
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.



Sıkça Sorulan Sorular
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Verilerimizi görüyor musunuz?

Narbulut’un diğer veri depolama markaları gibi, veri işleme politikası yoktur. Verileriniz uçtan uca şifreli bir şekilde aktarılır. Depolama
sunucularımızda cryptolu bir şekilde saklanır. Çalışanlarımız dahil hiç kimse verilerinizi göremezler. Siz ve kullanıcı bilgilerinizi
verdiğiniz kişilerin dışında hiçbir şekilde verilerinize erişim mümkün değildir.
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Verilerimiz nerede saklanıyor?
Yurt dışına çıkıyor mu?

Verileriniz Türkiye sınırları içerisinde saklanmaktadır. Veri merkezimiz master olarak İstanbul lokasyonundadır. Kendi içinde felaket
senaryosu olduğu gibi, farklı 2 lokasyonda daha eş zamanlı olarak yedeklenmektedir.

Narbulut yerli ve milli bir proje olup, amaçlarından birisi de Türkiye’nin verilerinin Türkiye’de kalmasıdır.
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Verilerimiz güvende mi? 
Sisteminizde sorun olursa ne yaparız?

Narbulut’la verileriniz daima güncel ve güvendedir. Veri güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir. Veri merkezimiz Tier3
standartlarında olup, serverlarımız firewall, idp, ips ve zero day güvenlik yazılımları ile korunmaktadır. Ayrıca her yeni versiyon
çıkmadan önce uygulama ve sistemimize penetrasyon testleri uygulanmaktadır.

Sistemimiz alanında uzman personellerimizle 7/24 monitör edilmekte, sorunlar anında çözülmektedir. Ayrıca Narbulut yedekleme
uygulaması verilerinizin bir kopyasını buluta yedekler. Verilerinizin son versiyonu daima sizin cihazlarınızda da bulunur. Narbulut
sistemindeki problemler sizin çalışmanızı etkilemez.
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Devletin yetkili kanalları sizden verileri 
temin edebilir mi? İsterse ne yapıyorsunuz?

Henüz böyle bir durumla karşılaşmadık. Böyle bir durum sizin başınıza geldiğinde siz de verilerinizi teslim etmek zorundasınız. Bizim
farkımız şudur ki; verileriniz sunucularımızda cryptolu bir şekilde saklandığı için teslim edilse dahi okunabilir yapıda olmayacaktır. Her
durumda sizin belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifrenize ihtiyaç duyulacaktır.

Siz bilgilerinizi teslim etmediğiniz sürece bizim tarafımızda böyle bir durum söz konusu değildir. Sizin tarafınızdan bilgi verilmediği
sürece böyle bir durumun da tespiti mümkün değildir.
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Yenileme süresi geldiğinde 
ödeme yapmazsak verilerimize ne oluyor?

Lisans yenileme süresi öncesinde ve süresince belirlediğiniz mail adresine yenileme bildirimleri gönderilir. Lisans yenileme süresini
geçirdiğinizde sisteme girişiniz engellenir ve yedekleme işleminiz durur, verileriniz 60 gün boyunca saklanır. 60 gün içerisinde lisans
yenileme işlemi yaptığınızda yedeklemeleriniz kaldığı yerden devam eder. Aksi halde 60 gün sonunda verileriniz imha edilir.
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İhtiyaç olduğunda verilerimize nasıl ulaşıyoruz?

İhtiyacınız olduğunda kimseye bağlı kalmadan, Narbulut Uygulaması ile bilgisayar/sunucu üzerinden veya her yerden Web Paneli
üzerinden verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Acil ihtiyacınız olduğunda istediğiniz dosyalarınızı tek tek indirebildiğiniz gibi, toplu olarak
da indirebilirsiniz.
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Yedeklerimizi Narbulut dışında 
farklı bir yerde saklayabilir miyiz?

Narbulut Yedekleme uygulaması verilerinizin güvenliği ve yedeklemenizin stabil çalışması için, kendi bulut sisteminde depolama
yapmaktadır.

