K2B.COM.TR

Değişen

Bir Dünya

Hızına
Yetişilemeyen

Bir Teknoloji

Akla Sığmayan

Depolama
Gereksinimleri

Kayıtsız
Kalamayacağınız

Güvenlik
Tedbirleri

ÇÖZÜM K2B BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KURUMSAL BT DESTEK HİZMETLERİ
BULUT BİLİŞİM HİZMETLERİ
VERİ GÜVENLİĞİ VE YEDEKLEME HİZMETLERİ
YAZILIM GELİŞTİRME HİZMETLERİ

K2B.COM.TR

Türkiye’nin önde gelen bilişim firmalarından biri olarak,
kurulduğumuz 2002 yılından bu yana sayısı her geçen gün
artan müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte hızla
büyüyoruz.
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BAŞLARKEN
Rekabetin çok yoğun yaşandığı
günümüzde şirketlerin, kamu
kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı,
düşük maliyetli ve esnek yapılı
bilgi teknolojileridir. Kullanılan
teknoloji, rekabet avantajı
kazandırmalı; düşük maliyetli iş
yapma, ortak dil kullanımı, tam
entegre ve esnek bir yapı
sağlamalı; masraf ve riskleri
azaltmalıdır.

K2B, bu vaatlerin
gerçekleştirilmesinde deneyim ve
uzmanlığını müşterilerine sunmak
için 2002 yılında kurulmuştur.
Kurulduğu günden bugüne kadar
müşterilerinin sistem ve
teknolojilerini en yüksek verimle
kullanması; yatırımlarından en
hızlı sürede geri dönüş sağlaması
için gerekli her türlü iş, ürün,
süreç, teknoloji ve entegrasyon
hizmetlerini sağlamak başlıca
faaliyet alanıdır.

Uzun yıllara dayanan tecrübemiz
ile neler yapabileceğimizi
anlatabilmek için sizlerle
tanışmaktan mutluluk duyacağız.
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HİZMET
BİRİMLERİMİZ
KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KURUMSAL BT DESTEK HİZMETLERİ
BULUT BİLİŞİM HİZMETLERİ
VERİ GÜVENLİĞİ VE YEDEKLEME HİZMETLERİ
YAZILIM GELİŞTİRME HİZMETLERİ
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KURUMSAL
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Doğru Analiz
Kurumsal danışmanlık hizmetimizde firmanızın
beklentilerini iyi anlamak, özüne inmek ve çözüm üretmek
için gerekli verileri topluyor ve elde edilen bilgiler ışığında
yeni çalışma stratejileri geliştiriyoruz.

Kurumsal
VERİ’mlilik

Doğru Uygulama
Firmamızın müşteri profili, alışkanlıkları, beklentileri,
konum ve bölge bilgileri gibi tüm ihtiyaçlarını özel
analizler ve raporlama ile değerlendiriyor, yeni
çözümler sunuyoruz.

HiZMET BiRiMLERiMiZ

KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz;
01 Müşterinin faaliyet alanları bazında
incelenmesi, mevcut donanım ve

04 Sistemlerin herhangi bir nedenle
kısmen veya tamamen çalışamaz

07 Donanım ve yazılım
konfigürasyonlarından beklenen

yazılım envanterinin çıkarılarak,

duruma geleceği düşünülerek, verileri

performansın elde edilebilmesi ve

gereken bilişim yatırımlarının tespit

ve yazılımları güvence altına alacak

performansın sürekliliği için yönetim

edilmesi

planların yapılması

politikalarının oluşturulması

02 Yapılması gereken değişiklik ve
yeniliklerin mevcut sistemlerin yapısına
uyumlu olması

05 Sistemler üzerinde bulunan işlere; veri
kaybı, virüs veya herhangi bir etken
tarafından zarar verilmemesi için
alınacak güvenlik önlemlerinin

