
Bulut tabanlı kurumsal yedekleme ve paylaşım sistemi



Merhaba,

Narbulut’la verileriniz daima güncel ve güvendedir. 

Günümüzde siber saldırılar sınır tanımamakta ve her geçen gün bu saldırıların teknik kabiliyetleri gelişmektedir. Her gün çeşitli 
tehdit ve saldırı yöntemleri ile karşı karşıya kalmaktayız. Ne yazık ki birçok işletme bu tarz sorunlarla karşılaştığında önlem almak 
için çok geç kalmış olduklarını anlamaktadır. Halbuki her yöneticinin en önemli sorumluluklarından biri, verilerinin güvenliğini ve 
devamlılığını sağlamak, bunun için de gerekli önlemleri almaktır. 

Verileriniz olmadığında işletmenizin personel ve mali gücünün hiçbir anlamı yoktur. İşletmelerin de çok azı bunun farkındadır.  Her 
geçen gün cryptolocker virüsü ile birçok firmanın önemli verileri şifrelenmekte, geri alma karşılığında yüksek maliyetlerde fidyeler 
ödenmektedir. Ayrıca firma içinde art niyetli kişiler tarafından verilerinize zarar verilebilir ve bunu anlamakta çok geç kalabilirsiniz.

Narbulut kullanıcıları asla veri kaybı yaşamazlar.

Saygılarımızla,
Narbulut Ekibi
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Narbulut Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

www.narbulut.com

Narbulut uygulaması kullanıcıların verilerinin güvenli, hızlı ve istediği her an geri dönebileceği bulut tabanlı yedekleme uygulamasıdır. 
Uygulama kullanıcıların belirlemiş olduğu kişisel verilerini, SQL veri tabanlarını ve Outlook PST dosyalarını, versiyonlarını tutarak 
yedekler. 

Web panel ve uygulama üzerinden yedeklemelerinizi takip edebilir, kurum içi ve dışı kullanıcılar ile dosyalarınızı kolayca 
paylaşabilirsiniz.



Narbulut’un öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir. https://www.narbulut.com adresinden de tüm özelliklerimizi inceleyebilirsiniz. 

• Düzenlenebilir tüm dosyalarınızı anlık olarak buluta yedekleme yapar,
• Çalıştığınız dosyalarda yapılan tüm değişiklikleri versiyonlar, 
• Silinmiş dosyaları 60 güne kadar saklar, 
• Versiyon ve silinmiş dosyalar kotanızı etkilemez,
• Cryptolocker gibi fidye saldırılarından etkilenmez,
• Klasörlerinizi istediğiniz zamana geri yüklemenizi sağlar,
• Kara ve Beyaz liste ile dosya uzantılarında filtreleme yapar,
• Maillerinizi barındırdığınız PST dosyalarınızı yedekler,
• Dosyalarınızı çalışma arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle Narbulut kullanmasalar bile kolayca paylaşmanızı sağlar,
• Bilgisayarlarınız çalındığında, diskiniz bozulduğunda, istenmeyen durumlardan dolayı dosyalarınız silindiğinde veri kayıplarınızı önler,
• Tüm bilgisayarlarınızın yedeklerini tek bir ekrandan kolayca yönetmenizi sağlar,
• Dosyalarınızı buluta arşivlemenizi sağlar,
• Doküman yönetim sistemi ile nerede olursanız olun ortak klasörde çalışmanızı sağlar,
• Dosyalarınıza her yerden erişmenizi sağlar,
• MsSQL, MySQL, Firebird veri tabanlarınızı kolayca buluta yedekler,

https://www.narbulut.com/


Ekibimiz
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Enerjik

İşimizi seven, yaptığımız her 
işten keyif alan ve sürekli 

yeni fikirler üreten bir 
yapıdayız

Dürüst

İlkeli, sonuç odaklı ekibimiz 
için öncelik

müşteri memnuniyetidir

Saygılı

Evrensel değerlere, 
farklı inanç ve 

düşüncelere saygılıyız

Stratejik
Strateji geliştirme, 

inovasyon planlama ve 
karar alma konularında 
hızlı , tutarlı, kâr odaklı 

düşünürüz.

Güvenilir

Müşterilerimize karşı 
sorumluluk sahibiyiz ve 

sürdürülebilir güven ilişkisi 
en önemli hedefimizdir

Başarılı

Her biri kendi alanlarında
uzmanlaşmış bir ekibe 

sahibiz
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Tanıtım Videosu

germanyj
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Genel Çalışma Prensibi ve Topolojisi

Kullanıcılar uygulamayı panel üzerinden indirir ve mailine gelen aktivasyon linkinden belirlemiş olduğu kullanıcı adı şifreyi girerek aktif hale 
getirir. Yedeklemek istedikleri klasörleri web üzerinden veya uygulama üzerinden tanımlamasını gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra
uygulamanın kurulumu tamamlanmış olur. Kullanıcıların dosyalarında yapmış olduğu her bir değişiklik anlık olarak buluta gönderilir. 
Uygulama buluta gönderilen her değişiklik için bir versiyon tutar. Kullanıcı veya yönetici verilerinin yedekleme durumlarını Narbulut 
ekranlarından takip edebilir. 
Dosyaların versiyonları son 30 güne kadar sınırsız, son 12 ayda her bir ay için bir tane, son 1 yıl için ise 1 tane son versiyon olarak 
barındırır. Yani 1 sene önceki yedeğinize geri dönme imkânı sunar. 
Herhangi bir dosya veya klasör sildiğinde anlık olarak silinmiş öğeler kısmına gönderilir. Silinmiş öğelerde 60 güne kadar sistem de tutulur.
Uygulama dosyaları sıkıştırarak gönderir. Dosyaların ilk gönderimde tamamını sonraki gönderimlerde sadece değişenler alınır.
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Güvenlik Topolojisi