Verilerinizin farklı bir yerde saklamak için Narbulut Replica ürününü kullanabilirsiniz. Narbulut Replica kurduğunuz bilgisayar veya
sunucuya seçtiğiniz kullanıcıların verilerinin son versiyonunu anlık olarak kopyalar.

Narbulut Replica ürünü lisansa tabidir. Fiyat isteyiniz.
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Cryptolocker (Fidye Virüsü) bulaştığında 
Narbulut uygulaması çalışıyor mu?

Narbulut uygulaması hiçbir şekilde zararlı yazılımlardan etkilenmez. Fidye virüsleri bütün verilerinizi şifrelese dahi çalışmaya devam
eder. Narbulut Yönetim Panelinden Cryptolocker bildirimlerinizi açarsanız, fidye virüsü bilgisayarınıza yada sunucunuza bulaştığında
sistem size SMS ile uyarı gönderir. Verilerinizi geri yüklemek de oldukça basittir. Yapmanız gereken fidye virüsünün bulaştığı zamanı
tespit etmek, Narbulut uygulamasında klasörlerinizi daha önce ki bir zamana geri yüklemek.
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Lisanslama modeliniz nedir?

Narbulut Yedekleme için Workstation ve Server olmak üzere 2 ayrı lisanslama paketi bulunmaktadır.  Her bir paketin lisans başına
alanı 100 GB’dir. Lisanslar aylık veya yıllık olarak satın alınabilir. Yıllık fiyatlarda %10 indirim uygulanır. Bayiler stoklarına lisans 
alabilir. Lisans süreleri müşteriye atandığında başlar. Kullanıcı sayılarına göre indirim oranları değişmektedir.

Sunucu ile Workstation lisansını ayıran temel özellik SQL yedekleme özelliğidir.

Aynı sunucu veya bilgisayarda dosya ve sql datası olduğunda bu iki lisansı birleştirebilirsiniz. Örnek; 200GB dosya verisi, 50GB sql
verisi olan bir cihaz için 2 adet Workstation 1 adet Server lisansı alabilir, fiyat avantajı sağlayabilirsiniz.



Narbulut lisansları size kullanacağınız alanı belirler. Örneğin; bilgisayar veya sunucunuzda 300GB lık bir datanız varsa 3x100GB lık
lisans alabilir, admin panelinde oluşturduğunuz kullanıcıya 3 lisansı da atayabilirsiniz. Bu sayede 300GB lık kullanım alanınız olmuş 
demektir.

Lisansları talebinize göre tek 300GB yada 100GB tın katları şeklinde de oluşturabiliriz. Fakat 100GB olarak almanızın avantajı şudur; 
300GB lık verinizi gereksiz bulduğunuz dosyalarınızı silerek 200GB tın altına düşürebilirsiniz. Bu durumda 100GB lık lisansınızı admin
panelinde yeni bir kullanıcı oluşturup, farklı bir bilgisayara kurulum yaparak değerlendirebilirsiniz. Bu sayede lisanslarınıza verdiğiniz 
paralar boşa gitmemiş olur.

Lisansları 300GB olarak da alsanız 3x100GB olarak da alsanız kullanacağınız alan tek parça 300GB olur. Lisansların minumum
100GB ve katları olarak parçalar halinde verilmesinin amacı ihtiyaç oldukça arttırılabilir yada azaltılabilir olmasıdır.

Lisans sayısı arttıkça ekstra indirimler uygulanır.

1-5 arası sabit fiyat, 6’dan 20’ye kadar %5, 21’den 50’ye kadar %5, 51’den 100’e kadar %5 indirim uygulanır. 100 üzeri için proje 
fiyatı isteyiniz.

Bayiler ekstra indirim kazanmak için stoklarına toplu lisans alıp müşterilerine tek tek satabilirler.
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Hangi lisansı almalıyım?

• SQL datanız yoksa, sadece dosya ve mail yedekleme, yapmak istiyorsanız verilerinizin boyutuna göre Workstation lisansı 
alabilirsiniz.

• SQL datanız varsa, Server lisansı alabilirsiniz. Aynı zamanda diğer verilerinizi de yedekleyebilirsiniz.

• Farklı lokasyonlarda ortak klasörde çalışmanız gerekiyorsa, DYS lisansı alabilirsiniz.