03 Bilişim projelerine destek verecek
ekiplerin kurularak, proje liderinin
atanması ve proje yönetim
eğitimlerinin verilmesi

belirlenmesi
06 Yazılım lisanslarının kontrol edilmesi ve
şirket yapısına uygun lisans
politikalarının geliştirilmesi

08 Sistemlerin güvenilirliğini ve
uygulanabilirliğini yönetmek için düşük
maliyet ile standartların oluşturulması
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KURUMSAL BT
DESTEK HİZMETLERİ
K2B tarafından firmanıza, kritik teknik servis hizmetlerinden,
bütünleşik yönetim hizmetlerine kadar geniş bir alanda bakım ve
destek hizmeti verilmektedir. Alanında uzman ve sertifikalı

Fiziksel
VERİ’mlilik

personelimizle, firmaların, kurum ve kuruluşların asıl işlerine
odaklanması sağlanarak, bilgi teknolojileri konusundaki tüm
ihtiyaçları için, bakım ve teknik destek hizmeti sunulmaktadır.
Bununla birlikte, teknolojik altyapının standartlara uygun ve bir
bütün olarak çalışır durumda bulundurulması da bu kapsamda ele
alınan çalışmalar arasındadır. Firmanızın; ürünlerinin türü, markası
ve modeli ne olursa olsun, işlerinin devamlılığını sağlamak ve
beklenmeyen sorunlarda kesintisiz ve acil destek sunabilmek için
sözleşmeli hizmetler sunulmaktadır.
HiZMET BiRiMLERiMiZ

KURUMSAL BT DESTEK HİZMETLERİ

Bakım ve Destek Hizmetlerimiz;
Telefonda Destek

Yerinde Destek Hizmeti

Destek Uzmanı Bulundurma Hizmeti

Sözleşmeli müşterilerden, çağrı geldiği

Müşterilerin sorunlarına, sözleşme

Destek uzmanı bulundurma hizmetini

anda, çağrı merkezi derhal müşterinin

koşulları çerçevesinde yerinde destek

alan müşterilere, firmamız tarafından

talebini ve destek koşullarını inceler.

verilir. Sorun giderilerek, talep yerine

destek uzmanları tayin edilir. Bu

Şayet telefonda çözülebilir bir durum

getirilmiş olur.

uzmanlar sürekli müşterilerimizin
yanında olup, sorunlara ilk müdahalede

söz konusu ise, sorun çözülerek çağrı
hizmeti sonlandırılmış olur. Talep

Periyodik Bakım Hizmeti

bulunur. Oluşan problemlerin çözümü

telefonda karşılanamıyor ise, müşteriye

Periyodik bakım hizmetini alan

mümkün ise sorun giderilir, değilse

destek koşulları çerçevesinde, yerinde

müşterilere, sözleşme kapsamındaki

firmamızla gerekli koordinasyon

destek hizmeti verilir.

ürünler için, sözleşmede belirten

sağlanarak çözüme ulaşılır.

aralıklarda genel bakım hizmeti verilir.
Uzaktan Destek Hizmeti

Periyodik bakım sırasında cihazların

Bilgisayar, sunucu veya ağ sistemlerinde

kontrolleri yapılır, varsa arızalar

oluşan problemler ya da bu sistemler

giderilerek, fiziksel bağlantıları kontrol

için alınmak istenen teknik destek,

edilir. Bu sayede arızaya sebep

internet üzerinden, uzaktan erişim

olabilecek durumların önüne geçilmiş ve

yoluyla sağlanır.

performan korunarak iş devamlılığı
sağlanmış olur.
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BULUT BİLİŞİM
HİZMETLERİ
Yönünüzü Bulut Teknolojisine Çevirin
Dur durak bilmeyen dijital dünyada, güncel ve doğru
teknolojileri hayata geçirmeyi amaçlayan K2B,
teknolojik ihtiyaçlarınızı belirler, beklentilerinizi
karşılayacak doğru ürün ve çözüm bileşenlerini
konumlandırır ve organizasyonunuzun verimli
çalışmasını sağlar.