Narbulut ile verileriniz uçtan uca TLS 1.2 (Taşıma Katmanı Güvenliği) şifreleme metodu ile aktarılır. Dışarıdan izinsiz erişimlere karşı 
daima korunursunuz. 
Şifreli olarak aktarılan verileriniz Narbulut veri merkezinde AES-256 (Gelişmiş Şifreleme Standardı) şifreleme metodu ile saklanır. 
Sizden başkası dosyalarınıza erişemez ve kullanamaz. 
Narbulut sistemi üzerinde her bir aktivite için kayıt oluşturulur ve günlük olarak saklanır. 
Mühendislerimiz elde edilen verileri SIEM (Güvenlik Olayı Etkinlik Yönetimi) ile sürekli takip eder.
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Neler Yapar ?

Versiyon Takibi
Narbulut dosyalarınızdaki değişiklikleri 
versiyonlar. İhtiyacınız olduğunda her 
yerden erişebilir ve geri dönebilirsiniz.

Mail Yedekleme
POP3 olarak kullandığınız mailinizin PST 
dosyalarını kolayca buluta yedekleyebilir
ve istediğiniz zamana geri dönebilirsiniz.

Arşivleme
Sürekli kullanmadığınız fakat sizin 
için önemli verilerinizi arşivleyebilir, 
her yerden ulaşabilirsiniz.

Dosya Yedekleme
Takip ettiğiniz klasörlerinizdeki 

dosyalarınızı anlık olarak buluta 
yedekleyebilirsiniz.

Sql Yedekleme
MsSQL, MySQL, FireBird veri 

tabanlarınızı kolayca buluta yedekleyebilir
ve istediğiniz zamana geri dönebilirsiniz

Dosya Paylaşımı
Yüksek boyutlu dosyalarınızı kurum içi 

veya kurum dışı kişilerle paylaşabilir, 
paylaşımlarınızı yönetebilirsiniz.

Narbulut uygulaması verilerinizi buluta yedekler, versiyonlar ve kolayca yönetmenizi sağlar.
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Nasıl Yönetilir?

Kullanıcı Yönetimi
Kullanıcılarınızı oluşturabilir, 
gruplandırabilir, yetkilendirebilir, 
farklı politikalarla yönetebilirsiniz.

Bandwith Yönetimi
Buluta yedekleme yaparken internet 
hattınızın hızını kontrol edebilir, farklı 
zamanlarda ve hızlarda kullanabilirsiniz.

Loglama ve İstatistik
Narbulut loglama sistemi ile oluşan 
olayları takip edebilir, istatistik 
ekranlarıyla verilerinizi inceleyebilirsiniz.

Uzaktan Yönetim
Web panel ile tek ekrandan 
yedekleme operasyonunuzu 

kolayca yönetebilirsiniz.

Uzantı ve Boyut Filtreleme
BlackList ve WhiteList politikaları 

oluşturup, uzantı ve boyutuna 
göre dosyalarınızı yönetebilirsiniz. 

Uyarı ve Bildirimler
Narbulut uyarı sistemiyle oluşan bir 

çok olayı mail ve sms olarak 
tanımladığınız telefon ve maile bildirir. 

Narbulut uygulaması merkezi yönetim esaslarına göre kurgulanmıştır.



Narbulut 
Workstation

Dosya Yedekleme
Versiyon Takibi

Outlook Yedekleme
Arşivleme

Silinen Dosya Takibi
Dosya Paylaşımı

100 GB Disk Alanı
Limitsiz Trafik

7 x 24 E-Posta Destek
5 x 8 Telefon Destek

Fiyat 
Sorunuz

Narbulut
Server

Dosya Yedekleme
Versiyon Takibi

Outlook Yedekleme
SQL Yedekleme

Arşivleme
Silinen Dosya Takibi

Dosya Paylaşımı
100 GB Disk Alanı

Limitsiz Trafik
7 x 24 E-Posta Destek
5 x 8 Telefon Destek

Narbulut
Replica

Fiyat 
Sorunuz

100 Kullanıcıya Kadar
1 Lokasyon

Sınırsız Dosya Kopyalama
Sınırsız Güncelleme
Sadece Son Versiyon

Limitsiz Trafik
7 x 24 E-Posta Destek
5 x 8 Telefon Destek

Fiyat 
Sorunuz

Narbulut
DYS

5 Kullanıcı
Sınırsız Klasör

100 GB Disk Alanı
Limitsiz Trafik

Versiyon Takibi
Silinen Dosya Takibi

Dosya Paylaşımı
7 x 24 E-Posta Destek
5 x 8 Telefon Destek

Fiyat 
Sorunuz

*** KDV dahil değildir.
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Atatürk Bulvarı, Deposite İş ve Outlet Merkezi 
A1 Blok No:325A İkitelli, Başakşehir / İstanbul

0850 545 44 44
info@narbulut.com