• Narbulut’a yedeklediğiniz verilerin bir kopyasını da kendinize ait herhangi bir yerdeki cihazlarınızda saklamak istiyorsanız, Replica
lisansı alabilirsiniz.
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Benim verilerim daha küçük, 100 GB lık alanı
bölebiliyor muyuz?

Narbulut kullanıcılarına minumum 100GB’lık alan verir ve rakip firmalara göre daha uygun fiyatlarla daha fazla özellik sunar.
Minumum alan işletim maliyeti de hesaplanarak belirlendiği için, daha küçük boyutlarda olması mümkün değildir.

Narbulut müşterilerine minumum fiyatla, maksimum hizmet vermektedir.
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Fiyatlandırma nasıl oluyor?

Fiyat Listesine bakınız. Fiyatlarımız TL ‘dir. Sabit fiyattır. Sürekli değişmez.

Son kullanıcı fiyatımız önerilen fiyatlardır. Bayiler bu fiyatın üzerinde satabilirler. Fakat önerilen son kullanıcı fiyatının altında
satamazlar. Alınacak lisans sayısı arttığında fiyatlarda ayrıca indirim uygulanır. 5 kullanıcıya kadar fiyat değişmez, 6’dan - 21’den -
51’den sonra ekstra %5 indirimler uygulanır.

Bayiler toplu lisans satın alıp müşterilerine parça parça satabilirler. Bu sayede gelecek zamlardan etkilenmemiş ve kar marjını arttırmış
olurlar.
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Fiyatlarınız nasıl artıyor. 
Bir sonraki yıl fiyatınız ne kadar olacak?

Fiyatlarımıza her yıl Ocak ayında 1 kez zam yapılıyor. Fiyatlarımız TL olduğundan müşterilerimiz kur farkından etkilenmezler.

Her sene piyasa şartlarına göre artan maliyetlerimizle doğru orantılı olarak fiyatlarımız yenilenecektir.

Narbulut’da yurtdışı firmaları gibi gereksiz ve dönem dönem uygulanan fahiş fiyat artışları olmaz.
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X TB verim var. Size versem buluta atar mısınız?

Bu işlem mümkün değildir. Verileriniz Narbulut’da şifreli olarak saklanır. Narbulut uygulaması tarafından verileriniz şifrelenerek buluta
gönderilir.

Bu nedenle verilerinizi uygulama üzerinden buluta göndermek mecburiyetindeyiz. Narbulut’un sıkıştırma metodu ile verileriniz
tahmininizden daha kısa sürede buluta yüklenecektir.



31

Ağdaki bir dosyayı yedekleme yapabiliyor muyuz?

Narbulut uygulaması kurulu olduğu bilgisayar veya sunuculardaki verileri yedekler. Narbulut ile tek bir bilgisayara kurup ağdaki
paylaşılmış dosyaları yedekleme yapmak mümkün değildir. Böyle bir yöntem hiçbir uygulama tarafından kullanılmamaktadır. Sebebi ise 
ağınızdaki her problem yedeklerinizin düzenli olarak alınmasını engelleyecektir.

Verilerinizi ağdan paylaştığınız file serverınız varsa bu cihaza kurulum yapabilir, tek bir agent ile tüm verilerinizi yedekleyebilirsiniz.
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E-Defter yedeklemek için entegratör
yetkiniz var mı?

GİB ile görüşmelerimize istinaden E-Defter saklamak için entegratör olmaya gerek yoktur. Entegratör firma e-fatura, e-arşiv 
faturalarının sistem içerisinde işleyişi ile ilgili sorumludur. E-Defter kullanıcıları, verilerini korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini 
Narbulut ile güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu işlemi Narbulut’la ilk kurulumda belirleyeceğiniz politikalarla otomatik olarak 
yaptırabilirsiniz. Diğer firmalarda olduğu gibi her seferinde manuel yüklemek zorunda kalmazsınız.