VERİ’nin
En Büyüğü

K2B, sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve
verimbulutta.com çözümleri ile BT altyapı
gereksinimlerinizi tek noktadan karşılama şansı sunar
ve donanımlı teknik kadrosu ile global standartlarda
kurulum, uçtan uca danışmanlık hizmeti sunar.
HiZMET BiRiMLERiMiZ

BULUT BİLİŞİM HİZMETLERİ

K2B Cloud Hizmetlerimiz;
Altyapı Hizmeti (IAAS)

Platform Hizmeti (PAAS)

Cloud Server

Hizmet olarak altyapı, İnternet

Platform as a service, yani Hizmet olarak

Bulut teknolojisinin diğer parçası olan

üzerinden sağlanan ve yönetilen anlık

platform; basit uygulamalardan gelişmiş

cloud server (bulut sunucu) da ucuz ve

bilgi teknolojileri altyapısıdır. Altyapının

kurumsal uygulamalara kadar

hızlı hizmet için tercih edilebilecek

kapsamı, taleplerinize göre hızlı bir

kurumunuz bünyesinde bulunan her

yöntemlerden biri. Yüksek kullanıcı

şekilde arttırılabilir ya da azaltılabilir ve

uygulamayı ihtiyaca göre servis

sayısına ulaşıldığında ve web sitesinin

sadece kullandığınız kaynak kadar

etmenize olanak tanıyan kaynakların yer

yükü arttığında, depolama yapmak ve

ödeme yapmanız istenir. Hizmet olarak

aldığı bir bulut ortamıdır. İhtiyacınız olan

site hızını optimize etmek için anlık

altyapı, kendi sunucularınızı ve diğer veri

kaynakları kullandıkça ödeyerek

hareket edebilirsiniz. Yani dilerseniz belli

merkezi altyapısını satın alıp

masraflarınızı düşürebilir, satın aldığınız

gün ve dönemlerde daha fazla kaynak

yönetmenin getirdiği maliyetlerle

kaynaklara güvenli bir internet

kullanabilir, dilediğiniz zaman da kaynak

beraber operasyonel zorluklardan

bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.

kullanımını düşürebilirsiniz. Bu da

kurtulmanıza yardımcı olur. Her kaynak

Çalışanlarınız, farklı lokasyonlarda bile

ücretlendirmeyi bir bakıma sizin

ayrı bir bileşen olarak konumlandırılır ve

olsa internet üzerinden kaynaklarınıza

belirlemenizi sağlar. Ayrıca bulut

bu yapı sayesinde ihtiyacınız kadar

erişme olanağı bulduğundan değişik

sunucular için özel üretilen makinelerin

kaynağı ihtiyacınız kadar süre için

coğrafi noktalardaki ekip üyeleri aynı

birbiriyle bağlantılı olması sayesinde

kiralayabilirsiniz.

proje üzerinde birlikte çalışabilir.

kullanıcıya en yakın veri merkezi
üzerinden bağlantı sunmak da cloud
server avantajları arasında yer alır.
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VERİ GÜVENLİĞİ VE
YEDEKLEME HİZMETLERİ
Güvenlik
Bilginin yoğun olarak dijital ortamlarda sağlanması bilgiye erişimi
kolaylaştırırken, bilgi çalmaya yönelik uygulamalar konusunda da her
geçen gün daha büyük tehditlerle karşılaşılmaktadır. Güvenlik artık ağ
tabanlı olmaktan çıktığı için uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem
almak vazgeçilmez bir gereklilik olmuştur. K2B, Firmanızın tüm BT
altyapılarının güvenliğini sağlamak amacıyla uçtan uca özel çözümler sunar.

