BULUT YEDEKLEME (DR) ve DİJİTAL ARŞİVLEME PLATFORMU İLE

VERİLERİNİZ
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
VERİ BANKASINDA
GÜVEN ALTINDA!

BulutBroker, verilerinizin
güven altında arşivlenmesi için;
teknolojiye yön veren
NetApp, Veeam, Equinix ve Amazon
gibi lider ﬁrmaları aynı çatı altında
Bulut Yedekleme (DR) ve
Dijital Arşivleme Platformu’nda
buluşturdu.

BARIŞ ÖZBEY

Doğuş Yayın Grubu CTO

Bize en doğru çözümü sunabilmek için işini
iyi bilen ve bizim ihtiyacımızı iyi analiz edebilecek
hızlı ilerleyecek bir ekibe ihtiyacımız vardı.
İhtiyacımız olan en doğru modeli herkesten
önce ilk BulutBroker bize sağladı.
Doğuş Medya Grubu olarak video arşivimizin bir kısmını binamızın dışında ikincil bir veri merkezine
taşımayı planlıyorduk. Çünkü bina içindeki yüksek performanslı veri saklama çözümleri bir süre sonra çok
maliyetli hale gelmeye başladı. Bir de bu kadar çok veriyi sürekli erişilebilir halde tutmaya ihtiyacımız
olmuyordu. Bu konuda bize şifreleme teknolojilerini kullanarak hem güvenli aynı zamanda hızlı çözüm
üretecek bir iş ortağı lazımdı. BulutBroker ile bu şekilde tanıştık. NetApp’ın bir ürününü kullanarak tam
ihtiyacımız olan çözümü bize ürettiler. Karar verme sürecimiz biraz zaman aldı ama sonra çok hızlı ve kısa
zamanda hayata geçirilen bir çözüm oldu. Başlangıç için 1 PetaByte veri saklama yeri aldık ve zaman
içerisinde bu miktarı artırmayı düşünüyoruz. Sürekli video üreten bir kurum olduğumuz için eskiden kalan
videolarımızı zaman içinde bulut çözümlerine taşıyarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de kendi
işimize odaklanmayı hedefliyoruz.

Bizim bu konuda uzman bir ekibimiz yok. Bize hızlı çözüm üretecek, işini iyi bilen ve bizim ihtiyacımızı iyi
analiz edebilen bir ekibe ihtiyacımız vardı. Bu işle ilgili arayışa başladığımızda, bize tam ihtiyacımız olan
çözümle ilk onlar geldi. Maliyet açısından da ciddi avantajlar sağladı. Hem Türkiye'deki veri merkezlerinde
hem de global bulut ortamlarında bilgileri yedekleme olanakları olduğu için biz de tercih ettik. Bizim için
en önemli şey burada uyumlu çalışma, birbirimizi anlama, hızlı çözüm üretmeydi. O yüzden BulutBroker ile
çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Bu çözüm sayesinde operasyonel maliyetlerimizi aşağı
çekmeye, operasyon ekiplerimizi azaltmaya başladık. Videolarımızı bir yere koyup unutmak istiyoruz.
Şu anda buna başladık. Eskiden kalan, çok hassas olmayan birçok veriyi bu yeni ortama gönderiyoruz ve
unutuyoruz. Bize operasyonel açıdan da çok ciddi bir avantaj, verimlilik kattı. O yüzden BulutBroker ile
yaptığımız işten çok memnunuz.
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BulutBroker yedekleme
ihtiyaçlarınızın tüm adımları için
çözüm sunmaktadır. Veri güvenliğinizi
maksimum düzeyde sağlanması için
3-2-1 kuralı uygulanmalıdır;
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İş Sürekliliği

• Verilerinizin en az üç kopyası olmalıdır.
• Bu kopyalar iki farklı ortamda depolanmalıdır.
• Bir yedek kopyalama iş yeri dışında tutmalıdır.
Uzak bir lokasyona verilerinizin yedeklenmesi için Türkiye’de
BulutBroker yedekleme altyapısı sunulmaktadır.

