her türlü ortamda kaynakları efektif kullanan 
felaket kurtarma çözümlerine sahip olursunuz. 

SnapVault
Ana sisteminizde yaptığınız değişiklikler 
Snapshotlar kullanılarak başka bir NetApp 
sisteminde saklanır 

Snapshotlarınızı (yedeklerinizi) düşük maliyetle 
uzun süre saklayabilir, dilerseniz felaket kurtarma 
amaçlı da kullanabilirsiniz.

NetApp	FAS	
Deduplication

Veri depoloma sistemi üzerinde birbirine 
benzeyen verileri tekilleştirir

Daha az veri depolama alanı ile daha çok veriyi 
saklayabilirsiniz

Thin 
provisioning

Fiziksel veri depolama alanlarının 
sanallaştırılmasıdır, sanal kapasite kullanımı 
sağlar

Atıl disk alanları sunucularda değişiklik yapmadan 
bir havuzda toplanır ve ihtiyaca göre dinamik 
olarak kullandırılır.

RAID-DP™ Maliyet, performans ve güvenlik 
düşünülerek geliştirilmiş RAID teknolojisidir

RAID1+0 kadar disk harcamadan daha güvenli ve 
performanslı bir altyapıya sahip olursunuz. 

FlexShare Sistem kaynaklarını veri alanları arasında 
önceliklendirmenizi sağlar

Sizin için önceliği yüksek olan uygulamanızın 
kaynaklardan öncelikle yararlanmasını 
sağlayabilirsiniz.

SyncMirror
RAID seviyesinde çalışır ve verilerinizin 
senkron olarak başka bir disk havuzunda da 
saklanmasını sağlar. 

Her türlü disk altyapısı problemine karşı yüksek 
koruma sağlarken okuma performansınızı iki 
katına çıkar

MetroCluster 0-100 km mesafe içerisinde düşük maliyetli 
ve çok güvenli iş sürekliliği çözümü sunar

Problem anında herhangi bir kesinti yaşamadan 
sistem odaları arasında geçiş yapabilirsiniz

Operations	
Manager

Birden fazla NetApp sistemini tek arayüzden 
izlemek ve yönetmek için kullanabileceğiniz 
yönetim yazılımı

Birden fazla sistemin kullanıldığı ortamlarda 
yönetim, raporlama ve performans analizi 
ihtiyaçlarınızı karşılar

SnapDrive®
Sunucu üzerinden LUN yönetimi için 
kullabileceğiniz yazılım. Ayrıca VSS ile 
entegrasyonu vardır. 

LUN’lar için gerekli büyütme, Snapshot, 
Snaprestore, Flexclone ve Snapmirror gibi işlemleri 
sunucu üzerinden kolayca yapmanızı sağlar

SnapManager®
NetApp veri depolama sistemlerinin 
özelliklerini, uygulamalarınızın yedekleme, 
kurtarma ve felaket kurtama ihtiyaçları için 
kullanmanızı sağlar

Hem uygulamaları hem de veri depolama sistemini 
tanıyan SnapManager® ile uygulamalarınız ile veri 
depolama sistemini arasında ki boşluğu doldurur.

SnapLock Disk tabanlı WORM özelliği sağlar Veri depolama sisteminin avantajlarını WORM 
özelliği ile birleştirir



TEK CiHAZDA SAN VE NAS ÇÖZÜMÜ 

NetApp FAS 2240

0216 574 1260 / matrisbilisim.com

FAS 2240 sahip olduğu tümleşik 
depolama mimarisi sayesinde hem 

blok seviyesinde (SAN) hem de 
dosya seviyesinde (NAS) veri 

depolama yapabiliyor. CIFS, NFS, 
iSCSI, ve FC SAN veri depolama 
protokollerini hiç bir ara çevirici 

kullanmadan tek bir çözüm olarak 
sunuyor. SAN ve NAS teknolojilerini 

bir arada verimli ve yüksek 
performanslı isteyen işletmeler FAS 

2240 ile rahat ediyor. 

Veri Tekilleştirme sayesinde 
yüzde 50 daha az yer kullanımı: 

FAS 2240, sanallaştırma 
ortamlarında; tekilleştirme, “thin 

provisioning” ve klonlama 
teknolojileri sayesinde % 50 daha 

az kapasite kullanımına olanak 
sağlıyor. Böylece daha az alanda, 

daha az kapasite kullanarak 
soğutma ve enerji tüketimini 

en aza indiriyor. 

Üst seviye felaket kurtarma 
ihtiyaçlarınızın giriş seviyesi 

fiyatlarıyla çözümü: 136 diskli ve 
144 disk'e kadar genişletilebilir

depolama kapasitesi, 8Gbps FC ve 10G 
seçenekleri ile yüksek performans sunan 
FAS 2240, Snapmirror özelliği sayesinde 
verilerinizi başka bir NetApp depolama 

sistemine, ek bir yatırıma ihtiyaç 
duymadan taşıyabilir ve Felaket 
Kurtarma operasyonunuzu en az 
maliyet ile gerçekleştirebilirsiniz. 

 verimlilikyüksek performans

düşük maliyet
tasarruf pratik çözüm
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NetApp MetroCluster: 
Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Çözümü
MetroCluster, işletmeler için en etkin ve rakipsiz iş sürekliliği 
çözümünü oluşturmaktadır. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinin 
sağladığı yüksek devamlılık ve otomasyon özellikleri ile tam bir 
entegrasyon içerisinde çalışarak iş sürekliliği altyapısını tamamlar.

MetroCluster:  Kampüs alanlarında 500m, lokasyon içi 100km’ye 
kadar uzak alanlarda düşük maliyetli ve çok güvenli iş sürekliliği 
sağlar. Problem anında herhangi bir veri kaybı ve kesinti 
yaşamadan sistem odaları arasında geçiş yapabilirsiniz. Yazılımın 
kullanılması için gerekli donanım ayrıca kon�gure edilmektedir.

Sıfır veri kaybı,
sıfır zaman kaybı:
MetroCluster