Veri Yedekleme
Günümüzde veri, şirketlerin en önemli ve vazgeçilmez kaynaklarından biridir.
Yapılan yatırımların büyük bir kısmı veri saklama, kullanma ve yönetme amacıyla
yapılmaktadır. Metin verilerinin yanında, ses ve görüntü gibi daha fazla saklama
kapasitesi gerektiren verilerin de yaygınlaşması nedeni ile disk kapasiteleri GB

Güvenli
VERİ’ler

(gigabyte) seviyelerinden TB (terabyte) seviyelerine çıkmıştır. Bu denli yoğun
verilerin sağlıklı ve problemsiz bir şekilde korunabilmesi için daha esnek, akıllı ve kolay
yönetilen veri depolama çözümleri gerekiyor.

HiZMET BiRiMLERiMiZ

VERİ GÜVENLİĞİ VE YEDEKLEME HİZMETLERİ

Güvenlik Çözümleri Hizmetlerimiz;

01 K2B ile sadece bir noktaya odaklanan
güvenlik hizmetleri yerine, tüm IT

02 Yetkin kadromuzun deneyimlerinden
yararlanarak daha güvenli IT süreçleri

03 Güncel teknolojik gelişmelerin takipçisi,
birçok projede yer alarak tecrübe

ihtiyaçlarınıza odaklanan yaklaşımla,

sağlarsınız ve bilgi kaybını minimum

kazanmış yetkin teknik kadromuzun

uçtan uca güvenlik çözümlerimizden

düzeye indirecek güvenlik

bilgisinden yararlanırsınız.

faydalanarak sistemlerinizin

çözümlerimizle olabilecek hata sayısını

güvenliğinden emin olursunuz.

düşürerek maliyetlerinizi azaltırsınız.

VERİ GÜVENLİĞİ VE YEDEKLEME HİZMETLERİ

Veri Yedekleme Hizmetlerimiz;

01 Disk alanını yönetmek ve
paylaştırmak için gerekli sürenin
kısaltılması
02 Kritik uygulamaların, sürekli
donanım arızası endişesi taşımadan
çalıştırılması
03 Veri yedeklemesinin iş saatlerine
sarkması durumunda sistem
performansında yavaşlama
olmaması
04 Verilerin geri yüklenmesi
gerektiğinde, hedeflenen zaman
aralığı içinde bitirilebilmesi

Directed Attached Storage (DAS)

Network Attach Storage (NAS)

Verinin saklanacağı cihazın, depolama

Ağ üzerindeki cihazlar tarafından

yapacak olan cihaza doğrudan

erişilebilen, gönderilen veriyi depolayan

bağlantısı ile meydana gelen çözümdür.

ve bu veriye erişimi sağlayan, içerisinde

DAS'ın bağlı olduğu cihaz, depolama

gömülü bir işletim sistemi bulunan ve

birimini kendi yerel (lokal) diski olarak

klasik sunucu sistemlerindeki

kabul eder ve buna göre işlem yapar.

client/server ilişkisini esas alan bir
sistemdir. Gereksinimlere göre, NAS

Storage Area Network (SAN)

cihazlarının kapasitesi ek diskler ile

Paylaşılmış depolama birimlerinin

genişletilebilir. Dosya sunucusu (file

bulunduğu yüksek hızlı ağdır. LAN veya

server) yerine NAS cihazlarının

WAN üzerindeki bütün depolama

kullanılmasının nedeni güvenliktir. Dosya

cihazları, SAN teknolojisi ile bütün ağ

sunucularında olduğu gibi, NAS

tarafından kullanılabilir durumda olur.

cihazlarında işletim sisteminin istemci

Daha fazla depolama cihazı ağa

tarafı olmadığı için gelen saldırılara karşı

eklenerek, ağdaki depolama yapacak

daha güvenlidir.

birimlerin hizmetine sunulabilir.