Bulut Arşivleme Mimarisi
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Bulut arşiv çözümü verilerin
şifreli olarak herhangi bir sistemden
veya depolama altyapısından
alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.
Arşivlenmek istenen veri işinizde anlık
olarak ihtiyaç duyabileceğiniz
verilerden oluşabileceği gibi genellikle
iş kritik olmayan düşük öneme sahip
ancak saklamak zorunda olduğunuz
verilerden de oluşabilir. Bu çözüm üç
farklı yöntemle sağlanabileceği gibi bu
üç yöntem entegre bir şekilde de
sunulabilir.
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SICAK ARŞİV
Günlük iş hayatında anlık olarak ihtiyacınız olabilecek verilerin
arşivlenmesini sağlar. Saniyeler içerisinde bu verilerinize erişebilir ve
kullanabilirsiniz.
STANDART ARŞİV
Sürekli erişim ihtiyacı olmayan ve klasik yöntemlerle saklanma
maliyeti yüksek olan verilerin arşivlenmesini sağlar. Dakikalar içerisinde
bu verilerinize erişebilir ve kullanabilirsiniz.
SOĞUK ARŞİV
İşletmelerin genellikle kamu ve regülasyon kurumlarının yasal
zorunlulukları sebebiyle saklaması zorunlu olan verilerin arşivlenmesini
sağlar. Saatler içerisinde bu verilere erişilebilir ve kullanabilirsiniz.

BULUT EKOSİSTEMİ
BEHÇET YUMRUKÇALLI
NetApp Ülke Müdürü

Güvenilir, performanslı ve esnek bulut hizmeti almak isteyen kurumlara, yerel ve
global farklı çözümler sağlayarak, ülkemizdeki ciddi bir açığı kapadıklarına
inandığım BulutBroker firması ile ilk günlerinden beri çok yakın bir iş birlikteliği
içerisindeyiz. Çok kısa bir süre içerisinde Gold Partnerımız olan Bulutbroker ile
global de başarı hikayeleri oluşturmuş olmanın gururunu yaşıyoruz.. NetApp
Bulut çözümlerini, kendi deneyimleri ve altyapıları ile harmanlayarak
oluşturdukları entegre bulut çözümleri ile Türkiye de daha bir çok başarılı projeye
imza atacaklarını bilmek, NetApp olarak bizi bu iş ortaklığının geleceğine daha
güvenle bakmamızı sağlıyor.

OZAN İNAN

Veeam Ülke Müdürü
Veeam olarak son yıllarda odağımızı Bulut çözümlerine yöneltmemizle birlikte,
BulutBroker ile yenilikçi ve çözüm odaklı bir işbirliği yürütmeye başladık.
‘’İş sürekliliği’’ ve ‘’Siber güvenlik’’ kavramlarının gitgide önem kazandığı dijital
çağda, kesintisiz çalışırlık için verinin uygun maliyetlerle yedeklenmesi,
kurtarılabilmesi kritik hale geldi. BulutBroker, Veeam Cloud Service Provider
iş ortaklığı statüsüyle bu hizmetleri firmalara eksiksiz sunabiliyor. Veeam’in
özellikle NetApp, AWS, Microsoft Azure, Equinix gibi dünyada öncü üreticilerle
entegre olabilme kabiliyetiyle BulutBroker’ın uzmanlığı biraraya gelince ortaya
çıkan gerek itibar, gerek yatırım karlılığı, gerekse inovasyon avantajlarını
müşterilerimize sunabilmekten mutluluk duyuyoruz.

MEHMETHAN ŞiŞiK
Equinix Ülke Müdürü

Bulut hizmetlerine ihtiyaçların arttığı günümüz teknoloji dünyasında Equinix’in
Cloud Exchange – ECX – çözümünün de kapsamı hem coğrafik hem de içerik
olarak hızla büyümektedir. 23 pazarda hizmet sunulan Equinix Cloud Exchange
(ECX) sayesinde, SAP, AWS, Microsoft Azure, Oracle ve Google Cloud
platformlarına özel devre bağlantı imkanı sunulmaktadır.
İstanbul’daki Veri Merkezimiz üzerinden Frankfurt Veri Merkezine yapılmış olan
dedike ve yedekli devre bağlantılarımız sayesinde de Global Bulut Servis
Sağlayıcılara Private Cloud Connection (PCC) servisimiz ile kurumların Bulut
Sağlayıcılara tek bir nokta üzerinden esnek, yedekli ve güvenli erişebilmelerini
mümkün kılarak performans gereksinimlerini iyileştirirken, hızlı değişen iş
ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilmektedirler.