Bilindiği üzere 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde e-Defter kullanıcılarının uyması gereken muhafaza ve ibraz 
sorumlulukları belirtilmiştir. Bu hükümleri aşağıda belirtilmiştir ve müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.

a) Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır.



b) Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali 
mühür ile garanti altına alındığı için elektronik defterler kâğıt ortamında saklanmayacaktır. 
c) Defterlerini elektronik ortamda tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili beratlarını vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer 
düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik 
veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür.
ç) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü 
elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve 
görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir 
biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.
d) Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi 
olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade 
etmemektedir. Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu 
yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.”

Muhafaza edilmesi gereken dosyalar hem Yevmiye Defteri hem de Büyük Deftere ait oluşturulan defter, berat ve GİB imzalı 
beratlardır. Bu dosyaların hepsi bir arada GİB’in belirttiği dizin yapısında e-Defter kullanıcısının kendi bilgi işlem sisteminde ve güvenli 
bir ortamda saklanmalıdır.

Narbulut müşterilerine kritik verilerini saklayabileceği güvenli bir ortam sağlamaktadır.
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Uygulamanız Nas Cihazlarından 
yedekleme yapıyor mu?

Narbulut uygulaması şuan için Windows işletim sistemlerini destekliyor. 

Nas cihazları yedeklenen verilerin saklanması içindir. Üreticiler canlı verinin nas cihazlarında kullanılmasını önermiyor. Standartlara 
göre verilerin firma içinde 2 farklı cihaza yedeklenmeli ve bir kopyası da firma dışında saklanmalıdır. 

Narbulut ile sunucu ve bilgisayarlardaki verilerinizi anlık olarak firma dışında güvenli ve güncel bir şekilde saklayabilirsiniz. Veri kaybı 
yaşadığınızda son ana kadar verilerinizi geri alabilir, her yerden erişebilirsiniz.
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Verileri ne kadar sürede buluta atabiliyor sunuz?

Verileriniz internet alt yapınızın hızı ile doğru orantılı bir şekilde atılır. Narbulut uygulamasının yüksek standartlardaki sıkıştırma 
özelliği ile yüksek boyutlu verilerinizi düşük hızlarda bile kısa sürede Narbulut sunucularına gönderebilirsiniz. 
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Rakiplerinizden farkınız nedir?

Rakiplerimizden bir çok farkımız olmakla birlikte bazıları şunlardır;

• Merkezi yönetim kolaylığı,
• Kullanım kolaylığı,
• Sınırsız versiyonlama,
• Uygun fiyatlı olması,
• Verilerin şifreli bir şekilde yurt içinde saklanması,
• Cryptolocker uyarı sistemi,
• Verilerinizin anlık olarak yedeklenmesi,
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Kendi markamla satış yapabilir miyim?

Evet satabilirsiniz. Narbulut’da White Label özelliği bulunur. Bu özelliği kullanmak için tek seferlik WhiteLabel ödemesi yapmanız
gerekir. Ayrıca indirim oranınız liste fiyatından %25 olur.

Bu işlem için size ayrılan ip adresine kullanmak istediğiniz domaini yönlendirmeniz gerekir. örnek ; cloud.xbilgisayar.com

Bayi panelinde «Benim Markam» menüsünde kullanmak istediğiniz slogan, copyright yazısı, logo gibi bilgileri girerek kendi markanızı
oluşturabilirsiniz.
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Verilerimin buluta gitmesini istemiyorum.
Uygulamayı kendi lokalimizde kullanabilir miyiz.

Narbulut uygulamasını On-Premise olarak kullanabilirsiniz. Bunun için kullanmak istediğiniz kullanıcı sayısını belirterek fiyat teklifi
isteyiniz.

Narbulut On-Premise için, kullanıcı sayısına göre gereksinimleri belirlenmekle birlikte 4 Adet Sanal Sunucu ve 1 Adet Depolama
Sunucusuna ihtiyaç vardır.
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Bilgisayarıma virüs bulaştığında buluta da gider mi?

Bilgisayarınızdaki hiçbir zararlı yazılım Narbulut sunucularına bulaşamaz. Narbulut verileri gerekli güvenlik kontrollerinden geçirerek
web api aracılığıyla depolama sunucularına yazar. Bu sebeple fidye virüsleri (Cryptolocker) dahil hiçbir zararlı yazılımdan etkilenmez.
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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