VERİ GÜVENLİĞİ VE YEDEKLEME HİZMETLERİ

Veri Yedekleme ve Geri Yükleme Alanında Sunduğumuz Çözümler

01 Yerel ve geniş ağ üzerinden merkezi
yedekleme

04 Uygulamaların eş zamanlı olarak
yedeklenmesi (Online Backup)

09 Anlık geri yükleme (Instant Recovery
from Snapshots)

02 SAN/NAS mimarileri üzerinde
yedekleme

05 Değişken bazlı ve sentetik yedekleme

10 Sistem Kurtarımı

06 Teyp ve disk bazlı yedekleme

11 Masaüstü ve mobil cihazların
yedeklenmesi ve senkronizasyonu

03 Sunucudan bağımsız yedekleme
(Server-Free Backup)

07 Disk kütüphaneleri
08 Kademeli yedekleme (Disk Staging)
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YAZILIM
GELİŞTİRME HİZMETLERİ
Yazılım konusunda uzman ekibimizle projelerinize destek

Geleceği Doğru
KOD’la

veriyor ve firmanıza özel çözümler üretiyoruz. Web CMS,
Otomasyon, Muhasebe Entekrasyon Çözümleri, Harita
Uygulaması, Online Ödeme Sistemi, Video dönüştürme ve
daha bir çok konuda çözümlerimizle beraber büyüyoruz.
Kullandığınız yazılımlarla karşılayamadığınız istekleri ve her
geçen gün değişen yeni ihtiyaçlarınızı, entegre ara
yazılımlar ile mevcut projelerinize adapte ediyor veya tüm
yazılım ihtiyaçlarınızı tek bir çatı altında toplayan yeni
projeler oluşturuyoruz.

HiZMET BiRiMLERiMiZ

YA Z I L I M G E L İ Ş T İ R M E H İ Z M E T L E R İ

K2B Yazılım Hizmetlerimiz;
K2B, özel yazılım geliştirme hizmeti

Web Tabanlı Uygulama Hizmetleri;

sağlayan, iş gücünü en aza indiren, analiz

sağladığı firmalara; esnek, yenilikçi,

Web tabanlı uygulamalar, müşterilerimizin

ve raporlama kolaylığı sağlayan, kapalı

güvenilir, sürdürülebilir ve kaliteli

talepleri doğrultusunda maksimum verim,

devre olarak çalışan ve web tabanlı yazılım

çözümler sunmaktadır. Kurumsal

kullanım kolaylığı, doğru ve tam hizmet

uygulamalarından daha hızlı ve seri olan

yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş

sağlamak adına HTML5 ve CSS3'ün yeni

yazılım geliştirme uygulama türüdür.

akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç

internet teknolojilerine kattığı değerlerin

duyduğunuz sistem ve uygulamaları

tümünü bir arada kullanan, AJAX ve

Mobil Uygulama Hizmetleri;

işletmenize değer katacak biçimde

JQuery, .NET teknolojilerinden yararlanan

Mobil cihaz kullanımı büyük bir hızla artış

geliştirir.

web tabanlı uygulama geliştirme türüdür.

gösterirken şirketlerin de bu alana

Proje geliştirme sürecini, müşterilerin

Masaüstü Uygulama Hizmetleri;

ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlayan ve

Masaüstü uygulamaları, son kullanıcının

değişen ihtiyaçlar doğrultusunda

cihazı üzerinde çalıştırılan, gereken tüm

güncellenmesi ile devam eden sürekli bir

sistem kaynaklarını son kullanıcının

hizmet olarak tanımlamaktadır. Süreç;

cihazındaki işletim sisteminden alan,

Analiz, Planlama, Tasarım-Geliştirme,

internet gereksinimi duymayan, milyonlarca

Test ve Kurulum adımlarının sırası ile

veriyi yönetebilen, verileri güvenli bir

işleyişini kapsamaktadır.

şekilde depolayan, kullanıcıya, uygulama
geliştiriciye ve yöneticiye tam hâkimiyet

yönelmesi kaçınılmaz olmuştur. K2B, IOS,
Windows Phone ve Android
platformlarında uygulamalar geliştirerek,
müşterilerine mobil uygulama hizmetleri de
sunmaktadır. Mobil uygulamalar,
müşterilerimizin istekleri doğrultusunda,
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek,
her yerde 7/24 çalışabilen mobil yazılım
geliştirme uygulama türüdür.
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