ORÇUN ÖZALP

BulutBroker Ülke Müdürü
Günümüzde işletmelerin yeni sermaye birimi sahip oldukları verilerdir. Veriler
sadece gündelik operasyonun optimizasyonunda değil aynı zamanda büyük veri
platformlarında işlenerek geleceğe yön verebilmek içinde çok yüksek öneme
sahip olmaktadır. BulutBroker ailesi olarak bizlerde bu verilerin şifrelenerek ikinci
bir ortamda güven altına alınmasını sağlıyoruz. Ayrıca gerektiğinde iş sürekliliği
hizmetlerimiz ile bizim ortamlarımızdan çalışır hale getirilmesini de hizmet
bütünlüğünü sağlamak için "günümüzün Dijital KASKO hizmeti olarak
tanımlıyorum." Bizler iş ortaklarımız ile kurduğumuz "Türkiye'nin Veri Güvencesi
Platformu" sayesinde iş dünyasında bu alana hak ettiği hizmet seviyelerini
taahhüt ediyoruz.

BULUT YEDEKLEME (DR) ve DİJİTAL ARŞİVLEME PLATFORMU GEÇİŞ SÜRECİ
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BULUT YEDEKLEME (DR) ve DİJİTAL ARŞİVLEME PLATFORMU
Verilerini güven altına almak isteyen işletmeler için, teknolojiye yön veren
NetApp, Veeam, Equinix ve Amazon gibi ﬁrmaların BulutBroker çatısı
altında hayata geçirdikleri entegre çözüm platformudur.
Bulut Yedekleme (DR) ve Dijital Arşivleme Platformu ihtiyacınıza göre şekillenen ve
kullandığınız kadar maliyetlenen bir ortam sunuyor.
BulutBroker, Equinix’in Türkiye’deki tek resmi iş ortağı, Netapp’ın 2017 yılı en iyi
bulut iş ortağı, aynı zamanda bölgedeki tek GOLD seviyesinde bulut hizmetleri
sağlayıcısı ve Veeam’in ülkemizdeki sayılı bulut hizmetleri servis sağlayıcıları biri
konumundadır (cloud service provider).

UYGUN FİYATLANDIRMA
Bulut Yedekleme (DR) ve Dijital Arşivleme Platformu hizmetimiz ile kullandığınız
kadar ödemenizi sağlayarak maliyetlerinizi düşürerek işletme maliyetine çeviriyor,
rekabet gücünüzü arttırıyoruz.

GÜVENLİK
Tüm veriler kripto seviyesinde şifrelenerek taşınmakta ve saklanmaktadır.
Günümüzün gerektirdiği tüm tedbirleri en üst seviyede alarak, Güvenlik Operasyon
Merkezimiz ile kesintisiz kontrolünü sağlıyoruz.

YENİLİKÇİLİK
Yüksek rekabet koşulları içerisinde Veeam ve NetApp teknolojileri ile geleneksel
sistemlerin yerine daha hızlı ve kesintisiz bir platform sağlıyoruz. Granüler
yedekleme ile dosya bazlı geri yükleme, IP değiştirmeden ikincil sistemde çalışma
ve küresel iş ortaklıkları ile 3. yedeğinizi yurtiçi veya yurtdışı farklı bir lokasyona
alabilme özellikleri gibi birçok yenilik desteklenmektedir.

PERFORMANS
Olağanüstü durumlarda performans sorunu yaşamadan çalışmanıza devam
edebilmeniz için yüksek performanslı bir altyapı sunuyor, sistem ve performans
yönetimine kadar tüm süreci uçtan uca tek elden yönetiyoruz.

ÇEVİKLİK VE YÖNETİLEBİLİRLİK
Tüm platformumuza VPN ile erişiminizi sağlıyor ve size bu
teknolojiyi yönetebilme imkanı sunuyoruz.

BULUTBROKER HAKKINDA
Türkiye’nin Buluttaki En Büyük Veri Bankası «10 PB+»
BulutBroker firmaların verilerinin ikinci adresi olarak Türkiye’de alanında en büyük
veri platformunu hayata geçirdi. Oluşturduğu ölçek ekonomisi ve stratejik iş ortakları
ekosistemiyle bölgenin en rekabetçi hizmet sağlayıcısı konumuna geldi. Bulut arşivleme,
bulut yedekleme ve bulut replikasyon hizmetlerine odaklı organizasyonel yapısı ve
yenilikçi yaklaşımlarıyla sektördeki en dinamik ve güvenilir iş ortağınız olmak için çalışıyor.
BulutBroker; NetApp, Veeam, Equinix gibi konusunda lider teknoloji sağlayıcıların
hizmetlerini, kullandığın kadar öde modeliyle sunarak ülkemizdeki firmaların verilerini
güvence altına alıyor.

REFERANSLARIMIZ

www.bulutbroker.com
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